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DUNKIRK DE NEDERLAAG DIE EEN OVERWINNING WERD L’AMANT DOUBLE FRANÇOIS OZONS CAMPY
TRASHTHRILLER NOCTURAMA TERRORISME TUSSEN GUY DEBORD EN THE BLING RING LA MORT DE LOUIS
XIV ZONNEKONING JEAN-PIERRE LÉAUD PREVIOUSLY UNRELEASED SCHATKAMER VAN DE ZOMER
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grafisch ontwerp: Bart Kaper, arnhem
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een film van KLEBER MENDONÇA FILHO
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grafisch ontwerp: Bart Kaper, arnhem

‘SÔNIA BRAgA is Brilliant as a widow on the warpath’
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REDACTIONEEL Het bleef een re-

delijk onopgemerkt berichtje, want de film
werd een flop. Maar toen eerder dit jaar Gore
Verbinski’s A Cure for Wellness uitkwam, probeerde productiemaatschappij Fox hem aan de
man te brengen door fake news te verspreiden,
onder andere over een vaccinatieverbod door
Trump en een moslimhommage van Lady Gaga
tijdens de Super Bowl. Op het moment dat film
en realiteit, het actuele en het virtuele zo door
elkaar gaan lopen dat de werkelijkheid vreemder aanvoelt dan fantasie, dan lijkt het wel alsof we in een permanente glitch zitten. Dat moment uit de film The Matrix waarin er door een
storinkje in het computersysteem iets onverklaarbaar uncanny’s plaatsvindt – een déjà-vu,
een verdubbeling van de werkelijkheid, even
niet meer weten of iets nu droom is of werkelijk
waar. Als je dat in het echte leven al te vaak zou
hebben zou je waarschijnlijk denken dat je
langzaam gek aan het worden bent. Om de filmische ervaring te beschrijven is het het grootste compliment. Want als er één ding is wat
film bij uitstek kan, dan is het onechte werelden oproepen en die zo realistisch mogelijk
doen lijken (en heel veel films, met Avatar voorop, gáán daar ook nog eens over). Of serieus
aanschouwelijk maken hoe de wereld in elkaar
zou zitten als er meerdere alternatieve werkelijkheden naast elkaar bestaan (denk Source
Code of Interstellar). Dat wat wij het filmische
noemen is waarschijnlijk niets anders dan die
glitch. Een breuk in de werkelijkheid.
Het 400ste nummer van de Filmkrant gaat
over die glitch. Over het moment dat de wanden
van onze filterbubbel zichtbaar worden. Over de
vraag wat er na de waarheid komt. En in hoeverre het filmische er zelf aan heeft bijgedragen
dat we ‘alternatieve feiten’ een aantrekkelijke
optie vinden. Als concept. Maar hoe het dan ingewikkeld wordt als zo’n begrip vanuit de fictieve wereld naar de alledaagse migreert. Dat is
stof voor nog eens 400 nummers. Filmkritiek in
feitenverwarde tijden stelt zich voor een nieuwe opdracht: het gaat niet meer alleen om de
film, of om de verhouding tussen film en wereld, maar om de bumpy road ertussen. En ik
gebruik niet voor niets een zinsnede uit ‘They
Can’t Take That Away From Me’ – want de weg
van film naar al die many worlds en terug is a
road to love.
Voor ons is dat geïllustreerd in de prachtige
covercollage die onze vormgever Bart Oosterhoorn op de een na laatste pagina van dit nummer maakte. 400 keer de Filmkrant maken is a
labour of love. En geen oud papier. Die 60 covers
illustreren wie wij zijn – al die eigenwijze schrijvers en eigenzinnige redacteuren. Wat de Filmkrant is. Stuk voor stuk. Maar vooral: samen.
Met de lezers. Daar drinken we op.
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STEUN DE
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 17 AUGUSTUS

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Raw op dvd

FILM IN THE BUBBLE

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvangt u als welkomstgeschenk
Julia Ducournau’s spraakmakende en
prijswinnende debuutfilm Raw (Grave)
op dvd. Bent u zelf al abonnee en brengt u
een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*

Bijlage Slow Criticism 4 20-43

Justine treedt in de voetsporen van zowel haar
ouders als haar zus wanneer ze begint aan een
opleiding tot dierenarts. Nadat de overtuigde
vegetariër tijdens een ontgroeningsritueel
gedwongen is om vlees te eten, begint ze verontrustende carnivore trekjes te ontwikkelen.
“Na de revival van zombies en vampiers, is het
nu tijd voor de terugkeer van het laatste taboe:
de menseneter. Het Franse feministische kannibalistische sprookje Raw verlustigt zich aan
rauw mensenvlees”, schreef Dana Linssen in de
Filmkrant. “Ducournau speelt met de aloude
angst voor de seksueel actieve vrouw, en de
verschillende “bloederige” transformaties die
het vrouwenlichaam elke maand, en gedurende
haar leven doormaakt.”
*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 17 augustus. Met dank aan Cinemien.

Niet te missen
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 La mort de Louis XIV 4 10
2 Nocturama 4 14
3 Certain Women 4 16
4 Dunkirk 4 6
5 L’amant double 4 12

DUNKIRK
Interview Hoyte van Hoytema 4 6

INSIDE

4 30

LA MORT DE LOUIS XIV

4 10
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ARTIKELEN

4 9 Dunkirk Een nederlaag die een
overwinning werd 4 13 L’amant
double Meesterlijk of misogyn?

4 14 De schatkamer van Previously Unreleased Recensies van films
uit het zomerprogramma van EYE

RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 5 Nieuws
4 5 Het nieuwe kijken Ebele

Wybenga over de zielloze
bewonderdocu 4 5 The Thinking Machine Elke maand een nieuw videoessay 4 15 Op ooghoogte Mark Cousins over ‘Edinburgh’ 4 45 Kort Alle
andere films 4 50 Agenda 4 56 Filmsterren 4 58 Actie! op de set van
Vele hemels boven de zevende

INTERVIEWS

4 6 Hoyte van Hoytema over

Dunkirk ‘We willen de kijker zo
dicht mogelijk bij de stress
brengen’ 4 10 Albert Serra over La mort de Louis XIV ‘Voor mijn camera
moeten acteurs overleven’ 4 12 François Ozon over L’amant double
‘Tweelingen zijn de meesterwerken van de natuur’ 4 14 Bertrand
Bonello over Nocturama De kritische massa van Parijs 4 18 Shahr
banoo Sadat over Wolf and Sheep ‘Deze vrouwen zijn mijn helden’
4 19 Vatche Boulghourian over Tramontane ‘Zonder visueel geheugen
verdwijnt ons historische bewustzijn’ 4 44 Arnaud des Pallières en
Christelle Berthevas over Orpheline ‘Vier actrices als variaties op een
thema, als in een muziekstuk’

RECENSIES

4 11 La mort de Louis XIV Het

mysterie van de Zonnekoning

4 13 L’amant double Campy

erotische thriller 4 45 Through the Wall Sex and the City in Jeruzalem
4 The Swedish Theory of Love Is onafhankelijkheid zaligmakend?
4 46 Una Een oude liefde keert weerom Just Like Our Parents Sprookje
in verval 4 47 Beyond the Mountains and the Hills Vervreemding in
Israel The Eyes of My Mother Norma Bates op de boerderij

4 48 Vincent Weer een consument minder Wakefield Lekker weg op
eigen zolder 4 49 Louise en hiver Terugblik van oude dame The Happy
Film Onvoldoende voor verdriet

The Thinking Machine #9
VIDEO
ESSAY

filmkrant.nl

De zee spreekt | In 1927 volgde filmmaker en -theoreticus Jean Epstein
(1897-1953) een ‘impuls naar het exterieure’ en verruilde de Parijse avantgarde voor een confrontatie met de rauwe natuur en cultuur van Brittannië.
Dit video-essay verwijdert de plots en de mannelijke personages en vorm een
samengesteld gedicht (met gebruik van zeven films). Zo biedt het een echo
van James Schneiders inzicht: ‘Door in cinema het perspectief van het niet-
menselijke in te nemen – van de oceanen, de getijden, de storm – verkrijgt de
mensheid een essentieel perspectief op zichzelf.’
CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN

COLOFON

filmkrant.nl
4 Filmacademie lichting 2017

De lichting studenten die deze zomer afstudeert aan de Nederlandse Filmacademie verdiept zich in zwijgzame mannen. In het adequate, maar weinig verrassende coming-of-
age-drama Sirene (Zara Dwinger) bijvoorbeeld, dat zowel de AVROTROS Scenario
Prijs als de KNF persprijs in de wacht
sleepte. Of in het goedbedoelde The Boys
Next Door, waarin documentairemaakster
Bobbie Fay Brandsen zelfs met ze in een
woongroep gaat wonen. Brandsen slaat de
gevluchte vrouwen over en stort zich op de
mannen uit Syrië, Senegal en Eritrea. Tot
haar teleurstelling delen die liever niets.
De mannen uit documentaire De nieuwe
man worstelen met hun eigen geslotenheid.
“Ik ben als een lege tube tandpasta,” vertelt
regisseur Arjen Sinnighe Damsté voorafgaand aan de vertoning. “Als je hard perst,
komt er misschien iets uit.” Hij onderzoekt
masculiniteit niet via afgezaagd machogemekker, maar maakt van kwetsbaarheid iets
waar elk mens behoefte aan heeft. Boys don’t
cry; but gentlemen do. Mannen willen best
praten, maar weten niet hoe.
In Huidzeer toont regisseur Jos van Meerveld de desastreuze gevolgen van een gebrek
aan aandacht. De absurdistische fictiefilm
laat zien hoe een man (magnifiek gespeeld
door een pipse Mike Reus) verpietert door de
eenzaamheid. Ruwe bolster, blanke pit. Dat
zien we in Kristians Prelude van Winand
Derks van de Ven. In het gevoelige portret van
een van de leden uit zijn eigen band, staat een
jonge rocker aan het begin van zijn carrière,
als hij hoort dat hij moet vechten tegen een
hersentumor. Door de gewiekste montage
wordt de toeschouwer net als Kristian heen
en weer geslingerd in een Villa Volta van ziekenhuiskamers en rockconcerten.
Angst tekent de wereld van messenwerper-assistent Lola (Hannah Boer) in de fictiefilm Zalig zijn de onwetenden (Muck van
Empel). Zij kijkt de dood voor haar beroep
dagelijks in de ogen, maar voor terroristische
aanslagen wil ze haar blik koste wat kost afwenden. Jammer genoeg is de symboliek zo
opzichtig dat Van Empels boodschap van je
afglijdt.
Daar tegenover staat Bloed kruipt (Laras
Reinstar), de sterkste fictiefilm van deze lichting. Bokser Kim (krachtige rol van Milou van
Duijnhoven) is een vrouw van weinig woorden. Ze heeft zichzelf ingedekt met spiermassa om haar emoties te verdoezelen. Ze
doet denken aan de opgepompte ‘Black’ uit de
recente Oscarwinnaar Moonlight (Barry
Jenkins, 2016), maar doordat ze een vrouw is,
onderzoekt de film impliciet de grenzen van
gender. Reinstar vertrouwt op de intelligentie
van de kijker.

DE ZIELLOZE
BEWONDERDOCU
Als ik Netflix open, zie ik in de bovenste rijen
met nieuwe en aanbevolen films en series vrijwel alleen hun eigen producties. Van elke formule die ooit succesvol geweest is in de entertainmentindustrie heeft Netflix nu een eigen
variant. Politieke thrillers, quirky nerd-series,
dingen met ridders, dingen met elfen en trollen
en comedyseries voor vrouwen van midden dertig, het is allemaal verkrijgbaar met een ‘Netflix
originals’-label. Het aanbod eigen producties is
inmiddels zo groot dat het het overige aanbod
verdringt. Je merkt dit als je een wat oudere film
zoekt: vroeger was het vaak raak en werd deze
aangeboden in de Netflix-catalogus. Nu is het
antwoord meestal ‘sorry’ en krijg je een bak met
lauwe suggesties die ver afliggen van wat je
zocht. Voor het Amerikaanse bedrijf is het in
stand houden van een brede filmotheek geen
prioriteit meer. Ik hunker naar het Netflix van
een paar jaar geleden toen de eigen series nog
een met liefde gemaakte uitzondering waren.
Nu zijn het formules zonder ziel.

CHEF’S TABLE

EDO DIJKSTERHUIS
ZIE FILMKRANT.NL VOOR HET VOLLEDIGE BERICHT.
INTERVIEWS MET EEN SELECTIE VAN DEZE MAKERS
VERSCHIJNEN DEZE ZOMER OP

filmkrant.nl

Onderdeel van de ‘voor elk wat wils’-strategie
zijn de eigen documentaireseries. Hiervan heb ik
Abstract over design en Chef’s table over haute
cuisine volledig gezien. De productiekwaliteit is
hoog, prachtig camerawerk, intro’s om je vingers
bij af te likken. Maar als je er één hebt gezien heb
je ze allemaal gezien. Het zijn bewonderdocu’s
die het werk van een gelauwerde chef of designer laten zien en hun levensverhaal opdissen. Dit
gaat altijd volgens hetzelfde stramien. De eerste
tien minuten zijn geweldig omdat je ziet wat de
persoon uniek maakt en in wat voor originele
setting ze werken. Er wordt al even gesuggereerd
dat om hier te komen een hoop tegenslagen
overwonnen moesten worden. Dat iemand dit
uitzonderlijke succes zou bereiken lag niet voor
de hand toen hij of zij opgroeide. Dat komt óf
door de eigenzinnigheid van hun karakter of
doordat ze op een beslissend moment, toen ze in
de put zaten, een levens- of zakenpartner ontmoeten. In de daarop volgende veertig minuten
wordt dit verhaal tot vervelens toe opnieuw verteld: in de woorden van de chef of designer zelf
en hun vrienden, collega’s, familie en recensenten. Mijn advies: kijk alleen de eerste tien minuten.
EBELE WYBENGA
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‘WE WIL
ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE STR
Hoyte van Hoytema over Dunkirk

Voor Christopher Nolans oorlogsepos Dunkirk stopte de Nederlandse
director of photography Hoyte van Hoytema camera’s op plekken waar
nog nooit camera’s hadden gezeten. ‘Wie zegt dat films maken gemakke
DOOR SAM DE WILDE
lijk moet zijn?’
De grootmeesters van het licht komen al sinds de Gouden
Eeuw uit de Lage Landen. Rembrandt van Rijn, Johannes
Vermeer, Frans Hals en hun tijdgenoten koppelden invloeden
uit Italië aan een intiem ‘Hollands’ realisme en creëerden zo
een schilderkunstige school die tot vandaag toeristen naar
Amsterdam en Den Haag weet te lokken. Dat de beste lichtkunstenaars nog steeds uit deze contreien komen, bewijst
cameraman Hoyte van Hoytema die straks vast zijn eerste Oscarnominatie binnenhaalt voor zijn grensverleggende werk in
Dunkirk, Christopher Nolans oorlogsdrama over de evacuatie
van 330.000 door Duitse divisies omsingelde Britse soldaten.
De Britse regisseur en zijn al evenzeer door techniek gefascineerde cameraman lieten speciale lenzen en camerabehuizingen ontwikkelen om hun visie op Operatie Dynamo, of het
Wonder van Duinkerken, te land, ter zee en in de lucht te kunnen filmen. Ze propten reusachtige camera’s in authentieke
jachtvliegtuigen en in gammele bootjes. “Op een set van Chris
Nolan bestaan geen normale werkdagen”, vertelt Van Hoytema
aan de telefoon vanuit Los Angeles waar hij locaties scout voor
een volgend project. “Het ene moment zit je in een helikopter
voor aerial shots en het volgende moment lig je in een drysuit
te dobberen in het water.”
Volgens sommigen doet de 45-jarige DoP het nu al beter
dan de oude meesters want in NRC’s lijst van de meest prominente, vooruitstrevende, verfrissende en invloedrijke Nederlandse cultuurmakers staat Van Hoytema ergens tussen het
Rijksmuseum en het Mauritshuis in. Niet slecht voor iemand
die ooit aan de Nederlandse Filmacademie werd geweigerd
maar die sinds zijn camerawerk voor Tomas Alfredsons indiehit Let the Right One In (2008) de cinefiele blockbusters

aaneenrijgt. Voor David O. Russells The Fighter (2010) zocht
hij naar nieuwe manieren om bokswedstrijden te filmen, met
Alfredsons Tinker Tailor Soldier Spy (2011) schilderde hij John
le Carré donkerder dan ooit en in Spike Jonze’ Her (2013) en
Christopher Nolans Interstellar (2014) bracht hij de toekomst
spectaculair in beeld. O ja, en voordat hij zich met Nolan en
een ruim twintig kilo zware Imax-camera in het zand van
Duinkerken ging ingraven, draaide de hardst werkende cameraman uit Hollywood ook nog Sam Mendes’ meest recente
Bondfilm Spectre (2015).
Was je niet van plan om het na Interstellar even wat rustiger aan
te doen met een paar kleinere films? “Tja, dat is dus mislukt.

Als Sam Mendes je vraagt voor James Bond en Christopher
Nolan je wil hebben voor een epos over een van de belangrijkste
operaties uit WO II, dan weiger je niet. Maar ik wil nog steeds
graag opnieuw wat kleinere films doen.”

Dat gaat nu wél lukken? “Nou ja, ik werk nu aan James Grays sffilm Ad Astra en die wordt voor ongeveer de helft van het budget van Interstellar gemaakt.”
Interstellar kostte meer dan 150 miljoen dollar. Je werkt al te
lang in Hollywood als je de helft daarvan een klein budget vindt.

(Lacht.) “Hier wordt dat een kleinere productie genoemd, ja,
maar ik kies projecten nooit op basis van het geld of van de
grootte van het potentiële publiek. Ik kies voor een regisseur en
voor zijn ideeën over de film die hij wil maken.”
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LLEN DE KIJKER
RESS BRENGEN’
Zijn er ook regisseurs voor wie je terug naar Nederland
zou komen? “Ik sluit dat zeker niet uit, maar vraag me

niet om daar een naam op te plakken. Er zijn heel veel
regisseurs van wie ik het werk erg goed vind, maar met
wie het niet noodzakelijk goed zou klikken. Ik ben altijd
een grote fan geweest van Alex van Warmerdam maar ik
heb ook het gevoel dat er in zijn universum geen plaats
meer is voor mij. Hij heeft zijn visuele stijl al helemaal
uitgedokterd met zijn DoP. Dat maakt hem voor mij een
iets minder interessante keuze, hoewel ik zijn films ontzettend mooi vind.”

Christopher Nolan, James Gray, David O. Russell, Spike
Jonze, Sam Mendes: de regisseurs met wie het wél al
klikte zijn geen kleine jongens. Velen onder hen zweren
ook bij celluloid. Dat is vast geen toeval. “Absoluut niet.

Ik ben vrij selectief in het kiezen van mijn projecten en
ik vind het belangrijk dat de regisseur en ik toch een
beetje hetzelfde idee hebben over hoe films gemaakt
worden en welke technieken je daarvoor gebruikt.”

Idealiter betekent dat voor jou filmen op celluloid? “Nou
ja, digitaal filmen heeft zeker zijn nut maar de technologie zelf is nooit een waardige vervanger voor echte film
geweest. Als we het over resolutie hebben… Kijk, ik wil
het niet te technisch maken maar [maakt het behoorlijk
technisch] de resolutie van 70mm en Imax is gewoonweg veel hoger. Een videoframe heeft een onveranderlijk rasterpatroon, terwijl film een willekeurig korrelpatroon heeft omdat het een fotochemisch proces is. En
daardoor is de resolutie van film in principe oneindig.
Het komt erop neer dat film nog altijd veel meer kleur
en detail kan opnemen. Dat is waarom heel veel mensen, ook zonder die technologie te begrijpen, film bekijken een prettiger sensatie vinden.
“De beslissing om over te schakelen op digitale
technologie werd niet door de makers genomen, maar

door de industrie. Omdat het nu eenmaal makkelijker
is om films via kleine harde schijven te verdelen. Je kan
dat vooruitgang noemen, maar wie zegt dat films maken gemakkelijk moet zijn? Als fotograaf of als DoP is
het je taak om de techniek te overwinnen en om met die
kennis een zo goed mogelijk resultaat af te leveren.”

de regisseur hebt bekeken heeft hij dezelfde referenties
en weet je op de set altijd waar de ander het over heeft.”

Mag een director of photography een eigen stijl hebben?

riaal, maar het idee dat je filmt in situaties of omstandigheden die anderen zouden afschrikken, trok ons
juist aan. Chris en ik genieten enorm van het ingenieurswerk. Onze voorbereiding bestaat vooral in het uitvinden van apparaten die ons kunnen helpen bij het filmen in moeilijke omstandigheden. Zo hebben we bijvoorbeeld hard gewerkt om de Imax-camera’s in de
cockpits van echte Spitfires te krijgen. We wilden echt
een soort eerstepersoonsbeleving creëren van hoe het
voelt om in zo’n dogfight betrokken te zijn. Maar we
hebben ook ‘snorkel-lenzen’ gemaakt om de camera in
hoeken van die cockpit te krijgen waar nog nooit camera’s hadden gezeten. En we wilden er ook onder water
mee kunnen filmen natuurlijk.

“Ja, absoluut, maar ik vind het ook leuk om elke film een
nieuwe, eigen filosofie te geven. En voor dit overlevingsverhaal hadden we lang voor de opnames besloten
dat de beeldtaal heel direct, heel rauw en heel functioneel moest aanvoelen. We wilden geen esthetiek met
mooie, uitgekiende kaders. We wilden de kijker zo dicht
mogelijk bij de actie, en bij het gevoel en de stress van de
situatie brengen. Authenticiteit was belangrijk voor ons
en de visuele taal was ondergeschikt aan dat haast tastbare gevoel van nabijheid. We hebben echt het ‘vorm
volgt functie’-principe proberen door te voeren in de
beeldtaal.”
Maar jullie hebben toch ook naar films, fotografie en
schilderkunst gekeken om de esthetiek van de film te
bepalen? “Jazeker, maar dat gaat vaak meer over het

zoeken naar de juiste sfeer en het juiste licht. Die invloeden kunnen ook enorm variëren. Voor Interstellar
keken we vooral naar documentairebeelden van de
Dust Bowl, en naar foto’s van Dorothea Lange. Voor
Dunkirk heb ik enerzijds heel veel oude journaalbeelden en anderzijds zeegezichten uit de Gouden Eeuw
bekeken.
“Je maakt altijd een soort moodboard. Je legt alles
voor je op een tafel en dan ga je daar met de regisseur
naar kijken om dingen toe te voegen of te elimineren.
Zo hou je uiteindelijk een soort instructieboek over dat
jou op de een of andere manier informeert over hoe iets
eruit moet zien. En omdat je dat materiaal samen met

In dit geval hadden jullie het dus vooral over authenticiteit en over filmen op het strand van Duinkerken. Zijn
water en zand niet de natuurlijke vijanden van een cameraman? “Die kunnen heel belastend zijn voor het mate-

Komt het door dat soort technische uitdagingen dat er
naast Leslie Normans Dunkirk (1958) en Henri Verneuils
Week-end à Zuydcoote (1964) nauwelijks films over
Operatie Dynamo bestaan? “Nee, want het is nog nooit

gedaan zoals wij het deden. Dat er zo weinig films zijn
over de reddingsoperatie komt omdat het een evacuatie
en geen overwinning was. Maar dat is precies waarom
Chris er een film over wilde maken. Dit is dan ook geen
klassieke, heroïsche oorlogsfilm maar een verhaal over
de heel erg jonge mannen, kinderen bijna, die op dat belegerde strand moesten zien te overleven. Het is een interessant perspectief op een aspect van de oorlog dat
nog niet vaak getoond is. Nolan heeft het op zijn specifieke Nolan-manier aangepakt, en ik denk dat hij precies de film gemaakt heeft die hij wilde maken.” 
5
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Dunkirk DE EERSTE GEALLIEERDE

PROPAGANDASLAG VAN WO II

Christopher Nolans Dunkirk moet de block
buster van deze zomer worden. De evacuatie in
1940 van 340.000 verslagen geallieerde mili
tairen naar Engeland leidde tot de eerste grote
propagandaslag in de oorlog. Wat gebeurde er
DOOR JOS VAN DER BURG
in Duinkerken?
Dat in een oorlog de waarheid als eerste sneuvelt is een
cliché van jewelste, maar daarom niet minder waar.
Zonder leugens geen oorlog. Nauwkeuriger gezegd:
zonder in een propagandaverhaal gegoten halve waarheden en hele leugens geen oorlogen. Oorlogen worden
uitgevochten met wapens, maar ook met propagandaretoriek.
Kom er maar in Winston Churchill, de Britse premier die tijdens de oorlog met briljante retoriek het
geloof in de overwinning erin hamerde bij het Engelse
volk. Dat Churchill nederlagen en vernederingen in
heroïsche peptalk kon omzetten, bewees hij in 1940
met zijn ‘We shall fight on the beaches’-speech in het
Britse parlement na de evacuatie van 340.000 geallieerde militairen, waaronder ongeveer 200.000 Britse,
van Frankrijk naar Engeland.
Eerst de feiten. Op 10 mei 1940 overrompelde het
Duitse leger niet alleen Nederland, maar ook België,
Luxemburg en Frankrijk. Hitlers Blitzkrieg was succesvoller dan de dictator ooit had kunnen denken. Twee
weken na de aanval hadden de Duitsers de in Frankrijk
vechtende geallieerde troepen teruggedreven naar de
kust. Bij Duinkerken zaten 340.000 soldaten als ratten
in de val. Het was wachten op de dood door bombardementen of krijgsgevangenschap. Uit wanhoop bedachten de Britten een reddingsactie om de troepen naar
Engeland te evacueren. Veel fiducie had de Britse legerleiding er niet in: ze hoopte ongeveer 45.000 soldaten

te kunnen evacueren. Dat het er na ruim een week bijna
acht keer zoveel waren, noemde Churchill ‘het wonder
van Duinkerken’.

Rustpauze

Historici geloven niet in wonderen en zoeken altijd
verklaringen. Waarom lieten de Duitsers het geallieerde leger bij Duinkerken ontsnappen? Waarom geen
massale slachtpartij? De reden is dat het Duitse leger
na twee weken vechten een rustpauze nodig had. De
opmars was zo snel gegaan dat de aanvoer van materiaal en munitie het niet bij kon houden. Ook rekende
de Duitse legerleiding erop dat de Duitse luchtmacht
de geallieerde troepen aan de kust zou vernietigen.
Dat werd ook geprobeerd, met als resultaat duizenden
doden, maar de Britse luchtmacht sloeg veel aanvallen
af. Dat neemt niet weg dat de troepen zich aan de kust
in een hel bevonden. Het Duitse leger rukte weliswaar
niet massaal op naar de kust, maar schoot vanaf een
afstandje met mortieren en mitrailleurvuur op de soldaten.
Over deze hel gaat Christopher Nolans Dunkirk. De
film was op het moment van schrijven nog niet te zien,
maar uit de schaarse interviews die Nolan erover heeft
gegeven, wordt duidelijk dat hij een overlevingsdrama
in de sfeer van Saving Private Ryan heeft willen maken.
Net als in die film zal de kijker midden in een spervuur
van kogels en granaten zitten. Dunkirk concentreert
zich op de overlevingsstrijd van drie Britten in verschillende situaties: een soldaat wachtend op redding op
het strand, een burger die met zijn zoon in een kleine
boot van Engeland naar Duinkerken vaart om soldaten
te redden, en een Britse piloot in een gevechtsvliegtuig
die de evacuatieschepen tegen Duitse aanvallen moet
beschermen.

Stoere taal

Dat de film een patriottische burger opvoert, die met
zijn schip soldaten gaat redden, is een glorieus onderdeel van het heldenverhaal dat Duinkerken in de overlevering is geworden. Het is waar dat burgerschippers
hielpen bij de evacuatie, maar hun bijdrage bestond
meestal uit het afstaan van hun schepen aan de marine.
Zevenhonderd van deze burgerschepen werden ingezet
bij de evacuatie.
De trailer van Dunkirk verhult niet dat de evacuatie het gevolg was van de verpletterende geallieerde
nederlaag – “We hebben het over een militaire ramp”,
zegt de voice-over – maar schakelt daarna over naar
heldenretoriek. “We gaan door tot het einde, we zullen
ons nooit overgeven”, zegt de voice-over van een soldaat. Ook stoer klinkt: “There is no hiding, we have a
job to do”. Het hadden woorden van Churchill kunnen
zijn, die in de trailer niet wordt genoemd, maar van wie
wel citaten zijn te horen uit de ‘We shall fight on the
beaches’-speech, waarmee hij na de evacuatie het Britse volk klaarstoomde voor de lange strijd tegen Hitler.
“We zullen vechten op de stranden. We zullen vechten
op de landingsplekken. We zullen ons nooit overgeven.”
Stoere taal, met dank aan de Duitse militaire blunder
om bij Duinkerken niet door te stoten. Wat ook te danken was aan dat deel van het Franse leger dat bij Lille
tijdens de evacuatie nog hard tegen de Duitsers vocht.
Benieuwd of Dunkirk dat ook vermeldt.
Als de Duitsers het Britse leger aan de kust hadden
vernietigd, was Churchill vrijwel zeker niet als grote oorlogsleider de geschiedenis ingegaan. Historici
denken dat hij dan mogelijk een gedwongen vrede had
moeten sluiten met de Duitsers. Laten we maar niet
speculeren over hoe de wereld er dan zou hebben uitgezien.
5
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Albert Serra over La mort de Louis XIV

‘ACTEURS MOETEN OVERLEVEN

Albert Serra’s ongewone biopic volgt de laatste dagen van koning
Lodewijk XIV van Frankrijk. Jean-Pierre Léaud, behorend tot de
Franse acting royalty, werd door zijn rol als ijlende Zonnekoning
met zijn eigen sterfelijkheid geconfronteerd. Daar was het Serra
om te doen: ‘Doordat we uren onafgebroken filmen verliezen
DOOR HUGO EMMERZAEL
acteurs de energie om te blijven acteren.’ 
Bijna zestig jaar geleden stond Jean-Pierre Léaud als
jeugddelinquent Antoine Doinel voor de camera van
François Truffaut in Les quatre cents coups. Het laatste shot, waarin Doinel – het filmische evenbeeld van
Truffaut – van een jongereninternaat naar zee vlucht,
is een van de iconische beelden van de opbloeiende
Franse ‘nouvelle vague’-filmbeweging. Veertien jaar
oud was Léaud toen Truffaut zijn film afsloot met een

ijzingwekkende close-up van diens gepijnigde gezicht.
Zo legde Truffauts camera de geboorte van een nieuw
lid van de Franse acting royalty vast.
58 jaar en 92 rollen later zien we dit neusje van de
zalm van de Franse cinema haast letterlijk voor onze
ogen sterven in La mort de Louis XIV, de eerste Franstalige film van de Catalaanse filmer Albert Serra. Acteur
en rol konden elkaar haast niet beter aanvullen. Léaud

op leeftijd (72 jaar) speelt Lodewijk XIV, die ondanks
zijn larger than life-status van Zonnekoning tot een
nietig mens wordt teruggebracht door gangreen. In
Bertrand Bonello’s Le pornographe (2001) had Léauds
personage (een pornograaf op leeftijd) al het nodige te
lijden onder de ouderdom, maar hier zien we hem haast
uit elkaar vallen, zo kwetsbaar ligt hij in zijn sterfbed.
Het is alsof de dood in de gedaante van Serra’s camera’s
op de set meekeek.
“Ik veranderde van een jonge naar een oude man.
Dat stuk in het midden heb ik overgeslagen!” riep
Léaud tijdens de opnames van La mort de Louis XIV.
Tijdens het Filmfestival Rotterdam vertelde Serra over
de opnames met Léaud, die zich voor deze film nog
niet eerder zo bewust was geweest van zijn eigen sterfelijkheid. “De dood werd ineens iets tastbaars voor
hem. Dat heeft invloed gehad op hoe hij speelde. Wat ik
mooi vond om te zien is dat hij een grote artistieke druk

11
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N VOOR MIJN CAMERA’
voelt. Hij wil trouw blijven aan wat hij hiervoor heeft
gedaan; hij heeft veel goede films gemaakt, heeft zich
niet uitgeleverd aan de commercie en is trots op zijn
rollen. Daarom denk ik dat hij bang was om een film te
maken die niet de kwaliteit of waardigheid had van zijn
eerdere werk.”

Toevalstreffer

Juist daarom was het voor Léaud verwarrend om voor
de camera’s van Serra te verschijnen. Serra is bepaald
geen traditionele regisseur en zijn methodes staan
haaks op wat Léaud gewend is. De regisseur licht toe:
“Léaud heeft een innige relatie met de camera. Hij staat
niet bekend om zijn goede banden met regisseurs. Hij
communiceert via de camera, gaat daar een liaison mee
aan.” Serra heeft echter niet één camera voor het opnemen van doelgerichte takes, hij gebruikt er wel drie tegelijk, die hij soms uren laat draaien om geïmproviseerde toevalstreffers te vangen. Er staat zelfs geen monitor

op de set. Het geschoten materiaal ziet Serra pas voor
het eerst aan de montagetafel.
Serra herinnert zich de sfeer op de set: “De spanning
was van Léauds gezicht te lezen. Hij zat in een kwetsbare positie. Hij was zich bewust van zijn eigen dood
en wist niet wat hij daarmee moest doen voor al mijn
camera’s. Door mijn methodologie verliezen acteurs
namelijk de mogelijkheid om hun eigen betekenis te
creëren. Ik weet niet of ík alles beheers, maar de camera’s doen dat in ieder geval wel. Als ze uren onafgebroken filmen verliezen acteurs de energie om te blijven
acteren. Voor mijn camera moeten acteurs zich aanpassen, overleven als het ware. Het energiepeil moet wel
veranderen want je kan niet tegen mijn wil of de logica
van de film ingaan.”

Banaal

Die logica van de film, daar is het Serra precies om te
doen. Serra neemt historische verhalen, mythes en

figuren, stopt ze in een wereld met zijn eigen regels en
filmt die wereld vervolgens alsof het een documentaire
is. Dit proces paste hij toe op het verhaal van Don Quichot (Honor de cavalleria), de drie wijzen (El cant dels
ocells), Casanova en Dracula (Història de la meva mort).
Nu ging het hem om de dood van Lodewijk XIV. “Ik wil
niet verzanden in de clichés van het zogenaamde ‘historische kostuumdrama’”, vertelt Serra over zijn eigenzinnige interpretaties van de verhalen en geschiedenissen
die aan zijn films ten grondslag liggen. “Wat deze film
anders maakt is dat ik een klinische benadering heb van
de dood. Dat past meer bij hedendaagse anonieme personages, maar ik pas dat toe op een iconisch figuur.”
Misschien is het deze filosofie van Serra die Léaud zo
zenuwachtig heeft gemaakt. Serra concludeert: “Uiteindelijk sterft iedereen op dezelfde manier. Het maakt
niet uit of je rijk of arm bent; het is altijd zo banaal. Er
is een lichaam dat vanzelf stopt met werken. De materialiteit van het lichaam is er altijd.”
5

Het mysterie van de Zonnekoning
Is het star gazing of zijn we om een andere reden zo gefascineerd door de laatste
weken van Lodewijk de Veertiende?
Ook al is Louis XIV een verre voorloper van
Andy Warhol in het manipuleren van zijn
imago – de Zonnekoning, ‘De staat, dat ben
ik’, etc. – en het manipuleren en creëren van
een persoonlijke entourage, en is er veel over
hem geschreven, hij is en blijft een onbekende. Waar Warhols leven zo ongeveer integraal op YouTube is te vinden, hebben we
van de Zonnekoning niet één foto en niet één
bewegend beeld. Hij zal voor altijd een mysterie zijn.
Alleen al omdat je je bij het kijken voortdurend bewust bent van dat mysterie en van
je eigen verlangen naar dat ontbrekende
beeld, is Albert Serra’s bijna twee uur durende, nauwkeurig observerende en prachtig
uitgelichte La mort de Louis XIV (De dood
van Lodewijk de Veertiende) een uitzonderlijke ervaring. De titel beschrijft het gebeuren perfect: de film beperkt zich na een
nachtelijke wandeling in de tuin tot het
slaapvertrek van de koning, waar hij omringd
door een lijfarts, bedienden en een deel van
de hofhouding twee uur lang monumentaal
ligt te sterven. Maar dat is niet waar je als
kijker mee bezig bent. Je bent bezig met details: hoe zou deze koning om zich heen hebben gekeken, hoe zou hij hebben gegeten, geslapen, gelopen, geroken? Juist omdat we
daar geen beelden van hebben. En is dat dan
star gazing of reflecteert het een dieper verlangen, iets wat met onze eigen sterfelijkheid
te maken heeft?
Een ander royaal genot bij het kijken naar
Serra’s film is dat het aura van de stervende

koning niet los te zien is van het aura van de
acteur die hem speelt, Jean-Pierre Léaud. Je
zou die casting een meesterzet van Serra
kunnen noemen. Net als Lodewijk de Veertiende, die vanaf zijn vierde koning was,
groeide Léaud op voor het oog van de wereld.
Op zijn veertiende debuteerde hij in Truffauts Les quatre cents coups en sindsdien is

hij niet meer weggeweest van de camera.
Twee levens voor de camera, twee mensen
die meer bestaan (bestonden) via hun ‘public
persona’, hun publieke maskers, dan als privé-persoon. Ze zijn de uitvergroting, de levende (en dode) overdrijving van het idee dat
we vooral als fantasie bestaan. Wie bij Léaud
trouwens de rillingen krijgt vanwege het ge-

kunstelde (laten we zeggen Brechtiaanse)
acteren dat hem lange tijd typeerde, kan gerust zijn. In Serra’s film beweegt en praat hij
nauwelijks. Steeds minder, naarmate de
laatste seconde dichterbij komt.
RONALD ROVERS

La mort de Louis XIV
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François Ozon over L’amant double

Na het sobere, historische zwart-witdrama
Frantz dat nog maar afgelopen september op
het filmfestival van Venetië in première ging,
was van François Ozon in mei in Cannes alweer
de psychologisch-seksuele thriller L’amant
DOOR RONALD ROVERS
double te zien.
Chloé (Marine Vacth), jong, mooi, verward, bezoekt
een psychiater (Louis, een rol van Jérémie Renier) en
wordt meteen verliefd. Zodra ze genezen wordt verklaard, trekt ze bij hem in, maar ontdekt al snel dat
hij een geheime tweelingbroer heeft (Paul) die ook
psychiater is. De reden voor de breuk tussen Louis en
Paul wordt pas later duidelijk, maar dan is Chloé al lang
(ook) voor Paul gevallen. Vooral voor zijn sadomasochisme. Aanvankelijk misschien omdat de onderdanigheid haar zelfhaat bevestigd, maar later zullen de rollen
omdraaien.
Na Jeune & jolie was uw eigen kritiek op de film dat die te
veel lezingen mogelijk maakte. Maar ook L’amant double
kun je op verschillende manieren bekijken. “Volgens mij

is L’amant double heel helder. Is de film niet duidelijk
genoeg? Aan het eind is er een oplossing waarbij de kijker keurig terugkeert naar de realiteit. Ik was erg blij dat

ik bij mijn voorbereiding het hele verhaal over parasitaire tweelingen in de literatuur ontdekte: het verschijnsel
dat de ene tweeling de andere in de baarmoeder opeet.
Het was compleet over-de-top natuurlijk maar het was
écht. Dit is dus waar de natuur toe in staat is. Precies het
realisme dat ik nodig had. Maar het is zeker geen eind
goed, al goed. Chloé komt er niet uit tevoorschijn als
een gelukkige vlinder. Ze voelt nog steeds dat er iets
mist in haar leven.”

het lichaam en met tweelingen bezig is. “Zeker. Ik ken de
film goed. Maar het thema van tweelingen diende zich
op een andere manier aan, via een roman van Joyce Carol Oates. Ik denk dat tweelingen de meesterwerken van
de natuur zijn. Dit is waar de natuur kunst creëert. Om
dat te benadrukken, zet ik daar in de film de moderne
kunst in het museum tegenover. Die scène waarin je een
aantal tweelingen voorbij ziet komen tegen een zwarte
achtergrond, zou je kunnen zien als performances.”

Marine Vacth speelde ook de hoofdrol in Jeune & jolie.
Waarom vroeg u haar opnieuw? “Omdat ze intussen een

Maar er zit ook een griezelige kant aan tweelingen: dat
we in hen gereflecteerd zien dat we eigenlijk geen unieke
individuen zijn met een onaantastbare eigenheid, maar
juist heel erg op elkaar lijken. “Ik was vooral gefasci-

volleerd actrice is geworden. Deze rol zou veel meer van
haar vragen, wist ik, maar ze bewees dat ze het aankon.
Plus: tussen haar en Jérémie bestond meteen de seksuele spanning die cruciaal was voor de film. Ik voelde me
wel bezwaard om haar weer naaktscènes te laten spelen,
maar ze was er meteen heel enthousiast over.”
U hebt zich ongetwijfeld laten inspireren door Cronenbergs Dead Ringers (1988), een film die ook nogal met

neerd door Chloé’s verwarring over wie van de twee ze
wil, bij wie van de twee ze op een zeker moment is, omdat ze ze niet uit elkaar kan houden. Bovendien is het
een metafoor voor waar stellen vaak doorheen gaan, die
te maken hebben met verlangen, fantasie en geheimen.”

5
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MEESTERLIJK OF MISOGYN?
De nieuwe erotische thriller van François
Ozon, L’amant double, schoot een deel van de
Franse pers — en misschien ook jurylid Jessica
Chastain — in het verkeelde keelgat na de
première in Cannes. Maar is de film écht
DOOR BOYD VAN HOEIJ
vrouwonvriendelijk? 

De manier waarop veel vrouwelijke personages werden
afgeschilderd was “disturbing”, aldus actrice Jessica
Chastain tijdens de persconferentie van de competitiejury in Cannes. We kunnen niet met zekerheid zeggen of
ze het (ook) over L’amant double had maar François Ozon
ging in ieder geval wederom zonder prijzen naar huis.
Sommige reacties in de lokale pers waren directer en
ook niet mild: Le Figaro noemde Ozons film “misogyn”,
Libération vond de film geïnspireerd lijken door een
“verhandeling over het vrouwelijke libido uit het begin
van de twintigste eeuw”. “Vous n’aimez pas les femmes”,
schreef de recensent van Le Parisien, die ook nog even
kwijt wilde dat “als ik een vrouw was geweest, ik me erg
[in negatieve zin] aangesproken zou voelen door wat u
van ons laat zien”. Dat laatste is waarschijnlijk een verwijzing naar de veelbesproken opening, een zoom-out
vanuit het binnenste van het vrouwelijke personage,
alsof de hele film uit haar baarmoeder geboren wordt.
Extreem en expliciet? You bet. Maar thematisch gezien
ook gedurfd en gezien het slot van de film coherent.

melijke oorzaken gevonden worden. Haar gynaecoloog
verwijst haar door naar een lieve, luistergrage en knappe psychiater, Paul (Jérémie Renier), waar ze meteen
smoorverliefd op wordt. Hij blijkt stiekem een tweelingbroer te hebben: Louis (ook gespeeld door Renier), die
ook therapeut is maar er veel brutalere (lees: seksuele)
methodes op nahoudt voor “frigide vrouwen”. Chloé
houdt van haar brave therapeut maar kan tegelijkertijd
niet bij zijn stoute broer wegblijven. Wie o wie brengt
haar van haar onderbuikgevoel af?

Empowering

Ten eerste moge het duidelijk zijn dat de film niet al
té serieus genomen moet worden, aangezien de mise-en-scène direct associaties oproept met de erotische
en trashy klassiekers van regisseurs zoals De Palma,
Lynch en Polanski (allemaal mannen, dat klopt). Eindeloze wenteltrappen; dubbelgangers en spiegelbeelden;
poezen en een enge cat lady als buurvrouw; seks met
strap-ons. Al deze dingen zijn niet bepaald de standaardingrediënten voor een diepgravend statement over de
onderworpen vrouw.
Maar wat is er precies zo “vrouwonvriendelijk” aan
Chloé? Het feit dat ze in het begin misschien seksueel
frigide is? Dat ze toegeeft dat ze “zwak” wil blijven zodat ze haar lieve therapeut kan blijven zien en hij voor
haar “kan zorgen”? Of het feit dat ze verslaafd raakt
aan de ongeremde seks met zijn veel ruwere broer?
Frigide
Geen van deze dingen zijn op zich vrouwonvriendelijk;
L’amant double gaat over Chloé (Marine Vacth), 26, een
iedereen heeft behoefte aan genegenheid en contact en
voormalig model dat misschien bijna letterlijk in zichzelf er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan.
gekeerd is; ze heeft vaak buikpijn waarvoor geen lichaWaarom deze dingen in onze politiek correcte tijd als

Campy
erotische
thriller
Tweelingen, dubbelgangers, spiegels,
femmes en hommes fatales: François
Ozon gaat helemaal los in L’amant double.
Campy erotiek en erotische camp galore in
François Ozons thrashy thriller L’amant
double, de film die je wist dat Ozon zou maken. Zo’n film begin je vanzelfsprekend met
een beeldvullend shot van een vagina, om
precies te zijn die van Chloé, die van haar gynaecoloog het advies krijgt naar een therapeut te gaan om van haar vage gastro-intestinale klachten af te komen. Chloé wordt
gespeeld door actrice/model Marine Vacth –
op haar veertiende ontdekt in een
H&M-winkel – die ook de callgirl speelde in
Ozons Jeune & jolie (2013) en die acteert met
de gereserveerdheid en distantie van een
model dat over de catwalk paradeert. In deze
thriller past die acteerstijl trouwens perfect.
Ozon liet zich inspireren door The Lives of
the Twins, het boek dat Joyce Carol Oates
onder het pseudoniem Rosamond Smith publiceerde.

Enter psychiater Paul, gespeeld door Jérémie Renier – op zijn vijftiende ontdekt door
de Dardennes – die zoveel schoonheid op de
sofa maar moeilijk kan weerstaan, maar hij
klampt zich vast aan het laatste zuchtje beroepsethiek. Tot de gevoelens wederzijds
blijken en Chloé, min of meer op hetzelfde
moment, haar klachten kwijt is. Ze trekken
bij elkaar in en alles lijkt totaal te mooi om
waar te zijn. Zoals Chloé inderdaad ontdekt

vrouwonvriendelijk worden ervaren heeft waarschijnlijk meer te maken met het feit dat vrouwen in films
vaak als het “zwakkere” geslacht worden neergezet of
alleen eigenschappen hebben die eerder als passief dan
als dominerend worden ervaren. Maar zouden regisseurs daarom volledig moeten stoppen met het maken
van films over zulke vrouwen (of mensen)?
De filmografie van Ozon zit verder juist tjokvol met
sterke en complexe vrouwen, waaronder de hoofdrolspeelsters van natuurlijk 8 Femmes en Swimming Pool;
Sous le sable; Angel; Potiche; Le refuge en recentelijk
nog Une nouvelle amie en Frantz. En veel van de Franse
recensenten lijken voor het gemak te vergeten dat Ozon
(vrij getrouw) een roman verfilmde van Joyce Carol
Oates, de vrouwelijke auteur die het personage van
Chloé geschapen heeft.
Net als Almodovar, nog een queerregisseur, gebruikt
Ozon ook vaak vrouwelijke personages om over onderwerpen in homorelaties na te denken en in dat opzicht
zijn de frigide en de seksueel verslaafde Chloé te begrijpen als metaforen voor seksueel passieve en actieve
homo’s. Het einde van de film (cryptische spoiler) lijkt
uiteindelijk te suggereren dat iedereen dominante en onderdanige trekken in zich heeft en dat iedereen die zichzelf als volkomen het een of het ander ziet, een kant van
het eigen karakter onderdrukt. Dat is eerder empowering
als boodschap dan vrouwonvriendelijk, toch?

in een doos met Pauls parafernalia en tijdens
een bustocht door de stad, wanneer ze Paul
voor de deur van een onbekend kantoor met
een onbekende vrouw ziet praten. De volgende dag keert ze terug en ontdekt dat daar
ook een therapeut gevestigd is die bij nader
inzien als twee druppels water op Paul lijkt,
maar er een andere naam en een andere therapeutische methode op nahoudt: het sadomasochisme.

L’amant double

FILMSCHUUR

HAARLEM, 5 AUGUSTUS 16.30 UUR

Ozon gaat vervolgens helemaal los op de
heerlijk gekunstelde plot en stereotypen van
dominantie en onderworpenheid. Chloé verandert van slaaf in meester – pegging iemand? – wat natuurlijk een campy metafoor
is voor haar genezing, inclusief een droomsequentie waarin ze fantaseert over een trio met
de beide broers. Gezien de onwaarschijnlijk
hoge frequentie van dubbelgangers en tweelingen en wandvullende spiegels is het trouwens niet ondenkbaar dat de hele film zich
afspeelt in Chloé’s verdraaide fantasie.
L’amant double heeft de stilering en camp
maar ook de rijkdom en het plezier van Brian
De Palma’s thrillers – vooral Body Double
(1984) en Passion (2012) – waarbij je voortdurend beelden uit andere thrillers denkt te
herkennen, maar toch een volstrekt eigen
verhaal krijgt voorgeschoteld. Alleen al het
verschijnen van Jacqueline Bisset is een interessante echo uit de filmgeschiedenis, maar
via De Palma is ook Hitchcock nooit ver weg.
De bizarre twist die de film bijna als een coda
serveert en die het idee van parasitaire tweelingen definitief tot het motief van de film
maakt – wie van de twee is ‘the evil twin’? –
moet echt zo gekunsteld zijn. Precies goed.
RONALD ROVERS

L’amant double
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Previously Unreleased Bertrand Bonello over Nocturama

DE KRITISCHE MASSA VAN PARIJS
Bertrand Bonello maakte met het omstreden
Nocturama een film over terroristen, die niet
over terrorisme gaat. ‘Ik wilde het gevoel
overbrengen van een wereld waarin alles op
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
ontploffen staat.’

Nee, houdt regisseur Bertrand Bonello stellig vol: zijn
film Nocturama is niet beïnvloed door de terroristische
aanslagen in Parijs in november 2015. Noch door de
aanslag bij Charlie Hebdo in januari van dat jaar. Het
idee voor de film stamt al uit 2011, het scenario schreef
hij in 2014, en in november 2015 had hij de eerste montage al af.
De vraag is logisch, snapt ook Bonello: zijn film
toont gebeurtenissen die huiveringwekkend dicht bij de
realiteit van de Parijse aanslagen ligt. Nocturama draait
om zeven jongeren, tieners van diverse afkomst, die
drie gelijktijdige aanslagen plegen op prominente doelwitten in het centrum van Parijs. De eerste helft van de
film toont de planning en uitvoering van de aanslagen;
in de tweede helft duikt de groep ’s nachts onder in een
verlaten warenhuis.
De oorsprong van de film ligt bij de gebeurtenis die
zo veel van onze huidige geopolitieke realiteit bepaalde:
de aanslagen van 11 september 2001, à propos Bonello’s
verjaardag. “De mise-en-scène van die aanslagen, de
schaal ervan, was zo extreem spectaculair. Een aanslag
op één gebouw is al iets, maar vier tegelijk is een over-

donderende productie.”
Als de aanslagen van 2015 al invloed hadden, zegt
Bonello, was dat omdat hij er afstand van wilde houden. Nocturama gaat niet over die aanslagen, en misschien zelfs niet over terrorisme. Bonello: “Ik wilde
het hebben over de extreem gespannen sfeer in mijn
thuisstad. Natuurlijk begrijp ik dat de recente aanslagen invloed hebben op hoe mensen naar de film zullen
kijken. Het is onmogelijk om er niet allerlei verbanden
met de realiteit in te zien. Maar dat mocht niet de overhand krijgen.”

Nachtdieren

Precies daarom veranderde Bonello op het laatste moment de titel van de film. De werktitel Paris est une fête
ontleende hij aan de Franse vertaling van Hemingways
memoire A Moveable Feast. “Maar na de aanslagen
werd dat boek plotseling weer enorm populair; het
werd een symbool van menselijke saamhorigheid. Dat
dwong me de titel veranderen: het verband met de realiteit was te sterk en ik wilde het publiek niet zo duidelijk een interpretatie opdringen.”
De nieuwe titel ontleende Bonello aan een album
van Nick Cave – “niet zijn beste werk, maar toch”
– maar hij knipoogt er ook mee naar een andere inspiratiebron: Bret Easton Ellis’ roman Glamorama,
waarin een groep leeghoofdige modellen en acteurs
een terroristisch netwerk vormt. “Het abstracte van de

titel Nocturama bevalt me, de fantasmagorie die het
oproept, een ‘visioen van de nacht’. Cave wees me erop
dat hij het woord niet heeft verzonnen: in dierentuinen
is een nocturama het verblijf van de nachtdieren. Dat
wist ik niet, maar het sluit perfect aan op de tweede
helft van de film.”
Daar ligt in feite het hart van Nocturama. De eerste
helft is opgebouwd als een thriller, waarin vlotte montage en de door Bonello zelf gecomponeerde muziek
je naar de onontkoombare geweldsuitbarsting voeren.
Het zwijgzame zevental beweegt zich in een zorgvuldige choreografie door de stad in voorbereiding op het
grote moment. Bonello springt heen en weer in de tijd
om de gelijktijdigheid van hun acties te benadrukken
en mengt daar flashbacks doorheen die tonen hoe ze de
aanslag voorbereiden – maar uitdrukkelijk niet waarom ze dat doen. Als er al politieke statements gemaakt
worden, is dat omdat ze tussen de planning door ook
gewoon moeten stampen voor een proefwerk. Bonello:
“Voor mij is het ‘waarom’ verpakt in de doelwitten die
ze kiezen – de wolkenkrabber van een multinational,
het ministerie van Binnenlandse Zaken, een standbeeld
van Jeanne d’Arc – en in hun achtergronden, wie ze
zijn. Dat hoef ik niet uit te leggen.”

Afgewezen door Cannes

Het waarom verdwijnt in het tweede, nachtelijke deel
van de film nog verder naar de achtergrond. Verschanst
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EDINBURGH

Mark Cousins (The Story of Film, I Am
Belfast, Atomic) schrijft voor de Filmkrant over film- en beeldassociaties.
Deze maand over het Edinburgh International Film Festival, waarvan hij in 19961997 directeur was.
Ik ben net terug van het 71ste Edinburgh International Film Festival, het langst aaneengesloten plaatsvindende culturele evenement in de
wereld. Die tijdsduur vertelt ons iets over filmcultuur sinds de Tweede Wereldoorlog. Opgericht in 1947, dateert het festival uit een tijd
toen de wonden van WO II nog vers waren. In die
tijd vertoonde het alleen documentaires. Fictie
leek misschien te triviaal in een tijd die draaide
om nationale en Europese wederopbouw.
Het EIFF van de jaren vijftig was een periode
van gesponsorde industriële films en films uit
het voormalige Oostblok – wat goed paste bij
z’n linkse signatuur en Presbyteriaanse ernst.
Maar toen kwamen de sociale bewegingen van
de jaren zestig, de jongerencultuur, Easy Rider
en het verzet van het festival tegen bemoeienis
van de stedelijke overheden.
Edinburgh pionierde met grote programma’s
over feminisme en film en psychoanalyse in de
jaren zeventig, wederom alert op de intellectuele hartstochten van die tijd. Film was niet langer educatief volgens de organisatoren. Maar
een lint van dromen, of vermomd patriarchaat.
Toen kwamen de blockbusters, de terugloop
van het bioscoopbezoek, en de opkomst van
video en de multiplexen. Edinburgh weerspiegelde die trends ook.

in het verlaten warenhuis is van daadkracht geen sprake
meer en lijkt de tijd tot stilstand te komen. De tieners
doen zich tegoed aan de producten van de moderne
consumptiemaatschappij. Ze passen nieuwe kleren,
draaien hun favoriete popsongs op geluidsinstallaties
van duizenden euro’s, trekken dure flessen drank open
en zappen op meerdere megaschermen tegelijk langs
beelden van de nasleep van hun acties.
Die weigering om een oorzaak of motief aan te wijzen, verklaart meteen de felle kritiek op Bonello’s film
toen die vorig jaar in Frankrijk uitkwam. Eerder had
Filmfestival Cannes de film al afgewezen omdat het
onderwerp, minder dan een halfjaar na de aanslagen, te
dichtbij kwam. In dat overspannen klimaat voelde een
film over terrorisme, die het terrorisme niet expliciet
afwijst, als zout in een open wond.
Maar Nocturama gaat in essentie niet over terrorisme, maar juist over dat overspannen klimaat waarin we
leven, zegt Bonello. “Ik wilde het gevoel overbrengen
van een extreem gespannen moderne wereld waarin
alles op ontploffen staat. De onrust van de jeugd voel ik
in Parijs al jaren om me heen, elke keer dat ik in de metro stap of de krant opensla of gesprekken in de kroeg
hoor. Het ging mij niet om de problemen die we allang
kennen, zoals het geweld in de banlieues. Ik wil laten
zien dat deze onvrede bij de jeugd universeler is.”

Jeugdige utopie

Precies daarom was het belangrijk dat de personages
echt jongeren zijn: middelbare scholieren dus en geen
studenten. “Als ze ouder zouden zijn, zou het een compleet andere film zijn. Als tiener ben je nog niet echt
begonnen aan het volwassen leven, je hebt nog dromen. Die naïviteit vind ik interessant. Alle revoluties
in de wereldgeschiedenis zijn begonnen door jongeren:

revolutie vereist geloof in een utopie en een zekere
romantiek. Ik heb tijdens de casting ook iets oudere acteurs gezien, maar dat voelde anders, zelfs al waren ze
maar 26 of 28. Dezelfde teksten en handelingen worden
duisterder en pessimistischer als je die jeugdige utopie
verwijdert.”
De zeven hoofdrollen worden dus gespeeld door
zeven jonge acteurs, vrijwel allemaal zonder noemenswaardige acteerervaring. Bonello: “Mijn theorie was
dat ik met de mise-en-scène en het camerawerk iets
fictiefs zou brengen, en dat zij juist documentaire-achtig zouden zijn. Uiteraard pakt een film altijd anders uit
dan je op voorhand denkt, maar ik hoop dat ik daarin
in ieder geval geslaagd ben. Elke film zit ergens tussen
droom en realiteit: de droom die je hebt als je in je studeerkamer zit te schrijven, en de realiteit die je hebt op
de set. Als er te veel droom is, is het onmogelijk de film
te maken; met te veel realiteit wordt de film saai.”
Maar juist fictie maken van iets wat zo pijnlijk reëel
is, kwam Bonello op kritiek te staan. Zijn esthetiseren
kan misverstaan worden als trivialiseren, of erger, als
goedpraten van het geweld. Bonello gebruikt de ingrediënten van een sociaal-realistische film – zoals
een opstand tegen de gevestigde orde – maar verwerpt
zowel het sociale als het realisme. Dat roept weerstand
op. En juist daardoor is het schemergebied tussen
droom en daad dat hij in Nocturama schetst, zo de
moeite waard.
Nocturama 11111

LAST MEN IN ALEPPO

Tegen de tijd dat ik het als directeur overnam, midden jaren negentig, kwam het globalisme op en begon het festivalcircuit uit te
dijen. In 1947 waren er twee of drie festivals. In
mijn tijd waren dat er twee- à driehonderd. Nu
zijn het er duizenden. Mijn antwoord op die
explosie was om te proberen de vorm van het
festival te innoveren, en niet mee te doen met
wat de rest al deed.
En sindsdien? De volgende revolutie was digitaal, natuurlijk, en heeft geleid tot een exponentiële groei van het aantal films dat er geproduceerd
wordt. Die toename heeft de rol van festivals veranderd. In 1947 gebruikte Edinburgh de relatief
geringe hoeveelheid films die er werd gemaakt
om het publiek iets te vertellen over wat er in de
naoorlogse wereld aan de hand was. In 2017 is de
taak van een festival in de eerste plaats curatorschap: uit de enorme hoeveelheid beschikbare
films de goede halen. Het is een wezwijzer, een
smaakmaker, een dj, een plaatjesdraaier.
Maar de beste film die ik tijdens de 71ste editie van het Edinburgh Filmfestival heb gezien
was Last Men in Aleppo, een documentaire over
reddingswerkers in de gelijknamige Syrische
stad, een film zoals die eerste films in 1947
waren: een boodschapper uit de buitenwereld.

FRANKRIJK/DUITSLAND/

MARK COUSINS

BELGIË, 2016 | REGIE BERTRAND BONELLO | 130

@MARKCOUSINSFILM

MINUTEN | MET FINNEGAN OLDFIELD, VINCENT
ROTTIERS, LAURE VALENTINELLI | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM (PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE
ZIEN VANAF 20 JULI 

Last Men in Aleppo IS IN NEDERLAND TE ZIEN OP
THEMAKANAAL 2DOC 
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PREVIOUSLY
UNRELEASED

Elke zomer stellen filmmuseum EYE en de Filmkrant een programma samen van niet-uitgebrachte films die een groot scherm verdienen. Ze zijn
afwisselend in EYE, de Filmhallen en The Movies in Amsterdam te zien en in filmtheaters in het land. De premièrevertoningen in Amsterdam zullen
door medewerkers van de Filmkrant worden ingeleid. Het programma loopt met nog eens drie films door in augustus/september.

Koza

Vergeten
sportman
Een armoedige ex-bokser zonder acteerervaring speelt zichzelf in het grotendeels gefictionaliseerde Koza. Het intrigerende
speelfilmdebuut van Ivan Ostrochovský,
over de noodgedwongen herstart van een
sportcarrière, is ontdaan van alle romantiek.
Oud-bokser Peter ‘Koza’ Baláz woont met
zijn gezin in een Slowaakse sloppenwijk. Televisiebeelden van zijn optreden op de
Olympische Spelen in Atlanta in 1996 bevestigen de vergane roem van het super-

vlieggewicht dat tegenwoordig werkzaam is
op een schroothoop. De zwangerschap van
zijn vrouw – het stel heeft al één kind –
brengt daar verandering in: zij wil een abortus, hij wil het kind houden. Beide opties –
een abortus kost 400 euro – zijn bijkans
onbetaalbaar. Koza blaast noodgedwongen
nieuw leven in zijn bokscarrière: na de hereniging met zijn inhalige manager volgt een
vechttour door Europa, die een schamele
1000 euro moet opbrengen.
Er moet weer getraind worden om te kunnen presteren. Tijdens het joggen heeft Koza
een touw om zijn middel geknoopt met aan
het andere uiteinde een autoband die in een
lang shot wordt voortgetrokken door de
dooiende sneeuw. Dit soort inspanningen,
vaak gefilmd in een uitgestrekt landschap,
doen denken aan films als Rocky die de esthetiek van de bokswereld goeddeels hebben

KOZA

bepaald, waarin fysieke aftakeling centraal
staat, als een opmaat naar succes. Maar Koza’s krachtmetingen, binnen en buiten de
ring, gaan evenwel door na de aftiteling. Hij
is voor, tijdens en na de opnames dezelfde
persoon: een bedeesde sportman die terugkeert naar de uitzichtloosheid.
Die fatalistische boodschap sijpelt door in
hun tragiek. Want Reichardt (Old Joy, Wendy
and Lucy, Meek’s Cutoff) oordeelt nooit over
haar personages. Ze weeft ze in het landschap – in een grauw en ongastvrij tussenseizoen in de bergen van Montana. Reichardt
is een van de weinige Amerikaanse filmmakers die haar verhalen consequent niet in
New York of Californië situeert, en daardoor
kan ontsnappen aan de haast en het gebabbel
dat de dichtst bevolkte gebieden van de VS
kenmerkt. In het provinciestadje Livings
tone is het leven stiller, trager. Reichardt is
een van die zeldzame filmmakers die oog
heeft voor het feit dat ook in kleine gemeenschappen mensen leven met gevoelens van

elk shot. Ostrochovský, die eerder al een
korte film over Koza maakte, plaatst de niet-
professionele acteur in een gefictionaliseerde omgeving, met statische, op afstand
gefilmde tableaus die zijn ontdaan van romantiek. In enkele schaarse close-ups zien
we vervolgens niet de emotie, maar het gehavende lijf van een atleet die zwijgzaam zijn
lot ondergaat. Totdat hij niet meer kan en
wordt afgevoerd in een ambulance. Dan verwordt boksen tot een treffende metafoor
voor het leven: een bij vlagen pijnlijke ontbering.
OMAR LARABI

Koza
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SLOVENIË/TJECHIË, 2015 | REGIE IVAN OSTRO

CHOVSKÝ | | 75 MINUTEN | MET PETER BALÁZ, NIKOLA
BONGILAJOVÁ, STANISLAVA BONGILAJOVÁ |
DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN
VANAF 13 JULI 

pijn en verlangen. Je kunt Certain Women
haast niet navertellen, want het gaat niet
waar het over gaat; het losse drieluik is een
momentopname, geen verhaal dat op grote
inzichten afstevent. Maar het is hartverscheurend in z’n kwetsbare aandacht voor
detail.
DANA LINSSEN

Certain Women
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VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE

KELLY REICHARDT | 107 MINUTEN | MET MICHELLE
WILLIAMS, KRISTEN STEWART, LAURA DERN, LILY
GLADSTONE | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UNRE
LEASED) | TE ZIEN VANAF 6 JULI | CERTAIN WOMEN
WORDT OP 6 JULI INGELEID DOOR DANA LINSSEN 

Body

CERTAIN WOMEN

Certain Women

Stille levens
De meeste mensen leiden levens in stille
wanhoop, schreef de Amerikaanse dichter-filosoof Henry David Thoreau, in zijn levenslange zoektocht naar een antwoord op
de vraag of de mens ooit werkelijk vrij kan
zijn en bewust kan leven, zonder te vervallen
in de sleur van het alledaagse. Het is een
sleutelzin tot zoveel onafhankelijke Amerikaanse cinema. In de levens van de vier

vrouwen die Kelly Reichardt portretteert in
het op drie korte verhalen van schrijfster
Maile Meloy gebaseerde Certain Women,
vlammen af en toe van die momenten van
vrijheid en authenticiteit op, van een gevoel
dat heel even groter mag zijn dan al het andere, maar het smeult heel diep in de zich
voortslepende alledaagsheid. Het schuilt in
een stralende blik, in een nachtelijk ritje te
paard, een stiekeme sigaret, in een gestolen
moment van advocate Laura Dern, huismoeder Michelle Williams, invaljuf Kristen Stewart en stalknecht Lily Gladstone.
Ze hunkeren. Naar iets. Onuitsprekelijks.
En dat is hun tragiek. Of misschien niet eens

Soms is troost een Deense dog
Małgorzata Szumowska’s Body stuurt je al in
de eerste scène een labyrint in waar je pas in
de laatste scène weer uitkomt. Nou ja, bijna.
Het hoofdpersonage arriveert bij een rivier
waar hij wordt opgewacht door collega’s.
Aan de boom hangt een man aan een touw.
Nadat iemand het touw doorknipt en het lichaam op de grond valt, draaien de mannen
zich om en delibereren over de beste manier
om het lijk weg te halen. Een paar tellen later
staat de dode man op en loopt weg.
Szumowska’s film landt nooit helemaal. Bij
vlagen komisch maar overwegend serieus van
toon presenteert het wat je een caleidoscopi-

sche blik op lichamen zou kunnen noemen:
jong en oud, anorectisch en veel te zwaar, levend en dood. Misschien wíl Szumowska ook
niet iets heel duidelijk zeggen, misschien hoef
je dat labyrint niet eens uit. Het is een verhaal
over rouw waarin drie personages heel verschillend met verlies omgaan.
Janusz, de man uit de eerste scène, is assistent Openbaar Aanklager. Hij verloor in
2010 zijn vrouw aan een ziekte. Zijn dochter
Olga wordt behandeld voor anorexia in een
kliniek en heeft veel moeite met haar vaders
overgewicht en overmatig drankgebruik
maar heeft in feite nooit een manier gevon-
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den om het verlies van haar moeder te verwerken. Net zomin als Janusz, kun je zeggen.
Olga’s behandelaar is Anna, die jaren daarvoor haar acht maanden oude kind verloor
en nu met een Deense dog in een klein appartement woont. Ze helpt mensen in contact te komen met hun overleden geliefden.
Althans, dat is wat ze beweert. Zonder een
kant te kiezen plaatst Body haar geloof in
geesten en bovennatuurlijke communicatie
tegenover Janusz’ ratio en cynisme. Het
maakt natuurlijk ook niet uit wat waar is, als
het maar troost biedt.
Soms is troost een Deense dog. Soms is
het niet meer eten. Soms is het jezelf verliezen in je werk en ongevoelig worden voor de
aanblik van dode lichamen. En soms is troost
kunnen lachen omdat je met z’n drieën om
een tafel zit te wachten op een antwoord van
gene zijde.
RONALD ROVERS

Body
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POLEN, 2015 | REGIE MAŁGORZATA SZUMOWSKA

| 90 MINUTEN | MET JANUSZ GAJOS, MAJA OSTASZEW
SKA, JUSTYNA SUWALA | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUS
LY UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 27 JULI | BODY
WORDT OP 17 AUGUSTUS INGELEID DOOR RONALD
ROVERS 

The Edge of Seventeen

Verrukkelijk vilein
Weer een coming-of-age-drama over een
tiener? Wacht even met gapen, want regisseur Kelly Fremon Craig heeft met haar debuutfilm The Edge of Seventeen misschien
wel de beste tienerfilm van de afgelopen jaren gemaakt. In ieder geval de meest oprechte, omdat de film ongemakkelijke
tieneremoties niet ridiculiseert, maar serieus neemt. Wat niet wil zeggen dat The Edge
of Seventeen een loodzwaar drama is, want
de film is vooral droogkomisch. De overrompelende kracht zit in het gevoel dat we een
echte tiener zien in plaats van een archetype
dat je alleen in Hollywoodfilms tegenkomt.
The Edge of Seventeen portretteert de zeventienjarige slimme, gevatte Nadine (geweldige rol Hailee Steinfeld), die zich altijd
een buitenstaander voelt. Ze vindt zichzelf
een “oude ziel” en foetert op haar generatiegenoten, “die niet zonder emoticons kunnen
communiceren en werkelijk denken dat de
wereld wil weten dat ze een taco aan het eten

zijn”. Nadine grossiert in dit soort grappige,
scherpzinnige observaties, die ze vooral uitspreekt tegen haar enige vriendin Krista,
haar steun en toeverlaat. Maar als Krista een
verhouding krijgt met de broer van Nadine,
die zij verafschuwt omdat hij zijn leven wél
op orde heeft, stort haar wereld in. Dat ze geregeld bij een docent haar hart uitstort (“Ik
ga zelfmoord plegen”) levert heerlijke scènes
op, omdat de broodnuchtere leraar (gortdroge Woody Harrelson) nergens van onder
de indruk is.
The Edge of Seventeen is een verrukkelijk
portret van een tiener, die met vileine gevatheid iedereen in haar omgeving op afstand
houdt, maar die leert inzien dat haar dat
eenzaam maakt. Nadine voelt zich verheven
boven het banale menselijke gehannes in het
leven, maar zal van haar troon moeten komen als ze wil overleven in de mensenwereld.
JOS VAN DER BURG
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Hoe kan de
aarde zo
verlaten zijn?
BODY

Maudite Poutine

Dood in
Quebec

Net als in Edgar Wrights recente Baby Driver
wordt het zwart-witdebuut van de Canadees
Karl Lemieux voortgedreven door de muziek. Niet door popklassiekers zoals bij
Wright, maar door de soundscapes van de
band Godspeed You! Black Emperor waar
Lemieux zelf deel van uitmaakt.
Als kijker word je meteen in het diepe gegooid want het eerste kwartier heb je geen
flauw idee wat er aan de hand is en Lemieux is
de laatste die dat gaat vertellen. Vijf mannen
zitten in een auto op weg naar God weet waar
en sommigen voelen zich duidelijk niet goed.

Fastforward naar iets wat op een fabriek lijkt,
waar de mannen een voor een mishandeld
worden. Waarom weten we niet. Hun onderlinge relaties worden pas later duidelijk.
Voor zover sprake is van plot, is die bescheiden van omvang en simpel van opzet,
als je eenmaal begrijpt wat er aan de hand is.
Lemieux gebruikt een schijnbaar onschuldige diefstal met verstrekkende gevolgen om een beeld te schetsen van een Canadees landschap in verval. Het bestaan daar is
dan misschien niet letterlijk uitzichtloos,
maar voor jonge mensen valt er weinig te halen. De 27-jarige Vincent werkt in iets wat op
een recyclefabriek voor papier lijkt en vult
z’n dagen met een hogedrukspuit en gehuld
in een zuurstofmasker. Kortom, onderbetaald smerig rotwerk. Hij speelt in een band
en heeft een broer die in een trailer woont,
samen met z’n crackpijpje.
Woorden doen er bij Lemieux nauwelijks
toe. In scènes waarin personages praten,
draait hij de dialoog weg en laat de muziek
overstemmen. Het draait om beelden, om
sfeer, om het gevoel dat hier alles al voorbij is
voordat het goed en wel begonnen is. Ook al
blijven de personages teveel op afstand om
indruk te maken, visueel is het een veelbelovend debuut.
RONALD ROVERS

Maudite Poutine

Alsof James Benning de locatiescout was
voor een post-apocalyptische thriller. Zo
ziet de nieuwe documentaire van Oostenrijker Nikolaus Geyrhalter (Our Daily Bread) er
ongeveer uit. Lange shots van godvergeten
en door de mens in de steek gelaten oorden.
Ze zien er juist zo verlaten uit omdat ze eerst
door de mens zijn ingenomen en bebouwd.
De natuur zelf is nooit eenzaam. De natuur is
gewoon de natuur. Pas als de mens er zijn
sporen heeft nagelaten, zijn dromen en emoties op geplakt, dan wordt de aarde desolaat.
Lege wegen, doelloze treinsporen, huizenblokken zonder bewoners, leeggeroofde
winkelcentra, eenzame speeltuinen, inderhaast verlaten ziekenhuizen, werkeloze fabrieken, lege zwembaden. Iemand heeft de
stekker eruit getrokken. Het licht is uit, de
airco stil. Je kunt de elektriciteit in al die
menselijke bouwsels wel uitzetten, maar je
kunt de energie van de natuur niet uitschakelen. De natuur gaat door. Groeit manshoog
gras op voetbalvelden. Verandert het water
van een drooggevallen riviertje in moeras.
Het zijn bekende-onbekende beelden van

THE EDGE OF SEVENTEEN

The Edge of Seventeen

VERENIGDE STATEN/

CHINA, 2016 | REGIE KELLY FREMON CRAIG | 104
MINUTEN | MET HAILEE STEINFELD, WOODY
HARRELSON | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY
UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 3 AUGUSTUS 

over de hele wereld, die we herkennen uit het
werk van diverse fotografen die zich bezighouden met het vastleggen van (post)industrieel erfgoed en welvaartsresten, met die al
te bekende droef-mooie Unheimlichkeit.
Maar als filmbeeld worden ze weer nieuw,
omdat er dan iets gebeurt wat op geen foto
kan: de tijd gaat voorbij in het frame. Het
licht verandert achter een ingeslagen raam,
het water rimpelt in de wind, een insect
vliegt voorbij, onkruid lijkt voor je ogen op te
schieten tussen gebarsten stenen.
Hoe langer we de kans krijgen om ernaar te
kijken, hoe meer kleine ontdekkingen. Die
stoel daar, heeft daar net nog iemand op gezeten? Beweegt dat plastic gordijn nog even
omdat er net nog iemand doorheen is gelopen? Maar jij, jij bent er nog. En kijkt. Is dat
niet de grootste eenzaamheid van alles? Niet
dat die plekken en locaties zo leeg zijn, maar
dat jij alleen bent overgebleven om ernaar te
kijken? En te luisteren? Want alles (op de
lichtjes bewerkte soundtrack) suist en ruist en
tikt en ratelt. Wie had gedacht dat de wereld
zoveel lawaai kon maken als er niemand meer
was om ernaar te luisteren. Het idee dat er een
wereld bestaat die misschien niet van onze
zintuigen afhankelijk is maakt je ogen dorstig
en je oren hongerig. Kijken! – voordat er niets
meer over is.
DANA LINSSEN

Homo Sapiens
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OOSTENRIJK, 2016 | REGIE NIKOLAUS GEYHALTER | 94
MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY
UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 27 JULI | HOMO SAPIENS
WORDT OP 27 JULI INGELEID DOOR DANA LINSSEN 
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CANADA, 2016 | REGIE KARL

LEMIEUX | 91 MINUTEN | MET FRANÇOIS AUBIN, MARTIN
DUBREUIL, JEAN-SIMON LEDUC | DISTRIBUTIE EYE
(PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 10
AUGUST US | MAUDITE POUTINE WORDT OP 10
MAUDITE POUTINE

AUGUSTUS INGELEID DOOR RONALD ROVERS 
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Shahrbanoo Sadat over Wolf and Sheep

‘DEZE VROUWEN ZIJN MIJN HELDEN’

Voor Wolf and Sheep herschiep de 26-jarige
Shahrbanoo Sadat het Afghaanse bergdorp van
haar jeugd. Daar situeert ze een verhaal over
een verboden vriendschap, waarin ze zelf graag
had willen ontsnappen aan de bemoeienis van
DOOR SASJA KOETSIER
haar dorpsgenoten.

een misverstand toelatingsexamen bij de studierichting
film en theater. Aan die opleiding beginnen was beter
dan een jaar wachten op de volgende examenronde; pas
tijdens een workshop van de Franse Ateliers Varan werd
ze gegrepen door het vak waarin ze per ongeluk terecht
was gekomen.

Terwijl de meisjes van het dorp schapen hoeden, houden de jongens de wolven op afstand met hun steenslingers. De lucht komt maar zelden in beeld. Steeds
stuit je blik op immense bergwanden, rotsgrijs en met
gletsjers overdekt. Wolf and Sheep speelt zich af in een
dal in het midden van Afghanistan, en dat dal is de wereld. Een wereld waarin mannen mannenzaken doen
en vrouwen het huishouden runnen, van mest brandstof maken en al bakkeleiend de hiërarchie binnen hun
polygame huwelijk testen. Alleen verse roddel kan de
dagelijkse routine doorbreken.
Nadat zij op haar elfde met haar ouders, broers en
zussen vanuit Iran verhuisde naar haar vaders geboortedorp, was dit ook zeven jaar lang de wereld van
Shahrbanoo Sadat. “Elke ochtend keek ik naar die besneeuwde bergtoppen en dacht: ik kom hier nooit meer
weg”, vertelt ze daags nadat haar film op het Filmfestival Rotterdam zijn Nederlandse première heeft beleefd.
Anders dan de meeste dorpsbewoners wist zij wat er
voorbij de bergen lag: steden, cultuur en de mogelijkheid een opleiding te volgen. “Mijn ouders hadden
veertig jaar als vluchteling geleefd, het dorp was alles
voor hen. Ik kan dat begrijpen nu ik zelf ervaar hoe
moeilijk het is om een stabiel leven op te bouwen in dit
land. Maar ik heb het ze lang kwalijk genomen dat ze
me daarheen brachten.”
Sadat spreekt met een zachte stem, maar de snelheid waarmee ze dat doet verraadt haar gedrevenheid.
Op haar achttiende vluchtte ze naar Kabul, waar ze met
haar Hazarigi-dialect opnieuw een buitenbeentje was.
Ze wilde natuurkunde gaan studeren, maar deed door

Mythische wolf

Nog zo’n toevalligheid leverde uiteindelijk het basisidee voor Wolf and Sheep. Op de universiteit raakte ze
bevriend met Anwar Hashimi. Door opvallende gelijkenissen in hun jeugdherinneringen kwamen ze erachter
dat ze beiden in hetzelfde afgelegen, naamloze gehucht
waren opgegroeid; maar terwijl Sadat daar vol tegenzin
haar puberteit had doorgebracht, keek de achttien jaar
oudere Hashimi terug op een gelukkige kindertijd, die
abrupt ten einde liep toen hij werd gedwongen het dorp
te verlaten om bij familie in de stad te gaan wonen. Het
gaf hen, ondanks overeenkomstige ervaringen, twee
totaal verschillende perspectieven op die ene plek.
Die twee kanten heeft ook Wolf and Sheep, waarvan
Sadat het scenario in 2010 ontwikkelde tijdens het
Cinéfondation-residentieprogramma in Cannes – ze
was er met haar twintig jaar de jongste deelnemer die
ooit geselecteerd werd. Uit veiligheidsoverwegingen
in Tadzjikistan geschoten, reconstrueert de film de
dagelijkse werkelijkheid in een Afghaans bergdorpje.
Een werkelijkheid waarin lokale overlevering, zoals
de mythische ‘wolf van Kasjmir’, even bepalend is als
een doodgebeten schaap of een ongelukkige slingerworp. In de centrale verhaallijn brengt Sadat haar eigen
herinneringen en die van Hashimi samen. Ze laat een
vriendschap ontstaan tussen twee outsiders: Sediqa,
een meisje dat door haar vriendinnen gepest wordt
vanwege haar blinde grootmoeder, en Qodrat, die ervaart hoe met de dood van zijn vader het hele gezin de
achting van de gemeenschap kwijtraakt. Zó ziet het
leven in een tribale gemeenschap eruit.

Ansichtkaart

Maar het kinderperspectief, dat vleugje magisch-realisme en een oogstrelend decor van bergweides en
klaterende beken weten de benauwenis aanzienlijk te
verlichten, met het risico zelfs dat het publiek zich laat
verleiden tot een nostalgische blik. “Ik word boos als
mensen een film puur als een ansichtkaart bekijken”,
reageert Sadat op die suggestie. “Het landschap ís heel
mooi, maar voor mij heeft die schoonheid een andere
betekenis gekregen. Aan de andere kant: voor Anwar
was het dorp de plek waar hij zich voor het laatst echt
thuis voelde. Hij had er niet weg willen gaan. Met het
maken van deze film [waaraan hij als regieassistent
meewerkte, SK] keerde hij terug naar zijn wortels.”
Het lijkt haast ondenkbaar dat in zo’n strikt gesegregeerde gemeenschap de vriendschap van Sediqa
en Qodrat werkelijk zou kunnen bestaan, maar dat
weerlegt zij: “We hebben allemaal dezelfde gevoelens,
wensen en dromen. Op sommige plaatsen mogen we
die uiten, in een land als Afghanistan is dat niet toegestaan. Dat betekent dat je heel voorzichtig moet zijn. In
mijn dorp werd aan het begin van elke winter de watertoevoer vanuit de bergen afgesloten. Wanneer de dam
in de lente weer werd opengezet, werden er vaak dode
baby’s gevonden. Er waren dus meisjes in het dorp die
in het geheim een relatie hadden en zwanger werden.
En ik heb geen idee hoe het hen lukte om dat negen
maanden lang verborgen te houden en te bevallen zonder dat iemand iets in de gaten had! Om in Kabul een
vriend te hebben vond ik al heel moeilijk; in een dorp
kan het je simpelweg je leven kosten. Deze vrouwen zijn
mijn helden.”

Wolf and Sheep 111231
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NIS TAN, 2016 | REGIE SHAHRBANOO SADAT | 86 MINU
TEN | MET SEDIQA, QODRAT | DISTRIBUTIE MOOOV | TE
ZIEN VANAF 10 AUGUSTUS EN ONLINE VIA

picl.nl



DE FILMKRANT 

PORTRET NICHON GLERUM

#400 JULI/AUGUSTUS 2017

19

Vatche Boulghourian over Tramontane

‘ZONDER VISUEEL
GEHEUGEN VERDWIJNT
ONS HISTORISCH
BEWUSTZIJN’
Een blinde man reist in Tramontane door
Libanon op zoek naar zijn geboortecertificaat,
‘en dus naar het bewijs dat hij bestaat’, aldus
debuterend filmmaker Vatche Boulghourian.
DOOR DANA LINSSEN

Blindheid is voor veel filmmakers een soort last frontier, de grens die ze per se willen slechten om tot de
kern van hun vak en hun kunst door te dringen. Dat
gold ook voor de Libanese filmmaker Vatche Boul
ghourian, die na jaren in het Midden-Oosten gewerkt
te hebben aan diverse documentaires en nieuwsreportages en een studie film in New York in zijn debuutfilm
Tramontane een blinde hoofdpersoon opvoert. Het
script voor wat zijn debuutfilm moest worden was al
bijna af toen hij een artikel van neuroloog Oliver Sacks
las over de memoires van theoloog John Hull die minutieus beschreef hoe hij langzaam blind werd. Het meeste indruk maakten de passages waarin Sacks ingaat op
hoe met het verdwijnen van Hulls gezichtsvermogen
ook zijn visuele geheugen afneemt. Het relaas van iemand die niets meer kon zien, was voor Boulghourian
een eyeopener: “Opeens zag ik wat voor geweldige metafoor dit was voor de manier waarop Libanon omgaat
met trauma, geheugen en geschiedenis”, vertelde hij
eerder dit jaar op het Filmfestival Rotterdam, waar de
film na zijn première in de Semaine de la critique van
het Filmfestival Cannes vorig jaar voor het eerst in Nederland te zien was. “Je zou kunnen zeggen dat zonder
visueel geheugen ook ons historisch bewustzijn verdwijnt. Film is een vorm van visueel geheugen.”

Geboortecertificaat

Tramontane gaat over de blinde zanger en multi-instrumentalist Rabih, die voor een optreden in Europa
een paspoort moet aanvragen, en er dan achter komt
dat zijn identiteit betwist wordt. Zo wordt hij gedwongen een reis door Libanon te ondernemen om zijn

geboortecertificaat te vinden, hetgeen een reis wordt
door de bloedige geschiedenis van zijn land.
Voor de hoofdrol vond Boulghourian een echte
blinde musicus: “Ik wist vanaf het begin dat ik met
een blinde acteur wilde werken, maar ook dat me dat
voor een hoop ethische vragen zou stellen. Hoe is het
bijvoorbeeld voor iemand om mee te werken aan een
film die hij nooit zelf zal kunnen zien?” Tijdens de
voorbereiding en casting ontdekte Boulghourian iets
opmerkelijks: veel van de blinden die hij sprak waren
juist enorme filmfans die hele verhalen konden navertellen. “Ik ben daardoor niet alleen anders gaan nadenken over het soort film dat ik wilde maken, maar ook
over wat film eigenlijk is. Natuurlijk is film een visueel
medium. Maar schijnbaar is het filmische iets wat het
louter zichtbare overstijgt.”
Wat zou er gebeuren als je een film zou maken die
je op twee manieren zou kunnen ervaren en begrijpen:
visueel en auditief, maar ook zonder een enkel frame te
hoeven zien, zonder dat het een hoorspel zou worden?
“Ik kwam erachter dat we in het sounddesign, en in de
ruimtelijke compositie van het geluid, dezelfde emotionele impact moesten leggen als mensen anders bijvoorbeeld uit het acteren zouden halen. Dat heeft met
stilte te maken, en met nabijheid en afstand.”

ma. Er is geen gedeeld narratief, geen overeenstemming in Libanon hoe we de oorlog moeten bespreken.
Er is geen collectief geheugen. Er is geen samenhangend verhaal wat we onze kinderen op school leren. De
geschiedenisboeken houden in 1975 op. Dat betekent
dat iedereen op zijn eigen versie van de geschiedenis is
aangewezen, verhalen die uiteindelijk de kloof tussen
de verschillende bevolkingsgroepen alleen maar zullen
vergroten, en dat gaat tot op de dag van vandaag door.
Er groeit een heel nieuwe generatie op zonder bewustzijn van hun verleden, of met een eenzijdig beeld van
hun geschiedenis. Er zijn veel jonge mensen die de
oorlog verheerlijken, omdat ze niet weten dat het de hel
was. Maar als je het niet over het verleden eens kunt
worden, hoe kun je het dan over het heden of de toekomst eens worden? Er is grote werkeloosheid, er zijn
problemen met de toevoer van elektriciteit en water en
dan zijn er nog eens meer dan twee miljoen vluchtelingen uit Syrië. Mijn film mag dan misschien een bittere
feelgoodfilm lijken met veel muziek, maar hij gaat juist
over al die dingen die niet benoemd worden. Hij heeft
een heel urgente en acute achtergrond.”

Blindheid en burgeroorlog

Blindheid heeft verschillende functies in het verhaal,
zowel narratief als metaforisch, vertelt Boulghourian.
“Als Rabih niet blind was geweest dan was hij er al veel
eerder in zijn leven achter gekomen dat er met zijn
identiteitspapieren iets niet in orde was. Dus het feit
dat hij niet kan zien heeft zijn leven op velerlei manieren beperkt. Maar dan is hij gedwongen om een reis te
ondernemen om op zoek te gaan naar zijn identiteit.
Een roadmovie met een blinde hoofdpersoon waarin
zijn beperking zijn kracht wordt. Dat alles heeft natuurlijk ook een thematische, misschien zelfs metaforische betekenis. Zijn blindheid is het gevolg van de
oorlog. Maar om erachter te komen wat er gebeurd is,
moeten de mensen om hem heen een aantal dingen uit
het verleden onder ogen zien.”
“Je zou kunnen zeggen dat er in Libanon een bepaalde vorm van vrijwillig geheugenverlies, van vrijwillige
blindheid bestaat”, vervolgt hij. “De burgeroorlog is in
1990 beëindigd, en sindsdien gaat het land goed vooruit. Maar wel ten koste van de verwerking van het trau-

Tramontane (Rabih)
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FRANKR IJK, 2016 | REGIE VATCHE BOULGHOURIAN | 105
MINUTEN | MET BARAKAT JABBOUR, MICHEL ADABACHI,
SAJED AMER, ABIDO BACHA | DISTRIBUTIE CINEMIEN |
TE ZIEN VANAF 3 AUGUSTUS EN ONLINE VIA
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FILM IN THE BUBBLE
De Filmkrant viert zijn 400ste nummer
met een special over film in tijden van
post-truth en filterbubbels. We blikken
terug op een paar decennia cinema, onderzoeken waar we nu staan en we kijken
vooruit, naar de andere verhalen die verteld kunnen worden in plaats van alternative facts.

Alternative facts zijn van alle tijden, wordt
op verschillende plekken in deze special betoogd. In ieder geval spelen ze al zolang de
Filmkrant bestaat een rol in de films die we
onder de loep hebben genomen.
Direct in de allereerste editie van de Filmkrant pronkt prominent op de voorpagina
een film waarin alles draait om het ontwar-

ren van een kluwen alternative facts. (Die
eerste Filmkrant is overigens genummerd als
editie #0, waardoor ook wij u nu fake news
voorschotelen: dit jubelnummer is in feite de
401ste Filmkrant-uitgave.)
De film is Der Preis fürs Überleben van de
West-Duitse regisseur Hans Noever, waarin
Michel Piccoli schittert als een Zwitserse
journalist die in het Amerikaanse achterland
stuit op een stinkend zaakje rond een moordende topmanager wiens daden in de doofpot dreigen te verdwijnen. Zo zie je maar: filterbubbels waren er 35 jaar geleden ook al, al
bestond het woord toen nog niet.
Inmiddels beklaagt vrijwel iedereen zich
over het feit dat we, dankzij sociale media en
fake news, met zijn allen met oogkleppen op

langs elkaar heen leven. Maar de klacht over
filterbubbels is impliciet een klacht over anderen. Al die mensen die het met mij oneens
zijn, zo lijkt iedereen te denken, díe moeten
nou eindelijk eens uit hun bubbel komen.
In deze zomerspecial doen we als redactie,
bijgestaan door onze vaste schrijvers en een
groep speciaal voor dit zomernummer aangetrokken auteurs, een poging om onze eigen
bubbels te doorbreken. Van buitenaf, maar
ook van binnenuit. De bubbel van de sociaal-
realistische arthousefilm. Die van de in zichzelf gekeerde Nederlandse cinema. De bubbels van multiplex en filmhuis, underground
en Netflix. De bubbel van de westerse blik,
die de boze buitenwereld binair verdeeld in
slachtoffers of terroristen. De bubbeltjes van

de filmkritiek, waarin films over een minderheid schijnbaar alleen nog maar door leden
van die specifieke minderheid mogen worden gerecenseerd.
Ook daarin zijn we wat dat betreft bar weinig opgesloten, zien we terugkijkend naar
Filmkrant #0. Daarin wordt namelijk ook gewag gemaakt van het in Amsterdam te houden Black American Film Festival, met films
van jonge, zwarte filmmakers die volgens de
Filmkrant ‘voor de toekomst van de cinematografie een grote belofte zijn’. Zou er een alternatieve tijdlijn bestaan waar die belofte
wél werd ingelost?
JOOST BROEREN

Filterbubbeltijdlijn vanaf pagina 24

4

In de publieke arena horen we al langere tijd een roep om ‘grote verhalen’, die het
goddeloze volk weer iets geven om in te geloven. Film, een van de hoofd
leveranciers van die verhalen, voedde de afgelopen decennia het overheersende
beeld van de mens als (zelf)destructief monster dat slechts uit is op eigen gewin.
DOOR MARISKA GRAVELAND
Dat verhaal is inmiddels wel aan herziening toe. 

OP ZOEK NAAR HET ANDERE VERHAAL
Stel je een film voor waarin mensen met elkaar samenwerken en het
beste met de ander voorhebben. Die film is nooit gemaakt. Liever
kijken we naar post-apocalyptische visioenen, mensen die monsters
blijken te zijn en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Want dat is
het mensbeeld dat uit film, literatuur en andere kunsten opdoemt: zet
een paar kinderen bij elkaar op een eiland en ze slaan aan het moorden
(Lord of the Flies, The Island of Dr. Moreau), mensen zijn eenzelvige
en hypocriete wezens die hun duistere verlangens verbergen (Michael Hanekes La pianiste en Caché), mensen doen elkaar al dan niet
bewust pijn, familieleden voorop (Festen). En Ulrich Seidl toont met
zijn recente portret van blanke, giraffes schietende jagers (Safari) hoe
moordzuchtig we eigenlijk zijn. Toch?
Ook ik kan geen genoeg van die films krijgen, en die verhalen moeten uiteraard verteld blijven worden. Zoals de zwarte Amerikaanse
auteur James Baldwin schreef (ook te horen in de documentaire I Am
Not Your Negro): de pijnlijke waarheid moet naar boven komen, ‘as
much truth as one can bear’.
We willen keer op keer het idee bevestigd zien dat de mens in de
kern niet deugt – voorbeelden genoeg in het nieuws. Maar is dat overheersende, negatieve verhaal over de aard van de mens niet te eenzijdig? Zien we, net als bij het nieuws, niet alleen de uitzonderingen op
de regel? Heb ik dat donkere mensbeeld niet te makkelijk overgenomen? Tijd om te onderzoeken waar die aannames vandaan komen en
hoe we daardoor gevormd zijn. En tijd om daarnaast een ander verhaal over de mens te vertellen dat ook waar is.

Hersenspinsel

Mensen hebben gemeenschappelijke ficties, mythes en illusies nodig
om niet alleen als stam maar ook op grote schaal te kunnen samenwerken, is een van de stellingen in Yuval Noah Harari’s bestsellers Sapiens en Homo Deus. Dat verklaart ons succes in het dierenrijk.
Ook andere onderzoekers en publicisten corrigeren het donkere
mensbeeld. Primatoloog Frans de Waal toonde al aan dat empathie
tot de basisvaardigheden van primaten behoort. Publicist Rutger
Bregman deed laatst op De Correspondent uit de doeken dat William
Goldings Lord of the Flies slechts een dubieus, slecht onderbouwd
hersenspinsel van de schrijver was, dat door echte psychologische experimenten onderuit is gehaald: kinderen bleken in werkelijkheid gewoon te gaan samenwerken. Eerder beschreef Bregman dat invloedrijke sociaalpsychologische schokexperimenten zoals die van Stanley
Milgram zwaar gemanipuleerd blijken te zijn, net zoals deelnemers
aan reality-tv door de producenten eerst met allerlei paardenmiddelen moeten worden uitgelokt voordat ze gaan liegen en bedriegen.
Als we er nu eens van uit zouden gaan dat de meeste mensen deugen en slechts weinigen welbewust kwaad doen, en zelfs dan vaak
alleen in overlevingssituaties, onder dwang of uitlokking? Als we nu
eens onderkennen dat we juist deel willen uitmaken van iets groters
dan onszelf en daar allerlei vormen voor hebben bedacht? Hoe zou
film dat kunnen verbeelden?
Dit is geen oproep om films te gaan maken vol heldhaftige rolmodellen, want zoals Charlie Brooker al in de BBC-satire How TV Ruined
Your Life (2011) beschreef: zodra je de perfect pictures op tv als maat
der dingen gaat zien, schept dat onrealistische verwachtingen van het
leven. Film als voorbeeld van hoe te leven, dat zou een stap terug zijn
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in de tijd. Maar film als betekenisgever, die zijn ogen niet sluit voor de
zwarte kant van het leven maar daar wel een ander verhaal tegenover
zet, dát kunnen we best gebruiken.

Bovennatuurlijk

Mensen hebben een verhaal nodig om in te geloven, ook al is het een
luchtkasteel. Religie heeft als groot verhaal afgedaan, en het humanisme en neoliberalisme blijken ook geen duurzame alternatieven
te zijn. Want alle drie gaan ze uit van de misvatting dat de mens het
centrum van de wereld is, verbasterd tot de overtuiging dat alles draait om onze ervaringen en
behoeftes. Dat idee, inmiddels gekaapt door de
commercie, is nu op zijn hoogtepunt gekomen, maar loopt
tegen zijn houdbaarheidsdatum aan.
Steeds meer mensen beseffen
dat ze een speelbal van die aandachtsindustrie zijn geworden en
zoeken in de information overload naar
iets wat van echte betekenis is. Dat zou het
verrassende succes van een relatief
kleine Nederlandse documentaire als Down to Earth kunnen
verklaren. Dit in eigen beheer gemaakt reisverslag langs de wijzen
der aarde geeft alternatieven
voor de consumptiemaatschappij, die
blijkbaar aanslaan bij de
vele bezoekers
die de film voor een tweede keer
wilden zien.
Ook recente maatschappijkritische documentaires zoals The
Swedish Theory of Love (zie pagina 45), A Strange Love Affair
with Ego en Hier ben ik pluizen ons
onbehagen uit. Ze onderzoeken de
kwalijke kanten van individualisering, de geestelijke leegte en het
uitbannen van de mogelijkheid van
mislukking en verlies uit het persoonlijke leven – wat juist hét recept is
voor ongelukkig zijn. De mensen in deze
documentaires zijn op zoek naar dat grotere verhaal over ons.
Recente speelfilms en series zoeken daar
nieuwe vormen voor, zoals de films van Apichatpong Weerasethakul, Arrival van Denis Villeneuve en de Netflix-serie The OA, waarin de bovennatuurlijke wereld wordt aangewend om te laten zien
hoe krachtig een bindend verhaal kan zijn, zonder zoetsappig te worden. In het verleden waren het regisseurs als Wim
Wenders, Agnès Varda en Terrence Malick die zochten naar zingeving
en sublieme momenten in een verbrokkelde wereld, als tegenwicht
tegen de verleidingen van instant gratification en kortetermijndenken. Inmiddels zou er weer ruimte kunnen zijn voor een humanisme
dat niet de mens centraal stelt maar erkent dat we een diersoort zijn
dat in symbiose leeft met de planeet en ook niet alles kan begrijpen of
sturen.
We hebben kortom mystiek voor rationelen nodig, een lijdensverhaal voor ongelovigen, minder gericht op onze eigen beperkte
opvattingen over geluk. We kunnen niet meer zo goed omgaan met

lijden en persoonlijke tegenslag omdat we zogenaamd ons eigen leven
kunnen perfectioneren, maar tegelijkertijd denken we dat de wereld
zelf naar de verdoemenis gaat. Hoogleraar William Gerbner noemde
dit het ‘Mean World Syndrome’. Hij zei ook: ‘Wie de verhalen van een
cultuur vertelt, beheerst het menselijk gedrag. Ooit was dat de ouder,
de school, de kerk, de gemeenschap. Nu is het een handjevol bedrijven dat niets te melden heeft maar een heleboel te verkopen.’ Zo is
bijvoorbeeld storytelling, het gefabriceerde verhaal bij een merk, een
begrip in de moderne marketing. Zie bijvoorbeeld rapper Typhoon die
over zijn vroegere gestotter en kwetsbaarheid vertelt in een bioscoopcommercial van Samsung. Ook het hoogstpersoonlijke verhaal is
koopwaar. Dat verhaal zou bij
filmmakers in
veel betere
handen

TAAL VAN DE BUITENAARDSE HEPTAPOD UIT ARRIVAL DIE IN DEZE CIRKEL SCHRIJFT: ‘HUMAN’

zijn.
Nu
lijken we in de
omgekeerde wereld
te leven. Kijk naar politici en de
EU die ook weer ‘een verhaal nodig hebben’. Inmiddels is de politiek
zelf een soap opera geworden, het volk is het publiek dat ongeduldig
wacht op de volgende aflevering. De echte wereld is een spektakel en
een verslavend feuilleton geworden voor de nieuwsjunks en geoefende
bingers. Tijd om een punt te zetten, en eens aan een ander, betekenisvoller verhaal te beginnen.
5
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Film is uiteraard de perfecte kunstvorm om even úit je filterbubbel te stappen.
Om je voor even te storten in een wereld die niet de jouwe is, even over de heg te
kijken, van andere levens te proeven en daarmee je eigen leven te verrijken.
Toch loopt u dan alsnog de kans om in een bubbel te geraken: een filmfilterbubbel.
DOOR BEREND JAN BOCKTING
Wij zetten er vijf op een rij.

FILMFILTERBUBBELS

De undergroundbubbel

SPIDER-MAN: HOMECOMING

De blockbusterbubbel

Wie niet bovenmatig in film is geïnteresseerd en keurig volgens het
landelijk gemiddelde tussen de één en twee keer per jaar de bioscoop
bezoekt, zou zomaar kunnen denken dat het in de filmwereld niet
draait om film, maar om records. De meeste bezoekers op de eerste
dag. De meeste bezoekers in het eerste weekend. Het hoogste budget.
De best bezochte komedie. De meeste verkochte kaartjes op de eerste dag van de voorverkoop van die ene ladies night. Het grootste en
scherpste nieuwe scherm, een fonkelnieuwe rij verstelbare luxestoelen, de grootste explosie, de hardst gillende reclamecampagne, de
meeste speakers, die – en dit moet u écht zelf horen om te geloven –
tegenwoordig ook in het dak van uw filmzaal zijn verwerkt.
De films die steeds opnieuw nóg technisch perfecter draaien in de
filmvertoningsfabrieken annex multiplexen worden gemaakt met dezelfde bigger-bolder-better-benadering. Sequels, aftakkingen, films
verbonden via een gedeeld universum (het Marvel Cinematic Universe
van Disney of het MonsterVerse van Warner): de multiplexfilm is vaker en vaker een verbeterde, grotere, glanzender, duurdere versie van
de film die vorig jaar te zien was. Wist u trouwens dat Spiderman deze
zomer voor de derde keer in vijftien jaar met een nieuwe acteur zijn
spinnenkrachten opnieuw voor het eerst verkent?
Krijgt Steven Spielberg de komende jaren alsnog gelijk en implodeert deze vorm van cinema na een handvol kolossale flops op rij? Of
verandert er niets en is het kapitalisme met zijn eeuwige expansie- en
vernieuwingsdriften in de multiplexen al lang en breed tot een nieuwe
kunstvorm getransformeerd?
Blockbusterauteur Michael Bay vertelde voorafgaand aan de release van de vierde Transformers dat hij niet andere megafilms, maar
pretparken beschouwt als de echte concurrentie voor zijn virtuoze
3D-IMAX-CGI-bewegingscinema – een interessante gedachte die
wat mij betreft de komende jaren verder mag worden uitgedacht. Wist
u trouwens dat Transformers 5, een van de beoogde pijlers van filmzomer 2017, met een budget van 260 miljoen dollar liefst 50 miljoen
méér kostte dan deel 4?

Hij doet het speels, maar de in Amsterdam opererende Amerikaanse
programmeur Jeffrey Babcock vliegt er meteen vanaf de eerste zin van
zijn filmbeschrijving met gestrekt been in: ‘Here is a flick shot in a
New York City that no longer exists, since it has been gentrified into
oblivion.’
Eat that, Amerikaanse kutyuppen.
Babcock beschrijft hier het Amerikaanse junkiedrama The Panic
in Needle Park (1971), dat hij in juni vertoonde in zijn succesvolle
‘ondergrondse’ Cinemanita, het improvisatiebioscoopje in de kelder
van het huiskamerachtige De Nieuwe Anita te Amsterdam. De film is
een rauw-romantisch drama waarin Al Pacino schittert als verslaafde
kruimeldief vóór zijn doorbraak met The Godfather (of in dat aanstekelijk kwaaiige Babcockiaans: ‘before he was wrecked and glamorized
by the Hollywood machine’). Destijds in Amerika kleinschalig uitgebracht, volgens IMDb alleen in New York en Los Angeles, en volgens
Babcock ‘ignored, probably because it was too real.’
Undergroundfilmvertoningen zijn er in heel Nederland, van Rotterdam (in Worm, met in juli onder meer een preview van het ‘underground, trash + B-movie festival’ BUT) tot Groningen (Kino Klandestino, niet bijzonder anti-establishment in zijn programmering,
maar met vertoningen in een leeg zwembad en een paardenmanege
wel in het bezit van een getalenteerde locatiescout). Maar nergens
is het aanbod zo groot als in Amsterdam, met Babcock als bevlogen
voorman.
De Amerikaan strijdt tijdens zijn informatief en bruisend ingeleide
filmvertoningen op allerlei locaties in de hoofdstad, veelal gelieerd
aan een (voormalige) krakersscène, al jaren tegen de heersende opvatting die cinema enkel als entertainment beschouwt. Alles de geest van
de Amsterdamse tegencultuur van de jaren tachtig – de tijd waarin hij
hier kwam wonen. En gentrificatie nog niet bestond.

THE PANIC IN NEEDLE PARK
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De Cinevillebubbel

Als we de filmhuisbubbel definiëren door de toegang die de Cinevillepas verschaft, tot 42 filmtheaters in het land waarmee u voor een
vast bedrag per maand kunt see what you can, dan biedt deze bubbel
filminhoudelijk in ieder geval veel variatie. Van het Disneyspektakel
van Star Wars tot de radicale Mexicaanse tentakelseks in de recente
Cineville-film-van-de-week La región salvaje. Het gevoel dat op deze
manier álles te zien is, wordt zo’n beetje per week groter. Kijk bijvoorbeeld hoe filminstituut EYE, uiteraard verbonden aan Cineville, met
het genre- en cultfilmprogramma Cinema Egzotik van Martin Koolhoven en Ronald Simons een tijdje terug ook nog een van de smakelijkste hapjes uit de hoofdstedelijke filmondergrond wegsnaaide.
Het bruist, in de filmhuizen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hier,
meer nog dan in de multiplexen, te veel te zien is. Dat films geen kans
krijgen om langzaam tot leven te komen, maar in een week of twee
moeten slagen, omdat de volgende onder grote druk op een internationaal filmfestival aangeschafte titel ongeduldig staat te trappelen.
En dat terwijl deze films eigenlijk helemaal niet goed gedijen onder
hype en gejaagdheid. Nocturama van Bertrand Bonello, La mort de
Louis XIV van Albert Serra, Homo Sapiens van Nikolaus Geyrhalter,
L’amant double van François Ozon, Maudite poutine van Karl Lemieux,
Aquarius van Kleber Mendonça Filho en noem al die oneindig fascinerende en beloftevolle filmhuisfilms van deze zomer maar op: ze verdienen stuk voor stuk tijd, ruimte en aandacht om te worden gezien.
Maar dit is vooral, hoe je het ook bekijkt, een luxeprobleem. Het
aanbod is gigantisch en de variatie groot, ook vergeleken met de ons
omringende landen. Dat mag en moet worden gevierd.

THE HANDMAID’S TALE

Handmaid’s Tale, naar Margaret Atwoods dystopische roman waarin
vrouwen van al hun rechten zijn ontdaan, rest slechts het kleinste
sprankje hoop. Helemaal goed: de beste seriële fictie durft verontrustend, hartverscheurend en genadeloos te zijn, en reflecteert simpelweg de tijd waarin we leven.
Het echte gevaar is de mogelijkheid dat de gevierde streamingdienst, gelijk al die andere mediabedrijven die ons gedrag proberen te
sturen via een steeds omvangrijker netwerk van algoritmen, er op den
duur voor zorgt dat we onze keuzevrijheid uitbesteden. In hoeverre
wordt u nu al onbewust gemanipuleerd tot langer doorkijken dan u
eigenlijk zou willen, omdat Netflix erop is ingericht direct de volgende
aflevering te starten? Lees Homo Deus van de Israëlische filosoof-historicus Yuval Noah Harari en huiver: ook u, vrij mens, bent langzaam
aan het transformeren tot slaaf van het streaminginfuus. Welke serie
maakt ons wakker en geeft ons verdorie onze vrijheid terug?

De Cannesbubbel

LA REGIÓN SALVAJE

De Netflixbubbel

Levensgevaarlijk, dat Netflix. En Videoland, Amazon Prime Video,
Ziggo Movies & Series XL. We mogen van geluk spreken dat Hulu momenteel enkel streamt in Amerika, maar het kan nooit lang duren voor
daar verandering in komt.
Het gevaar zit niet in het volkomen versnipperde aanbod van goede
films en (vooral) series. Die versnippering brengt niemand in gevaar;
het maakt het volgen van de beste kwaliteitstelevisie anno 2017 hooguit onoverzichtelijk en vooral tamelijk prijzig. Het vergt immers een
Netflix-abonnement om op de hoogte te blijven van House of Cards,
u moet naar Videoland voor de glorieuze terugkeer van Twin Peaks,
naar Amazon Prime voor American Gods en I Love Dick, naar Ziggo
voor Game of Thrones en u zult voorlopig, ahum, creatief moeten zijn
om Hulu’s uitmuntende The Handmaid’s Tale te bekijken. Het kost,
kortom, op dit moment de nodige moeite om binnen de streamingbubble te blijven.
Het gevaar is ook niet de onvermijdelijke zwartgalligheid waarin u
zich na vele kijkuren heeft gewenteld. Het nieuwe seizoen van House
of Cards kan niet helemaal achterblijven bij Trumps presidentschap,
David Lynch heeft nooit iets gehad met warme nostalgie en in The

Wat als er een terroristische aanslag wordt gepleegd op een groot internationaal filmfestival en er de eerste uren alleen filmjournalisten
beschikbaar zijn om de ramp te beschrijven? Ik erken het morbide
karakter van deze gedachte, die nadrukkelijk niets met wensdenken te
maken heeft, maar tijdens mijn laatste twee bezoeken aan het filmfestival van Cannes schoot-ie als vanzelf door mijn hoofd.
Er is geen filmfestival waar de buitenwereld zo buiten de deur blijft.
Het gesprek van de dag kan dagen achtereen gaan over het gemak
waarmee de nieuwe films van grote namen als Fatih Akin en Todd
Haynes in de prestigieuze hoofdcompetitie belanden, terwijl het veel
frissere en uitdagender werk van relatief minder bekende filmers als
Valeska Grisebach en Sean Baker het moet doen met een plekje in een
van de bijprogramma’s – en daarmee met minder kans om hun verkwikkende cinema ook aan de wereld buiten de Cannesbubbel te laten
zien.
Die bubbel, die cinema in ieder geval gedurende anderhalve week
verheft tot een zaak van wereldbelang, lijkt niet door te prikken. En
dat terwijl de buitenwereld harder op de deur klopt dan ooit. De kans
op een aanslag werd dit jaar hopelijk verkleind door tientallen metaaldetectiepoortjes, inzet van nog meer patrouilles door zwaarbewapende militairen, camera’s, anti-drone-geschut en wegafzettingen. Maar
toch.
Festivalwerkelijkheid en buitenwereld botsten frontaal op elkaar
toen voor aanvang van de persvoorstelling van Michel Hazanavicius’
Jean-Luc Godard-biopic Le redoutable een onbeheerde tas in de bioscoopzaal werd ontdekt en het beveiligingspersoneel het voor de deur
wachtende journaille uit de buurt probeerde te krijgen: “Évacuer, évacuer!” De Britse filmjournalist Nick James van Sight & Sound legde
de vinger op de zere plek: het viel hem op dat niemand om hem heen
in beweging kwam toen de beveiligers iedereen wegstuurden. ‘Het
gevoel dat men recht had om hier in de rij te staan was verbazingwekkend’, schreef hij. ‘Enkelen joelden zelfs naar de beveiliging. Wellicht
geloven critici alleen in explosies op het doek.’
5
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Het zelfbeeld van de selfie

Dankzij digitale technieken krijgt de neurowetenschap
steeds beter grip op de werking van het brein. Maar onder
tussen raken we dankzij digitale media langzaam maar zeker
de grip op ons zelf kwijt. Ons zelfbeeld relateert niet meer
aan de wereld, maar alleen nog aan onze selfies. DOOR PATRICIA PISTERS

VASTLOPEN IN EXTREME SELFIES
Het idee van subjectiviteit en de constructie van een zelfbeeld worden
al eeuwen bestudeerd door filosofen, wetenschappers en kunstenaars.
Toch zijn geen definitieve antwoorden op de mysteries van het ‘jezelf
kennen’. Een klassieke manier om je een zelfbeeld eigen te maken, is
de reflectie in een spiegel. Maar zoals de tragedie van Narcissus laat
zien, komt ons spiegelbeeld niet altijd overeen met ons innerlijke zelfbeeld, en miskenning en vervreemding zijn onderdeel van dit proces.
Ook filmmakers hebben deze vraag op veel manieren benaderd.
Het meest sprekende voorbeeld is waarschijnlijk Andrei Tarkovski’s
The Mirror (1975), waarin een jonge moeder zichzelf weerspiegeld
ziet als oude vrouw. Zo stelt de film de vraag wat de tijd doet met ons
zelfbeeld en stelt het de vervreemding van het zelf aan de orde. Maar
de temporele metafysica van Tarkovski (‘Wie zijn we in de loop van de
tijd?’) is inmiddels vervormd tot iets anders.
We leven in een selfiecultuur waarin we constant worden uitgenodigd om zelfbeelden te produceren en verspreiden. Het heeft een
collectief narcisme normaal gemaakt, waardoor het een stuk lastiger
is geworden om op te vallen. Wat heeft geleid tot ‘extreme selfies’
die ‘Ik ben er!’ schreeuwen, ondanks het reële gevaar voor de maker.
Selfie-makers vallen uit boten, lopen in ravijnen, worden aangereden
door auto’s en treinen, en dat loopt lang niet altijd goed af.
Ik wil het hier hebben over een andere vorm van ‘extreme selfie’.
Niet zozeer gericht op de groteske fysieke waaghalzerij die de selfiecultuur aanmoedigt, maar juist op de diepe psychologische effecten
ervan. De selfie creëert zijn eigen logica, en werkt op het brein in via
een krachtige feedbackloop: we maken beelden van onszelf, en door
te kijken naar die beelden hebben ze invloed op ons zelfbeeld, en daar
maken we weer beelden van, enzovoort. Dit principe wordt mooi geïllustreerd in Esther Goulds A Strange Love Affair with Ego.
De selfie komt voort uit videotechnologie, een medium dat zich dankzij de directe feedback die het geeft bij uitstek leent voor het zelfportret – vandaar dat Rosalind Krauss video ‘inherent narcistisch’ noemde. Digitale beelden lijken nog sterker verbonden met onze innerlijke
zelfbeelden, in de zin dat het digitale een diepere (of directere) band
heeft met onze neurologie (zie Deleuze: het brein is een scherm). Onze
huidige selfiecultuur kan dus gezien worden als een extreme vorm van
dit narcistische medium.

37 jaar alternatieve realiteit
Sinds de oprichting van de Filmkrant zijn er vele
films gemaakt over alternatieve feiten en
filterbubbels. Een greep.

De egotunnel

De Duitse filosoof Thomas Metzinger betoogt in zijn boek De egotunnel dat het zelf niet bestaat als statisch gegeven, maar een proces is
waarin we ons zelfgevoel continu vormen en hervormen. Ons innerlijke beeld van onszelf (ons zelf-model) wordt voortdurend opnieuw
geproduceerd doordat we een ‘tunnel door de realiteit’ boren, de egotunnel. Mij gaat het niet zozeer om het normale functioneren daarvan, maar juist om de scheuren in de tunnel, in een situatie waarin de
realiteit waar hij doorheen gaat een media-realiteit is geworden.
In A Strange Love Affair with Ego onderzoekt Gould de vraag van
het zelf via haar eigen relatie tot haar oudere zus Rowan, die een narcistische persoonlijkheidsstoornis had en zelfmoord pleegde. Gould
volgt in de film verschillende meisjes in hun zoektocht naar hun identiteit en vermengt die verhaallijnen met (geschreven) herinneringen
en gedachten in een virtuele dialoog met haar zus. De film toont hoe
het in stand houden van deze zelfbeelden kan verworden tot een hels
proces wanneer het ego zwemt in een zee van vrijheid, waarin je zelf
verantwoordelijk bent voor je eigen productie en introspectie volledig
uitwendig plaatsvindt.
In de hedendaagse mediacultuur kunnen we de vraag ‘Wie ben ik?’
schijnbaar alleen beantwoorden met spektakel, beeld, likes en kijkcijfers. Het is vergelijkbaar met wat we zien in ‘Nosedive’, de eerste aflevering van het recente derde seizoen van de serie Black Mirror. Daarin
wordt een wereld geschetst waarin de maatschappij is georganiseerd
aan de hand van beoordelingen. Het optimaliseren van je zelf lijkt in
de digitale cultuur een burgerplicht te zijn geworden, waartoe wordt
opgeroepen via slogans als “Drie stappen naar een betere versie van
jezelf”, “Geef jezelf een performance review” en “Lifehack je hersens”.
Wees je eigen meesterwerk.

Raadmachines

Uiteraard zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde noodzakelijke voorwaarden voor een gezonde persoonlijkheid. Er is niets mis met dit
primaire narcisme; we hebben het nodig om ons goed te voelen over
onszelf en een stabiel innerlijk zelfbeeld te creëren. Maar wanneer
verandert dit zelfvertrouwen in een pathologisch zelfbeeld?
Onze lichamen worden continu gebombardeerd met sensaties
en onze hersenen moet omgaan met die chaotische, vaak onzekere

1980 Der Preis fürs Überleben

Hans Noever | Het openingsartikel van de allereerste Filmkrant draaide om deze Duitse thriller
van de aan de Neue Deutsche Film gelieerde
regisseur Hans Noever, een van de oprichters
van het Filmverlag der Autoren. Hij baseerde
zijn film, zoals meer van zijn werk, op
twee krantenknipsels, maar
gaat ruimschoots aan de
haal met de realiteit.

1983 Zelig

Woody Allen | In zijn fake documentaire over de
meesterimitator Leonard Zelig neemt Woody
Allen een voorsprong op de truc die met Forrest
Gump een decennium later zou worden
geperfectioneerd: hij plaatst zijn hoofdpersoon
door slimme manipulatie van archiefbeelden tegenover historische figuren als
acteur James Cagney, Hitler, Goebbels, Göring en schrijver F. Scott Fitzgerald.
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A STRANGE LOVE AFFAIR WITH EGO

input. Recent neurowetenschappelijk onderzoek wijst uit dat we dit
doen door continu voorspellingen te doen, inschattingen over wat de
oorsprong van de binnenkomende signalen zou kunnen zijn. In zijn
recente boek Surfing Uncertainty zette filosoof en cognitiewetenschapper Andy Clark dat proces uiteen. Hij stelt: ‘We zijn geen cognitieve couch potatoes die wachten op het volgende stukje input, maar
proactieve ‘voorspel-veelvraten’, gokmachines die continu vechten
om een voorsprong te houden door te surfen op de binnenkomende
golven van zintuiglijke stimulering.’
Films als A Strange Love Affair with Ego tonen dat de omgeving
waaruit het zelf zijn signalen krijgt, inmiddels extreem zelfreflexief is
geworden. We leven in een wereld waarin iedereen zijn eigen producent is, zijn eigen kapitaal, en waarin het zelf constant updates krijgt.
Daarom maken we continu beelden van de perfecte versie van het zelf,
en die beelden worden op hun beurt feedback op het zelf. Op sociale
media krijgen we onze zelfbeelden en mogelijke identiteiten telkens
weer opnieuw voorgeschoteld. De film vraagt wat dit voor effect heeft
op ons zelfgevoel.
Het feit dat we geen spiegelbeelden meer krijgen voorgeschoteld
van onze eigen duistere kant, of van onze ouders, komt voort uit de
individualisering die werd ingezet in de jaren zestig. Dat we ons bevrijd hebben van het spiegelbeeld van onze ouders en de bijbehorende
vaststaande positie in de maatschappij, biedt enorme voordelen,
zeker voor wie in een slechte positie wordt geboren. Er is een grotere
vrijheid om je eigen zelfbeeld te creëren. De keerzijde van die medaille
is dat we van het ene naar het andere spiegelbeeld zappen (veelal ge-

1985 Back to the Future

Robert Zemeckis | Tiener Marty McFly (Michael
J. Fox) dreigt zelf een ‘alternative fact’ te worden wanneer hij terug in de tijd reist en de relatie van zijn ouders op het spel zet... doordat zijn
moeder verliefd op hem wordt. Ondanks dat
incestueuze uitgangspunt werd de
film zo’n hit dat er twee vervolgen kwamen, waarin zich
dankzij nog meer tijdreizen
nog meer alternatieve realiteiten ontsponnen.

1985 Sans toit ni loi

stuurd door de commerciële krachten van lifestyle-consumptie), en
dat het moeilijker wordt om een gezonde relatie te behouden met ons
eigen zelfbeeld. In een zee van vrijheid ligt eenzaamheid op de loer.

Waanbeelden

Zo gaan we die vreemde liefdesverhouding met onze ego’s aan. De film
toont dat achter al die beelden van onszelf die we online de wereld in
slingeren, een authentieke en uiterst breekbare zoektocht schuilgaat.
Het feit dat we vrij zijn (of die illusie hebben) om te worden wie we willen
zijn, creëert een enorme druk om de beste te worden. Het wordt steeds
moeilijker om een middenweg te vinden tussen de extremen van een megalomaan uitvergroot zelfgevoel en een minderwaardig zelfgevoel.
In deze fragiele, onzekere toestand krijgt de voorspellende werking
van ons brein een keerzijde. De voorspellingen kunnen uit de hand lopen en leiden tot waanbeelden en hallucinaties – zoals bij Rowan: de
film laat zien hoe zij ervan overtuigd was dat Madonna stapelverliefd
op haar was. Het toont ook dat waarneming en cognitie niet zo los
staan van elkaar als we ooit dachten: wat we weten en hoe we denken
beïnvloeden onze waarneming, die op haar beurt onze gedachten en
kennis kleurt. Dat kan extreme gevolgen hebben: als je vast komt te
zitten in deze feedbackloop, raak je het vermogen kwijt om je te verbinden, niet alleen met anderen maar ook met je zelf.

Agnès Varda | Het lichaam van een jonge vrouw
wordt gevonden in een greppel, dood gevroren.
Varda spreekt ons in voice-over toe over dit
meisje “van wie ze zelf ook niets weet”. Via
documentaire-achtige interviews en gefingeerde flashbacks reconstrueert de
film de laatste weken in het
leven van deze vagebond,
een verzameling elkaar versterkend of juist botsende
feiten die pas samen betekenis krijgen.

Patricia Pisters

IS HOOGLERAAR MEDIAWETENSCHAPPEN AAN DE

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN WERKT AAN EEN BOEK OVER CINEMA,
WAANZIN EN PSYCHOPATHOLOGIE IN MEDIA EN CULTUUR 

1985 Rambo: First Blood Part II

George P. Cosmatos | In het taaie eerste deel
van deze actiefranchise was commando John
Rambo nog op de vlucht voor zijn eigen overheid. Maar in deze eerste van in totaal drie vervolgfilms mag hij terug naar het Vietnam waar
hij als gebroken veteraan vandaan
kwam, om eigenhandig alsnog
de Vietnamoorlog te winnen.

1988 He shang/River Elegy

Diverse makers | Deze zesdelige televisiedocumentaire deed iets dat in China in 1988 eigenlijk
niet kon: openlijk kritiek leveren op het eigen
land. De serie kwam voort uit de energie van de
studentenprotesten, en de ophef rond de documentaires wakkerde die vlam verder aan,
totdat men een jaar later op het Tiananmen-plein tegenover de tanks stond.
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2001, A Space Odyssey,1968

Highlights
juli-augustus
2017

A Space Odyssey
(70mm)
Gloednieuwe 70mm-kopie met DTS-geluid
van Stanley Kubricks 2001: A Space
Odyssey, zo scherp als de meester hem
bedoeld heeft. Kubrick perfectioneerde
destijds elk detail van zijn beeldschone
vertelling over de oorsprong van de mens
en de opstand van een zelfdenkende
computer die de bemanning van een
ruimteschip gijzelt. De Oscarwinnende,
gerestaureerde ﬁlm is volgend jaar vijftig
jaar oud.
Vanaf 1 juli
Eyeshadow:

Submarine & Moon Tapes
Eyeshadow selecteert elke maand coole,
eigenzinnige moderne klassiekers met
eigen smoel met na aﬂoop live-shows
die zijn toegesneden op de ﬁlm. Deze
maand: Submarine en een optreden van
Moon Tapes.
29 juli

L’amant double
(François Ozon)

Tentoonstelling en ﬁlmprogramma

Martin Scorsese
The Exhibiton

Martin Scorsese (1942), de regisseur
van klassiekers als Taxi Driver, Raging
Bull, Hugo en The Wolf of Wall Street,
heeft in de loop van de tijd een uniek
ﬁlmisch handschrift ontwikkeld. De
relaties van zijn personages – vaak met
hoofdrollen voor soulmates Robert De
Niro en Leonardo DiCaprio – zijn getekend
door wantrouwen, angst en verraad.
Geweld speelt een grote rol, net als de
zoektocht naar spiritualiteit.
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

Erotische thriller over een Parisienne die
een affaire begint met haar psychiater en
ontdekt dat hij veel voor haar verborgen
houdt. Ozons nieuwste stilistische hoogstandje draaide in de competitie van
Cannes.
Vanaf 3 augustus
EYE Filmmuseum Amsterdam
Info & tickets eyeﬁlm.nl
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‘The gift of a good liar is making people
believe you lack a talent for lying.’
DOOR MIKLÓS KISS
— Frank Underwood

ONBETROUWBARE FILMS EN
‘POST-TRUTH’ REALITEIT
Het afschilderen van politici als onbetrouwbaar en leugenachtig is
niets nieuws. Kevin Spaceys personage Frank Underwood uit de Netflix-serie House of Cards laat een schoolvoorbeeld zien van strategisch liegen, ook wel bekend als ‘politiek’.
Interessanter wordt het wanneer die onbetrouwbaarheid geen eigenschap van een personage is, maar een narratieve strategie, zoals
in M. Night Shyamalans The Sixth Sense (1999). Niemand in de film
liegt; we worden misleid door de wijze waarop de gebeurtenissen
worden getoond, waarbij cruciale informatie wordt achtergehouden.
Het krachtige effect van dit soort plotwendingen heeft misschien
ook indirecte gevolgen voor onze blik op (en vertrouwen in) het audiovisuele. De plotselinge onthulling van een tot dan toe verborgen
realiteit confronteert ons met de kwetsbaarheid van onze eigen psychologie en ethiek: onze waarneming bestaat uit simplificaties en
wordt gekleurd door vooroordelen en vooringenomenheid waar we
maar al te vaak koppig aan vasthouden. Onbetrouwbare cinematische
verteltechnieken buiten enkele van de meest basale menselijke eigenschappen uit, zoals wat psychologen het ‘begineffect’ noemen: informatie die als eerste wordt gepresenteerd heeft een sterkere impact
op onze inschattingen, en creëert een primaire mening die we niet zo
snel loslaten.
Het besef dat we in de val van een verhaal zijn gelopen, dat we misleid zijn, hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te frustreren. Integendeel: het kan ook leiden tot kritische reflectie. We oefenen er essentiële vaardigheden mee, zoals het innemen van een ander perspectief en
tegenwicht bieden aan stereotypen en vooroordelen. En het kan ons
bewuster maken van hoe slim en verraderlijk verhalen kunnen worden
verteld. In de meeste gevallen zijn dit soort ‘artefact-emoties’ – zoals
de bewondering die kijkers voelen voor een vertelling die hen te slim
af is – de basis van het succes van onbetrouwbare films.
De confrontatie met de relativiteit van feiten in verhalen zou er niet
toe moeten leiden dat we gaan denken dat élke waarheid relatief is, of
dat we de waarde van eerlijkheid in het echte leven gaan betwijfelen.
Net zomin moet onze blootstelling aan onbetrouwbare vertellingen
en hun vernuftig verstopte waarheden ons reden geven tot paranoia
of apathie. Filmische onbetrouwbaarheid kan juist een veilige speelplaats zijn waar we de voelsprieten ontwikkelen die we in het dagelijks
leven steeds harder nodig hebben.
Het vermogen om bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen de
psychologische strategieën van moedwillige leugenaars (zoals Roger
‘Verbal’ Kint in The Usual Suspects) en de onbewuste onwaarheden
van personages met mentale beperkingen (zoals Leonard Shelby in
Memento). Of tussen vertellingen die expliciet liegen (zoals Stage
Fright van Alfred Hitchcock) of slechts misleiden (Ron Howards A
Beautiful Mind).
Dit soort vaardigheden wordt cruciaal wanneer we onderscheid
moeten maken tussen politieke charlatans en onverbeterlijke leugenaars (de namen zijn afhankelijk van uw ideologische bubbel...). Of
tussen propagandistisch ‘fake news’ en de artikelen van onkritische of
zelfs gehersenspoelde journalisten: het verschil tussen enerzijds het

THE SIXTH SENSE

moedwillig verdraaien van de werkelijkheid, vaak met politiek-economische motieven, en anderzijds een onbewuste leugen als onschuldig gevolg van een verkeerd geïnformeerde bron.
Zo kunnen deze films ons een culturele intelligentie bijbrengen
waarmee we manipulatie scherper leren waarnemen en onderscheiden, en onze bubbels van vervormde zekerheid kunnen doorbreken.
Hopelijk kunnen we vervolgens iets beter omgaan met de ‘post-truth’
en ‘alternative facts’ in onze zogenaamde ‘realiteit’.
Miklós Kiss

IS ASSISTANT PROFESSOR IN FILM AND MEDIA STUDIES AAN

DE UNIVERSITEIT VAN GRONINGEN 
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Egocentrische huis-tuin-en-keukenproblematiek domineert vaderlandse
komedies, en heeft zelfs de serieuzere Nederlandse speelfilm in zijn greep.
DOOR KARIN WOLFS
Dat ondermijnt een kritische blik op urgente publieke thema’s.

NAVELSTAREN OP EEN BED VIOLEN
Een vrouw die opkrabbelt na haar scheiding (Soof 2), vrijgezellen op
zoek naar de ware (Rokjesdag), twee puppies op zoek naar verloren
spulletjes (Woezel en Pip), de persoonlijke beproevingen van een
diepgelovige kweker in de jaren vijftig (Knielen op een bed violen) en
een Curaçaose hosselaar die onderduikt bij familie in Rotterdam (Bon
Bini Holland). Ziedaar de top 5 van de Nederlandse speelfilms van het
afgelopen jaar – tenminste, als je bezoekcijfers als graadmeter neemt.
Net als de top 20 wordt die gedomineerd door (romantische) komedies, gevolgd door boekverfilmingen en kinderfilms.
Het Nederland dat ons in die komedies wordt voorgeschoteld, is
een sentimentele versie van de werkelijkheid, bevolkt door een hoofdzakelijk witte, welgestelde midden- of bovenklasse, waar altijd wel iemand een coole oldtimer rijdt of rondfietst met een nostalgisch ogend
kratje aan het stuur. Bloemen, kaarsen, vuurkorf, restaurant of markt
zijn er nooit ver weg, de mensheid is er verdeeld in beauties en nerds,

Als de moderne wereld al bestaat, is dat als achtergrondruis of
terloopse constatering over glutenvrij brood en drukke agenda’s. De
wereld in de Nederlandse film is gekuist van klimaatproblemen, gevrijwaard van het immigratievraagstuk, van polarisering en extremisme, van EU-crisis, oprukkende controlestaat, populisme, haperende
markteconomie en groeiende ongelijkheid. En als een personage (in
Brasserie Valentijn) er bij wijze van uitzondering toch over begint,
worden haar zorgen weggezet als groteske overdrijving, onaantrekkelijk zelfmedelijden en rap uit te bannen vorm van zwartkijkerij. De
wereld is nu eenmaal niet te redden: dus red jezelf en vind liefde.

Onderscheid

Die huis-tuin-en-keukenbenadering heeft niet alleen de romcom
in zijn greep, maar ook het gros van de serieuzere Nederlandse bioscoopfilms: dialooggedreven drama dat draait om een richtingloos
ik, getroebleerde familieverhoudingen, ziekte en dood of andere
particuliere beslommeringen. Zie recente titels als Waterboys (een
feelgood-vader-zoondrama met een komische noot in een knus Edinburghs hotel), Quality Time (een absurde komedie over jongemannen
die worstelen met familiebanden en relaties) of Broers (een drama over
een jongere broer in de schaduw van zijn oudere broer, deels gesitueerd op een geromantiseerd Frans platteland). Het tragikomische familiedrama Monk opent met een scène waarin een hypochonderende
puber – door zijn zus steevast voor ‘freak’ uitgemaakt – de huisarts
voor de zoveelste keer verveelt met een ingebeeld probleem.
In Nederlandse kinderfilms was het de afgelopen jaren bon ton te
verkondigen dat het niet erg is om ‘anders’ te zijn. Die ontkenning onderstreept keer op keer dat er wel degelijk onderscheid wordt gemaakt
tussen ‘de norm’ en wat daarvan afwijkt. Als een underdog al een
hoofdrol krijgt in een Nederlandse film, is het als door de goegemeente geaccepteerd slachtoffercliché.

MONK

winners en losers. Vrouwen worden op hun uiterlijk gekeurd en voor
mannelijke klungels ligt een handboek met versiertips klaar. Mensen
met een tintje geven in bijrollen of als figurant de witte hoofdpersonages ‘swagger’, een aura van een werelds persoon met interraciale connecties, of dienen als vehikel voor etnische grapjes. Bon Bini Holland
is de uitzondering die de regel bevestigt, door op iederéén absurde
culturele stereotyperingen toe te passen, maar ze desondanks in stand
houdt als maatstaf om anderen te bezien.
Misschien wel het meest geestdodend is de allesoverheersende ironie, die als pleister camoufleert wat pijnlijk is, in plaats van verholen
taboes bloot te leggen. Geen probleem zo groot of het valt wel weer weg
te shoppen, af te knuffelen of met een tegeltjeswijsheid te relativeren.

1988 The Thin Red Line

Erroll Morris | 1988 was een goed jaar voor
documentaires met een directe invloed in de
realiteit: ook in Amerika kreeg een filmmaker
iets ongehoords gedaan. Al gaat het daar – hoe
passend – niet om de massa, maar een individu. Dankzij het diepgravend onderzoek van voormalige privédetective Morris werd een
onterecht voor moord veroordeelde man in Texas
uiteindelijk alsnog vrijgelaten.

1988 A Short Film About Killing

Krzysztof Kieslowski | En ook fictie kon er wat
van destijds: in Polen werd mede dankzij Kieslowski’s hardvochtige filmpleidooi uiteindelijk
de doodstraf een halt toegeroepen. De sadistische twintiger Jacek pleegt, schijnbaar zonder
enige reden, een brute moord op een
taxichauffeur – door Kieslowski
in schokkend detail vastgelegd. Even gedetailleerd
toont hij vervolgens de
moord die de staat pleegt
op de ter dood veroordeelde
Jacek.

1991 JFK

Vlucht inwaarts

Kortom: het is veilig filmkijken in Nederland. Met zijn overdreven
aandacht voor louter particulier drama hypochondert de Nederlandse film zich ziek. Het herkauwt bestaande verhalen uit boeken, aapt
buitenlandse films of stijlen na en herhaalt braaf maatschappelijke
conventies. Terwijl er zoveel urgente thema’s zijn die schreeuwen om
een subversieve blik waaraan wij onze geest kunnen scherpen. Hoe kan
het dat Nederlandse filmmakers die mogelijkheden onbenut laten?
Dat heeft allereerst te maken met onze geïndividualiseerde samenleving, die ons persoonlijk verantwoordelijk stelt voor ons eigen
geluk, terwijl de ‘grote’ ontwikkelingen, die elkaar steeds sneller opvolgen, ons ongrijpbaarder en onontkoombaar voorkomen. Daardoor
trekken mensen zich terug op hun eigen huiselijke vierkante meters

Oliver Stone | In de jaren negentig noemden we
nepnieuws nog vaak een ‘conspiracy theory’. Zie
ook: tv-serie The X-Files. Regisseur Oliver Stone
stort zich in dit epos op de moeder aller paranoïde theorieën, rondom de moord op president
John F. Kennedy. Stone zelf noemde
zijn film een ‘contra-mythe’, als
tegenwicht tegen de ‘officiële mythe’ over de toedracht van de aanslag.

1993 D’est

Chantal Akerman | Kort na het opheffen van het
IJzeren Gordijn reisde Chantal Akerman door de
voormalige Sovjetstaten in Oost-Europa, om
een wereld vast te leggen die korte erna zou zijn
verdwenen. Zonder tekst of context toont ze
haar beelden, die vooral een wereld van
eindeloos wachten ontsluiten.
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om te vluchten in vermaak dat niet confronteert maar helpt geruststellen, vergeten en wegkijken. Filmmakers lopen in een dubbele fuik,
omdat zij met hun naar binnen gekeerde blik ook nog eens tegemoet
lijken te komen aan de (veronderstelde) wensen van het publiek.
Cultuurfilosoof Thijs Lijster noemt dat ‘de grote vlucht inwaarts’
in zijn gelijknamige essaybundel uit 2016. Maar hij laat daarin ook
zien dat het een misvatting is te denken dat grote idealen overbodig
zijn, en dat gemeenschappelijke belangen als kunst en cultuur verwaarloosd worden wanneer we ze overlaten aan de markt, die niet het
algemeen belang maar winstmaximalisatie dient.

Cijferfetisjisme

Om film als cultuurgoed te dienen, werd begin jaren tachtig een publiek-private samenwerking opgetuigd: het Nederlands Filmfonds.
Daarin adviseerden externe deskundigen uit de filmsector het fondsbestuur onafhankelijk over de kwaliteit van filmplannen, om staatscensuur te voorkomen. Die samenwerkingsvorm is de laatste jaren
uitgehold door een toegenomen nadruk op commercie en cijfers, met
een epidemie aan hartentitels tot gevolg. De bijbehorende hang naar
succes leidt tot zelfcensuur, risicomijdend gedrag en vertrouwen op
beproefde formules.
Grotere publieksfilms kunnen tegenwoordig aanspraak maken op
‘automatische’ bijdragen. De inhoud is irrelevant, zolang het maar
marktaandeel, bezoekcijfers of economische activiteit oplevert. Daarnaast turft het Filmfonds monter het aantal festivalselecties, terwijl
die steeds minder zeggen over de inhoudelijke zeggingskracht van de
geselecteerde films (zoals ook Thomas Elsaesser beargumenteert; zie
pagina 32). Hoe cijferfetisjisme de filmsector heeft besmet blijkt bijvoorbeeld ook uit de door het Netwerk Scenarioschrijvers ingestelde
‘gouden pen’ waarmee onlangs De club van Sinterklaas & geblaf op de
pakjesboot werd bekroond. De prijs van de vakvereniging – voor elke
filmscenarist wiens werk meer dan 100.000 bezoekers trekt – levert
zo een bijdrage aan het valideren van n’importe quoi, zolang de kassa
maar rinkelt.
Een ander gevolg van het reduceren van film tot koopwaar is dat die
zich richt op de grootste gemene deler – de mainstream – en dat minderheidsopvattingen uit het zicht verdwijnen. Dat werkt vernieuwing
tegen en ondermijnt het kritisch vermogen van de sector, en in diens
verlengde: dat van onze samenleving.
Anderzijds is de overheidsbemoeienis toegenomen voor de films
die nog wel als artistiek te boek staan, maar die als kinderen van een
mindere god onder curatele staan in bevoogdende begeleidingstrajecten, terwijl de inhoudelijke discussie over wat die bevoogding inhoudt
verstomt. Stapsgewijs is de externe adviescommissie ingeruild voor
het unisone oordeel van een consulent in dienst en onder controle van
het Filmfonds; een veredelde ambtenaar die uitmaakt wat de subsidieverdelende overheid wel en niet bevalt.
In de adviezen van die consulent staan nogal wat ongemotiveerde
waardeoordelen, vermomd als feitelijke vaststelling. Zoals: ‘alleenstaande moeder worstelt zichtbaar met haar bestaan’ wat een ‘invoelbaar onderwerp’ wordt gevonden, of ‘de meeste karakters komen
onsympathiek over’ zonder te beargumenteren waarom dat wordt
gevonden of waarom dat goed of slecht zou zijn. In dergelijke waardeoordelen zitten impliciete aannames verstopt over maatschappelijke
en filmische conventies, waarbij de consulent er kennelijk van uitgaat

1993 Groundhog Day

Harold Ramis | Ook een zwartgallige weerman
kan fake news maken, blijkt als de door Bill Murray gespeelde Phil Connors een dag die hij haat
keer op keer opnieuw moet doorleven. Met elke
herhaling krijgt hij nieuwe alternative facts over
de mensen om hem heen en wordt
hij verder uit zijn filter bubble
gedwongen.

1997 Taste of Cherry

dat makers die conventies delen. Dat staat een inhoudelijke discussie
erover in de weg. Een slordig gemotiveerd ‘deskundig’ advies van een
overheid die exclusief over kunstprojecten oordeelt, dreigt zo te verworden tot machtswoord dat enkel de status quo bevestigt.
Van dienaar van de vrije filmkunst ontwikkelt het Filmfonds zich
zo – met een totaaloordeel over inhoud, uitbreng en soms zelfs cast
– in de richting van een staatsfilmbureau zoals dat in China op onuitgesproken zelfcensuur drijft. Zo’n fonds is niet dienstbaar aan de
makers; de makers zijn dienstbaar aan het fonds. Een mooie illustratie
daarvan is te vinden in het beleidsplan van het Nederlands Filmfonds
voor 2017-2020, dat is opgesierd met complimenten over de zegeningen van zijn eigen financiële regelingen, waarnaar is gehengeld onder
de van het fonds afhankelijke subsidieontvangers. Juist in dat hengelen sijpelt door hoe het Filmfonds met zijn gebrek aan inhoudelijke
legitimiteit worstelt.

SOOF 2

Boeren, burgers, buitenlui

Film ontleent zijn maatschappelijke waarde niet aan het aantal bezoekers, maar aan zijn niet-meetbare artistieke vermogens om ons
wakker te schudden, in het gezicht te slaan en bewust te maken van
de wereld waarin wij leven. Niet door enkel braafjes te reflecteren op
beelden waarmee we in reclame en talkshows al worden doodgegooid,
maar door een alternatief te bieden. Juist nu anderen dat nalaten.
Maar dat lukt pas als makers zich bewust zijn van het systeem
waarin ze functioneren, zodat ze zich daar kritisch toe kunnen verhouden en eruit kunnen ontsnappen. Dat geldt uiteraard ook voor de
filmjournalistiek, die dat systeem meer in haar recensies zou kunnen
betrekken, of een persbericht over marktaandeel zou kunnen aangrijpen voor een debat over kwaliteit in tijden van cijferfetisjisme.
Omdat vernieuwing zelden van de gesettelde bovenkant komt,
maar van onderaf, zou het misschien ook helpen wanneer het schrijftafelengagement van witte, welgestelde, uit de grachtengordel afkomstige makers plaatsmaakt voor burgers, boeren en buitenlui die kunnen bogen op eigen ervaringen en visuele vertelvormen van buiten de
mainstream-middelmaat. En die ons – allen inwoners van Nederland,
maar ieder ‘anders’ in onze individualiteit – trakteren op onvoorstelbaar ongerijmde, subversieve speelfilms die zowel ons begrip van de
realiteit als onze verbeelding tarten.
5

Abbas Kiarostami | Met zijn stoffige jeep als rijdende filterbubbel om zich heen rijdt meneer
Badii door Teheran, op zoek naar iemand die
hem wil helpen zelfmoord te plegen. Zijn passagiers proberen hem met hun alternatieve visies
op leven en dood op andere gedachten te brengen. En in het
beroemde slot van de film
doorbreekt Kiarostami vervolgens de fictiebubbel die
hijzelf zo zorgvuldig creëerde.

1998 Lola rennt

Tom Tykwer | Even goed geïnspireerd door
Krzysztof Kieslowski’s Blind Chance als door de
beste Hollywood-actie introduceert Tom Tykwer misschien wel voor het eerst de logica van
een videogame in de cinema. Lola heeft precies
twintig minuten om het hachje van
haar vriendje te redden. Game
over? Gewoon nog een keer
proberen.

1999 eXistenZ

David Cronenberg | In hetzelfde jaar dat The
Matrix uitkwam, ging David Cronenberg nog
veel rücksichtsloser ‘down the rabbit hole’ met
dit Droste-effect van een virtuele wereld binnen
een virtuele wereld binnen een virtuele wereld,
waar de maker van al die werelden dan
weer haar weg in (of uit) moet zien te
vinden.
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In 2016 riep de Oxford Dictionary ‘post-truth’ uit tot woord van 2016: een
beschrijving van de situatie waarin ‘objectieve feiten minder van invloed zijn op
de vorming van de publieke opinie dan een beroep op emotie en persoonlijke
overtuigingen’. Een definitie die opvallend veel gemeen heeft met de vorm van
DOOR SACHA GERTSIK
de Netflix-documentaire Casting JonBenet.

TEKEN DES TIJDS
In de nacht van 25 op 26 december 1996 werd het zesjarige schoonheidskoninginnetje JonBenet Ramsey vermoord. Gewurgd en met
een ingeslagen schedel werd ze teruggevonden in de kelder van haar
ouderlijk huis. Nog altijd is de moord onopgelost. Maar daar gaat het
Kitty Green in haar documentaire Casting JonBenet niet om.
Net als in haar korte film The Face of Ukraine: Casting Oksana
Baiul (2015) zet Green een casting op voor de rollen van de (mogelijke) hoofdrolspelers in dit drama, waaronder de vader, de moeder, de
broer en uiteraard JonBenet zelf. Dit doet ze in Boulder, de plek waar
deze gruwelijke misdaad zich afspeelde. Hierdoor hebben (of voelen)
de mensen die op de casting afkomen stuk voor stuk een persoonlijke
band met de moord op JonBenet. Al snel wordt duidelijk dat Green
wil onderzoeken hoe persoonlijke waarheden gevormd worden bij de
afwezigheid van feiten. Tijdens de castings en de door de gecaste acteurs nagespeelde scènes, die het overgrote deel van de film beslaan,
ontspint zich een caleidoscopische verzameling aan persoonlijke interpretaties van deze zaak, altijd sterk beïnvloed door de achtergronden van de acteurs zelf.
Voor sommige kijkers zal Casting JonBenet slechts ten dele aanvoelen als een documentaire. Zij zijn dan in goed gezelschap: jarenlang
sloot de Academy voor haar Oscar-uitreikingen stelselmatig documentaires uit die afwijkend waren in vorm. Maar de afgelopen jaren is
er een ommezwaai gaande. Steeds vaker worden films die het aandurven om de constructie van de film en het filmmaken niet te verbergen
breed gevierd.
Opvallend is dat binnen deze documentaires de enscenering van
al dan niet waargebeurde feiten steeds vaker een rol speelt. Zo verbeelden in Alma Har’els poëtische Bombay Beach de door de hoofdpersonages zelf uitgevoerde dansen hun problemen en potentiële
bevrijding; worden in Sarah Polleys Stories We Tell (2012) echte en
nagespeelde familievideo’s door elkaar gebruikt om de constructie
van ervaringen en herinneringen te benadrukken; en liet Joshua Oppenheimer in The Act of Killing (2012) beulen die schuldig waren aan
de anti-communistische zuiveringen in het Indonesië van de jaren
zestig tot nieuwe inzichten komen door henzelf hun gruwelijke daden
te laten naspelen.
Zoals de Amerikaanse filmcriticus en -theoreticus Bill Nichols
schreef: nieuwe vormen van representatie komen op, omdat ze meer
in overeenstemming zijn met de huidige staat van de maatschappij.
Wellicht is de vorm van documentaire waar Casting JonBenet een
voorbeeld van is zo in opkomst, omdat de filmgeletterdheid van het
publiek steeds verder groeit. Wat vroeger mogelijk te verwarrend
zou zijn geweest om tot interessante interpretatie te leiden, schept
nu mogelijkheden voor filmmakers om hun publiek op subtiele wijze
een eigen mening te laten vormen. Een meer realistische aanpak is
wellicht steeds minder relevant in een almaar verder digitaliserende
wereld, waarin de groeiende mediageletterdheid ervoor zorgt dat men
zich bewust is van de maakbaarheid van beelden, en daarmee van hun
potentieel beperkte objectiviteit.
Hier komt ‘post-truth’ om de hoek kijken. Want doet die defini-

tie – ‘een situatie waarin objectieve feiten minder van invloed zijn
op de vorming van de publieke opinie dan een beroep op emotie en
persoonlijke overtuigingen’ – u niet ergens aan denken? Inderdaad,
het hier besproken type documentaire. Daarmee lijken dit soort films,
die een veel langere geschiedenis hebben dan hier kan worden vermeld, nu plotseling bij uitstek een teken des tijds. De moord die het
uitgangspunt van Casting JonBenet vormde mag dan meer dan twintig
jaar geleden hebben plaatsgevonden, de prachtige slotscène van de
film die alle eerder door de acteurs besproken theorieën verenigt,
onderstreept dat deze film bij uitstek een product is van deze posttruth-tijden. En daarmee legt hij de vinger op de zere plek. Want zijn
we inderdaad beland in een wereld waar alternative facts een acceptabele realiteit zijn geworden?
We kunnen niet voor de filmmakers spreken, maar we kunnen als
kijkers wel een pact sluiten. Laat films zoals Casting JonBenet een
lichtend voorbeeld zijn, niet om de feiten te negeren, maar om ons
te leren dat er voorbij alle beelden, voorbij alle verhalen, wel degelijk
een menselijke waarheid ligt. Laat ze ons leren dat beelden op zichzelf
nooit de waarheid zijn, dat mensen hun eigen verhalen construeren.
Die mediageletterdheid en dat geloof in complexe waarheden zullen
we de komende jaren hard nodig hebben.
Casting JonBenet

IS NU TE ZIEN OP NETFLIX 
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‘Verhalen vertellen in een post-truth-wereld’ was afgelopen februari de titel van
een debat tijdens het filmfestival van Berlijn. De vraag was: wat kun je als
documentairemaker als iedereen de waarheid gewoon naast zich neer kan leggen?

DE DOCUMENTAIRE WAARHEID

DOOR RONALD ROVERS

De gedachte dat beelden niets dan de waarheid vertellen is naïef. Maar
met ‘post-truth’ kwamen we het afgelopen jaar in het andere uiterste terecht: een wereld waarin beelden elke waarde verloren hebben
omdat zelfs de meest evidente waarheid glashard ontkend kan worden. Hoe verhoud je je als documentairemaker tot die ontwikkeling?
Waarbij aangetekend dat post-truth niet iets van de laatste tijd is:
Ronald Reagan vroeg zich al af hoe een Amerikaanse president géén
acteur kan zijn.
‘Verhalen vertellen in een post-truth-wereld’ was in februari de
titel van een debat tijdens het filmfestival van Berlijn. Of laten we zeggen: een gesprek. De twee gasten hadden op papier misschien tegenstrijdige opvattingen, op het podium vulden ze elkaar aan. Orwa Nyrabia is een van oorsprong Syrische producent (van onder meer Return
to Homs, 2013), filmmaker, mensenrechtenactivist en samen met zijn
vrouw Diana El Jeiroudi oprichter van het DOX BOX documentairefestival in Damascus. João Moreira Salles is maker van onder meer de
documentaires Santiago (2007) en No intenso agora (2017).

Orwa Nyrabia

“De uitdaging voor documentairemakers is altijd de vraag naar waarheid geweest. Wat is het? Hoe gaan we ermee om? Die vraag dringt
zich nu steeds meer op. Drie dagen geleden, op 7 februari, publiceerde
Amnesty een onderzoeksrapport waarin staat dat het Syrische regime
de afgelopen vier jaar in de Saydnaya gevangenis in het geheim 13.000
mensen heeft opgehangen. De volgende dag was de reactie van Assad
in een televisie-interview: ‘Tja, we leven in een tijd van fake news.’
Men weerlegt niet meer door een andere visie op de feiten te geven,
men ontkent de feiten.
“Hoe moet film daarmee omgaan? Ik beantwoord die vraag eigenlijk door hem niet te beantwoorden. Als filmmakers moeten we niet
proberen te bewijzen of overtuigen om het zogenaamde gevecht om
de waarheid te winnen. We moeten een andere kant op. Naar waar
we niet praten over overtuigen maar over identificatie, over het zoeken naar wat ons met elkaar verbindt. Een stap verder zetten in het
ontdekken wie we zijn in plaats van weer een versie van de realiteit
verkopen.
“Ik heb als producent gewerkt aan Ossama Mohammeds Silvered
Water, Syria Self-Portrait (2014), een hommage aan de Syrische burgerjournalisten die filmden wat ze op straat zagen. We hebben hun
beelden de afgelopen jaren allemaal in Westerse media kunnen zien.
Het Syrische regime heeft samen met de Russen heel veel moeite gedaan om de waarde van deze beelden te ontkrachten; ze zouden in een
studio in Qatar zijn gemaakt, met geld van de CIA, enzovoort. Mijn
punt is: als je zulke beelden ziet, wéét je dat ze de waarheid laten zien,
dat ze waarachtig zijn. Je voelt het. Het wordt anders als een maker de
beelden van geopolitieke context voorziet. Wat mij betreft is dat niet
de taak van de kunsten, want juist dan kunnen ze ontkracht worden.”

João Moreira Salles

“Ik ga even terug naar twee belangrijke films in de geschiedenis van
de documentaire. Primary van Robert Drew uit 1960 is een observerende film die de voorverkiezingen van de Democratische kandidaten
John F. Kennedy en Hubert Humphrey volgt. Chronique d’un été van

NO INTENSO AGORA

Jean Rouch en Edgar Morin uit 1961 gaat over de vraag hoe je waarheid
voor de camera realiseert. Rouch en Morin lieten bestaande mensen
voor de camera over allerlei onderwerpen praten, creëerden met die
woorden geënsceneerde situaties en vroegen dezelfde mensen hoe
waarheidsgetrouw die waren.
“Deze films worden allebei direct cinema genoemd, terwijl ze
complete tegenpolen zijn. Achter deze films zitten heel verschillende
opvattingen over de waarheid. Drew was beeldredacteur bij Time Magazine, Rouch en Morin waren sociologen. Bij Drew betekent waarheid: observeren zonder ingrijpen. Hoe meer je observeert, hoe meer
je weet. Als je niet ingrijpt krijg je iets spontaans, iets oorspronkelijks,
en dat is de waarheid. Morin en Rouch dachten daar heel anders over.
Zij vonden dat de aanwezigheid van de camera de realiteit onherroepelijk verandert: mensen reageren erop, ze gaan zich anders gedragen,
acteren. Voor Rouch en Morin was dát de waarheid: het gezicht dat
mensen opzetten wanneer ze in beeld zijn. Zelfs de leugens die mensen vertellen zijn waarheid in de zin dat ze onthullen wie mensen zijn.
Voor Drew was elke vorm van theater een leugen, wat typisch is voor
een journalist. Voor een socioloog is de sociale situatie de waarheid.
“Het uitgangspunt voor elke filmmaker en elke kijker is een gezonde dosis scepsis. Je moet altijd twijfelen aan wat je ziet. Niet omdat je
een postmodernist bent die niet in waarheid gelooft, maar omdat je
door steeds opnieuw te twijfelen dichter in de buurt komt bij wat het
beeld je echt wil zeggen.
“Ik heb geen goed antwoord op de vraag die hier vandaag op tafel
ligt. Het probleem van de journalistiek zijn feiten. Het probleem van
de documentaire zijn ervaringen. Ik denk dat filmmakers zelfs bij hun
eigen beelden niet weten wat ze zien. Ik weet niet of mijn oude beelden oprecht en waarheidsgetrouw zijn. Echt niet. Je moet altijd twijfelen over je eigen beelden. En over alle andere. Dat is heel gezond.”
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Een cinema van abjectie

Zowel de filmfestivals als de filmauteur zijn in crisis Film
historicus Thomas Elsaesser zoekt een uitweg in de ‘cinema
van abjectie’: films over marginale personages die weigeren
DOOR THOMAS ELSAESSER
zichzelf als slachtoffer te zien.

LATEN WE LAGER MIKKEN
Het festivalnetwerk verkeert in crisis. Te veel festivals jagen op te
weinig nieuwe films die het kwaliteitskeurmerk ‘wereldpremière’ verdienen. Omdat exclusiviteit het festivalprestige moet bepalen, is onbedoeld een race naar de bodem ontstaan. Daardoor hebben festivals
steeds meer moeite om hun functies als poortwachters, kwaliteitscontroleurs en smaakmakers te vervullen. Bovendien raken ze steeds
meer verwikkeld in (en afhankelijk van) bijzaken als stadsmarketing en
cultureel toerisme. Tegelijkertijd hebben hun activiteiten op de filmmarkt de dood van de arthouse versneld, aangezien de festivals dienst
zijn gaan doen als handelskantoren en nicheaanbieders van de multiplexen, die de festivalwinnaars in de kleinere zalen zijn gaan vertonen.
Ook de filmauteur verkeert in crisis. Filmmakers zijn tegenwoordig
dienaars van twee meesters. Enerzijds de geldschieter – veelal een
nationale overheid of internationale groep omroepen. Anderzijds het
festivalcircuit zelf, de plek waar filmmakers hun cultureel kapitaal
vergaren, liefst door kritiek te hebben op overheidscorruptie of andere
sociale misstanden. Op festivals behoren ze autonome kunstenaars te
zijn, volledig toegewijd aan hun ambacht en persoonlijke visie, maar
die autonomie verhult hoe afhankelijk ze eigenlijk zijn van de politiek
van festivaldirecteurs en -programmeurs. In deze spagaat bevinden
zich ook prominente makers als Abbas Kiarostami en Apichatpong
Weerasethakul, Hou Hsiao-hsien en Jia Zhang-ke, Michael Haneke en
Lars von Trier.
Maar een bepaald soort film, die ik de ‘cinema van abjectie’ noem,
erkent deze beide crisissen en biedt een lichtpuntje met een vorm van
‘verzet van binnenuit’. Hij richt zijn pijlen zowel op de hedendaagse
toestand van de wereld, als op de hedendaagse toestand van de cinema.

Herstart van het systeem

De cinema van abjectie toont ons dat onze huidige manier van leven
onhoudbaar is in het licht van de vele crisissen in de wereld – van de
opwarming van de aarde tot de uitwassen van het kapitalisme, van

THE TURIN HORSE

terrorisme tot de surveillancestaat. Het richt zich echter niet op het
tonen van de verwoestende gevolgen, maar neemt deze kwaden voor
lief. Het accepteert ze als de natuurlijke toestand van de wereld, zodat
het een ander soort ‘herstart van het systeem’ kan voorstellen.
De cinema van abjectie wil terugkeren naar de basis, naar wat het
betekent om deel uit te maken van een gemeenschap of juist niet, wat
het betekent om met zijn allen ‘individueel’ te zijn, hoe je je ‘erbuiten
kunt houden’ zonder buitenstaander te zijn. Kortom: naar wat het
betekent om een sociaal wezen te zijn, nu geen van de traditionele sociale verbanden (huwelijk, familie, clan, natie, wet, religie, beroep of
taal) nog genoeg houvast bieden voor onze identiteit.
De cinema van abjectie stelt: juist de ruimte tussen ons in verbindt
ons. Het ‘abject’ plaatst zich tussen ‘subject’ en ‘object’ als bemiddelaar of overgangsfase. Het is geen onveranderlijke toestand, maar
kan plotseling toeslaan, een individu in zijn greep krijgen. Binnen de
cinema kan het abject een personage zijn; een regisseur kan abject zijn
in relatie tot het festivalsysteem; en ook het publiek kan in een abjectpositie geplaatst worden.

Radicaal nulpunt

Laat me, als tegenwicht tegen de grimmigheid van deze beschrijving,
twee regisseurs noemen wiens films juist de esthetische en ethische
deugden van het abject in zich dragen: Béla Tarr en Pedro Costa. Hun
films The Turin Horse en In Vanda’s Room belichamen veel van wat
ik met de term in gedachten heb. Het compromisloos beknotten van
narratief en spektakel. De geconcentreerde aandacht voor de gewijde
momenten van het alledaagse. De doelgerichte blik op personages die
noch sympathie vragen, noch empathie toestaan, aangezien we vrijwel niets over ze weten. De weigering van de personages om behandeld te worden als slachtoffers of casestudies, hoe vreemd hun manier
van leven ook is en hoe zwaar hun lichamelijke aandoeningen ook zijn.
Zie het kader rechts voor een bredere greep uit de cinema van abjectie, zoals die in de afgelopen decennia door heel Europa is gemaakt
en waarin naast Tarr en Costa ook makers als Lars von Trier, Michael
Haneke, de broers Dardenne en Aki Kaurismäki een hoofdrol spelen.
Het zijn films over personages – gewone mensen, soms zelfs rijk, en
altijd op het eerste gezicht gevestigde leden van de samenleving – wier
dagelijks leven door pech en ongeluk op de schop gaat, of die onder
abrupte en onverklaarbare omstandigheden de grip op hun sociale leven kwijtraken. Ze komen tot een radicaal nulpunt, wat vaak gepaard
gaat met een ethische crisis, het uiteenvallen van sociale verbanden,
of de terugkeer van een verleden dat vergeten of verdrongen was. Deze
films plaatsen hun hoofdpersonages in extreme omstandigheden aan
het uiterste van wat menselijk is, alsof ze willen uittesten wat er overblijft wanneer we ons ontdoen van beschermende conventies en wanneer identiteit, waardigheid en het ‘ethische zelf’ vervliegen.
Wat deze abjecte personages zowel verontrustend als fascinerend
maakt, is dat zij een vreemd soort vrijheid hebben verworven doordat
ze niets meer te verliezen hebben – een vrijheid die hun pijn minder
meelijwekkend maakt en hun lijden bijna nobel. Zonder bezit kunnen
ze noch bedreigd, noch verleid worden: het abject is sterk juist omdat
het geen angst of verlangen kent. Het is een vorm van weigering die
zich onderscheid van tegenstand of kritiek.
Cruciaal aan de cinema van abjectie is de mogelijkheid om het te
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gebruiken als gedachte-experiment. Het neemt steeds een ‘echte’
situatie als uitgangspunt, zoekt vervolgens de grenzen op, accepteert
de meest radicale gevolgen en tegenstrijdigheden, zonder rekening te
houden met realisme, waarachtigheid of politieke correctheid. In die
zin staan dit soort films dichter bij de allegorie (The Lobster) of didactische fabel (Deux jours, une nuit) dan bij het aloude sociaal-realisme.

Geen slachtoffers

Sommige van deze films zoeken de grenzen op van waar de kijker zich
mee kan identificeren en pogen zo een andere ‘subjecthouding’ te
creëren: een abject publiek. Zie bijvoorbeeld Funny Games en The Act
of Killing, die respectievelijk de klassieke kijkhouding van de voyeur
bij fictiefilms en de getuige bij documentaires uitdagen. Een centraal
gegeven van het abject toeschouwen is dat de abjecte personages niet
gezien worden als slachtoffers, en zichzelf ook niet zo zien. Het abject
is boven alles een niet-slachtoffer, aangezien het begrip ‘slachtoffer’
problematisch is, zowel in de echte wereld als bij het kijken naar films.
Het probleem met de slachtofferrol is dat hij in Europa en het geprivilegieerde Westen zo bereidwillig en gemakzuchtig wordt aangenomen als politieke houding. Hoe meer neoliberale democratieën zich
slechts bezighouden met het crisismanagement van het financiële
kapitalisme, het versterken van de veiligheidsstaat of de administratie van de verzorgingsstaat, hoe meer de slachtofferrol blijkbaar
de natuurlijke houding wordt van de consument-burger. Alleen als
slachtoffer heb je genoeg geloofwaardigheid om op te komen voor je
rechten, en dat waar je recht op denkt te hebben. Waar dit voorheen
het resultaat was van politieke strijd en collectieve actie, is er nu
vooral een prominent optreden als slachtoffer op televisie of sociale
media voor nodig.
Er bestaan absoluut slachtoffers, gezien de enorme schaal van
onrecht en ongelijkheid in de wereld. Maar wij – Europeanen, het
Westen, de middenklassen van de wereld – zijn dat niet. Dat maakt
onze krenkingen en klachten steeds problematischer. Misschien nemen we deze slachtofferrol juist aan om ons schuldgevoel te sussen,
en is het zo een indirecte bekentenis van onze medeplichtigheid aan
het onrecht. Juist daarom mag het abject niet worden verward met het
slachtoffer. De cinema van abjectie moet voorbijgaan aan identificatie, weerstand bieden tegen sympathie en empathie bestrijden. Vandaar dat zelfs daders abject kunnen worden (maar geen slachtoffer),
zoals we zien in Waltz with Bashir en The Act of Killing.
Het abject is het antwoord op de slachtofferrol, in plaats van een
verlengstuk ervan, omdat het de vrijheid geeft om de marginale buitenstaanderspositie te verkiezen, ermee in te stemmen, zelfs als hij
door de Ander wordt opgelegd. De ethiek van abjectie komt dan ook
niet alleen voort uit het feit dat het abject niets meer te verliezen
heeft, maar ook dat het op niets anders aanspraak maakt dan zijn
aanwezigheid. Zo eist het zijn vrijheid op – het soort vrijheid dat de
grenzen opzoekt van zowel de vrijheid als de wet.

Vrij zijn van

De cinema van abjectie omvat dus al die films die een breuk proberen
te creëren, een halt toeroepen, een terugkeer propaganderen naar iets
basalers en radicalers. Juist in een tijd waarin de traditionele manieren van denken over verandering, vooruitgang en het omverwerpen
van de gevestigde orde (zoals revolutie, van onderaf of van boven)
ondenkbaar zijn geworden. Want als we niet langer kunnen geloven in
vooruitgang, moeten we misschien lager mikken in plaats van hoger.
De moeite die we er meer dan zestig jaar in hebben gestoken om
van Europa een vrije en gelijkwaardige gemeenschap te maken, een
gemeenschap van goede buren, lijkt inmiddels vergeefs en dreigt
ongedaan te worden gemaakt. Dus misschien vinden we gelijkheid
eerder op de bodem dan we haar kunnen verwachten aan de top. Misschien kunnen we broederschap vinden wanneer we de ruimtes die
ons scheiden onderkennen, in plaats van te zoeken naar wat ons verenigt. Wanneer we vrijheid niet langer zien als ‘ik doe wat ik wil’, maar

HOLY MOTORS

als de negatieve vrijheid die niets te verliezen heeft – vrij zijn van in
plaats van vrij zijn om.
Zo vinden we persoonlijke autonomie in een gezamenlijke afhankelijkheid in plaats van in onafhankelijkheid. Het is een afhankelijkheid die de realiteit van onze onderlinge verschillen en onverenigbare
verlangens erkent, in plaats van uit te gaan van wederkerigheid of polderen. Het abject wordt een ethische kwestie wanneer we niet meer
kunnen vertrouwen op gezamenlijk erkende rechten en wetten, wat
het geval is in de wereld die Poetin, Trump en Erdogan aan het creëren
zijn. Een wereld waarin rechten en wetten eenzijdig kunnen worden
opgezegd, waarin een autocraat een ‘permanente noodtoestand’
kan uitroepen en uitoefenen. Dan is de vraag: gaan we de strijd aan,
waarbij we onherroepelijk zullen moeten vechten op het terrein van
de vijand of met wapens die tekortschieten voor de situatie? Of zetten
we een ‘abjecte’ strategie in, die zwakte en uitsluiting tot onze wapens
maakt? Een keuze voor dat laatste heeft een hoge prijs: niets bezitten,
niets verschuldigd zijn, niets opeisen, niets verlangen en nergens naar
streven.
Thomas Elsaesser

IS FILMHISTORICUS OF EMERITUS HOOGLERAAR

FILM- EN TELEVISIEWETENSCHAPPEN 

Cinema van abjectie: een greep
Sale comme un ange (Catherine Breillat, 1991)
Naked (Mike Leigh, 1993)
La haine (Mathieu Kassovitz, 1995)
Breaking the Waves (Lars von Trier, 1996)
Drifting Clouds (Aki Kaurismäki, 1996)
La promesse (Jean-Pierre & Luc Dardenne, 1996)
Trainspotting (Danny Boyle, 1996)
Funny Games (Michael Haneke, 1997)
Seul contre tous (Gaspar Noé, 1998)
Beau travail (Claire Denis, 1999)
Rosetta (Jean-Pierre & Luc Dardenne, 1999)
Code inconnu (Michael Haneke, 2000)
Dancer in the Dark (Lars von Trier, 2000)
Les glaneurs et la glaneuse (Agnès Varda, 2000)
L’humanité (Bruno Dumont, 2000)
In Vanda’s Room (Pedro Costa, 2000)
Die innere Sicherheit (Christian Petzold, 2000)
Songs from the Second Floor (Roy Andersson, 2000)
The Warrior and the Princess (Tom Tykwer, 2000)
The Man Without a Past (Aki Kaurismäki, 2002)
Dogville (Lars von Trier, 2003)
Young Adam (David Mackenzie, 2003)

Gegen die Wand (Fatih Akin, 2004)
Caché (Michael Haneke, 2005)
Gespenster (Christian Petzold, 2005)
Container (Lukas Moodysson, 2006)
Waltz with Bashir (Ari Folman, 2008)
Anti-Christ (Lars von Trier, 2009)
Le Havre (Aki Kaurismäki, 2011)
Melancholia (Lars von Trier, 2011)
Oslo 31 August (Joachim Trier, 2011)
La piel que habito (Pedro Almodóvar, 2011)
The Turin Horse (Béla Tarr, 2011)
We Need to Talk About Kevin (Lynne Ramsay, 2011)
The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012)
Barbara (Christian Petzold, 2012)
Holy Motors (Leos Carax, 2012)
The Hunt (Thomas Vinterberg, 2012)
Nymphomaniac (Lars von Trier, 2013)
Deux jours, une nuit (Jean-Pierre & Luc Dardenne,

2014)

Force majeure (Ruben Östlund, 2014)
Phoenix (Christian Petzold, 2014)
The Lobster (Yorgos Lanthimos, 2015)

Tentoonstelling
en ﬁlmprogramma

Overrompelende expositie
(Het Parool)

Prachtig ﬁlmdoolhof

The Wolf of Wall Street, 2013

Taxi Driver, 1976, image courtesy of Park Circus/Sony

(**** NRC Handelsblad)

Martin

Scorsese
The Exhibition
25 mei-3 sep 2017

EYE Filmmuseum
Amsterdam
An exhibition conceived and organized
by the Deutsche Kinemathek – Museum
für Film und Fernsehen, Berlin, in
collaboration with EYE Filmmuseum.
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Het hardnekkige fenomeen van fake news – het moedwillig verspreiden van
onwaarheden – is van alle tijden, maar met de komst van sociale media zicht
baarder dan ooit. Film- en televisiemakers reflecteren op het verschijnsel,
DOOR OMAR LARABI
en dragen soms zelfs oplossingen aan. 

FAKE NEWS ALS PLOT DEVICE
De politieke thriller All the President’s Men (1976) is sinds het aantreden van president Donald Trump een veelbesproken onderwerp op
sociale media. Robert Redford en Dustin Hoffman vertolkten destijds
journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein, het duo dat op de burelen van The Washington Post het Watergateschandaal aan het licht
bracht. Vanuit het heden bezien, met het door schandalen geplaagde
presidentschap van Trump, benadrukt de film de onschatbare waarde
van onderzoeksjournalistiek in de strijd tegen nepnieuws, dat niet
alleen door de president zelf, maar ook door buitenlandse veiligheidsdiensten, hackers en kabelzenders moedwillig wordt verspreid.
In hedendaagse films en televisieseries neemt een prominente rol
in. In mei stond een aflevering van Law & Order: Special Victims Unit,
getiteld ‘Real Fake News’, in het teken van valse verdachtmakingen:
een onverlaat brengt vanuit zijn woonkamer in Manhattan allerlei
kwalijke theorieën in omloop. Toevalligerwijs leiden ze alsnog tot de
ontdekking van een pedofielennetwerk.
Nog sterker is het in het vijfde seizoen van Homeland. Brett O’Keefe (een overtuigende rol van Jake Weber) verspreidt propaganda
vanuit een soort callcenter in Washington waar honderden medewerkers nepprofielen op Facebook en Instagram aansturen. Wie bekend is
met Alex Jones, de temperamentvolle opiniemaker van Infowars, zal in
O’Keefe zijn fictionele evenknie herkennen. Jones is onderdeel van de
alt-right-beweging (een eufemisme voor extreemrechts) en slingert
vanuit zijn internettalkshow al jaren verzinsels de wereld in, zoals dat
Hillary Clinton een heks zou zijn.
O’Keefe maakt zich schuldig aan iets vergelijkbaars: hij zet de aanval in tegen de presidentskandidaat Elizabeth Keane. In een vernuftig
gemonteerde video wordt de reputatie van haar zoon, een in het harnas gestorven oorlogsheld, genadeloos bezoedeld. Wanneer O’Keefe
zijn handlanger Dar Adal ontmoet, blijkt dat hij dit in opdracht van
de CIA deed. Zo krijgt de kijker gaandeweg een complot voorgeschoteld van Watergate-achtige proporties. De politieke agenda van de
CIA – het voeren van oorlogen – moet worden afgedwongen door het
verspreiden van ‘alternatieve feiten’ – ook al zo’n veelgebruikt eufemisme.

Sensatiebelust

Ook documentairemakers wagen zich aan het onderwerp: Get Me
Roger Stone (Dylan Bank, Daniel DiMauro & Morgan Pehme, 2017)
portretteert een gewetenloze spin doctor, die uiteenzet hoe politieke
tegenstanders elkaar sinds het Nixontijdperk – Watergate komt weer
aan bod – op hardvochtige wijze bestrijden met leugenachtige campagnefilmpjes. Sindsdien is alles geoorloofd.
Robert Greene’s hybride documentaire Kate Plays Christine (2016)
gaat terug naar 1974, het jaar dat Nixon aftrad. Actrice Kate Lyn
Sheil speelt Christine Chubbuck, een journalist die live op televisie
zelfmoord pleegt. Haar laatste woorden spreken boekdelen: “In de
Channel 40-traditie van het vertonen van bloederige taferelen, in
volle glorie, presenteer ik u voor het eerst een zelfmoordpoging.” De
verslaggever leed aan een depressie en uitte hiermee haar ongenoegen
over het structurele gebrek aan normbesef bij haar sensatiebeluste
werkgever. Daarmee geeft de documentaire tevens een verklaring voor
het wantrouwen van Amerikaanse burgers in de vaak door sensatie-

JACKIE

zucht (en dus winstmaximalisatie) gedreven media.
Nepnieuws leeft bij de gratie van diepgeworteld wantrouwen in
de media en de afwezigheid van doorwrochte en diepgaande nieuwsvoorzieningen, en is van alle tijden. Zie ook de documentaire Nuts!
(2016) over ondernemer John R. Brinkley, die aan het begin van de
vorige eeuw furore maakt met een merkwaardige medische behandeling: het inbrengen van geitentestikels bij onvruchtbare mannen. Dat
talloze slachtoffers in deze kwakzalverij trappem is exemplarisch voor
de werking van misleiding: mensen willen tot in den treure blijven geloven in onwaarheden, en er is altijd een mate van goedgelovigheid of
zelfbedrog. Of zoals Kelly Carey schrijft in haar boek Fake News: ‘De
kijker is medeplichtig.’ Het moet een van de vuistregels zijn geweest
toen kabelzender FOX – een notoire verspreider van nepnieuws – in
1996 werd opgericht.

Nietsontziende ontkrachting

Er is dus een immense rol weggelegd voor de media. Zoveel wordt
ook aangetoond in Jackie (2016), een gefictionaliseerde blik achter
de schermen van het leven van Jackie Kennedy voor, tijdens en na
de moord op John F. Kennedy. We zien tijdens de opnames van een
reportage in het Witte Huis hoe geënsceneerd alles was. De levensstijl van de Kennedy’s werd enorm geromantiseerd door de media: ze
werden neergezet als prinsen en prinsessen in hun eigen mythische
‘Camelot’. Die status hadden ze onder meer te danken aan de manipulatieve first lady, die voortdurend de regie in handen heeft.
Totdat haar echtgenoot wordt doodgeschoten. Dan is ze machteloos en heeft ze voor even geen invloed op hoe ze wordt gezien door
het volk. Het historische moment is in het echt alleen vastgelegd op
vage, schokkerige 8mm-beelden. Maar regisseur Pablo Larraín filmt
het haarscherp vanuit verschillende hoeken, waardoor het fungeert
als een nietsontziende ontkrachting van de bovengenoemde mythe.
Met groteske beelden van rondspattend bloed en hersenen toont Larraín zijn onverhulde werkelijkheid. Zo kan kunst op een abstracter
niveau een tegenwicht bieden tegen de door (sociale of traditionele)
media geschapen artificiële beelden; een remedie tegen nepnieuws.
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Het leger in Transformers

HET MILITAIRENTERTAINMENT
COMPLEX

De relatie tussen Hollywood en het
Pentagon zorgt voor ideologisch
toegankelijke, conflictvermijdende
films waarin oorlogsvoering wordt
genormaliseerd. Zie het deze zomer met
eigen ogen – en op eigen risico – in
Transformers V: The Last Knight.
DOOR HUGO EMMERZAEL


De scifi-spektakelreeks Transformers gaat niet over militairen, maar
wel over militariseren. Dat proces zie je in de ontwikkeling van het
door Shia LaBeouf gespeelde hoofdpersonage Sam Witwicky: aan het
begin van de eerste Transformers (2007) is hij een ongemakkelijke tiener met ouderproblemen, aan het eind van het derde deel Dark of the
Moon (2011) een behendig bemiddelaar tussen de overheid, het leger
en een buitenaards ras van superrobots.
Toen LaBeouf na drie delen uit de serie stapte, werd hij vervangen
door Mark Wahlberg. Zijn broeierige personage Cade Yeager ondergaat eenzelfde metamorfose: van lone wolf-monteur naar teamspeler
omringd door militairen in de strijd tussen goed en kwaad.

Pentagon-dramaturg

Transformers draait om een conflict tussen twee groepen buitenaardse robots – autobots en decipticons – die in aardse objecten als
auto’s, straaljagers of uitgestorven dieren kunnen transformeren. De
menselijke legertroepen vullen slechts de marges. Ze staan de hoofdpersonages bij in schietgevechten, arriveren in hoge nood net op tijd
voor een escorte en bombarderen op afroep de vijand. Ze maken echter nooit de doorslaggevende beslissingen die de hoofdpersonages wel
moeten maken. Het leger is waakzaam, ziet er ook nog eens stoer uit,
maar kent (meestal) zijn plek.
Dat is precies het beeld dat het Pentagon graag toont van soldaten
in films. Via de entertainmentindustrie krijgt het Amerikaanse publiek namelijk een specifiek idee voorgeschoteld van wat het betekent
om soldaat te zijn. De tegendraadse humor van M*A*S*H*, het masochisme van Full Metal Jacket of de waanzin van Apocalypse Now blieft
het Pentagon niet. Wie militaire ondersteuning op zijn set wil hebben,
moet langs Philip Strub, de Pentagon-dramaturg die filmscripts inhoudelijk beoordeelt.
Die band is van alle tijden: in 1927 sprong het leger al bij voor de
productie van WOI-film Wings (William A. Wellman & Harry d’Abbadie d’Arrast), die mede dankzij echte oorlogsvliegtuigen de allereerste
Oscar voor beste film in ontvangst mocht nemen. Fast forward naar de
straaljagers van Top Gun (1986), goedgekeurd door Strubs voorganger
Donald Baruch, en je realiseert je dat Hollywood en het Pentagon elkaar sindsdien niet meer uit het oog verloren zijn.

Wederzijdse exploitatie

Het is een schakel in het ‘militair-entertainment complex’, een veelomvattend mechanisme van wederzijdse dienstverleningen tussen
Hollywood, het Pentagon en andere instanties van de entertainment- en technologie-industrie – want in toenemende mate zijn ook
gamemakers hierbij betrokken. Al deze partijen proberen elkaar te
vriend te houden, waardoor impliciet een normaliserend beeld van
het militair-industrieel complex wordt geschetst dat neigt naar (of
soms zelfs doorschiet in expliciete) propaganda. Zo presenteerde het
Amerikaanse leger een wel heel expliciet reclamespotje voor de vertoningen van X-Man: First Class (2011), waarin je aanmelden bij het
leger letterlijk wordt vergeleken met een superheld worden.
‘Wederzijdse exploitatie’, noemt militair historicus Lawrence Suid
deze constructie, waarmee Hollywoodproducenten spotgoedkoop
aan militair materiaal kunnen komen, mits ze het juiste beeld van
het Amerikaanse leger uitdragen. De producenten van Jurassic Park

III (2001) konden bijvoorbeeld rekenen op militaire steun, zolang de
straaljagers niet zouden worden ingezet om vliegende dinosauriërs op
te blazen – dan zou iedereen immers aan de kant van de uitgestorven
vogelreptielen staan. Zelfs Steven Spielberg werd voor War of the
Worlds (2005) verzocht om zijn soldaten niet ‘zombieachtig’, maar
hooguit wat terneergeslagen en desondanks ‘vastberaden’ te tonen
voordat het Amerikaanse leger mee wilde werken. Tegen het einde van
de film zien we hoe de vermoeide soldaten de laatste aliens verslaan
met raketwerpers.

De ultieme aankoop

De traditionele verhouding tussen Hollywood en het Pentagon is wel
aan het verschuiven. De film Act of Valor (2012) werd door het Pentagon als package deal aangeboden aan Hollywoodstudio’s. Wie een
actiefilm wilde, kreeg getrainde Navy SEALs, militaire apparatuur en
allerlei locaties toegestopt van de marine. Het scenario en de hoofdrolspelers kregen ze er gratis bij. Het resultaat: een bizarre mengelmoes van reddingsoperaties die voelen als meekijken met iemand
die Call of Duty speelt, patriottische propaganda waarin de dood van
‘terroristen’ en ‘heldhaftige mariniers’ genormaliseerd wordt, en een
springplank naar de filmindustrie voor een aantal SEALs. Zo stond
marinier Kevin Kent na zijn optreden in Act of Valor vervolgens als
soldaat vóór, en als militair adviseur achter de camera op de set van
Transformers V: The Last Knight. Zijn doel? Het leger er zo aantrekkelijk mogelijk uit laten zien.
Dat de Transformers-films zijn gebaseerd op een Amerikaanse
speelgoedlijn, is dus slechts een vehikel voor het échte product. ‘We
zijn een land dat al elf jaar in oorlog is’, beargumenteert Bruce Jasurda,
hoofd marketing van het Amerikaanse leger, in de Los Angeles Times.
‘Dat is de langste oorlog waar we ooit bij betrokken zijn geweest, en
dat met een strijdkracht die zich vrijwillig heeft aangemeld. Daarom
doen we aan marketing. We willen dat mensen de volle aard van dit
product begrijpen. Het leger is de ultieme weloverwogen aankoop.’
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De propagandavideo’s van IS

Twee filmjournalisten begonnen een onderzoek naar
de propagandavideo’s van IS om de aantrekkingskracht
ervan beter te begrijpen. Na een inhoudelijke analyse
van IS-video’s zetten ze ook vraagtekens bij hun eigen
DOOR CHLOÉ GALIBERT-LAÎNÉ EN KEVIN B. LEE
motieven.

GEPROJECTEERDE FICTIE

Honderden mannen lopen in ganzenpas
door een woestijn. Hun bovenlijven zijn
ontbloot en sommigen lijken geboeid te
zijn. Andere mannen, gekleed en gewapend, bezien de optocht vanuit een legertruck. Ze schreeuwen naar de gevangenen. Dan klinkt een schot en begint
iedereen te rennen. (Na lang twijfelen
hebben we ervoor gekozen hier niet de
url naar de video te plaatsen.)
Het beeld is verticaal, dus opgenomen met een smartphone, waarschijnlijk door een van de folteraars. Op de
soundtrack klinkt een nasheed, de enige
muziekvorm die wordt getolereerd door
de fundamentalisten van de zogenaamde
Islamitische Staat. Deze video staat echter niet op een aan IS gelieerd platform,
maar op het Franse YouTube-kanaal Les
Observateurs, waarvoor nieuwszender
France 24 ‘amateurs’ oproept om beelden van nieuwswaardige gebeurtenissen in te sturen.
Wat is hier aan de hand? Eigende IS zich dit westerse platform toe
om haar boodschap te verspreiden? Of vond de Franse redactie de informatiewaarde van de beelden belangrijker dan de motieven van de
makers?

Verontrustende utopie

We begonnen ons onderzoek naar de propagandavideo’s van IS omdat
we de aantrekkingskracht ervan beter wilden begrijpen. De meeste
media-aandacht gaat naar de video’s die brute martelingen tonen,
maar in feite vormen die hooguit een paar procent van de overdonderende hoeveelheid beeldmateriaal die in de afgelopen jaren door vele
IS-kanalen is geproduceerd.
Onze onderdompeling in dit beeldmateriaal, dat we analyseerden
op hoe het zijn boodschap overbrengt en hoe het is gefilmd en gemonteerd, gaf ons meer inzicht in de verontrustende utopie die IS propagandeert. De retoriek over dit dromenland steunt op de afwijzing van
de areligieuze, hedonistische westerse consumptiemaatschappij, terwijl het paradoxaal genoeg nieuwe rekruten tegelijkertijd belooft dat
al hun aardse verlangens zullen worden vervuld. Jihadisten vertellen
hoe ze niet alleen een vrouw en een baan kregen, maar ook een huis,
een auto, allerlei apparatuur – al die consumptiegoederen die ze zich
eerder niet konden veroorloven.
Maar terwijl we de mechanismes van de IS-media beter gingen
begrijpen, werd ons ook duidelijk dat de Franstalige IS-aanhang nooit
verantwoordelijk kon zijn voor de ruim 400.000 views die bovengenoemde video behaalde. Integendeel: het grootste deel van de comments onder de video bestond uit oproepen tot hardhandig optreden
tegen IS, of moslims in het algemeen.
Het zette ons aan het denken over het bredere netwerk van tegenstrijdige behoeftes dat ervoor zorgt dat deze video’s rondgaan. Die
denkstap stond ons toe de vastgeroeste tweedeling van het Westen
versus IS los te laten. Die visie negeert dat beide partijen in deze

mediaoorlog kunnen worden gevoed door exact dezelfde beelden.
Westerse nieuwskanalen vertonen regelmatig door IS geproduceerd
materiaal, terwijl IS-propaganda beelden van Franse en Britse zenders
overneemt.

Echoput

Om uit deze nachtmerrieachtige echoput te ontsnappen, probeerden
we zo veel mogelijk redenen te bedenken waarom iemand een IS-video zou bekijken. Een gevoel van ontheemding en de wens om bij een
gemeenschap te horen. Het ruwe verlangen om mensen te zien lijden. Een radeloze poging om een vermist familielid op te sporen. Het
verbeelden van de kwaadaardige Ander om de eigen haat richting te
geven. En door dit gedachte-experiment plaatsten we onherroepelijk
ook vraagtekens bij onze eigen motieven.
Hoe meer we de motivaties achter de drang naar nieuws en feiten
erkenden, hoe scherper zich aftekende hoezeer ‘feiten’ en ‘nieuws’
eigenlijk opeenhopingen van individuele verlangens zijn. De termen
‘post-truth’ en ‘post-fact’ kloppen niet; we bevinden ons in een tijdperk van diepgewortelde subjectieve waarheden, die continu op elkaar
botsen en openlijk wedijveren. Deze persoonlijke waarheden leggen
hun wil op aan het rijk der feiten.

Alledaagse mythes

Terug naar die IS-video. Het feit dat die zonder enige geografische of
kritische context op een Frans nieuwskanaal werd gepubliceerd, toont
dat dit soort materiaal niet eens hoeft te worden gewijzigd om onderdeel te kunnen worden van een breed scala aan communicatiestrategieën, die uiteenlopende groepen publiek allerlei verschillende interpretaties van hetzelfde ‘feit’ presenteren.
Zo hebben we continu te maken met geprojecteerde ficties die zich
voordoen als feiten. Dat wordt steeds scherper duidelijk op sociale
media, waar we dwangmatig een constante stroom alledaagse mythes
over onszelf en anderen creëren, aangejaagd door een industrie die in
slechts enkele jaren werd opgebouwd door wat inmiddels de meest
winstgevende bedrijven ter wereld zijn. Een industrie die erom draait
de wereldbevolking eindeloos virtuele versies van zichzelf en hun
omgeving te laten creëren en circuleren. Daardoor is het inmiddels
een universele kwaal dat we munt slaan – emotioneel, sociaal, financieel – uit hoe vakkundig we een beroep kunnen doen op wat anderen
willen.
Ons onderzoek is zich gaan richten op dit netwerk van intersubjectieve verlangens. In plaats van de esthetische kwaliteiten of retorische
inhoud van de IS-video’s, documenteren we de manieren waarop
specifieke personen ze vinden, ernaar kijken, ze (verkeerd) begrijpen,
delen, becommentariëren en hergebruiken.
In een tijd waarin de mens meer en meer geneigd lijkt om zich in te
graven, en des te harder vast te houden aan zijn eigen absolute gelijk,
leek het ons de moeite waard om onszelf juist uit te leveren aan de
ander.
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“Writing While (Straight) Male” noemt filmcriticus Stephanie Zacharek het: het
idee dat je als witte, mannelijke, heteroseksuele journalist per definitie verdacht
bent. Dat geldt dubbel wanneer het onderwerp waarover je schrijft niet-wit, nietmannelijk en niet-heteroseksueel is. En het geldt in het kwadraat als het gaat over
de emancipatie van dat niet-witte, niet-mannelijke, niet-heteroseksuele
DOOR BASJE BOER
onderwerp. 

IDENTITEITSPOLITIEK IN DE
FILMJOURNALISTIEK
Zie bijvoorbeeld de kwestie Wonder Woman. De feministische blockbuster werd matig besproken op cultuurblog Vulture. David Edelstein,
recensent van dienst, liet zich negatief uit over de film maar positief
over de hoofdrolspeelster, actrice Gal Gadot. Zijn bewoordingen – ze
zou een ‘superbabe-in-the-woods’ zijn, die ‘stripped down’ pas echt
tot haar recht kwam – schoten in het verkeerde keelgat van menig
Twitteraar. De andere helft van Twitter, waaronder Zacharek, schaarde zich vervolgens juist áchter Edelstein.
De meest opvallende reactie op Edelstein en diens criticasters kwam
van tv-criticus Willa Paskin, die op blog Slate een pleidooi hield voor
‘verlustigde filmrecensies’. Ze schrijft: ‘We vertrouwen erop dat andere fysieke reacties, zoals tranen en misselijkheid, ons iets vertellen
over wat we zojuist hebben gezien. Dat geldt net zo goed voor lust.’
Edelstein zelf reageerde ook op de ophef. Dat ‘superbabe’, schreef
hij, was niet meer dan een woordspeling op de uitdrukking ‘babe in
the woods’, oftewel een naïef persoon. En ook dat ‘stripped down’ was
gewoon een ongelukkig gekozen term. Hij bedoelde dat de superheldin pas echt een superheldin wordt als ze haar superheldinnenpakje
aan heeft. En ja, voeg ik hier zelf even aan toe: dat superheldinnenpakje is nu eenmaal flink bloot.
Eerlijk gezegd weet ik niet of ik geïnteresseerd ben in de lichamelijke reacties van de journalist, of dat nu hartkloppingen of huilbuien
zijn. Interessanter vind ik wat Paskin schrijft over de lichamelijkheid
van de mensen óp het witte doek. Progressief denkende journalisten,
betuigt ze, hebben het niet meer over het fysiek van de hoofdrolspelers. Terwijl acteurs steeds meer buff worden (zie: Baywatch) en actrices almaar knapper, jonger, welgevormder en bloter, wordt hun uiterlijk enkel benoemd met negatieve connotaties, namelijk als aanklacht
tegen Hollywood. In Paskins woorden: ‘wanneer het wordt gebracht
als een onrecht, als misogyne waanzin (...) in plaats van gewoon als
iets opwindends’. Schrijven over het lichamelijke is ongemakkelijk geworden; een valkuil waarin niemand wil trappen.
Maar, vraag ik me af, is enige ongemakkelijkheid niet op zijn plek?
Het vrouwenlichaam is zo lang door mannen geclaimd dat veel mannen én vrouwen nog steeds, bewust of onbewust, vinden dat het
vrouwenlichaam de man toebehoort. Vorige zomer verschenen kort
na elkaar twee stukken die smakelozer zijn dan Edelsteins recensie
van Wonder Woman. In zijn artikel over Margot Robbie voor Vanity
Fair beschreef Rick Cohen allereerst het uiterlijk van de actrice. Hij
gebruikte daarvoor de kleffe – en licht verwarrende – taal van een
Bouquet-reeksroman. Art Tavana wijdde op zijn beurt een column in
L.A. Weekly aan zangeres Sky Ferreira. Haar verschijning vormt de
spil van het stuk, met speciale rol voor haar cupmaat. Beide stukken

zijn zo opzichtig seksistisch – en gewoon nogal viezig – dat Twitter
niet kon besluiten of het boos moest zijn, of in lachen moest uitbarsten.
Zoals Emily Nussbaum van The New Yorker tweette: schrijven over
het uiterlijk, en of iemand al dan niet hot is, mag best. Het gaat om
de manier waaróp. Een beetje een saaie conclusie, geeft ze zelf toe,
maar daarom niet minder waar. Je stuk kan banaal zijn, provocerend
of geestig; of het werkt, hangt van de context af. En die context strekt
verder dan de sekse van de journalist. Onbedoeld hilarisch zijn de
excuses die Autostraddle, een vooraanstaand Amerikaans blog voor
lesbische en biseksuele vrouwen, vorig jaar plaatste onder de titel
‘We Messed Up’. In een ellenlang stuk legt de redactie uit hoe het kon
gebeuren dat ze een positieve recensie had geplaatst van de animatiefilm-voor-volwassenen Sausage Party, waarin de portrettering van
een van de personages, een lesbische taco, ‘genuanceerd’ werd genoemd. Die was namelijk helemaal niet genuanceerd, maar juist seksistisch en racistisch. Maar hun grootste fout, schrijft Autostraddle,
was dat ze de recensie hadden laten schrijven door een niet-Latina.
De redactie verzekert haar lezers: dat zal niet meer gebeuren.
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Virtual reality en verder
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Dat we naar een post-cinematische
wereld toegaan, betekent niet dat film
zal verdwijnen. Laten we eens stoppen
met als Don Quichot maaien naar de
DOOR NIKKI VAN SPRUNDEL
digitale windmolens.

POST-CINEMA VREES
We zijn naar een post-cinematische wereld aan het toegroeien; een wereld waarin
film niet langer het dominante medium is. Dat betekent niet dat film aan het verdwijnen is, maar wel dat het meer en meer onderdeel wordt van een groeiende mix
aan media. Toch merk je daar in de filmwereld nog weinig van.
Op filmfestivals of online stuit je zo af en toe wel op een virtualreality-project,
een interactieve film of een transmediale productie. Maar voor velen blijven dit nog
altijd vage begrippen. Als ze ons aangereikt worden, vinden we deze nieuwe technologieën vaak spannend en leuk, maar zelf gaan we er niet naar op zoek. Hoe komt
dat? En hoe gaan we ooit die overstap maken naar een post-cinematische wereld?
Wat moeten we ons daar überhaupt bij voorstellen?

Nog naadlozer

Hoe die post-cinematische wereld er precies uit zal zien is natuurlijk niet te zeggen,
maar een geïnformeerde gok over waar het naartoe gaat is wel degelijk mogelijk. De
grootste verandering zal te maken hebben met de stap van mobiele technologie naar
augmented reality (AR), technologie die zich nog naadlozer in de bestaande realiteit
voegt en waarmee digitale objecten in onze fysieke ruimte worden geplaatst. Kort
door de bocht: een versie van Google Glass die niet flopt. De maquette van je nieuwe
huis kan hiermee digitaal op tafel gezet worden, of een grote rechthoek waar je een
film op afspeelt kan een tv vervangen.
Wanneer we ook interactie kunnen hebben, dus fysiek kunnen omgaan met
deze digitale objecten, noemen we het Mixed Reality (MR). Wanneer AR en MR de
schermen van onze laptops, tablets en mobiele telefoons vervangen, springt wat we
nu op platte schermen bekijken onze driedimensionale wereld in. Met als positief
gevolg dat mensen zich minder afsluiten voor de wereld, zoals we dat nu doen door
constant naar onze telefoons te staren. De digitale laag waar we naar kijken, zullen
we ook met anderen kunnen delen, en sociale media zullen andere vormen aan gaan
nemen. In theorie kunnen we er opener en socialer door worden.
Hoe de toekomst precies zal gaan uitpakken, is deels afhankelijk van hoe bedrijven en ontwikkelaars, maar ook kunstenaars, filmmakers en andere creatievelingen
de komende tijd met nieuwe technologie aan de slag gaan. Maar terwijl de technologie wordt ontwikkeld, hebben wij die tijd ook nodig om te ontdekken hoe we deze
nieuwe media kunnen en moeten gebruiken. Niemand zit te wachten op een wereld
vol rondvliegende pushberichten over Facebook-statussen, of supermarkten vol
schreeuwerige verpakkingen die zichzelf opdringen met knipperende 3D-reclames.
De manier waarop we als publiek verhalen tot ons nemen zal met dit alles ook veranderen. Film zal steeds meer moeten samenwerken met andere vormen van storytelling, om zichzelf binnen dit geheel een plek te geven.

2000 Mysterious Object at Noon

Apichatpong Weerasethakul | Zo prik je als
maker je eigen bubbel door: ga de straat op en
vraag de mensen die je tegenkomt hoe het verhaal dat je aan het vertellen bent verder gaat.
Weerasethakul en zijn crew reisden voor zijn
eerste lange film drie jaar door Thailand, met als resultaat een film
die tegelijk folkloristische
fabel als documentaire
reisverslag is – waarbij
juist de fictie die het land
gezamenlijk spint boekdelen
spreekt over de realiteit.

2002 Lost in La Mancha

Keith Fulton & Louis Pepe | Een film over het
maken van een film die nooit gemaakt werd,
maar die inmiddels alsnog gemaakt is. Op de
set van Terry Gilliams gedoemde, eigenzinnige
verfilming van het verhaal van Don Quichot lijkt
Gilliam uiteindelijk vooral zelf naar
windmolens te maaien. Ruim
vijftien jaar later blijkt dat
na de zoveelste herstart
toch effectief: de opnamen
zijn inmiddels voltooid.

2003 Good Bye Lenin!

Wolfgang Becker | “Misschien is film per definitie nostalgisch”, stelde regisseur Wolfgang Becker destijds in de Filmkrant. Dat besef kleurt
zijn ontroerende komedie, die de toen heersende ‘Ostalgie’ – een verlangen naar de ‘simpele’ leven in de DDR – tegelijk
voedde en becommentarieerde
via het verhaal van een zoon
die voor zijn moeder in hun
piepkleine appartement
het verdwenen Oost-Duitsland in stand houdt.

2003 Lost in Translation

Sofia Coppola | De meest bubbelige van de zes
bubbelfilms die Sofia Coppola tot nu toe
maakte. Steeds weer zet ze haar personages
vast in gouden kooitjes, van de roze slaapkamers van de tienerzussen in The Virgin Suicides
tot het gotische landhuis in haar nieuwste
film The Beguiled. Maar zelden was de
kooi gouder dan het luxe hotel in Tokio
waar de beroemde acteur en het jongere meisje samen weer hun eigen
bubbel creëren.
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Malen naar windmolens

Een groot punt dat innovatie in de weg zit, is angst voor het onbekende. Mensen zijn
bij elk nieuw medium bang. Zo krijgt een nieuw medium in het begin weinig kans
zich te bewijzen. Men is vaak ook bang dat een nieuw medium te intens is, en dat
mensen grip op de realiteit erdoor zullen verliezen.
Wat velen niet beseffen, is dat dit soort angsten een onderdeel zijn van elke grote
verandering in media. Precies dezelfde schrikbeelden werden geschetst toen film zijn
intrede deed, en later bij televisie. Het was zelfs al het geval toen er voor het eerst
romans voor het grote publiek werden geschreven: door het lezen van te veel fictieve
verhalen zou men de werkelijkheid uit het oog verliezen, zo was de angst.
Deze angsten zijn terug te vinden in Cervantes’ verhaal van Don Quichot, in 1615
gepubliceerd als één van de eerste romans in een Europese taal. Het gaat over een
oude edelman die te veel ridderromans heeft gelezen en zich hierdoor in zijn hoofd
haalt zelf ook een ridder te zijn. Hij ziet herbergen aan voor kastelen en molens voor
reuzen. Intussen rijdt hij op een oude knol, denkend dat het een raspaard is, en draagt
hij een verroest harnas en een papieren helm. De botsingen tussen zijn waanideeën en
de nuchterheid van zijn metgezel Sancho Panza bieden een terugkerend humoristisch
element. Het boek legt zo niet alleen de angst voor nieuwe media bloot, maar toont
ook hoe belachelijk die angst eigenlijk is.
Op dit moment leeft die angst om de greep op de realiteit te verliezen bij virtual
reality. Hierbij zet je een bril op die je compleet afsluit van je directe omgeving en
waarmee je wordt ondergedompeld in een andere wereld. Alsof wordt teruggegrepen
op de papieren helm van Don Quichot, kun je zelfs van je mobiele telefoon een VRhelm maken met kartonnen houdertjes – zogenaamde cardboards.

Zelf invloed

Over de hele wereld zijn inmiddels makers met de technologie aan het experimenteren, omdat het nieuwe manieren biedt om verhalen te vertellen. Je zou simpelweg in
een virtuele ruimte op een bank kunnen gaan zitten om een film te kijken, maar het
medium wordt veel beter benut als je zelf onderdeel van die film uit gaat maken. In
VR kun je zelf een rol krijgen binnen het verhaal, waarin je kunt rondkijken, bewegen
en waar zelfs een vorm van interactie met personages en voorwerpen mogelijk is. Dit
alles op een manier die zo intuïtief is, dat het aanvoelt alsof je het echt meemaakt –
een fysieke filterbubbel.
Wat voor effecten zal het hebben als VR-werelden steeds beter worden in het nabootsen van de fysieke wereld? Zullen mensen grip op de realiteit verliezen? Waarschijnlijk
niet. En daar hebben we zelf invloed op. Juist daarom is het belangrijk dat we de groei
van het medium meemaken. Van de VR van nu, via de AR van straks naar een mix van
deze en andere (interactieve) media die er steeds realistischer uit zullen gaan zien.
Het is voor makers en ontwikkelaars prettig om tussendoor steeds te kunnen testen hoe mensen op hun werk reageren. Stel je dus open voor veranderingen en laat
vooral je mening horen. Dat zal de basis vormen voor hoe het zich ontwikkelt. Want
dat iets er heel echt uit kán zien, betekent niet dat het er ook zo echt uit móet zien.
Er kunnen altijd stijlelementen of overduidelijk fictieve momenten ingebouwd worden waardoor het onderscheid met de realiteit duidelijk blijft.
Of dat nodig is, ligt aan onszelf. Dat we met zijn allen Don Quichot achterna gaan,
is niet waarschijnlijk. Hoewel we voor de zekerheid best kunnen afspreken dat we
elkaar erop aanspreken wanneer we met kartonnen helmen op naar molens staan te
malen.

Carne y arena

Immersie voor
het individu
Film in de bioscoop kan een intense individuele ervaring zijn, maar die beleef je altijd in een groep. De beste
VR-producties dompelen je werkelijk in je eentje onder
in hun verhaalwerelden. Is isolement voor VR wat het
collectief is voor cinema?
Wie op het filmfestival van Cannes de VR-installatie Carne
y arena (‘vlees en zand’) van regisseur Alejandro González
Iñárritu wil ervaren, wordt weggebracht naar een vliegtuighangaar buiten het festivalhart. Telefoon, schoenen en
andere persoonlijke bezittingen moeten worden ingeleverd
voor je plaats mag nemen in een wachtkamer. Al voordat de
VR-set op je hoofd zit, wordt je hier geïsoleerd van de wereld om je heen. Het enige dat afleiding biedt, zijn tientallen
versleten schoenen die door Mexicaanse vluchtelingen aan
de grens van Amerika zijn achterlaten.
In de VR-film zelf begeef je je vervolgens in dat grensgebied, in een stuk woestijn waar een groep vluchtelingen
even uitrust. Als een geest beweeg je tussen deze mensen.
Je kan zo dichtbij komen als je wil, niemand die je ziet. Als
je je hoofd in een van deze lichamen steekt, zie je de kloppende organen. Zelfs wanneer de grenspolitie verschijnt en
de vluchtelingen met getrokken wapens opjaagt, ben je vrij
om te gaan en staan waar je wil.
Die vrijheid is echter eindig. Plotseling staar je in de loop
van een geweer, dat een Amerikaanse grenswacht op je
richt. Het is een verwarrend moment, waarin jouw rol als
toeschouwer wordt doorbroken en je een speler wordt. Het
eindigt met een knal en dan sta je weer buiten.
Cannes draait voornamelijk nog om cinema, een medium dat gebaat is bij een collectieve ervaring in het
filmtheater. Deze overtuigende VR-installatie zette juist in
op isolement en leverde zo een van de meeste unieke ervaringen van het festival. VR maakt steeds intensere individuele immersie mogelijk. De vraag is alleen: hoe en wanneer delen we deze ervaringen met anderen? Of blijft dat
voorgoed de functie van de cinema?
HUGO EMMERZAEL

Nikki van Sprundel ONTWIKKELT VR-CONCEPTEN EN IS GASTDOCENT
VR AAN DE FILMACADEMIE 

2004 The Village

M. Night Shyamalan | Ja, Shyamalan zet wéér
een plottwist in voor zijn vierde film sinds zijn
doorbraak met The Sixth Sense (1999). Maar The
Village is effectiever, interessanter en thematisch rijker als je van begin af aan weet hoe de
vork in de steel zit. Spoiler alert: het
afgezonderde, eeuwenoud aandoende dorpje waar de horror zich afspeelt, bevindt
zich in ons heden, en is het
toevluchtsoord waar bange
mensen zichzelf verschansen
voor de boze buitenwereld.

2004 Eternal Sunshine of the Spotless
Mind Michel Gondry | Het aan het wonderlijke

brein van scenarist Charlie Kaufman ontsproten
bedrijf Lacuna Inc. plant de ‘alternative facts’
direct in uw brein, door herinneringen aan een
slecht afgelopen relatie selectief te verwijderen. Helaas blijkt het proces niet
vlekkeloos. En bovendien leeft
uw voormalige wederhelft
natuurlijk wel nog in de
oude realiteit...

2006 Red Road

Andrea Arnold | Het begon als weer zo’n raar
plannetje van Lars von Trier: drie films met drie
keer dezelfde personages, gespeeld door
dezelfde acteurs, maar met drie compleet verschillende verhalen. Van die drie alternatieve
werelden werden er uiteindelijk
slechts twee gemaakt, waarvan
dit debuut van Arnold, dat er
in Cannes met de juryprijs
vandoor ging, verreweg de
betere was.

2007 Funny Games U.S.

Michael Haneke | Haneke maakt zelf geen
‘alternative facts’, maar wil ons juist bewust
maken van hoe media ons om de tuin kunnen
leiden en inspelen op onze emoties. En dat hij
dan in Amerika een shot-voor-shot remake
maakt van zijn eigen, gelijknamige film uit
1997, omdat die domme Amerikanen die
hij belerend wil toespreken anders niet
kijken, dat maakt Funny Games in dit
kader dubbel onvermijdelijk.
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Het sociale drama is dood

Wie veel arthousefilms bezoekt, krijgt geen vrolijk beeld van
de mensheid en de wereld. Hoe zinvol zijn sociale drama’s
nog? Een pleidooi voor films die inzicht en uitzicht bieden.
DOOR JOS VAN DER BURG

UITHUILEN EN OPNIEUW BEGINNEN
Ben je somber over de wereld en de toekomst? Dan zou het zo maar
eens kunnen zijn dat je vaak arthousefilms bezoekt. En dan vooral
sociaal-realistische drama’s, de dominante stroming in de arthousecinema, die de kijker mondiale ellende maar ook sociale ellende dicht
bij huis inpepert. Het idee achter deze stroming, die in de jaren zestig
begon, is dat deze films ellendige misstanden blootleggen die we in
ons dagelijks leven niet zien. Ze kijken achter de façade van de schone schijn dus wat ze er aantreffen, stemt niet vrolijk. Ze tonen – de
opsomming is verre van compleet – sociale ongelijkheid, armoede,
oorlogen, wanhopige vluchtelingen, stuitende rijkdom, werkloosheid,
daklozen en machtsmisbruik. Het doel van deze films is ons bewust te
maken van deze ellende. Ze willen ons wakker schudden zodat er iets
aan deze misstanden gebeurt. Dat laatste is cruciaal: bewustwording
moet tot sociale verandering leiden. De veronderstelling is dat als we
kennis hebben van ellende, we er ook iets aan gaan doen. Het maakt
deze films tot politieke films die tot actie willen aanzetten, zodat de
wereld een betere plek wordt.
Een beroemd voorbeeld is Cathy Come Home van Ken Loach in
1966. Het aangrijpende tv-drama over een vrouw, die doordat haar
man werkloos wordt met haar vier kinderen als dakloze op straat belandt, waarna de kinderbescherming haar haar kinderen afpakt, werd
bekeken door twaalf miljoen (!) Britten (een kwart van de bevolking)
en riep een storm van protest op. Plotseling drong het tot velen door
dat mensen in een vrije val kunnen belanden. De door Cathy Come
Home opgewekte verontwaardiging en woede in de publieke opinie
leidde tot meer aandacht voor de huisvestingsproblematiek en hulp
aan daklozen.

Nieuwsverslaafden

Cathy Come Home had een positief effect, maar is daarin uitzonderlijk. Sinds de jaren zestig zijn duizenden sociaal-realistische films
gemaakt, maar aantoonbare invloed op sociale veranderingen hadden
ze niet. Waarom blijven filmmakers deze films dan toch maken? De
vraag wordt zelden gesteld, waarschijnlijk omdat deze films overlopen
van de goede bedoelingen. Wie kan ertegen zijn dat filmmakers ons de
ogen willen openen voor menselijke ellende? Door de nobele intenties
oogt kritiek op deze films al snel als horkerige ongevoeligheid. Toch is
het hoog tijd om het over de bestaansreden van het sociaal-realisme
te hebben. Sinds Cathy Come Home zijn er vijftig jaar voorbij gegaan,
waarin het sociaal-realisme steeds meer aan invloed heeft ingeboet.

2009 Episode 3: Enjoy Poverty

Renzo Martens | Een ‘horzel onder de huid’ van
de westerse blik op Afrika en ontwikkelingshulp,
noemde Mariska Graveland deze opruiende
documentaire destijds in de Filmkrant. Martens
reist door Congo en houdt de lokale bevolking
voor dat ook zij, net als al die blanke
hulpverleners, kunnen verdienen aan armoede.

2009 Dogtooth

Yorgos Lanthimos | De ouders in Lanthimos’
vervreemdende internationale doorbraak creëren een fysieke filterbubbel voor hun kinderen,
die inmiddels twintigers zijn maar nog nooit
buiten de houten hekken rond het ouderlijk huis
kwamen. Pa en ma voeren de kinderen een onophoudelijke stroom
alternatieve feiten: ‘de zee’
is in dit universum een
leunstoel, en katten zijn de
gevaarlijkste natuurlijke
vijand van de mens.

Dat komt vooral door de televisie. Waar eerder filmmakers ons met de
neus op akelige feiten in alle uithoeken van de wereld drukten, doet
nu de televisie dat. Geen plek op de wereld blijft onderbelicht. Wie wil
kan zich dagelijks voeden met een televisiedieet van sociale ellende.
Of dat verstandig is, is een tweede, want uit onderzoeken blijkt dat
mensen die veel naar journaals, nieuwsprogramma’s en –reportages
op de tv kijken een zeer somber wereldbeeld hebben. Dat verbaast
niet, want nieuws is per definitie slecht nieuws, dus wie zich aan die
stroom laaft, moet wel een eenzijdig, om niet te zeggen verwrongen,
wereldbeeld krijgen. Nieuwsverslaafden moeten wel denken dat de
wereld er nooit slechter voor heeft gestaan dan nu. Dat dat niet zo is
en dat de wereld er in veel opzichten beter voor staat dan ooit, gaat
aan hen voorbij, want die kennis is geen tv-nieuws. Welke nieuwsjunk
weet dat er ondanks de gruwelen in Syrië nu veel minder mensen door
oorlogsgeweld omkomen dan in de jaren vijftig (1,5 dode op honderdduizend wereldbewoners nu tegen 22 toen)?

Gratuite betrokkenheid

Voor de veelkijker van sociaal-realistische films geldt hetzelfde als
voor de nieuwsverslaafde tv-kijker: ook hij krijgt een vertekend beeld
van de wereld. De overdosis ellende zal ook hem niet onberoerd laten
en een somber wereldbeeld aanjagen. Daar valt mee te leven als deze
films tot sociale veranderingen zouden leiden, maar dat gebeurt niet.
Sociale drama’s zetten niet aan tot actie, maar tot machteloosheid. Ze
bevestigen het beeld dat de wereld een poel van ellende is, een zinkend schip dat niet meer te redden is.
Je kunt je afvragen waarom wij deze depressiebevorderende films
willen zien. Wat drijft ons? Wat zijn onze diepere motieven? Het nobele antwoord is dat wij wereldburgers zijn en ons het lot aantrekken
van mensen in ellendige situaties. Prachtig, maar daarbij doemt meteen de vraag op wie er iets aan deze nobelheid heeft. Hebben mensen
die in de hoek zitten waar de klappen vallen er iets aan als wij naar een
film over hun ellende kijken? De vraag stellen is hem beantwoorden:
nee, deze mensen hebben er niets aan. We kijken naar deze films omdat het ons iets oplevert. Voor wat dat is, moeten we bij psychologen
aankloppen. Empathie voor filmpersonages in barre situaties geeft
een warm menselijk gevoel zonder dat het iets van ons vergt. We kunnen ons opwinden over de misstanden in een film, zonder dat het gevolgen heeft voor ons eigen leven. Het is lui engagement, vergelijkbaar
met online-activisme: onderteken een petitie en voel je goed.

2010 Inception

Christopher Nolan | Nolan presenteert in vrijwel
al zijn films het Droste-effect van een vertelling
binnen de vertelling, van de goochelaars die
elkaar de loef af steken in The Prestige tot Batmans doelbewuste mythevorming in Batman
Begins. Maar in Inception gebeurt dit
het meest expliciet. Grootschalig en bombastisch knutselt
hij aan een metacinematische droom binnen een
droom binnen een droom.

2012 In Another Country

Hong Sang-soo | Vrijwel alle films van de
Zuid-Koreaanse regisseur Hong Sang-soo zouden in deze lijst kunnen worden opgenomen:
herhalingen en variaties staan in al zijn werk
centraal, en daarmee dus ook het aanbieden
van alternative facts en doorbreken van
bubbels. Maar In Another Country is de
enige van zijn films die een Nederlandse release kreeg – zouden we
daar ook een filterbubbel de schuld
van kunnen geven?
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Kunstenaar/filmmaker Renzo Martens hekelde deze gratuite betrokkenheid al weer bijna tien jaar geleden met zijn documentaire
Episode 3: Enjoy Poverty, die Congolezen aanmoedigt om hun armoede in het Westen te exploiteren. In een interview in De Groene Amsterdammer verwoordde hij het kernachtig. “De emoties die je ervaart
bij het kijken naar zulke beelden, daar wordt de wereld niks beter van.
Empathie lost de problemen van die mensen niet op. Je houdt ze er in
feite mee op afstand. Medelijden helpt niet.”

Oud brood

Medelijden helpt niet, een even droge als ware constatering, die ook
filmhistoricus Thomas Elsaesser in deze editie doet in het artikel
‘Een cinema van abjectie’. Elsaesser stelt vast dat ‘de filmauteur’ in crisis verkeert doordat geldschieters en festivals
van hem vooral films ‘over overheidscorruptie of andere sociale misstanden’ verwachten. Het is duidelijk
dat hij het over sociaal-realistische films heeft. Hij
hekelt het paternalisme en de bevoogdende blik
in deze films: wij als kijker voelen ons superieur
aan de geportretteerde verschoppelingen, over
wie tot niets verplichtend medelijden en empathie uitstrooien.
Er is nog iets. Dat sociaal-realistische films
voornamelijk worden bezocht door mensen
uit de welopgevoede midden- en bovenklasse,
en niet door de mensen waarover zij gaan, is
een probleem dat François Truffaut in 1954 al
signaleerde in zijn beroemde essay Une certaine
tendence du cinéma Français. “Wat is de waarde
van een anti-bourgeoisie cinema, gemaakt door
de bourgeosie voor de bourgeosie?” vroeg hij zich
af. “Het is algemeen bekend dat arbeiders deze cinema niet appreciëren, zelfs niet als hij affiniteit met hen
zoekt”, voegde hij eraan toe. Dit receptieprobleem heeft
de filmwereld nooit weten op te lossen, zodat sociaal-realistische films een hoog-preken-voor-eigen-parochie-gehalte
hebben. Dat werd in de jaren zestig en zeventig ook gezien, maar toen
dachten velen nog dat die situatie tijdelijk was. De toekomst was aan
het sociaal-realisme. Het publiek dat deze films toen zag, zag zichzelf
als een voorhoede, die de weg plaveide voor het grote bioscooppubliek. En als dat grote publiek eenmaal voor deze films was gewonnen,
konden sociale veranderingen, ja misschien zelfs een revolutie, niet
uitblijven. Het liep anders: het grote publiek bleef zich onderdompelen in vluchtig Hollywoodvertier en meed sociaal-realistische films
als beschimmeld oud brood.

2014 Adieu au langage

Jean-Luc Godard | Een film die ‘sprankelt en
knettert van filmische energie’, stelde Joost
Broeren in de Filmkrant over Godards speelse
vernietiging van de 3D-melkkoe. Godard benadrukt dat 3D een verdubbeling van het beeld
betekent, en hij zet er verdubbelingen van de geluidsband, van de
plot en van de dialogen
tegenover. En in één even
memorabel als hoofdpijnopwekkend shot geeft hij
het linker- en rechteroog
alternative facts mee.

2015 Full Contact

David Verbeek | Impressionistisch drieluik over
dronepiloot Ivan, die na een verkeerd doelwit te
hebben beschoten uit de bubbel van zijn legercontainer in de Amerikaanse woestijn stapt. De
alternatieve feiten die volgen lijken vooral in zijn
hoofd te zitten: we zien hem in een
droomachtige sequentie als
jager op een rotseiland, waar
hij opnieuw op terroristen
schiet, en als bokser in een
fysiek gevecht.
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Spiegelpaleis

Het is hoog tijd dat de filmwereld beseft dat de houdbaarheidsdatum
van het sociaal-realisme is verstreken. Deze films spelen alleen nog
een prominente rol op filmfestivals, die ermee bewijzen dat ze de tijdgeest niet begrijpen en in een maatschappelijk vacuüm zijn beland.
Het is een gesloten circuit geworden: filmmakers maken sociale drama’s die op festivals de hemel in worden geprezen, maar in de samenleving geen enkele invloed hebben.
Het roer moet om. Een grote stap voorwaarts zou alvast het doorbreken zijn van vastgeroeste sociale clichés, met als belangrijkste
het reduceren van mensen tot slachtoffers. In de conventionele sociaal-realistische film hebben personages maar één kenmerk: wanhopige vluchteling, rebellerende puber, eenzame huisvrouw,
verbitterde werkloze, bureaucratisch slachtoffer, enzovoorts. Wat hen bindt, is dat ze allemaal slachtoffer
zijn. Deze films vergeten dat mensen méér zijn dan
illustraties van sociale problemen. Alleen in de beste sociaal-realistische drama’s, zoals het werk van
de Dardennes, vind je dat besef.
Het roer moet om, vindt ook Elsaesser, die
een ‘cinema van abjectie’ als nieuwe richting
voorstelt. Hij bedoelt er films mee waarin
personages zich niet meer als slachtoffer laten
definiëren. Personages ‘die noch sympathie
vragen, noch empathie toestaan, aangezien
we vrijwel niets over ze weten’. Personages die
weigeren om ‘behandeld te worden als slachtoffers of casestudies, hoe vreemd hun manier
van leven ook is en hoe zwaar hun lichamelijke
aandoeningen ook zijn.’
Je kunt je afvragen of voor deze films een nieuwe term nodig is, want de voorbeelden die Elsaesser
noemt (zie pagina 32) zijn tot op het bot uitgebeende
sociale drama’s en films die via een fantasievolle omweg
iets over de werkelijkheid beweren. Hopelijk is de toekomst
aan laatstgenoemde films. Het is tijd voor een cinema die ons niet
in ellende onderdompelt en machteloos naar huis stuurt, maar die
appelleert aan verbeeldingskracht. Die perspectief biedt. Niet door
medelijden te wekken, maar door complexe personages te tonen. En
die, het belangrijkste, ons niet buiten schot laat, maar onze denkbeelden, waarheden en opvattingen tegen het licht houdt. Een cinema als
een spiegelpaleis, waarin het beeld van personages uiteenvalt in vele
reflecties en de werkelijkheid meerduidig is. Een cinema die het mes
diep in ons gratuite engagement zet. Die geen warme gevoelens oproept, maar inzicht geeft.
Het sociaal-realisme is dood: laten we opnieuw beginnen.
5

2016 I Am Not Your Negro

Raoul Peck | En zo komen we terug bij af: ruim
35 jaar later staat opnieuw de Black American
Cinema weer volop in de aandacht. Raoul Peck
grijpt voor zijn felle aanklacht in de vorm van
een documentaire ook enkele decennia terug,
naar de woorden van schrijver en
activist James Baldwin, om ons
met de neus op de feiten te
drukken: er is de afgelopen
decennia geen haar veranderd aan de achtergestelde
positie van de zwarte (Amerikaanse) medemens.

2017 Get Out

Jordan Peele | De perfecte double bill met I Am
Not Your Negro, of misschien een marathondag
met Oscarwinnaar Moonlight. Get Out vat de
geschiedenis van de zwarte slavernij en onderdrukking in Amerika in een slimme, zomerse,
maar onderhuids kwade horrorkomedie.
Op internet zweeft een alternatief (ha!)
einde van de film rond, waarin Peele
nog wat harder van leer durft te trekken over de hedendaagse rol van
zwarte jongemannen als voer voor de
gevangenisindustrie.
JOOST BROEREN
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Arnaud des Pallières en Christelle Berthevas over Orpheline

‘VIER ACTRICES ALS VARIATIES OP EEN
THEMA, ALS IN EEN MUZIEKSTUK’

Na het historische drama Michael Kohlhaas
komt Arnaud des Pallières met het coming-ofageverhaal Orpheline, dat hij opnieuw met
Christelle Berthevas schreef.  DOOR LEO BANKERSEN
Je zou kunnen stellen dat Arnaud des Pallières van de
nood een deugd heeft gemaakt. Orpheline brengt een
stevig door elkaar geschud leven van kind tot volwassene in kaart. Dat kon toch al niet met één actrice. Dus
dan maar gelijk vier actrices die de hoofdpersoon in
vier levensfasen spelen.
Nauwelijks hebben we in de opening kennisgemaakt
met de jonge, maar serieuze en gewetensvolle schooldirecteur Renée, of ze krijgt onverwacht bezoek van
een oude kennis die een grote som geld eist. Waarna tot
verbijstering van Renées echtgenoot de politie voor de
deur staat om zijn vrouw onder een heel andere naam
te arresteren. Precies op het moment dat ze verneemt
dat ze na veel mislukte pogingen toch zwanger is.
Wie is ze eigenlijk? Parallel aan een mogelijke toekomst met een kind ontvouwt zich de stapsgewijze
onthulling van haar vroegere identiteiten in een slim
geconstrueerde combinatie van thriller en psychologisch drama.
De keuze van Des Pallières voor dit onderwerp is

niet toevallig, legde hij samen met Christelle Berthevas
eerder dit jaar uit tijdens het Filmfestival Rotterdam.
“Ik realiseerde me na mijn vorige film dat ik steeds
heel mannelijke films had gemaakt met goed uitgewerkte mannelijke personages. De vrouwen kwamen
er bekaaid af. Nu kende ik de persoonlijke geschiedenis
van Christelle en de strijd die ze daarin heeft moeten
leveren. Daarom stelde ik haar voor om daar iets mee
te doen, om haar meest krachtige herinneringen te
gebruiken als uitgangspunt voor een verhaal.” “Het is
voor ongeveer zestig procent autobiografisch”, schat
Berthevas.
De beslissing om de levensloop van de hoofdpersoon
in omgekeerde richting uit de doeken te doen kwam
eigenlijk heel organisch tot stand. Berthevas: “Ik beschreef eerst de episode waarin ze als jonge vrouw op
haar twintigste van het platteland naar Parijs is gekomen, want dat stond het dichtste bij me. De tiener van
dertien was al verder weg en het kind was het moeilijkste. Daar heb ik me langzaam naar toe geschreven.”
Een tragedie in Renées jeugd – die dan nog Kiki heet
– leidt tot een confronterende ontdekkingstocht. Een
jonge tiener die al vroeg van huis wegloopt. Later een
ogenschijnlijk zelfverzekerd meisje dat mannen brutaalweg bij een eerste ontmoeting kan vragen of ze soms

willen neuken. Vrijgevochten, wereldwijs, maar ergens
ook nog het kind dat bescherming zoekt. Het beeld dat
de film en passant schetst van de rol die seks daarbij
speelt, is niet al te positief.
“Ja, inderdaad, maar seksualiteit als onderhandelingsinstrument is iets van alle tijden. Denk maar aan
Daniel Defoes Moll Flanders,” stelt Berthevas.
Des Pallières: “Bij iedere seksueel getinte ontmoeting in de film is ze de ondergeschikte. Maar ze doet dat
zelf, want ze wil verder komen in het leven, dus zoekt
ze iemand die rijker of ouder is. Ik wil daar geen negatief of positief oordeel over uitspreken, maar het is wel
uit balans.”
In de film wordt die afhankelijkheid van meestal
veel oudere mannen een belangrijk motief. “Maar,”
benadrukt Berthevas, “het is vaak wel op haar eigen
initiatief. Ze heeft het lef om die verschillen in leeftijd
of klasse op te zoeken.”
Orpheline 111231

FRANKRIJK, 2016 | REGIE

ARNAUD DES PALLIÈRES | 111 MINUTEN | MET ADÈLE
HAENEL, ADÈLE EXARCHOPOULOS, GEMMA ARTERTON
| DISTRIBUTIE IMAGINE FILMDISTRIBUTIE | TE ZIEN

picl.nl | LEES HET
filmkrant.nl 

VANAF 10 AUGUSTUS EN ONLINE VIA
VOLLEDIGE INTERVIEW OP
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Through the Wall

Sex and the City in orthodox Jeruzalem
Regisseur Rama Burshtein maakte eerder het succesvolle Fill the Void en is met
Through the Wall terug met een eigentijdse, speelse blik op het traditionele
joods-orthodoxe huwelijk.
Michal staat op het punt te trouwen als haar
laffe verloofde afzegt met een simpel “Ik
houd niet van je”. In plaats van het hele feest
af te blazen, besluit de aanstaande bruid wat
anders te doen: ze duwt haar lot de gewenste
kant op en gaat op zoek naar een nieuwe
bruidegom. Over een maand moet en zal ze
trouwen. Hoe moeilijk kan het zijn om een
geschikte man te vinden?
Regisseur Rama Burshtein maakte eerder
het succesvolle Fill the Void en is met
Through the Wall terug met een eigentijdse,
speelse blik op het traditionele huwelijk – en
terug in Jeruzalem. Dertiger Michal vindt
zichzelf te oud om ongetrouwd te zijn, dus
daar moet wat aan gedaan worden. De loca-

tie, de trouwjurk, de gasten, alles is er, nu
nog een man. Met hulp van een huwelijksbemiddelaar ontmoet ze een hele rits potentiële partners. Maar uiteindelijk wendt ze zich
tot haar geloof in de hoop dat het op tijd goed
komt. Kan je zoiets wel vragen van God? Is
het zo verkeerd dat ze op een wonder hoopt?
Burshteins tweede speelfilm is geen
groots filmisch kunstwerk, maar heeft alle
ingrediënten voor een bitterzoet verhaal, en
dat is ook precies waar ze op uitkomt, gelukkig. Through the Wall is een film over de hoge
verwachtingen die Michal van haar eigen leven heeft, maar buiten zichzelf zoekt. Het is
de Israëlische setting die de film zo aantrekkelijk maakt, want het verhaal zelf lijkt een
echo van de gemiddelde Hollywood-romcom uit de jaren negentig. Hoe maak je
ruimte voor een ander als je niet eerst bij jezelf te rade gaat?
De hoofdpersoon besloot op haar vijfentwintigste orthodox te worden. Dat komt

overeen met de keuzes die regisseur Burshtein maakte in haar eigen leven: zij werd ook
uit eigen keuze chassidisch. Soms gaat ze in
haar pogingen om ‘haar soort mensen’ toegankelijk te doen overkomen net te ver: Michals ontmoeting met een muzikant tijdens
haar pelgrimstocht voelt er wat met de haren
bijgesleept. Al met al zijn de karakters eigentijds en kleurrijk en toch trouw aan tradities.
Dat maakt dat de film bijzonder is voor Joods
publiek, maar open voor iedereen die weleens nadenkt over de liefde.
Het is natuurlijk niet zozeer het huwelijk
waar Michal naar zoekt, maar genegenheid
en affectie, dat geeft ze ook toe. De vervolgens wat knullige pogingen tot het vinden
van de juiste match zijn aandoenlijk, maar
ook cliché. Mannen lijken rare wezens die
haar uiteindelijk toch niet begrijpen. Het is
iets waar we in de plot doorheen moeten
ploegen voor we bij het spannender laatste
stuk uitkomen.

THROUGH THE WALL

Terwijl Michal zo ontzettend haar best
doet aan de man te raken, hebben haar moeder en zus minder hoop. En al die tijd is Michal blind voor iemand die heel dicht bij haar
stond. Is hij dan de ware? Zelfs als Michal
uiteindelijk in jurk en al de zaal binnenloopt,
kan er nog van alles gebeuren.
BERI SHALMASHI

Through the Wall (Laavor et Hakir)

11111

ISRAËL,

2016 | REGIE RAMA BURSHTEIN | 110 MINUTEN | MET
NOA KOLER, AMOS TAMAM, OZ ZEHAVI | DISTRIBUTIE
CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 17 AUGUSTUS EN ONLINE
VIA
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The Swedish Theory of Love

Is het zaligmakend om onafhankelijk te zijn?
Het speelse documentaire-essay The
Swedish Theory of Love toont de schaduwkanten van het ideaal van een onafhankelijk leven.
Het klinkt zo mooi. Onafhankelijkheid. Autonomie. Wie tekent daar niet voor? De
speelse, tikje humoristische documentaire
The Swedish Theory of Love gaat terug naar
de tijd waarin die idealen officieel werden
geformuleerd in het Zweedse overheidsmanifest uit 1972: De familie van de toekomst.
Het manifest pleit voor autonome individuen die bevrijd zijn van ouderwetse familiestructuren die ons afhankelijk van elkaar
maken. Vrouwen bevrijden zich van mannen, ouderen van hun kinderen, tieners van
hun ouders. In Zweden, en ook bij ons, is dat
toen vooruitstrevende idee inmiddels tot alle
hoeken van de samenleving doorgedrongen.
Zo’n beetje iedereen gaat zijn eigen weg en is
zelfvoorzienend. De helft van de Zweedse
bevolking leeft op zichzelf. Hulp aan anderen
gaat via officiële kanalen. We hebben nie-

KORT

mand meer nodig.
Kritiek op dit breed gedragen ideaal van
onafhankelijkheid zou niet zo lang geleden
als oerconservatief zijn weggezet, maar inmiddels dringt het tot steeds meer mensen
door dat de individualisering schaduwkanten kent, hoewel daar al eerder voor werd gewaarschuwd in sociologische studies als
Bowling Alone van Robert Putnam.
Wijlen socioloog Zygmunt Bauman vat het
in The Swedish Theory of Love nog eens handzaam samen. Mensen die jarenlang zijn getraind in onafhankelijkheid, vinden het steeds
moeilijker om te onderhandelen over samenleven met andere mensen. Het online leven
met zijn risicoloze contact is op het eerste gezicht veel aantrekkelijker. Maar, zo zegt Bauman omineus: “Aan het eind van onafhankelijkheid wacht geen geluk maar een leegte, een
zinloosheid van het leven en een enorme, onvoorstelbare verveling.” Hij pleit dan ook voor
een herwaardering van onderlinge afhankelijkheid, waarbij we problemen niet te veel
meer vermijden. Want het is natuurlijk niet zo

dat geluk gelijkstaat aan een probleemloos leven. Een gelukkiger leven betekent juist de
confrontatie aangaan met moeilijkheden, zo
doceert Bauman. De vreugde die je voelt als je
problemen overwint gaat verloren als ons
comfort en hang naar zekerheid steeds groter
worden, brengt hij ons in herinnering. We weten dat vast wel, maar breng het maar eens in
de praktijk, gewend als we zijn om de veiligste
weg te nemen.
Want hoe langer je onafhankelijk leeft,
hoe moeilijker het wordt om weer contact te
zoeken. Elke relatie vraagt een inspanning en
het is verleidelijk om jezelf de moeite te besparen als je toch niemand nodig lijkt te hebben. De Italiaans-Zweedse regisseur Erik
Gandini (Surplus: Terrorized into Being Consumers) maakt in The Swedish Theory of Love
een rondgang langs mensen die proberen die
spiraal te doorbreken en schroomt niet om
de tegenstelling eenzaam-verbonden nogal
zwart-wit neer te zetten. Zo zoekt hij een
chirurg op die lang geleden naar Ethiopië
verhuisde waar hij nu, tot zijn grote voldoe-

Spider-Man: Homecoming		

blog Style Tiger razend populair wordt. Moet ze
dan misschien toch niet luisteren naar wat
anderen zeggen?

Jon Watts | Na de gebeurtenissen van Captain
America: Civil War (2016) heeft Peter Parker
moeite zijn middelbareschoolleven te combineren met zwieren tussen wolkenkrabbers en het
oplossen van kwaadaardige complotten. Wanneer Vulture zich aandient als de nieuwe supercrimineel is het Parker duidelijk waar zijn prioriteiten liggen.

TE ZIEN VANAF 6 JULI 

MARISKA GRAVELAND

The Swedish Theory of Love

ZWEDEN/NOOR

WEGEN/DENEMARKEN, 2017 | REGIE ERIK GANDINI | 76
MINUTEN | DISTRIBUTEUR CINEMA DELICATESSEN | TE
ZIEN VANAF 13 JULI EN ONLINE VIA

picl.nl



2:22			

Paul Currie | Thriller met Michiel Huisman als
een man die elke dag precies dezelfde reeks
gebeurtenissen overkomt, eindigend om 2.22 in
de middag. Waar hebben we dat eerder gezien?

Retour en Bourgogne

Cédric Klapisch | Tien jaar geleden verliet Jean
zijn geboortedorp. Wanneer zijn vader ziek
wordt, keert hij terug, en vindt daar behalve pittoreske taferelen ook broer Jérémie en zus
Juliette. De eerste is inmiddels getrouwd met
een telg van de belangrijkste wijnboer uit de
buurt en Juliette bestiert het eigen bedrijf sinds
vader ziek werd. Met z’n drieën zullen ze de boel
draaiende moeten houden.

100% Coco

100% COCO

ning, opereert met bij elkaar gesprokkelde
fietsspaken, vislijnen en tie wraps. En hij
gaat langs bij een groep Zweden die in de
bossen nader tot elkaar komen in kleine enclaves. Vooral die laatste groep lijkt Gandini
niet helemaal serieus te nemen door ze als
blije neo-hippies neer te zetten. Maar ze
hebben wel de stap gezet om elkaar op te
zoeken. De rest zal ook dát weer helemaal
zelf moeten doen.

TE ZIEN VANAF 6 JULI 

TE ZIEN VANAF 6 JULI 

Tessa Schram | In deze verfilming van Niki
Smits bekroonde dagboek van een modeblogger
wordt Coco op haar eerste schooldag vanwege
haar excentrieke stijl uitgemaakt voor Coco de
Clown. Ze besluit zich als onopvallend muisje te
kleden maar dat voorkomt niet dat haar mode-

THE SWEDISH THEORY OF LOVE

RETOUR EN BOURGOGNE

TE ZIEN VANAF 6 JULI 
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UNA

Una

Valt hij of valt
hij niet?
Is pedofilie altijd misbruik, vraagt Benedict Andrews zich af in het gedurfde,
spannende Una. En wordt het allemaal
niet alleen maar erger door sociale hetzes?
In Don’t Stand So Close to Me zingt The Police
over een jonge leraar die onderwerp is van
schoolmeisjesfantasieën. Vladimir Nabokov
wijdt in zijn roman Lolita uit over ‘nymph
ets’; ‘demonische’ meisjes tussen de negen en
veertien jaar, die hun seksuele aantrekkingskracht gebruiken om volwassen mannen van
de wijs te brengen. Problematisch aan zowel
roman als lied is dat ze de volwassen heren als
slachtoffers beschrijven, die machteloos
staan tegenover de grillen van deze manipulatieve kindvrouwtjes. Terwijl het juist het
goed recht is van die meisjes om hun seksuele
grenzen te verkennen en uit te proberen welke
macht ze hebben. Zíj zijn niet degenen die
over de schreef gaan. Experimenteren hoort
bij de puberteit; die draait om seks. Voor
meisjes net zozeer als voor jongens.
Nabokov en The Police benaderen pubermeisjes vanuit de male gaze. Voor theaterregisseur Benedict Andrews ligt het gecompliceerder. In zijn filmdebuut Una zien Una
(Rooney Mara) en Ray (Ben Mendelsohn) elkaar na vijftien jaar terug. Zij is eind twintig,
hij halverwege de vijftig. Oude rekeningen
worden vereffend. Zij confronteert hem met
wat hij haar heeft aangedaan: ontvoering en
verkrachting. Mara speelt Una onvoorspelbaar: ze schakelt binnen een mum van tijd
tussen kwetsbaar en ziedend, hysterisch en
weloverwogen. Mendelsohn probeert met zijn
puppy-ogen intussen niet alleen Una, maar

ook de toeschouwer te verleiden om begrip op
te brengen voor zijn kant van het verhaal.
Andrews’ achtergrond als theatermaker is
duidelijk. Una is om te beginnen de verfilming van het toneelstuk Blackbird (2005)
van de Schotse scenarist David Harrower.
Harrower baseerde zich op de misdrijven van
een Amerikaanse ex-marinier, die in 2003
een meisje van twaalf jaar verleidde in een
chatroom. Harrower sleep de scherpste
randjes eraf: zijn hoofdpersoon is geen online engerd, maar een buurman en familievriend. (In de filmadaptatie is Una zelfs niet
twaalf, maar dertien jaar; gevoelsmatig een
groot verschil tussen kind en puber.) Harrower doet er alles aan om de mogelijkheid te
creëren dat er sprake is geweest van wederzijdse verliefdheid.
Het stuk speelt zich bijna helemaal in één
ruimte af en wordt voortgedreven door
sterke dialogen. Ray werkt in een magazijn
zonder ramen, waar pakketten metershoog
zijn opgestapeld. De film speelt zich echter
vooral af in de bedrijfskantine – een krappe,
witte kamer met lage plafonds. Het is een
contrast met de flashbacks, die veelal buiten
zijn opgenomen. Door het gebrek aan ramen
verliest het publiek net als het tweetal het
zicht op de tijd. Het voelt als middernacht
als ze het pand verlaten, maar het is nog
licht. Met dit soort kleine doch cruciale keuzes voel je de hand van Andrews.
Het is als kijken naar een koorddanser: telkens dreigt Una de balans te verliezen en goed
te praten wat niet goed te praten is. Valt hij of
valt hij niet? De spanning die dat opwekt is
gedurfd. Een belangrijke rol is weggelegd
voor de reactie van de omgeving. Daarmee
raakt Una aan wat Thomas Vinterberg laat
zien in Jagten (2012). We leven in een tijd
waarin de angst voor pedofilie zo extreem is,
dat hetzes op de loer liggen. Terwijl Vinterberg toont hoe de omgeving bij een beschuldiging van pedofilie iemands leven kapotmaakt, gaat Harrower in op de trauma’s die
hysterische reacties van buitenstaanders bij
het slachtoffer teweeg kunnen brengen. Hij
insinueert dat die reacties het allemaal nog
veel erger hebben gemaakt. En wellicht heeft
hij gelijk.
LAURA VAN ZUYLEN

Una
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Just Like Our Parents

Afbrokkelend
sprookje
Moderne familie- en liefdesrelaties krijgen een grondige realitycheck in dit portret van Rosa, een eind-dertiger in São
Paulo die besluit werk te gaan maken van
haar eigen leven.
Het begint allemaal met een onthulling tijdens een familielunch, schokkend terloops
gebracht door haar moeder Clarice: Rosa is
niet de dochter van Homero, de man die ze
haar vader noemt. Die ontdekking zet een
proces in gang waarin Rosa ook aan andere
vaste waarden in haar bestaan begint te twijfelen. Om te beginnen haar adoratie voor
Homero, die haar moeder als een ‘afwezige
vader’ bestempelt. Het bloemenkind-op-
leeftijd houdt zich – met dank aan de vrouwen die hem steeds onder hun hoede nemen
– ver van de realiteit waarin het leven niet
alleen gevierd, maar ook bekostigd moet
worden.
Maar steekt Rosa’s eigen huwelijk zoveel
anders in elkaar? Zij is opvoeder, huishoudster en kostwinner tegelijk en offert daarvoor
haar eigen schrijfambitie op; allemaal om
ervoor te zorgen dat haar man Dado, een antropoloog, voortdurend op veldonderzoek
kan in het Amazonegebied. Als ze zich beklaagt over de last van al die verantwoordelijkheden, verraadt zijn blanco gezicht dat hij
geen idee heeft waarover ze praat. Is er tussen de generatie van Clarice en die van Rosa
nu daadwerkelijk iets verbeterd of is de onafhankelijke vrouw van vandaag vooral een
nóg competentere allround gezinsmanager
geworden? Via Rosa’s fascinatie voor Ibsens
Een poppenhuis trekt de film die impliciete
vergelijking zelfs door tot in de negentiende
eeuw.
Regisseur en coscenarist Laís Bodanzky
stopte meer van zulke referenties in de film,
die toch al veel verhaallijnen omvat; een

GROOT-BRITTANNIË/VERENIGDE STATEN/CANA

Just Like Our Parents

DA, 2016 | REGIE BENEDICT ANDREWS | 95 MINUTEN |

		

Cars 3

Brian Fee | Lightning McQueen is al op leeftijd
maar wil aan een nieuwe generatie raceauto’s
bewijzen dat hij nog steeds de beste is.

Viceroy’s House

Gurinder Chadha | De laatste onderkoning van
India, Lord Mountbatten, heeft de taak om toe
te zien op de onafhankelijkheid van India en de
afscheiding van het islamitische Pakistan.

La fille de Brest		

Rock ’n Roll

Guillaume Canet | Acteur/regisseur Guillaume
Canet krijgt te horen dat hij niet meer rock ’n
roll is en dat zijn films niet meer zullen verkopen. Om te bewijzen dat-ie lekker wel rock ’n roll

CLARISSE ABUJAMRA | DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN
VANAF 27 JULI EN ONLINE VIA

picl.nl



JUST LIKE OUR PARENTS

DE LIEVE VROUW AMERSFOORT, 31 JULI 19 UUR | CINE

Waardoor en passant de grootste volksverhuizing uit de geschiedenis plaatsvond: veertien
miljoen mensen moesten verhuizen.
TE ZIEN VANAF 13 JULI 

War for the Planet of the Apes		

TE ZIEN VANAF 13 JULI 

Emmanuelle Bercot | Gebaseerd op het boek
dat huisarts Irène Frachon schreef over haar
strijd tegen de Franse farmaceutische industrie, die een levensgevaarlijk medicijn op de
markt wil houden. Ondanks de wetenschap dat
al honderden mensen stierven.
TE ZIEN VANAF 13 JULI 

BRAZILIË, 2017 | REGIE LAÍS

BODANZKY | 106 MINUTEN | MET MARIA RIBEIRO,

Matt Reeves | Nadat de apen onvoorstelbare
verliezen lijden, laat Caesar zich leiden door zijn
duistere instincten en begint een avontuur om
zijn soortgenoten te wreken.

TE ZIEN VANAF 12 JULI 

CARS 3

Just Like Our Parents
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AVOND | ’T HOOGT UTRECHT, 27 JULI 19 UUR | INLEIDING DOOR LAURA VAN ZUYLEN

SPLENDID FILM | TE ZIEN VANAF 13 JULI 

TE ZIEN VANAF 6 JULI 

SASJA KOETSIER

CENTER AMSTERDAM, 21 JULI 21 UUR | LANTARENVENSTER ROTTERDAM, 28 JULI

MET ROONEY MARA, BEN MENDELSOHN | DISTRIBUTIE

is, schakelt hij de hulp in van zijn vriendin
Marion Cotillard.

ontmoeting met Rosa’s biologische vader
had bijvoorbeeld best gemist kunnen worden. Maar de elliptische montage die de ontwikkelingen in Rosa’s woelige leven aan elkaar verbindt, laat op een prettige manier
ruimte voor speculatie over de precieze aard
en dynamiek van allerlei relaties. De acteurs
zetten op hun beurt de emotionele lading ervan haarscherp neer – zoals bijvoorbeeld gebeurt met de avances tussen Rosa en de vader van een klasgenootje van haar jongste
dochter. Tijdens een van hun ontmoetingen
krijgt Rosa het fotoboek Fallen Princesses
van Dina Goldstein in handen, waarin Disney-prinsessen uit hun sprookjeswereld
worden gelicht en in het echte leven neergezet: een kaal geworden Rapunzel aan de
chemo, Belle aan de botox en Assepoester
aan de drank. Rosa slaat het boek open bij
een portret van Sneeuwwitje als afgematte
moeder van vier jonge kinderen; haar
droomprins hangt met bier en chips voor de
tv. Op het scherm racen de paarden voorbij.

		

Wish Upon		

John R. Leonetti | Een tiener ontdekt een doosje
dat magische krachten herbergt maar dat
degene die ze gebruikt een dodelijke prijs laat
betalen.
WAR FOR THE PLANET OF THE APES

TE ZIEN VANAF VANAF 13 JULI 
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Beyond the Mountains and Hills

Vervreemding in Israël
Eran Kolorin trok in 2007 aandacht met
de melancholieke komedie The Band’s Visit. De toon van Beyond the Mountains
and Hills is serieuzer, met een gevoel van
naderbij sluipend onheil.

THE EYES OF MY MOTHER

The Eyes of My Mother

Norma Bates op de boerderij
Het buitengewoon naargeestige speelfilmdebuut van Nicolas Pesce, in fraai zwartwit gefilmd, is een mengelmoes van Hitchockiaanse horror en Europese arthouse.
De Portugees-Amerikaanse Francisca woont
met haar vader en moeder op een afgelegen
boerderij. Ze is vernoemd naar Franciscus
van Assisi: haar moeder, een oogarts, vertelt
haar uitgebreid over de oprichter van de
Franciscaner kloosterorde. De beschermheilige van dieren leed aan het eind van zijn leven aan trachoom, een oogontsteking die
vaak blindheid tot gevolg heeft. In een indringende scène – een knipoog naar Buñuels
Un chien andalou – snijdt moederlief op de
keukentafel een oog uit een koeienkop in een
poging haar dochter te doceren over de werking van het gezichtsorgaan. Dit macabere
ritueel blijkt de opmaat naar een reeks groteske taferelen, gevat in drie hoofdstukken.
In de eerste akte zien we hoe een straatverkoper met een griezelige blik de gezinswoning met een smoes binnendringt en vervolgens Francisca’s moeder vermoordt. Bij

Sing Song

Mischa Kamp | Het muzikale avontuur van de
zestienjarige Jasmine die naar Suriname gaat
voor een zangwedstrijd, maar stiekem op zoek
is naar haar moeder.

thuiskomst treft Francisca’s vader de dader
aan bij het stoffelijk overschot van zijn echtgenoot. Na een marteling buiten beeld wordt
de moordenaar vastgeketend op de zolder
van de boerenschuur. Francisca vraagt hem
waarom hij zo graag doodt: “Het is een heerlijk gevoel.” Dan doelt hij vast op hoe seriemoordenaars genieten van dat moment
waarop het leven geleidelijk wegsijpelt uit de
ogen van hun slachtoffers.
Francisca ontpopt zich daarop als een
femme fatale die haar slachtoffers blind
maakt. Ze is de vrouwelijke Norman Bates –
de antagonist uit Alfred Hitchcocks Psycho
(1960) – in deze fraaie zwart-witproductie
met het tempo van een trage Europese art
housefilm.
OMAR LARABI

The Eyes of My Mother

LEO BANKERSEN

Beyond the Mountains and Hills
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ISRAËL, 2016 |

REGIE ERAN KOLIRIN | 90 MINUTEN | MET ALON PDUT,
SHIREE NADAV-NAOR | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |
TE ZIEN VANAF 20 JULI 
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VERENIGDE STATEN, 2016 |

REGIE NICOLAS PESCE | MET KIKA MAGALHÃES, WILL
BRILL, DIANA AGOSTINI | 75 MINUTEN | PERISCOOP
FILM | TE ZIEN VANAF 3 AUGUSTUS EN ONLINE VIA

picl.nl

BEYOND THE MOUNTAINS AND THE HILLS



den maar ontdekt dat zijn vader Bigfoot is.
TE ZIEN VANAF 26 JULI 

Brandweerman Sam: UFO Alarm		

Gary Andrews | Er gebeuren rare dingen in de

TE ZIEN VANAF 20 JULI 

Piekepolder nadat Norbert Puk een ufo denkt te
hebben gezien. Sam vindt overal aanwijzingen
dat er iets niet pluis is.
TE ZIEN VANAF 26 JULI 

Valerian and the City of a Thousand Planets

Luc Besson | Een duistere kracht bedreigt Alpha,
een multiculturele metropolis waar soorten van
duizend planeten met elkaar samenleven. Speciaal agenten Valerian en Laureline moeten zich
haasten om de bedreiging te identificeren en niet
alleen Alpha van de ondergang te redden, maar de
toekomst van het hele universum veilig te stellen.

Summer 1993				
Carla Simón | Na haar moeders dood wordt de
zesjarige Frida naar een oom op het platteland
gestuurd. Maar ze vindt het moeilijk om haar
moeder te vergeten en zich aan te passen aan
haar nieuwe leven.
TE ZIEN VANAF 20 JULI EN ONLINE VIA picl.nl 

TE ZIEN VANAF 26 JULI 

Bigfoot Junior			

Jeremy Degruson, Ben Stassen | Animatie over
EVERYBODY
SOME!!
een
tienerWANTS
die op
reis gaat om zijn vader te vin-

Volgens de Israëlische regisseur Eran Kolirin
gaat deze film over leven in de schaduw van
schuld. ‘We zijn geen slechte mensen’, zo
houdt gezinshoofd David zichzelf en zijn
naasten voor. Maar toch is er veel waar ze
zich voor schamen.
Beyond the Mountains and Hills is een
mooi voorbeeld van een film waarin het persoonlijke en het politieke op een onontkoombare manier met elkaar verstrengeld
zijn. Juist omdat er geen expliciet politiek
plot is. Het is Israël zelf.
Het vertrekpunt zet het gevoel van vervreemding sterk neer. Na 27 jaar in het leger
probeert David zijn draai te vinden in de moderne burgermaatschappij. De gewaardeerde
commandant is nu een zwijgzame huisvader
die een verkoopbaantje aanneemt en niet
weet waar zijn vrouw en kinderen zich precies mee bezighouden. Op een nacht zet hij
gefrustreerd zijn auto aan de kant en schiet
zijn pistool leeg op de donkere heuvel die de
Israëlische wijk van de Palestijnen scheidt,

met dramatische gevolgen.
Hij is niet de enige die het gevoel heeft
zonder kompas rond te dwalen. Zijn vrouw,
docent literatuur, laat zich per ongeluk verleiden door een leerling. Zijn activistische
dochter raakt via een Palestijnse vriend betrokken bij iets wat ze niet kan overzien.
Kolorin trok in 2007 aandacht met de melancholieke komedie The Band’s Visit. Verzachtende momenten van melancholie zijn
er nog steeds, maar de toon is nu serieus, met
een gevoel van naderbij sluipend onheil. De
scène waarin David door de politie wordt gedwongen iets oneerbaars te doen is een van
de meer directe verwijzingen naar de Israëlische situatie. Maar minstens zo veelzeggend
is de metafoor van dit uit elkaar drijvende
gezin. Nuchter, bondig en raak uitgetekend,
met telkens een scherp oog voor de emotionele lading. Menselijke onzekerheid in een
verwarrende wereld waarin gasmaskers een
moment van wrange poëzie opleveren.

Rough Night (Girls Night Out)
SUMMER 1993

Lucia Aniello | Zaken lopen nogal uit de hand
wanneer een groep vriendinnen een mannelijke

VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSANDS NIGHTS

stripper inhuurt voor een vrijgezellenfeest in
Miami.
TE ZIEN VANAF 27 JULI 
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Vincent

Weer één consument minder
In de plezierige, enigszins zwarte komedie Vincent drijven ecologische zorgen
een idealistische Vlaamse tiener tot suïcidepogingen, waarmee hij zijn disfunctionele familie flink op de kast jaagt.
Na een kort uitstapje naar Nederland voor
het tienerdrama Lena (2011) keert de Vlaamse
regisseur Christophe Van Rompaey voor zijn
derde speelfilm Vincent terug naar de plaats
waar zijn filmcarrière ooit begon: Gent. De
stad van zijn onverwachte succesfilm Aanrijding in Moscou (2008), de aanstekelijke
romantische komedie die mede dankzij het
gebruik van lokale acteurs en dialecten een
bioscoophit werd en de selectie van het Semaine de la Critique-programma in Cannes
haalde. Net als dat eerste succes is Vincent
een plezierige, enigszins zwarte komedie,
met geweldig spel en een aantal spetterende
dialogen, maar anders dan bij het realistische en lowbudget gedraaide Aanrijding in
Moscou leggen Van Rompaey en terugkerend
scenarist Jean-Claude van Rijckeghem het
sentiment er dit keer wel heel dik bovenop.
En dat terwijl het titelpersonage een suïcidale, milieuactivistische tiener is.
Die Vincent wordt gespeeld door het zeventienjarige talent Spencer Bogaert (die
met een rol in het aankomende IJstijd-epos
Alpha ook al door Hollywood is ingelijfd).
Een stoïcijns starende tiener, die zijn ouders
en twee zusjes telkens op de kast jaagt met
zijn milieuactivistische inslag. Want mochten krantenkoppen over rijzende zeespiegels
en extreme weersomstandigheden je al niet
genoeg angst inboezemen – met de ecologische voetafdrukken die wij achterlaten, zo

laat Vincent te pas en te onpas weten, vervuilen we de planeet zoveel dat die over tientallen jaren al onbewoonbaar is. Reden genoeg om eruit te stappen, redeneert hij.
Immers: dan is er weer één consument minder – en stiekem droomt de idealistische tiener er ook wel van dat zijn daad een voorbeeld zal zijn. Alleen die familie. Die laat het
maar niet toe. Vincent heeft zijn deur nog
niet op slot, of er wordt alweer aangeklopt:
wat hij aan het doen is?
Suïcidale tiener die het burgerlijke leventje van zijn familie omverschopt. Ondanks
die serieuze premisse, lijkt het Van Rompaey
veel meer om het komische potentieel van
die situatie te doen. Het werkt vooral in het
eerste deel dankzij enkele lekker vlot geschreven en droogkomisch gespeelde scènes.
Zoals wanneer moeder Marianne (Barbara
Sarafian) tijdens een therapiesessie beweert
dat Vincent “gewoon depressief is en daar
gewoon medicijnen” voor zijn en haar zoon
puberend opschrikt: “Medicijnen? Daar ben
ik tegen!” Let vooral op die twinkeling in Sarafians ogen wanneer ze het niet laten kan
om toch nog even naar Vincents laatste zelfmoordpoging te verwijzen: “Nou je hebt anders wel onze hele slaappillenvoorraad er
doorheen gejast.” Het is een dynamiek waarvan je langzaamaan gaat vermoeden dat
Vincents zelfmoordpogingen net zoveel een
schreeuw om aandacht zijn, als een oprechte
milieuactivistische daad.
Er lijkt geen uitweg te zijn uit die impasse,
totdat tante Nikki vanuit Parijs op bezoek
komt. Nikki is het type grote glimlach, niets
aan de hand. De Franse steractrice Alexandra
Lamy (Ricky) speelt haar als een nerveus rokende en vlot babbelende wervelwind, een
charmeur die Vincent met haar energie
overdondert. Een pact om stiekem mee naar
Parijs te gaan is snel gemaakt. Alleen... al die
grandeur? Zijn het gewoon de manieren van
een grootsteedse Parisienne? Of verbergt
Nikki een onzekerheid? Tijdens de kolderieke roadtrip, waarin ze op de hielen worden
gezeten door Vincents familie, worden kloven overbrugd. Wat was dat ook alweer met
milieuactivisme?
GUUS SCHULTING

Vincent
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BELGIË/FRANKRIJK, 2016 | REGIE

CHRISTOPHE VAN ROMPAEY | 121 MINUTEN | MET
SPENCER BOGAERT, ALEXANDRA LAMY, BARBARA
SARAFIAN | DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 3
VINCENT

AUGUSTUS EN ONLINE VIA

picl.nl



Paris Can Wait

Eleanor Coppola | Eleanor Coppola, echtgenote
van Francis Ford Coppola, overkwam dit toen ze
van het Filmfestival Cannes naar Parijs werd
gebracht. Francis moest iets in Oost-Europa
doen en liet haar door een van zijn compagnons
naar Parijs rijden. The stuff that dreams are
made on.
TE ZIEN VANAF 27 JULI 

The Crucifixion

Xavier Gens | Wanneer Nicole in conflict komt
met priester Anton doen zich meer en meer
vreemde dingen voor. Ze beginnen te geloven
dat de priester het gevecht met een demon
heeft verloren.
TE ZIEN VANAF 27 JULI 
THECAN
PROMISE
PARIS
WAIT

WAKEFIELD

Wakefield

Lekker weg op eigen zolder
Zo kun je je midlifecrisis ook oplossen:
Howard Wakefield laat zijn advocatenkantoor en getrouwde leven achter door
zich terug te trekken op de zolder boven
zijn garage.
Wat als je zomaar uit je leven kon stappen?
‘Dat is een dwaasheid,’ schreef de Amerikaanse auteur Nathaniel Hawthorne in 1835
in zijn korte verhaal “Wakefield”, ‘die geen
van ons zou begaan, maar waarvan we ons
goed kunnen voorstellen dat een ander het
doet.’ Het verhaal beschrijft hoe de titelfiguur, een Londenaar van goede komaf, op
een middag de deur achter zich dichttrekt en
vanuit een huurhuis om de hoek van zijn
oude woning jarenlang gadeslaat hoe zijn
oude leven zonder hem voortgaat.
Onder dezelfde titel publiceerde E.L.
Doctorow in 2008 een eigentijdse versie van
dat verhaal, die nu is verfilmd door Robin
Swicord. Howard Wakefield (Bryan
Cranston) is advocaat in Manhattan en
woont met zijn jongere vrouw Diana (Jennifer Garner) en hun tweelingdochters in een
riant huis in de buitenwijken. Tot hij op een
dag door een reeks toevalligheden een nacht
op de zolder van de losstaande garage naast
het huis slaapt, en schijnbaar impulsief besluit om daar te blijven. Van achter het sierlijk ronde raam observeert hij maandenlang
hoe bescheiden de leegte is die hij achterlaat
in de levens van zijn vrouw en kinderen.
Na het lezen van Thomas Elsaessers introductie op de ‘cinema van abjectie’ elders
in dit nummer, biedt Wakefield een interessante casestudy: wat gebeurt er als je dat
idee van abjecte personages naar Hollywood

Une vie

Stéphane Brizé | Verfilming van een boek van
Guy de Maupassant over het leven van Jeanne,
een vrouw in de negentiende eeuw aan het
begin van haar volwassen leven die ontdekt dat
het leven zeg maar niet over rozen gaat.

haalt? Howard Wakefield zet immers doelbewust dezelfde stap als de Europese personages die Elsaesser op een rij zet: hij verruilt
zijn middenklasse bestaan voor een leven in
de marge, buiten het systeem van de westerse consumptiemaatschappij.
Maar waar Howard als personage nar het
abjecte beweegt, gaat regisseur/scenarist Robin Swicord de andere kant op. De abjecte
personages van Elsaesser staan geen sympathie of empathie toe. De narcistische Howard,
jaloerse echtgenoot en afwezige vader, is geen
sympathieke man. Maar Swicord werkt hard
om desondanks de empathie van de kijker
voor het personage te winnen. Door de iets te
zoete pianomuziek. Door de gekunstelde crisismomenten, sterker aangezet en zoetsappiger opgelost dan in Doctorows verhaal. En
vooral door de voice-over waarin Howard zijn
visie op de wereld laat horen, als context bij
de one-man-show die Cranston in beeld
geeft. Die voice-over zit overigens vol zinnen
die direct aan Doctorow zijn ontleend en de
film een nuffig literaire ondertoon geven.
Het plaatst Wakefield in een vreemd schemergebied. Enerzijds worden – zeker voor
Hollywoodbegrippen – bewonderenswaardig complexe ideeën en morele vraagstukken
aangepakt. Anderzijds worden de uiterste
consequenties daarvan geschuwd, ten faveure van het toch weer omarmen van de
consumptiemaatschappij.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Wakefield

VERENIGDE STATEN, 2016 | REGIE ROBIN

SWICORD | MET BRYAN CRANSTON, JENNIFER GARNER |
106 MINUTEN | DISTRIBUTIE DUTCH FILMWORKS | TE
ZIEN VANAF 20 JULI 

het vizier van de lokale maffia.
TE ZIEN VANAF 3 AUGUSTUS 

		

The Dark Tower			

Nikolaj Arcel | Een sciencefantasywesternactionhorrorfilm gebaseerd op de gelijknamige serie

TE ZIEN VANAF 27 JULI 

Gilbert

Neil Berkeley | Biopic over Gilbert Gottfried,
stemacteur en legendarisch stand-up comedian.
TE ZIEN VANAF 3 AUGUSTUS 

Overdrive

Antonio Negret Twee autodieven die toevallig
ook broers zijn, reizen naar Zuid-Frankrijk op
zoek naar nieuwe slachtoffers, maar komen in
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Louise en hiver

Geanimeerde
terugblik van
oude dame
Voor de bejaarde dame in de animatie
Louise en hiver die per ongeluk moederziel alleen achterblijft in een vakantieoord, lijkt dit lot wonderwel uit te pakken
– met dank aan de zee en een aanwaaiend
hondje.
In een zonovergoten, in pastelkleuren geschilderd Frans badplaatsje doen de mensen
wat ze nou eenmaal doen als ze in zo’n oord
op vakantie zijn: lol maken, zonnen, zwemmen, kletsen, ijsjes eten. Neem het ze eens
kwalijk. Alles ademt er idylle. Behalve misschien die ene bejaarde dame die onder die
parasol zit. Ze is inwendig aan het mopperen
(met de stem van Dominique Frot, perfect
voor deze rol) en schrijft in haar dagboek:
‘Wat maken ze een herrie.’ Al die lawaaimakers nemen maar bezit van het strand,
schreeuwen maar naar hun kinderen – die ze
overigens best thuis hadden mogen laten…
Dan springt het verhaal terug in de tijd,
naar vorige zomer. De mopperende dame,
Louise, loopt met haar koffertje naar het station om terug naar huis te gaan, naar het leven in de stad. Maar ze mist de allerlaatste
trein van het seizoen en blijft moederziel al-

The Happy Film

Een onvoldoende voor
verdriet
Stefan Sagmeister is een succesvol
vormgever op zoek naar betekenis. Zijn
juicy designproject over geluk legt vooral
de ondraaglijke lichtheid van zijn bestaan
bloot.
Je zou denken dat de Oostenrijks-Amerikaanse grafisch ontwerper Stefan Sagmeister
niet veel te klagen heeft: een goedlopend ont-

LOUISE EN HIVER

leen achter in een uitgestorven dorp. Ach,
men zal haar vast wel snel komen halen.
Toch? Die nacht breekt een helse storm los
die dagen duurt. Louise zet een kopje thee
met rum. In voice-over horen we haar dagboekaantekeningen. ‘Ik was niet bang. Maar
ik was wel uit mijn humeur.’ Na afloop merkt
een overvliegende helikopter Louise niet op.
En niemand komt.
Louise maakt er maar het beste van. Verbaast zich over wat er uit alle hoeken en gaten aan diertjes tevoorschijn komt. ‘Dat leven overal! Alsof het heeft gewacht op het
vertrek van de vakantiegangers.’ Ook in
haarzelf zit meer leven dan gedacht. Ze
bouwt een hut aan zee, leert vissen en gaat er
elke dag op uit, op avontuur. ‘Iedere ochtend
ontdek ik een nieuwe hemel, een nieuw

strand voor mij alleen.’
Net wanneer je denkt dat Louise en hiver
(Louise in de winter) een kalme, intieme film
vol prachtige waterverf-zeegezichten blijft
waarin einzelganger Louise geleidelijk een
van de dieren aan het strand wordt, tussen
de vogels en de krabbetjes, beginnen de eigenaardige dromen, de mijmeringen en herinneringen zich aan te dienen. ‘Ze komen
langzaam op als geheimzinnige golfjes.’ Zo
reikt Louises ontdekkingsreis ook steeds
meer naar binnen, naar het verleden. En terwijl het allenige bestaan haar goed lijkt te

werpbureau, een portfolio met onder anderen
David Byrne, Lou Reed en het Guggenheim
Museum als klanten, en een kosmopolitisch
bestaan met exposities en lezingen in Europa,
Amerika en Azië. Alleen een film had hij nog
niet. En waar blijft toch het geluk?
The Happy Film is een spin-off van een designproject – dat een paar jaar geleden in expositievorm rondreisde als The Happy Show –
waarin Sagmeister onderzoekt wat de mens,
en zijn eigen persoon in het bijzonder, gelukkig maakt. “Wondering if you’re happy is a
great shortcut to just being depressed” zei
Dorothea Fields in 20th Century Women. Hoe
waar dat is, bewijst The Happy Film.
Sagmeister, die zijn geluk op een tienpuntsschaal waardeert en aan de hand van
een wekelijkse checklist bepaalt hoe tevreden
of ontevreden hij met zichzelf moet zijn, probeert drie methoden uit om zijn gemoed een
boost te geven: meditatie, psychotherapie en

medicijnen. Elke trial van drie maanden zorgt
wel voor een korte opleving, alleen valt die
toevallig telkens samen met een verliefdheid.
Niet verrassend, want eerder hebben we al
gehoord hoe de keldering van zijn geluksscore
verband hield met het stuklopen van zijn vorige relatie. Bovendien wordt al in de eerste
minuten van de film duidelijk dat we te maken
hebben met een man die lijdt aan een onstilbare honger naar aandacht. Daarom ook wil
hij dat wij naar hem (blijven) kijken en lardeert hij dit zelfonderzoek met zijn eigen zoetige designvideo’s. Nogal een sof is het, dat
zijn (co-)regisseur Hillman Curtis tijdens de
draaiperiode zwaar ziek wordt en overlijdt.
Sagmeister weet zich geen raad. “Ik ben verdrietig, maar niet verdrietig genoeg”, jammert hij. Doodgaan is één ding, maar een onvoldoende voor verdriet – nee, dat is pas echt
triest.

boeken van Stephen King. Idris Elba speelt
Roland Deschain, een revolverheld die rondtrekt
in Mid-World, een parallel universum gemodelleerd naar het oude Westen.

Annabelle: Creation

TE ZIEN VANAF 3 AUGUSTUS 

De Emoji Film

Tony Leondis | Over speciale emoji Gene, die op
reis gaat om een normale emoji te worden.
TE ZIEN VANAF 10 AUGUSTUS 

Atomic Blonde

David Leitch | Een undercoveragent van MI6
wordt tijdens de Koude Oorlog naar Berlijn
gestuurd om de moord op een collega te onderzoeken.
TE ZIEN VANAF 10 AUGUSTUS 
DE EMOJI FILM

Louise en hiver

SASJA KOETSIER

bevallen, verschijnt er onverwacht nog iemand in haar leven. Een hondje.
Louise en hiver doet in de verte misschien
denken aan The Red Turtle (Michael Dudok
de Wit, 2016), maar toch is dit andere koek.
Deze vrouwelijke Robinson Crusoe is niet
zozeer in een strijd met de natuur verwikkeld
– overleven kost, met dank aan een inbraakje
in het warenhuis, eigenlijk nauwelijks
moeite. The Hollywood Reporter noemde de
film in een vergelijking dan ook een ‘more
dark and probing character study’ – van een
oudere vrouw die reflecteert op haar moeizame leven ‘while living in carefree, human-
free bliss’. In die ‘mensvrije’ toestand zit de
crux; Louise en hiver gaat vooral over al dan
niet zelfverkozen eenzaamheid en over het
verglijden van de tijd en terugblikken vanuit
de spreekwoordelijke winter des levens.
Net als in Louises geheugen hapert er hier
en daar weleens een radertje in de plot van
deze film, maar dat doen de vele mooie scènes – zoals de droom waarin ze in een klok
op zee rondtolt – snel vergeten. Al met al is
deze kleine vertelling over een moeilijke
dame die zich niet zomaar laat kisten een
klein saluut aan het leven.
JANNA REINSMA

Louise en hiver

111231

FRANKRIJK/CANADA, 2016 | REGIE

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE | 75 MINUTEN | MET
DOMINIQUE FROT | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE
ZIEN VANAF 13 JULI EN ONLINE VIA

picl.nl
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THE HAPPY FILM

The Happy Film

VERENIGDE STATEN/OOSTENRIJK/

FRANKRIJK 2016 | REGIE HILLMAN CURTIS, BEN
NABORS, STEFAN SAGMEISTER | 93 MINUTEN |
DISTRIBUTIE AMSTEL FILM | TE ZIEN VANAF 17
AUGUSTUS 

David F. Sandberg | Een paar jaar na de dood
van hun dochter verwelkomen een poppenmaker en zijn vrouw een non en een groep weesmeisjes in hun huis. Little did they know dat er
ook een bezeten pop in het huis woont, Annabelle.
TE ZIEN VANAF 10 AUGUSTUS 

Rodin

Jacques Doillon | Een fictieversie van de relatie
van de beroemde Franse beeldhouwer met
Camille Claudel.
TE ZIEN VANAF 10 AUGUSTUS 

RONALD ROVERS
@RONALDROVERS
RODIN
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van augustus/september moeten vóór vrijdag 4 augustus (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 17 augustus.

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

Juli Verwacht Buena Vista Social Club: Adios vanaf do 27 jul | The
Fury of a Patient Man vanaf do 6 jul
| Louise by the Shore vanaf do 13 jul
| Mountain vanaf do 6 jul | Pop Aye
vanaf do 29 jul | Retour en Bourgogne vanaf do 6 jul
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

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

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

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

Juli À bras ouverts vr 7 en di 11 jul,
19.30 | za 8 jul, 13.00 | wo 12 jul, 11.00
| Hotel de Grote L vr 28 jul, 19.30 | za
29 jul, 13.00 | I Am Not Your Negro za
1 jul, 13.00 en 19.30 | di 4 jul, 19.30 |
wo 5 jul, 11.00 | The Sense of an Ending vr 14 en di 18 jul, 19.30 | za 15 jul,
13.00 | wo 19 jul, 11.00 | Souvenir vr

21 en di 25 jul, 19.30 | za 22 jul, 13.00
| wo 26 jul, 11.00
Augustus Hotel de Grote L di 1 aug,
19.30 | wo 2 aug, 11.00

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

Juli Belgica vr 7 jul, 11.00 en 20.00
| The Happiest Day in the life of Olli
Mäki vr 28 jul, 11.00 en 20.00 | Paterson vr 21 jul, 11.00 en 20.00 | United States of Love vr 14 jul, 11.00
en 20.00
Augustus King of the Belgians vr 18
aug, 11.00 en 20.00 | Lion vr 4 aug,
11.00 en 20.00 | Verdwijnen vr 11 aug,
11.00 en 20.00

Alphen a/d Rijn
4 Filmhuis Parkvilla
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijnstroom) | 0172-493 737 | parkvilla.
nl/filmhuis/

Juli La La Land za 8 jul, 20.30 | di 11
jul, 13.30 | vr 14 jul, 20.30 | zo 16 jul,
20.30 | Mein Blind Date mit dem Leben do 6 jul, 20.30 | ma 10 jul, 20.30
| di 11 jul, 20.30 | wo 12 jul, 20.30 |
T2 Trainspotting vr 7 jul, 20.30 | zo
9 jul, 20.30 | do 13 jul, 20.30 | za 15
jul, 20.30
Zomerstop ma 17 jul /m za 12 aug
Augustus 20th Century Women do
24 aug | 20.00 | za 26 aug | 20.00 |
di 29 aug | 13.30 | wo 30 aug | 20.00
| A bras ouvert ma 14 aug | 20.00 | di

15 aug | 20.00 | za 19 aug | 20.00 | di
22 aug | 13.30 | King of the Belgians
vr 25 aug | 20.00 | ma 28 aug | 20.00
| di 29 aug | 20.00 | Lion za 12 aug |
20.00 | di 15 aug | 13.30 | wo 16 aug |
20.00 | vr 18 aug | 20.00 | Moonlight
do 17 aug | 20.00 | ma 21 aug | 20.00 |
di 22 aug | 20.00 | wo 23 aug | 20.00
| Sami Blood do 31 aug | 20.00 | za 2
sep | 20.00 | di 5 sep | 13.30 | wo 6
sep | 20.00

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

Juli Premières La fille de Brest vanaf
do 13 jul | Just Like Our Parents vanaf do 27 jun | La mort de Louis XIV
vanaf do 20 jul | Rock ’n Roll vanaf do
6 jul | Una vanaf do 27 jun | Viceroy´s
House vanaf do 13 jul | Une Vie vanaf do 27 jun | Wakefield vanaf do 20
jul | Nog te zien Câini | Sage femme |
De keuze van mijn vader | My Cousin
Rachel | Exhibition on Screen Michelangelo: Love and Death di 4 jul,
19.15 | Klassiekers Martin Scorsese
Goodfellas | Raging Bull | Taxi Driver
| Previously Unreleased Homo sapiens ma 13 jul | Koza ma 17 jul |
Gay & Lesbian Summer Film Vanaf 17 juli elke maandagavond met
de films:
Beautiful Something | Gods Own
Country | The Handmaiden | Holding the Man | Kater | Liz in September | Tattoo | Tru Love | La vie d’Adèle (Zie website de exacte speeldata en -tijden)
Augustus Premières The Big Sick
vanaf do 3 aug | Wolf and Sheep vanaf do 10 aug | Movie Nights Onder De
Toren do 10, do 17 en do 24 aug | Royal Opera House Madame Butterfly (live registratie vanuit The Royal
Opera House) wo 16 aug, 20.15

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

Juli Verwacht Homo Sapiens vanaf do 27 jul | Koza vanaf do 13 jul
| Louise en Hiver vanaf do 13 jul |
The Swedisch Theory of Love vanaf do 13 jul
Augustus Verwacht Kedi vanaf do 24 aug | Wolf and Sheep vanaf do 10 aug
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl

Juli Verwacht Just Like Our parents
vanaf do 27 jul | Summer 1993 vanaf do 20 jul | Retour en Bourgogne
vanaf do 6 jul | Viceroy’s House vanaf do 13 jul | Une Vie vanaf do 27 jul |
Wakefield vanaf do 20 jul | Cinemore Just Like Our parents vr 21 jul (met
inleiding) | Cine-Expat L’amant double do 27 jul | Retour en Bourgogne
zo 9 jul (Film with English subtitles)
Augustus Verwacht Acquarius vanaf do 17 aug | L’amant double vanaf do 3 aug | Hampstead vanaf do
17 aug | Kedi vanaf do 24 aug | Rodin
vanaf do 10 aug | Cinemore The Beguiled vr 18 aug (met inleiding) | Cine-Expat Acquarius do 24 aug | Safari zo 13 aug (Film with English subtitles)
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl
Juli Premières Homo sapiens vanaf do 27 jul | Koza vanaf do 13 jul | La
mort de Louis XIV vanaf do 20 jul |
Une vie vanaf do 27 jul | Gerestaureerde klassiekers Scorsese Goodfellas vanaf do 6 jul | Raging Bull
vanaf do 6 jul | Taxi Driver vanaf do
6 jul | New York door de ogen van
Scorsese za 15 jul met achtereenvolgens New York Stories (15.30),
Gangs of New York (18.45) en Taxi
Driver (22.00) | De films van Martin Scorsese After Hours za 22 jul,
22.00 | The Aviator zo 9 jul, 15.00 |
Cape Fear ma 3 jul, 21.15 | Casino za
22 jul, 13.00 | Gangs of New York za
15 jul, 18.45 | zo 30 jul, 13.00 | Hugo
(3D) vr 7 jul, 20.30 (na de vertoning een gratis toegankelijk evene-

Frisse lucht in Amsterdam
De drang om in de zomer buiten
films te vertonen is onweerstaanbaar. Begrijpelijk, want wat is er
mooier dan op een zwoele zomeravond in de buitenlucht naar een
geweldige film kijken? Dus slepen
ook dit jaar weer vele filmtheaters
stoelen, schermen en beamers
naar buiten om ons met woorden
als Buitenfilm, Openluchtvertoning, Open Air Cinema of Buitenbios naar buiten te lokken. In Amsterdam heeft niemand meer een
excuus om binnen te blijven, want
daar zijn op allerlei plekken openluchtvertoningen. Inmiddels legendarisch is het Pluk de Nacht
Open Air Film Festival, dat dit jaar
van 16 t/m 26 aug. op het Stenen
Hoofd aan het IJ wordt gehouden.
Het festival onderscheidt zich van
andere openluchtvertoningen
doordat het films vertoont die niet
in het reguliere circuit zijn te zien.
Het zijn films, in de woorden van
de organisatoren, ‘die de grenzen
van de filmkunst willen oprekken

en niet uit een mal komen – of dat
nu de mal van het massavermaak
is, of die van de veilige arthousefilm.’ Het festival zoekt het in ‘vernieuwing en verrassing’ en ‘nog
onbekende makers die een eigenzinnig geluid laten horen’. Wat dat
eigenzinnige geluid is, was op het
moment van schrijven nog onbekend.
Ook aan de overkant van het IJ,
in Amsterdam Noord, zijn films te
zien. EYE vertoont in samenwerking met het antropologische filmfestival Cineblend op 11 juli in Tolhuistuin Park een compilatie van
Ottomaanse filmpjes. Op 8 aug.
kunnen we op dezelfde locatie kijken naar een compilatie van filmpjes uit Nederlands-Indië. En op
12 september staat in Tolhuistuin
Park de koloniale zwijgende film
The Rose of Rhodesia (1918) op het
programma.
Onder de titel Films With a View
is in juli en augustus elke dinsdagavond op het stadstrand Pllek een

Waar Sevilla met
weinig woorden
een emotioneel
vernietigende
onthulling kon bewerkstelligen,
verliest Broers
zich in een te lang
scenario met nog
onderontwikkelde
momenten. Het
obligate liefdes
plot is bovenal een
simplistische
schets van romantiek die bewijst dat het
Schouw vooral om
broederliefde te
doen is. Verder
gaat Broers niet.
11111
Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

THE ROSE OF RHODESIA

cultklassieker of een arthouseparel
te zien. We kunnen dit jaar van 25
t/m 27 aug. ook weer naar de Bijlmerbios op Kraaiennest onder de
metrobaan. Er kan worden gekeken naar films waarvan de titel op
dit moment van schrijven nog niet
bekend zijn. Er kan ook worden gegeten. Traditioneel vertoont World
Cinema Amsterdam, dat van 17 t/m
26 aug. in Rialto wordt gehouden,
ook films in de openlucht op het
Marie Heinekenplein (23-26 aug.).
Dit jaar voor het eerst ook in de

binnentuin van het Tropenmuseum (12 en 13 aug.) en in het Vondelpark (12, 18 en 19 aug.). Te zien zijn
Esteban (Jonal Cosculluela, Cuba),
Newton (Amit V. Masurkar, India),
Mawlana/De prediker (Magdy Ahmed Ali, Egypte) en Wallay (Berni
Goldblat, Burkina Faso).
PLUKDENACHT.NL
TOLHUISTUIN.NL
CINEBLEND.NL
PLLEK.NL
FACEBOOK.COM/BIJLMERBIOS
WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

ment in EYE Arena, waar korte films
van Georges Méliès op 35mm worden vertoond met live muzikale begeleiding) | The Last Waltz wo 5
jul, 16.30 | A Letter to Elia wo 19 jul,
18.45 | Il mio viaggio in Italia wo 26
jul, 19.00 | A Personal Journey with
Martin Scorsese Through American
Movies zo 2 jul, 19.00 | Shutter Island za 1 jul, 21.15 | Silence za 29 jul
15.30 | The Wolf of Wall Street vr 7
jul, 17.00 | di 18 jul, 15.00 | Scorsese kiest America America wo 19 jul,
20.15 | vr 28 jul, 15.30 | Bob Dylan:
No Direction Home di 4 jul, 19.00 |
The Chase za 8 jul, 22.00 | vr 14 jul,
22.00 | Faces ma 31 jul, 21.30 | Force
of Evil za 1 en di 11 jul, 19.15 | Insiang
zo 2 jul, 16.30 | One-Eyed Jacks ma
10 jul, 21.15 | zo 23 jul, 13.00 | Trances (El hal) di 25 jul, 19.15 | Cinema
Egzotik: Scorsese’s Film Foundation Night Shock Corridor + The Seventh Cross vr 21 jul, 20.00
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website
4 Het Ketelhuis

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

JULI
Premières Beyond The Mountains
And Hills vanaf do 20 jul | Bigfoot Junior vanaf wo 26 jul | Brandweerman
Sam vanaf za 15 jul | Cars 3 vanaf za
8 jul | Just Like Our Parents vanaf
do 27 jul | Rock ‘n Roll vanaf do 6 jul
| Summer 1993 vanaf do 20 jul | Nog
te zien Broers | Donkeyote | Pop Aye
| The Sense of an Ending | Verschrikkelijke Ikke 3 | Amongst Friends
Sneak Preview ma 17 jul, 21.15 | Zomerprogramma Gevarieerd aanbod
aan speciale evenementen zie t.z.t.
de website
Augustus Premières De Emoji Film
vanaf wo 9 aug | Indivisibili vanaf do 24 aug | Kedi vanaf do 24 aug |
Orpheline vanaf do 10 aug | Vincent
vanaf do 3 aug | Amongst Friends
Sneak Preview ma 21 aug, 21.15 | Zomerprogramma Gevarieerd aanbod
aan speciale evenementen zie t.z.t.
de website
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl

Juli Verwacht Baby Driver vanaf do
29 jun | Cars 3 vanaf do 13 jul | Una
vanaf do 13 jul | Ketikoti Burn! (Queimada) za 1 jul, 21.30 | After Midnight
Green Room elke za in jul, 00.15
Augustus Verwacht The Big Sick
vanaf do 3 aug | The Nile Hilton Incident vanaf do 24 aug
4 Lab111

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

Juli Memento za 15 jul, 21.30 | The
Cornetto Trilogy Shaun Of The Dead
do 6 jul, 21.30 | Hot Fuzz do 13 jul,
21.30 | The World’s End do 20 jul,
21.30 | StrangeLAB A Cult Movie
Surprise zo 9 jul, 21.30 | Schokkend
Nieuws Presents The Eyes Of My
Mother za 29 jul, 21.30 (voorpremière) | Buitenbioscoop eind juli en begin aug (Raadpleeg t.z.t. de website)
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl

Juli Verwacht Buena Vista Social
Club: Adios vanaf do 29 jun | Certain
Women vanaf do 13 jul | Dunkirk vanaf do 20 jul | Les fantômes d’Ismaël vanaf do 29 jun | Nocturama vanaf
do 27 jul | Retour en Bourgogne vanaf do 6 jul | Una vanaf do 13 jul | Mar-
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Rialto in juli
Kinderfilmzomer: 19 juli t/m 3 september 2017 | De hele zomer iedere

woensdag, zaterdag en zondag geweldige kinderfilms in Rialto: oud
en nieuw, voor klein en wat groter.
Op 19 juli om 14.30 uur trappen we
feestelijk af met de voorpremière
van Brandweerman Sam: UFO
alarm (3+) met rode loper en echte
brandweermannen. Verder te zien
deze zomer: de spannende en be-

tin Scorsese Programma Goodfellas
zo 16 jul | Raging Bull zo 23 jul | Taxi
Driver zo 9 jul
Augustus Verwacht Body vanaf do
24 aug | The Edge of Seventeen vanaf do 10 aug | Martin Scorsese Programma Hugo 3D zo 20 aug
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Juli Premières Beyond the Mountains and Hills vanaf do 20 jul | Louise en hiver vanaf do 13 jul | La mort
de Louis XIV vanaf do 20 jul
Augustus Premières Aquarius vanaf do 17 aug | Kedi vanaf do 24 aug
| Una mujer fantástica vanaf do 31
aug | Tramontane vanaf do 3 aug |
World Cinema Amsterdam do 17 t/m
za 26 aug Focusprogramma: Actual
Africa en verder het competitieprogramma, Special Screenings, Openluchtvoorstellingen,
Meet the Director, Party’s, eten en
drinken
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl
Juli Café Cineville Donnie Darko vr
7 jul, 23.00 | Eraserhead vr 14 jul,
23.00 | Hard Eight vr 28 jul, 23.00 |
Kids vr 21 jul, 23.00
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 020-624
9318 | Reserveren: evenementen@
zuidafrikahuis.nl | zuidafrikahuis.
nl
Zomerstop

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

Juli Ascent 6 t/m 12 jul | Auf Einmal
13 t/m 18 jul | Brimstone 14 t/m 19
jul | Câini 13 t/m 19 jul | The Circle 6
t/m 12 jul | Demain tout commence
27 t/m 31 jul | Donkeyote 20 t/m 31
jul | The Eagle Huntress 13 t/m 26 jul
| Les fantômes d’Ismaël 20 t/m 26
jul | The Fury of a Patient Man 6 t/m
12 jul | Hidden Figures 20 t/m 26 jul
| Howards End 13 t/m 19 jul | De keuze van mijn vader 23 t/m 26 jul | Little Men 13 t/m 26 jul | Louise en hi-

ADVERTORIAL

toverende animatie Finding Nemo
(6+), de voor een Oscar genomineerde magische film Het Lied van
de Zee (6+) en Pluk van de Petteflet
(6+), verfilming van het beroemde
boek van Annie M.G. Schmidt.
Naast film is er nog meer te doen:
kinderen kunnen bijvoorbeeld
vanaf 14.00 uur komen kleuren en
knutselen in het café.
RIALTOFILM.NL


ver 27 t/m 31 jul | Miss Sloane 6 t/m
12 jul | My Cousin Rachel 6 t/m 19 jul |
Pop Aye 20 t/m 31 jul | Sage femme 6
jul t/m 19 jul | Sprakeloos 6 t/m 12 jul
| The Swedish Theory of Love 27 t/m
30 jul | Viceroy’s house 27 t/m 31 jul |
Film gemist! Manchester by the Sea
elke ma in jul | Onthaast Cinema met
Donkeyote + Pop Aye + 3-gangen Cinemaal za 22 jul | Ontbijt & Film Kedi
(voorpremière), Summer 1993 zo 23
jul | Buitemfilm The Beatles; Eight
days a week vr 21 jul | Captain Fantastic vr 28 jul | I, Daniel Blake vr 14
jul | Perfetti Sconosciuti vr 7 jul
Augustus Verwacht Buena Vista
Social Club: Adios | En amount du
fleuve | Just Like Our Parents | Nocturama | Tramontane | Retour en
Bourgogne | Rock ’n Roll | Vincent |
Zeezucht | Scorsese films Goodfellas | Raging Bull | Taxi Driver | Bui-

tenfilm In Order of Disappearance vr 4 aug

Bergen

Arnhem

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

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

Juli Premières Just Like Our Parents
(Como nossos pais) vanaf do 27 jul
| La mort de Louis XIV vanaf do 20
jul | Une vie vanaf do 27 jul | Viceroy’s House vanaf do 13 jul | Wakefield
vanaf do 20 jul | Nieuw Buena Vista
Social Club: Adios vanaf do 13 jul |
Martin Scorsese Retrospectief Raging Bull ma 24 en ma 31 jul, 19.00 |
Taxi Driver ma 10 en ma 17 jul, 19.00
| Documentaires op Dinsdag 0.03
Seconde di 25 jul, 19.15 | Mysterious
Masterpiece di 11 jul, 19.15 | Samuel
in the Clouds di 18 jul, 19.15
Augustus Premières L’amant double vanaf do 3 aug | Aquarius vanaf do 17 aug | Kedi vanaf do 24 aug
| Una mujer fantástica vanaf do 31
aug | The Nile Hilton Incident vanaf
do 24 aug | Orpheline vanaf do 10 aug
| The Party vanaf do 31 aug | Rodin
vanaf do 10 aug | Tramontane vanaf do 3 aug | Tulip Fever vanaf do 31
aug | Martin Scorsese Retrospectief
Goodfellas ma 7 en ma 14 aug, 18.45 |
The Wolf of Wall Street ma 21 en ma
28 aug, 19.30 | Documentaires op
Dinsdag Burma Storybook di 8 aug,
19.15 | China’s Van Goghs di 15 aug,
19.15 | How To Meet A Mermaid di 22
aug, 19.15 | Lo and Behold di 29 aug,
19.15 | Zaatari Djinn di 1 aug, 19.15

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

Juli Verwacht The Day Will Come
ma 3 en di 4 jul | Paterson ma 10 en
di 11 jul
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

Juli The Bleeder do 6, ma 10 en za 15
jul | Broers za 1, ma 3 en wo 5 jul | La
Chana zo 2 en di 4 jul | The Circle di 11
jul | Django zo 23 jul | Down to Earth
zo 2 en di 25 jul | Les fantômes d’Ismaël do 20, ma 24 en wo 26 jul | The
Fury of a Patient Man za 8, wo 12 en
vr 14 jul | Get Out za 22 jul | I Am Not
Your Negro di 18 jul | Lion zo 16 jul |
My Cousin Rachel vr 28 jul | The Promise za 29 en ma 31 jul | Retour en
Bourgogne do 27 en zo 30 jul | Sage
femme do 13, ma 17 en wo 19 jul |
The Sense of an Ending zo 9 jul | The
Zookeeper’s Wife za 1 en zo 2 jul | Het
Zalig Nietsdoen Eat Pray Love vr 21
jul | Paterson vr 7 jul
Augustus L’amant double za 26
en wo 30 aug | Buena Vista Social Club: Adios di 15 aug | Como nossos pais (Just Like Our Parents) do
27 en di 22 aug | La fille de Brest do
3, zo 6 en di 8 aug | My Cousin Rachel
di 1 en za 5 aug | Retour en Bourgogne wo 9 aug | Rock’n Roll vr 4 en ma 7
aug | Rodin do 24, zo 27 en di 29 aug
| Summer 1993 do 10 en zo 13 aug |
The Promise wo 2 aug | Una vr 18 en
zo 20 aug | Viceroy’s House za 12, ma
14 en wo 16 aug | Une vie ma 28 en do
31 aug | Wakefield za 19, ma 21 en wo
23 aug | Het Zalig Nietsdoen La Dolce Vita vr 11 aug | La Grande Bellezza vr 25 aug

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

Juli Premières Just Like Our Parents
vanaf do 27 jul | Una vanaf do 13 jul |
Viceroy’s House vanaf do 13 jul | Wakefield vanaf do 20 jul | Nog te zien
Donkeyote | Dubbelspel | The Eagle Huntress | De keuze van mijn vader | King of the Belgians | Mountain
| Pop Aye | The Promise | Sage femme | The Sense of an Ending | Do-

En frisse lucht buiten Amsterdam
Ook buiten Amsterdam worden
stoelen en apparatuur naar buiten
gesleept. In Apeldoorn vertoont
Filmtheater Podium Gigant in de
buitenlucht Perfetti sconosciuti (7
juli), I, Daniel Blake (14 juli), de
Beatlesfilm Eight Days a Week (21
juli), Captain Fantastic (28 juli) en
In Order of Disappearance (4 aug.)
In de buitenlucht bij Plaza Futura/Natlab in Eindhoven kunnen
we kijken naar Virgin Mountain (7
juli), La famille Beliér (14 juli), The
Red Turtle (18 juli), Café Society (21
juli), Waterboys (25 juli), Hell or
High Water (28 juli), Toni Erdmann
(31juli), Of ik gek ben (1 aug.), Pride
(4 aug.), Love and Friendship (8
aug.), La pazza gioia (11 aug.),
Rams (15 aug.), Er Ist Wieder Da (18
aug.), Truman (22 aug.) en De helleveeg (25 aug.).
Cultuurpodium De Groene Engel in Oss gaat naar buiten met A
Street Car Named Bob (24 aug.),
Schone handen (25 aug.) en The Idol
(31 aug.). Filmhuis De Pul in Uden
vertoont 8 juli The Jungle Book in
de openlucht. Filmhuis Fraterhuis
in Zwolle gaat naar buiten met I,

Daniel Blake (14 en 15 juli) en Demain tout commence (28 en 29 juli).
De Verkadefabriek in Den Bosch
vertoont buiten Sing Street (1 juli),
El clan (7 en 8 juli), La la Land (14
en 15 juli), Lion (21 en 22 juli), Hell
or High Water (28 en 29 juli), Captain Fantastic (4 en 5 aug.), The
Girl on the Train (11 en 12 aug.), The
Founder (18 en 19 aug.) en Demain
tout commence (25 en 26 aug.).
Het Nutshuis in Den Haag gaat

naar buiten met Some Like It Hot (5
aug.), All These Sleepless Nights (12
aug.), Ghost Dog: The Way of the
Samurai (19 aug.) en Repo Man (26
aug.). Filmhuis De Spiegel in Heerlen vertoont 19 aug. American Honey in Aambos. Ten slotte: Lux in
Nijmegen vertoont van 22 t/m 26
aug. cultklassiekers.
INFO OP DE SITES VAN DE
BETREFFENDE FILMTHEATERS

cuzomer Alive and Kicking wo 19
jul, 19.20 | La Chana wo 5 jul, 19.20
| Whitney: Can I Be Me wo 26 jul,
19.20 | Winnie wo 12 jul, 19.20 | Scorsese Klassiekers Goodfellas ma
17 jul, 19.20| Raging Bull ma 24 jul,
19.20 | Taxi Driver ma 10 en ma 31 jul,
19.20 | Royal Opera & Ballet Otello zo
9 jul, 13.00 (opera recorded)
Augustus Docuzomer Homo Sapiens wo 9 aug, 19.20 | Kedi wo 2
aug, 19.20 | Scorsese Klassiekers
Goodfellas ma 7 aug, 19.20 | Raging
Bull ma 14 aug, 19.20

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

Ook al voelt de stijl
bekend — het minimalisme van de
Roemeense New
Wave met genre-ticks van de
western — Câini is
een robuust debuut. De sfeer
blijft dreigend en
bouwt traag naar
de gewelddadige
climax, alsof de
hele film een soort
uitgerekte Mexican standoff is,
een duel tussen rivalen waarvan er
maar een kan blijven staan.
11111
Ronald Rovers in de
Filmkrant

Juli Câini do 6 jul, 20.30 | vr 7 jul,
16.00 | za 8 jul, 21.30 | zo 9 jul,
20.30 | di 11 jul, 20.00 | Donkeyote vr 14 jul, 16.00 | za 15 jul, 13.30 |
zo 16 jul, 16.00 | di 18 jul, 20.00 | wo
19 jul, 20.30 | vr 21 jul, 21.30 | zo 23
jul, 16.00 en 20.30 | The Eagle Huntress vr 7 jul, 13.30 en 19.00 | za 8
jul, 13.30 en 19.00 | wo 12 jul, 20.30 |
za 15 jul, 21.30 | wo 19 jul, 14.45 | Les
fantômes d’Ismaël vr 21 jul, 15.45
en 21.15 | za 22 jul, 13.00 en 18.45 |
zo 23 jul, 15.45 | vr 28 jul, 21.30 | za
29 jul, 19.00 | zo 30 jul, 15.45 | ma 31
jul, 20.30 | Manchester by the Sea
vr 7 jul, 21.15 | zo 9 jul, 15.45 | vr 14
jul, 13.00 | za 15 jul, 15.45 | za 22 jul,
15.45 | Moonlight do 27 jul, 20.30 |
vr 28 jul, 19.00 | zo 30 jul, 20.30 | My
Cousin Rachel do 20 jul, 20.30 | vr 21
jul, 13.00 | za 22 jul, 21.15 | zo 23 jul,
20.00 | ma 24 jul, 20.30 | vr 28 jul,
15.45 en 21.15 | za 29 jul, 21.15 | zo 30
jul, 20.00 | Perfetti sconosciuti vr 7
jul, 21.30 | za 8 jul, 18.45 | wo 12 jul,
14.45 | vr 14 jul, 21.30 | za 15 jul, 21.15
| Pop Aye vr 14 jul, 13.30 en 19.00 |
za 15 jul, 19.00 | vr 21 jul, 13.30 en
19.00 | za 22 jul, 13.30 | Retour en
Bourgogne do 27 jul, 20.00 | vr 28
jul, 18.45 | za 29 jul, 18.45 | zo 30 jul,
16.00 | ma 31 jul, 20.00 | Sage femme do 6 jul, 20.00 | vr 7 jul, 13.00 en
18.45 | za 8 jul, 13.00 | zo 9 jul, 20.00
| ma 10 jul, 20.30 | wo 12 jul, 14.30 |
do 13 jul, 20.00 | vr 14 jul, 18.45 | za
15 jul, 18.45 | zo 16 jul, 15.45 | wo 19
jul, 20.00 | vr 21 jul, 18.45 | zo 23 jul,
13.00 | wo 26 jul, 20.00 | The Sense of an Ending vr 7 jul, 15.45 | za 8
jul, 15.45 | zo 9 jul, 16.00 | wo 12 jul,
20.00 | Sprakeloos do 13 jul, 20.30
| vr 14 jul, 15.45 | za 15 jul, 16.00 |
zo 16 jul, 13.00 en 20.30 | vr 21 jul,
16.00 | za 22 jul, 19.00 | wo 26 jul,
20.30 | Martin Scorsese Retrospectief Goodfellas do 20 jul, 20.00 | ma
24 jul, 20.00 | za 29 jul, 21.30 | Raging Bull vr 14 jul, 21.15 | ma 17 jul,
20.00 | za 22 jul, 21.30 | Taxi Driver
za 8 jul, 21.15 | ma 10 jul, 20.00 (met
inleiding) | zo 16 jul, 20.00 | Exhibition On Screen Hieronymus Bosch
za 8 jul, 16.00 | zo 9 jul, 13.30 | za 15
jul, 13.00 | ma 17 jul, 20.30 | I, Claude Monet za 22 jul, 16.00 | di 25 jul,
20.00 | vr 28 jul, 16.00 | Sneak Preview di 4 jul, 20.30 | di 11 jul, 20.30 |
di 18 jul, 20.30 | di 25 jul, 20.30
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl | Aanvang: 20.00
Zomerstop
GHOST DOG: THE WAY OF THE SAMURAI
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De Filmkrant verzorgt elke
maand introducties, lezingen en Q&A’s in de filmtheaters.
4 Amersfoort | De Lieve Vrouw
 Just Like Our Parents | 31 juli, 19
uur | Laura van Zuylen
4 Amsterdam | Cinecenter
 Just Like Our Parents | 21 juli, 21
uur | Laura van Zuylen
 The Beguiled | 18 augustus,
21 uur
4 Groningen | GroningerForum
 Taxi Driver | 11 juli, avond | Basje Boer
4 Haarlem | Filmschuur
 Taxi Driver | 10 juli, 19 uur | Gerlinda Heywegen
 Louise en hiver | 15 juli, 17.15 uur
 Raging Bull | 24 juli, 19 uur |
Basje Boer
 L’amant double | 5 augustus,
16.30 uur
 Kedi | 26 augustus, 17 uur
 Goodfellas | 7 augustus, 19 uur
| Basje Boer
4 Rotterdam | LantarenVenster
 Just Like Our Parents, 28 juli |
avond | Laura van Zuylen
4 Utrecht | ’t Hoogt
 Just Like Our Parents | 27 juli, 19
uur | Laura van Zuylen

Voor meer informatie en
boekingen FILMKRANT.NL/
FILMKRANTLIVE

Delft

13 jul | Openlucht Films (rond 22.15)
El Clan vr 7 en za 8 jul | Hell or High
Water vr 28 en za 29 jul | La La Land
vr 14 en za 15 jul | Lion vr 21 en za 22
jul | Sing Street za 1 jul | Ontbijtfilm
Ontbijt om 11.00 | Film om 12.00 met
in juli La famille Bélier | The Idol | El
Olivo | The Second Best Exotic Marigold Hotel | Ventoux | Sneak Preview
Elke di, 21.15
Augustus Premières L’amant double vanaf do 3 aug | Hampstead vanaf do 17 aug | Una mujer fantastica vanaf do 31 aug | Pane e tulipani vanaf do 17 aug | The Party vanaf do 24 aug | Rodin vanaf do 10 aug |
Sneak Preview Elke di, 21.15 | Openlucht Films (rond 22.15) Captain
Fantastic vr 4 en za 5 aug | Demain
Tout Commence vr 25 en za 26 aug |
The Founder vr 18 en za 19 aug | The
Girl On The Train vr 11 en za 12 aug

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuisdenhaag.nl
Juli Verwacht Certain Women vanaf
do 6 jul | Louise en hiver vanaf do 13
jul | Retour an Bourgogne vanaf do
6 jul | Summer 1993 vanaf do 20 jul |
Una vanaf do 13 jul | Martin Scorsese Special Goodfellas vr 7 en di 11 jul,
21.00 | zo 9 jul, 13.15 | zo 16 jul, 16.15
| Raging Bull za 8, wo 12 en za 15 jul,
21.00 | zo 9 jul, 16.15 | zo 16 jul, 11.00
| Taxi Driver do 6, ma 10 en vr 14 jul,
21.00 | zo 9 jul, 10.30 | zo 16 jul, 14.00
| The Wolf of Wallstreet zo 9 en zo
16 jul, 20.00 | do 13 jul, 20.45 | LGBT
Summer 52 Tuesdays ma 17 jul,
19.00 | zo 23 jul, 14.00 | Viva ma 31

jul, 19.00 | Weekend zo 16 jul, 14.00
AUGUSTUS
Haagse Hoogtepunten L’avenir do
17, za 19 en di 22 aug, 19.00 | vr 18,
zo 20 en wo 23 aug, 17.00 | I, Daniel
Blake do 3, za 5 en di 8 aug, 17.00 | vr
4, zo 6 en wo 9 aug, 19.00 | De kinderen van juf Kiet do 24, za 26 en
di 29 aug, 19.00 | vr 25, zo 27 en wo
30 aug, 16.00 | A Man Called Ove do
3, za 5 en di 8 aug, 19.00 | vr 4, zo 6
en wo 9 aug, 16.00 | The Red Turtle
do 10, za 12 en di 15 aug, 17.00 | vr 11,
zo 13 en wo 16 aug, 19.00 | Toni Erdmann do 10 en za 12 aug, 19.00 | vr
11, zo 13 en wo 16 aug, 16.00 | di 15
aug, 18.45 | Tonio do 17, za 19 en di 22
aug, 17.00 | vr 18, zo 20 en wo 23 aug,
19.00 | LGBT Summer Angry Indian Goddesses ma 28 aug, 19.00 | zo
3 sep, 14.00 | L’inconnu du lac zo 27
aug, 14.00 | The Duke of Burgundy
ma 14 aug, 19.00 | zo 20 aug, 14.00 |
Viva zo 6 aug, 14.00
4 Nutshuis

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl

Juli Zomerstop
Augustus Open Air Cinema: Senses of Cinema All These Sleepless
Nights za 12 aug | Ghost Dog: The
Way of the Samurai za 19 aug | Repo
Man za 26 aug | Some Like It Hot
za 5 aug

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

Juli Django do 29 jun t/m ma 3 jul |
I Am Not Your Negro di 11 jul | Little Men do 13 jul t/m ma 17 jul | Sage
femme do 27 jul t/m ma 31 jul | The

Fury of a Patient Man do 20 jul t/m
ma 24 jul | The Sense of an Ending
do 6 jul t/m ma 10 jul
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

15 | 0313‑482 336 | filmhuis-doesburg.nl

Deventer

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

Juli Premières Retour en Bourgogne vanaf do 6 jul | Rock’n Roll vanaf
do 6 jul | Summer 1993 vanaf do 20
jul | Viceroy’s House vanaf do 13 jul |
Une vie vanaf do 27 jul | Nog te zien
Donkeyote | My Cousin Rachel | Sage
femme | Weekfilms Buena Vista Social Club: Adios speelweek 20 jul |
Câini speelweek 27 jul | Little Men
speelweek 6 jul | Sneak Preview di 11
jul, 20.30 | IJsselbiënnale Ascent ma
17 jul (met inleiding en Q&A) | History’s Future ma 24 jul | Passage ma 10
jul (met inleiding en Q&A)
Augustus Premières L’amant double vanaf do 3 aug | Hampstead vanaf do 17 aug | Kedi vanaf do 24 aug
| Sneak Preview di 8 aug, 20.30 |
Weekfilm The Fury of A Patient Man
Speelweek 3 augustus | Verwacht
Quality Time

Diemen
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600
1897 | theaterdeomval.nl | Aanvang: 20.00
Zomerstop

Doesburg
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat

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

Juli Premières The Big Sick vanaf do
13 jul | Just Like Our Parents vanaf
do 27 jul | Retour en Bourgogne vanaf do 6 jul | Viceroy’s House vanaf do

GOODFELLAS

God leeft: Martin Scorsese
Martin Scorsese lijkt in deze
maanden in Nederland op God: hij
is overal. Je kunt geen filmtheater
binnenlopen of er zijn films van
Scorsese te zien. EYE wijdt niet alleen een grote expositie aan Scorsese (nog te zien t/m 3 september)
maar vertoont ook bijna al zijn
films. Die bieden een goed tegenwicht tegen alle zomerbubbelfilms
die je vóór de herfst alweer vergeten bent. Scorsese is niet alleen een
misdaadfilmer maar ook een chroniqueur van de Amerikaanse migrantengeschiedenis en een bevlogen regisseur van spirituele films.
En een gepassioneerd filmkenner,
die in documentaires over de filmgeschiedenis aanstekelijk over zijn
filmliefde praat. Alle aspecten van
het werk van Scorsese komen aan

bod in de vele, vele films die EYE in
juli en augustus vertoont. Het zijn
er te veel om hier te noemen.
Verder vertonen veel filmtheaters de drie films die als zijn grootste meesterwerken worden gezien:
Goodfellas, Raging Bull en Taxi
Driver. In Goodfellas ambiëren drie
jeugdvrienden een maffiacarrière,
maar ook voor zo’n carrière heb je
finesse en de juiste vrienden nodig.
In Raging Bull gebruikt bokser Jake
LaMotta zijn woede en agressie om
tegenstanders tot pulp te slaan,
maar buiten de ring slepen deze
emoties hem naar de ondergang.
In Taxi Driver is Robert De Niro als
Travis Bickle een ex-militair, die
na zijn avonturen in Vietnam met
geweld de decadentie en vuiligheid
die hij om zich heen ziet wil uit-

Doetinchem

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

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

Juli 0,03 Seconden do 29 jun t/m za
1 jul | Brimstone ma 10 t/m wo 12 jul
| Down to Earth do 20 t/m za 23 jul |
The Fury of a Patient Man do 6 t/m
za 9 jul | Get Out do 20 t/m za 23 jul
| The Happiest Day in the Life of Olli
Mäki do 27 t/m za 29 jul | Hidden Figures ma 24 t/m wo 26 jul | In the
Crosswind do 13 t/m za 16 jul | De
kinderen van juf Kiet ma 3 t/m wo 5
jul | Light Years do 27 t/m za 29 jul
| Little Men do 6 t/m za 9 jul | Nocturnal Animals do 29 jun t/m za 1 jul
| T2 Trainspotting ma 17 t/m wo 19
jul | Trainspotting ma 17 t/m wo 19
jul | Voir du pays do 13 t/m za 16 jul |
Sneak Preview Elke zo
Augustus Arrival ma 14 t/m wo 16
aug | The Eagle Huntress do 3 t/m za
6 aug | Hampstead vanaf do 17 aug
(première) | King of the Belgians do
10 t/m za 13 aug | Miss Peregrine’s
Home For Peculiar Children ma 7 t/m
wo 9 aug | Moonlight do 17 t/m za 20
aug | Raw do 3 t/m za 6 aug | Sing
Street do 17 t/m za 20 aug | The Teacher (Ucitelka) do 10 t/m za 13 aug
| The Zookeepers Wife ma 31 jul t/m
wo 2 aug | Sneak Preview Elke zo

Zomerstop

roeien.
De drie films zijn te zien in The
Movies in Amsterdam (net als
Hugo), Filmtheater De Lieve Vrouw
in Amersfoort, Filmtheater/Podium Gigant in Apeldoorn, Focus
Filmtheater in Arnhem (evenals
The Wolf of Wall Street), Chassé
Cinema in Breda, Filmhuis Bussum, Filmhuis Den Haag (net als
The Wolf of Wall Street), Plaza Futura/Natlab in Eindhoven, Groninger Forum (evenals Silence),
Filmschuur in Haarlem, Filmtheater Hilversum, Slieker Film in
Leeuwarden, Lumière Cinema in
Maastricht (net als King of Comedy, Mean Streets en New York New
York), Lux in Nijmegen, Kino in
Rotterdam (m.u.v. Goodfellas),
LantarenVenster in Rotterdam en
Filmtheater Fraterhuis in Zwolle.
INFO OP DE SITES VAN DE
BETREFFENDE FILMTHEATERS

Pereira maakt
mooi gebruik van
lage camera
standpunten,
waarbij vooral de
close-ups van het
oog van de ezel
opvallen. Voor
even is zijn blik de
onze, en zien we
een wereld zonder
scepsis en grenzen, want deze
ezel heeft geen
mening over de
onmogelijke plannen van zijn baas.
In deze wereld
kunnen Manolo en
zijn ezel zelf hun
volgende stap bepalen, en wij mogen gelukkig een
eindje meelopen.
11111
Mariska Graveland over
Donkeyote in de Filmkrant

Juli El ciudadano ilustre do 6, za 8,
di 11 en vr 14 jul, 20.30 | di 11 jul, 14.00
| Demain tout commence vr 7 en vr
14 jul, 16.00 | zo 9 en do 13 jul, 20.30
| di 11 jul, 10.00 | King of the Belgians vr 7, ma 10 en wo 12 jul, 20.30 |
za 8 jul, 15.00
Augustus El Abrazo de la Serpiente vr 11 en ma 14 aug, 20.30 | za 12
aug, 15.00 | À bras ouverts ma 7, di 8
en zo 13 aug, 20.30 | di 8 aug, 14.00
| vr 11 aug, 16.00 | di 15 aug, 10.00 |
La Chana za 19 aug, 15.00 | ma 21 en
di 22 aug, 20.30 | di 22 aug, 14.00 |
Down to Earth wo 16 en wo 23 aug,
20.30 | Dubbelspel do 10, za 12 en di
15 aug, 20.30 | di 15 aug, 14.00 | Eye
in the Sky za 19 aug, 23.00 | Lion di
8 aug, 10.00 | wo 9 aug, 20.30 | Een
man die Ove heet za 19 aug, 21.30 |
Perfetti sconosciuti do 17 aug, 21.30
| Pop Aye vr 25 en ma 28 aug, 20.30
| di 29 aug, 10.00 | The Sense of an
Ending do 24, za 26 en di 29 aug,
20.30 | di 29 aug, 14.00 | Sprakeloos
do 31 aug, 20.30 | Vincent vr 18 aug,
16.00 | zo 20 en zo 27 aug, 20.30 |
di 22 aug, 10.00 | za 26 aug, 15.00 |
Waterboys vr 18 aug, 21.30

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

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

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
Juli Premières Les fantômes d’Ismaël vanaf do 29 jun | Beyond the
Mountains and Hills vanaf do 20
jul | La fille de Brest vanaf do 13 jul
| Just Like Our Parents vanaf do 27
jul | Louise en hiver vanaf do 13 jul |
La mort de Louis XIV vanaf do 20 jul
| Retour en Bourgogne vanaf do 6
jul | Rock’n Roll vanaf do 20 jul | Viceroy’s House vanaf do 13 jul | Wakefield vanaf do 20 jul | Martin Scorsese Special Goodfellas vanaf do 6
jul | Raging Bull vanaf do 6 jul | Taxi
Driver vanaf do 6 jul | Zomerfestival
A Bigger Splash ma 10 jul, 16.30 | di
11 jul, 21.30 | Captain Fantastic ma
24 jul, 21.30 | di 25 jul 16.30 | Frantz
ma 10 jul, 21.30 | di 11 jul, 16.30 | The
Handmaiden ma 31 jul, 21.30 | Julieta ma 17 jul, 16.30 | di 18 jul, 21.30
| La La Land ma 17 jul, 21.30 | di 18
jul, 16.30 | Lion ma 24 jul, 16.30 | di
25 jul, 21.30 | Toni Erdmann ma 31
jul, 16.30 | Buitenbios Café Society vr 21 jul, 22.00 | La Famille Beliér
vr 14 jul, 22.15 | Hell or High Water vr
28 jul, 22.00 | The Red Turtle di 18
jul, 22.00 | Virgin Mountain vr 7 jul,
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Electroshocks in Hollywood
Wie niet gelooft dat films invloed
hebben, moet zich even verdiepen
in de geschiedenis van electroshocktherapie. Dat Jack Nicholson
in 1977 in One Flew Over the Cuckoo’s Nest omgeven door griezeldokters afgrijselijk lag te stuiptrekken onder stroomstoten, leidde ertoe dat deze therapie decennialang niet meer werd toegepast.
Dat de iconische beelden met Nicholson een onjuist, op zijn minst
achterhaald, beeld van electroshocktherapie gaven, maakte niet
uit. One Flew Over the Cuckoo’s
Nest paste naadloos in de toen populaire antipsychiatrische stroming die stelde dat psychiaters
slippendragers van de gevestigde
orde zijn omdat ze mensen zouden
dwingen om zich aan een verziekte
maatschappij aan te passen. Als
het niet goedschiks gaat met gesprekken, dan maar kwaadschiks
met medicijnen of electroshocks.
Zoals met Nicholsons personage
McMurphy in One Flew Over the

Cuckoo’s Nest, die als een vrijgevochten geest zoveel haat oproept
bij hoofdverpleegster Ratched dat
zij niet zal rusten voordat hij met
electroshocks in een apathische
zombie is veranderd.
One Flew Over the Cuckoo’s Nest
was de climax van een serie naoorlogse Hollywoodfilms die electroshocks als een barbaarse, onmenselijke behandelmethode afschilderden. The Snake Pit zette in 1948
de toon: een door de populaire Olivia de Havilland gespeelde jonge
schrijfster raakt kort nadat ze getrouwd is in een psychose. Als ze
meegenomen wordt naar een behandelkamer komt daar net een
patiënt in een rolstoel uit rijden.
De boodschap is duidelijk: electroshocks zijn de hel.
Dat is ook de boodschap van
Shock Corridor, Sam Fullers drama
uit 1963. De film is 21 juli in EYE te
zien tijdens Cinema Ezgotik in het
kader van het Martin Scorsese-retrospectief. Shock Corridor is na-

melijk een van de vele films die
door Scorseses Film Foundation,
die zich bezighoudt met het redden van filmisch erfgoed, is gerestaureerd. In Shock Corridor doet
een journalist of hij gek is, omdat
hij wil worden opgenomen in een
psychiatrische inrichting. Hij
hoopt er een spectaculair verhaal
te schrijven over een moord, waar-

22.15 | Waterboys di 25 jul, 22.00
Augustus Premières L’amant double vanaf do 3 aug | The Big Sick vanaf do 3 aug | Hampstead vanaf do
17 aug | Una mujer fantástica vanaf do 31 aug | The Party vanaf do
31 aug | Rodin vanaf do 10 aug | Zomerfestival Bacalaureat ma 14 aug,
21.30 | di 15 aug, 16.30 | Brimstone
ma 28 aug, 21.30 | di 29 aug, 16.30 |
Demain tout commence ma 21 aug,
16.30 | di 22 aug, 21.30 | Florence Foster Jenkins ma 14 aug, 16.30
| di 15 aug, 21.30 | The Handmaiden
di 1 aug, 16.30 | I, Daniel Blake ma 7
aug, 21.30 | di 8 aug, 16.30 | De kinderen van Juf Kiet ma 28 aug, 16.30 |
di 29 aug, 21.30 | Perfetti Sconosciutti ma 7 aug, 16.30 | di 8 aug, 21.30
| Toni Erdmann di 1 aug, 21.30 | Buitenbios Er ist wieder da vr 18 aug,
21.15 | De Helleveeg vr 25 aug, 21.00 |
Love & Friendship di 8 aug, 21.30 | Of
ik gek ben di 1 aug, 21.45 | La Pazza
Gioia vr 11 aug, 21.30 | Pride vr 4 aug,
21.45 | Rams di 15 aug, 21.15 | Truman di 22 aug, 21.00 | Cinema Pirandello do 24 t/m zo 27 aug met films
die gebaseerd zijn op het werk van de
schrijver en nobelprijswinnaar Luigi Pirandello (1867-1936). Speciaal:
Actrice Giovanna Taviani (Kaos) is
aanwezig en zal in gesprek gaan met
het publiek
4 Filmhuis De Zwarte Doos

Enschede

ma 24 jul, 20.30 | za 15 jul, 21.15 | za
22 jul, 18.30 | The Fury of a Patient
Man za 22 jul, 21.15 | wo 26 en vr 28
jul, 20.00 | Howards End vr 21, 15.30
| do 27 jul, 20.30 | King of the Belgians vr 14 jul, 15.30 | di 18, do 20,
zo 23 en ma 31 jul, 20.30 | za 29 jul,
21.15 | Little Men do 6 jul, 20.30 | za
8 jul, 21.15 | Sage femme za 29, 18.30
| zo 30 jul, 20.30 | Souvenir za 15 jul,
18.30 | ma 17, wo 19, vr 21, di 25 en
vr 28 jul, 15.30 | The Teacher vr 7 jul,
15.30 | ma 10 jul, 20.30 |
Augustus Donkeyote vr 11 aug, 15.30
| wo 16 aug, 20.30 | The Eagle Huntress za 12 aug, 18.30 | The Fury of
a Patient Man di 1 aug, 20.30 | vr 4
aug, 15.30 | za 5 aug, 21.15 | Howards
End vr 4 en wo 9 aug 20.30 | I Am Not
Your Negro za 5 aug , 18.30 | ma 7 en
di 15 aug, 20.30 | za 12 aug, 21.15 |
Just Like Our Parents do 10 en zo 13
aug, 20.30 | Sage femme do 3, zo 6,
di 8, vr 11 en ma 14 aug 20.30 | Souvenir wo 2 aug 20.30

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

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

Juli Denial di 11 jul, 19.00 | Glory di 4
jul, 19.00 | King of the Belgians ma
17 jul, 20.15 | Lady Macbeth ma 3
jul, 20.15 | wo 5 jul, 19.00 | A Monster Calls ma 10 jul, 20.15 | wo 12
jul, 19.00 | Once Upon a Time in the
West ma 31 jul, 20.15 | United Kingdom ma 24 jul, 20.15
Augustus Bram Fischer ma 14 aug,
20.15 | Daughters of the Dust ma
21 aug, 20.15 | Howards End ma 7
aug, 20.15

4 Concordia Film Theater
Expositie

Oude Markt 15 | 053-430 0999 |
concordia.nl | Raadpleeg de website
voor het programma

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

Juli 20th Century Women do 13 en vr
14 jul, 20.00 | wo 14 jul, 13.30 | Brimstone do 6 en vr 7 jul, 20.00 | Down
to Earth di 4 en wo 5 jul, 20.00 | wo 5
jul, 13.30 | I, Daniel Blake di 11 en wo
12 jul, 20.00 | wo 12 jul, 13.30
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

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

Juli El ciudadano ilustre za 8 jul,
18.30 | wo 12, vr 14 en zo 16 jul, 20.30
| Dubbelspel vr 7, zo 9, di 11, do 13 en

mooie traditie: midden in de zomer kun je op wereldreis zonder de
stad te hoeven verlaten dankzij
World Cinema Amsterdam, het
festival dat gewijd is aan de mooiste films die momenteel in Latijns-Amerika, Azië en Afrika gemaakt worden. Er is een competitieprogramma, met negen films uit

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

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

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

EYEFILM.NL

Zomerstop

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

Heerlen

ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | gro-

Rialto in augustus
World Cinema Amsterdam: 17 t/m
26 augustus | Het is inmiddels een

Hardenberg

van de dader misschien in deze inrichting zit. Maar eenmaal binnen
raakt de journalist in de greep van
wanen, met als gevolg: electroshocktherapie. Niet alle participerende journalistiek is aan te bevelen. De film is te zien in een double
bill met The Seventh Cross (Fred
Zinnemann, 1944), een in nazi-
Duitsland spelend oorlogsdrama
met Spencer Tracy over ontsnapte
concentratiekampgevangenen. 	

ADVERTORIAL

negen verschillende landen, de
nieuwe oogst van het Go Cuba!-
project wordt gepresenteerd en er
is weer een hele reeks Special
Screenings. Onder de noemer Actual Africa zoomt het festival dit
jaar in op de cinema van sub-Saharaans Afrika. En natuurlijk ontbreken ook deze zomer de openluchtvoorstellingen niet.
WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

ningerforum.nl | Raadpleeg de
website voor exacte data en aanvangstijden

Juli Premières Brandweerman Sam
vanaf fo 27 jul | Certain Women vanaf do 6 jul | La fille de Brest vanaf do
13 jul | Louise by the Shore vanaf do
13 jul | Retour en Bourgogne vanaf do
6 jul | Una vanaf do 13 jul | Viceroy’s
House vanaf do 13 jul | Une vie vanaf do 27 jul | Wakefield vanaf do 20
jul | Scorsese films Goodfellas zo 16,
di 25 en vr 28 jul | Raging Bull di 18,
za 22 jul | Silence zo 23 jul | Taxi Driver di 11, za 15 en zo 30 jul | docs Alive
And Kicking wo 19 jul | Donkeyote wo
12 jul | Hier ben ik wo 26 jul
Augustus Premières L’amant double vanaf do 3 aug | The Big Sick vanaf do 3 aug (o.v.b.) | Orpeline vanaf do 10 aug | Rodin vanaf do 10 aug
| Vincent vanaf do 3 aug | Scorsese films Raging Bull di 1 aug | Silence za 5 en zo 6 aug | docs Homo Sapiens wo 2 aug | The Swedish Theory
of Love wo 9 aug
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30

Juli Don’t Breathe za 8 en ma 10 jul,
20.00 | Get Out za 8 en ma 10 jul,
22.00 | Un Sac de Billes za 1 en ma
3 jul, 20.30 | Double Bill Don’t Breathe & Get Out za 8 en ma 10 jul (5
euro per film)
Augustus Zomerstop tot half aug

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

Juli Verwacht Certain Women vanaf do 6 jul | Louise en hiver vanaf do
13 jul | La mort de Louis XIV vanaf
do 13 jul | Retour en Bourgogne vanaf do 6 jul | Rock ’n Roll vanaf do 6 jul
| Una vanaf do 13 jul | Wakefield vanaf do 20 jul | Martin Scorsese Klassiekers Raging Bull ma 24 en ma 31
jul, 19.00 | Taxi Driver ma 10 en ma
17 jul, 19.00
Augustus O.a. verwacht: Martin
Scorsese Klassieker Goodfellas ma
7 en ma 14 aug, 19.00 | Raadpleeg
verder t.z.t. de website

La región salvaje
heeft de potentie
van een instant-klassieker,
al is het alleen al
omdat het een
film is die op je
netvlies gebrand
blijft en misschien
de nacht na je bioscoopbezoek al je
nachtmerries binnen sijpelt.
11111
Beri Shalmashi in de
Filmkrant

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

Juli Free Fire ma 10 jul, 20.00 | In the
Crosswind do 27 en za 29 jul, 20.00
| King of the Belgians do 6 t/m za 8
jul, 20.00 | zo 9 jul, 14.00 | The Lost
City of Z do 20 t/m za 22 jul, 20.00 |
The Other Side of Hope do 13 t/m za
15 jul, 20.00 | Familiefilms elke zo
vanaf 16 jul, 14.00
Augustus Homo Sapiens za 26 aug,
20.00 | zo 27 aug, 14.00 (met lezing) | Maudite Poutine ma 28 aug,
20.00 | Nocturama do 24 en vr 25
aug, 20.00 | Song to Song do 10 t/m
za 12 aug, 20.00 | Through the Wall
do 3 t/m za 5 aug, 20.00 (voorpremière) | Familiefilms zo 6 en zo 13 aug,
14.00 | Openluchtfilm in Aambos
American Honey za 19 aug, ongeveer
21.00 (gratis)

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

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | filmhuishengelo.nl | Aanvang: 20.15
Zomerstop

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

Juli Verwacht L’amant double vanaf do 27 jul | Les fantômes d’Ismaël vanaf do 29 jun | The Fury of a Patient Man vanaf do 13 jul | Hampstead vanaf do 20 jul | Just Like Our
Parents vanaf di 25 jul | Louise en hiver vanaf do 13 jul | Paris Can Wait
vanaf do 27 jul | Retour en Bourgogne vanaf do 6 jul | Rock ‘n Roll vanaf do 6 jul | Summer 1993 vanaf do
20 jul | The Swedish Theory of Love
vanaf do 13 jul | Una vanaf do 13 jul |
Verschrikkelijke Ikke 3 vanaf za 1 jul
| Viceroy’s House vanaf do 6 jul | Une
vie vanaf do 27 jul | Wakefield vanaf za 15 jul | Martin Scorsese Special Goodfellas vanaf vr 14 jul | Raging
Bull vanaf wo 19 jul | Taxi Driver vanaf do 6 jul
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Cinema Pirandello

Lisse

Luigi Pirandello (1867-1936) is het
bewijs dat je ook lichtvoetig en met
humor over serieuze zaken kunt
schrijven. De personages in zijn
toneelstukken en verhalen zitten
verstrikt in zichzelf. Je zou kunnen
zeggen dat ze in een identiteitscrisis verkeren, maar dan zonder de
looiigheid die aan dat begrip
hangt. Ze zitten klem tussen wat ze
denken en voelen en de sociale
maskers waarachter ze zich verschuilen. Dat klinkt modern en dat
is het ook, wat verklaart dat Pirandello nog altijd wordt gelezen,
waarbij ook zijn Siciliaanse gevoel
voor humor zal helpen. Geen lachof-ik-schiet-grappen maar tragikomische absurdistische humor.
Pirandello was ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van film.
Hij bewerkte een aantal van zijn tot
filmscenario’s, maar na zijn dood
stortte de filmwereld zich pas echt
op zijn werk. Inmiddels zijn er bijna 170 lange en korte films en zelfs
series van zijn werk gemaakt. De
beroemdste is Kaos (1984), een
verfilming van vijf Pirandello-verhalen door de broers Paolo en Vittorio Taviani. Natlab in Eindhoven
viert onder de titel Cinema Piran-

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

4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

dello de honderdvijftigste geboor-

tedag van de schrijver met een aantal verfilmingen van zijn werk (van
24 t/m 27 augustus). Natuurlijk is
Kaos te zien, maar wat de feestvreugde nog groter maakt, is dat
Giovanna Taviani, de dochter van
Vittorio Taviani, naar Natlab komt.
Zij speelde als vijftienjarige een
rolletje in Kaos, maar tot een acteercarrière kwam het niet. Giovanna werd regisseur en van haar is
Fughe e approdi (2010) te zien, een
documentaire over de Eolische eilanden.
Uniek is de vertoning van Lo
scaldino (De voetenwarmer). De
zwijgende Pirandelloverfilming uit
1921 is een meer tragisch dan komisch liefdesdrama, waarin een
voetenwarmer een toevallige rol
speelt. Lo scaldino was Pirandello’s tweede ervaring met de filmwereld en anders dan de eerste was
hij er zeer tevreden over. “Genina
[van regisseur Augusto Genina] en
het productiebedrijf hebben me
gevleid met hun aandacht, mij
vierduizend lire betaald en me een
voetenwarmer als herinnering gegeven”, schreef hij opgetogen over
NATLAB.NL
de samenwerking.

KAOS

Augustus Verwacht Aquarius vanaf do 3 aug | The Big Sick vanaf do 3
aug | Kedi vanaf do 3 aug | Una mujer fantástica vanaf za 15 aug | Tulip
Fever vanaf zo 30 aug | Vincent vanaf do 3 aug

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

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

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

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

Zomerstop

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

Juli Buena Vista Social Club: Adios
vanaf do 29 jun | Pop Aye vanaf do 20
jul | Retour en Bourgogne vanaf do
6 jul | Una vanaf do 27 jul | Viceroy’s
House vanaf do 13 jul | Martin Scorsese Special Goodfellas do 20 en ma
24 jul | Raging Bull do 13 en ma 17 jul
| Taxi Driver do 6 en ma 10 jul
Augustus Kedi vanaf do 8 aug
(voorpremière)

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15
Juli American Honey di 4 jul | Fences di 25 jul | Silence di 18 jul | T2
Trainspotting di 11 jul |
Augustus Paterson di 1 aug | Raadpleeg verder t.z.t. de website

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

Zomerstop

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

Juli Certain Women vanaf do 6 jul
| Donkeyote vanaf do 13 jul | La fille de Brest vanaf ma 17 jul | Just Like
Our Parents vanaf do 27 jul | Louise
en hiver vanaf do 13 jul | La mort du
Louis XIV vanaf do 20 jul | Nocturama vanaf ma 31 jul | Retour en Bougogne vanaf do 6 jul | Summer 1993
vanaf do 20 jul | Una vanaf do 13 jul |
Viceroy’s House vanaf do 13 jul | Une
vie vanaf do 27 jul | Wakefield vanaf do 20 jul | Scorsese Special Lezing
do 6 jul, 20.00 | Goodfellas wo 12, di
18 en za 22, 21.15 | The King of Comedy di 11 en ma 17, 21.15 | Mean Streets
vr 7 en do 13 jul, 21.15 | New York New
York zo 9 en za 15, 21.15 | Raging Bull
ma 10, zo 16 en do 20, 21.15 | Taxi Driver za 8, vr 14 en vr 21, 21.15 | Zomerreprises Captain Fantastic wo
26, do 27 en vr 28 jul, 21.15 | Moonlight za 29, zo 30 en ma 31 jul, 21.15
| La pazza gioia zo 23, ma 24 en di
25 jul, 21.15
Augustus L’amant double vanaf
do 3 aug | Aquarius vanaf do 17 aug |
The Big Sick vanaf do 3 aug | Hampstead vanaf do 17 aug | Kedi vanaf
do 24 aug | The Nile Hilton Incident
vanaf do 24 aug | Rodin vanaf do 10
aug | Shot Caller vanaf do 24 aug |
Tramontana vanaf do 3 aug | Vincent vanaf do 3 aug | Wolf And Sheep
vanaf do 10 aug | Zomerreprises Elle
ma 7, di 8 en do 10 aug, 21.15 | I, Daniel Blake ma 14, di 15 en do 17 aug,
21.15 | Lion di 1, wo 2 en do 3 aug,
21.15 | Manchester by the Sea ma
21, di 22 en do 24, 21.15 | Paterson vr
18, za 19 en zo 20 aug, 21.15 | Perfetti sconosciuti vr 4, za 5 en zo 6 aug,
21.15 | Toni Erdmann vr 11, za 12 en zo
13 aug, 21.15

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

Juli 20th Century Women za 1 jul,
19.00 | ma 3 jul, 14.00 | À bras ouverts vr 7 jul, 21.30 | zo 9 jul, 15.00
| wo 12 jul, 20.00 | vr 14 jul, 19.00 |
za 15 jul, 21.30 | di 18 jul, 20.00 | Alone in Berlin do 6 jul, 20.00 | vr 7
jul, 19.00 | za 8 jul, 21.30 | ma 10 jul,
14.00 | I Am not Your Negro vr 14
jul, 21.30 | zo 16 jul, 20.00 | wo 19
jul, 20.00 | Jackie do 13 jul, 20.00
| za 15 jul, 19.00 | zo 16 jul, 15.00 |
ma 17 jul, 14.00 | King of the Belgians vr 28 jul, 21.30 | zo 30 jul, 20.00
| La La Land do 20 jul, 20.00 | za 22
jul, 18.30 | zo 23 jul, 15.00 | di 25 jul,
20.00 | Moonlight za 1 jul, 21.30 | zo
2, wo 5, zo 9 en di 11 jul, 20.00 | za
8 jul, 19.00 | Lady Macbeth zo 2 jul,
15.00 | di 4 jul, 20.00 | Sami Blood vr
27 jul, 20.00 | za 29 jul, 19.00 | ma 31
jul, 14.00 | The Sense of an Ending vr
28 jul, 19.00 | zo 30 jul, 15.00 | Souvenir vr 21 jul, 19.00 | za 22 jul, 21.30
| zo 23 jul, 20.00 | ma 24 jul, 14.00
| Taxi Driver vr 21 jul, 21.30 | wo 26
jul, 20.00
Augustus Ascent vr 25 aug, 21.30 |
zo 27 aug, 15.00 | di 29 aug, 20.00 |

Tans goedmoedige film krijgt een
Nederlandse release als winnaar
van de Big Screen
Competition op
het afgelopen
Filmfestival Rotterdam. Dat de
film in de gratie
kwam bij de publieksjury die de
prijs uitreikt, is
weinig verwonderlijk. Pop Aye is
inderdaad een
crowd pleaser, in
de beste zin van
het woord: subtiel
grappig en
warm-menselijk.
111231
Joost Broeren-Huitenga in de
Filmkrant

The Fury of a Patient vr 11 aug, 21.30
| za 12 aug, 21.30 | zo 13 aug, 20.00 |
wo 16 aug, 20.00 | Goodfellas do 17
aug, 20.00 | zo 20 aug, 20.00 | I, Daniel Blake do 24 aug, 20.00 | za 26
aug, 19.00 | ma 28 aug, 14.00 | In the
Crosswind do 10 aug, 20.00 | ma 14
aug, 14.00 | King of the Belgians wo
2 aug, 20.00 | Little Men vr 25 aug,
19.00 | za 26 aug, 21.30 | zo 27 aug,
20.00 | wo 30 aug, 20.00 | Pop Aye
vr 18 aug, 21.30 | za 19 aug, 19.00 | zo
20 aug, 15.00 | di 22 aug, 20.00 | wo
23 aug, 20.00 | Raging Bull do 3 aug,
20.00 | zo 6 aug, 20.00 | Sage Femme vr 11 aug, 19.00 | za 12 aug, 19.00 |
zo 13 aug, 15.00 | di 15 aug, 20.00 | vr
18 aug, 19.00 | za 19 aug, 21.30 | ma
21 aug, 20.00 | The Sense of an Ending di 1 aug, 20.00 | vr 4 aug, 21.30
| za 5 aug, 21.30 | di 8 aug, 20.00 |
Sprakeloos vr 4 aug, 19.00 | za 5 aug,
19.00 | zo 6 aug, 15.00 | ma 7 aug,
14.00 | wo 9 aug, 20.00

Neerijnen

Middelharnis

Juli Premières Just Like Our Parents
vanaf do 27 jul | Louise en hiver vanaf do 13 jul | Retour en Bourgogne
vanaf do 6 jul | Rock ‘n Roll vanaf do
20 jul | Sing Song vanaf do 20 jul |
Una vanaf do 13 jul | Viceroy’s House
vanaf do 13 jul | Wakefield vanaf do

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

Het dak op!
‘Je kan het dak op’ is in Rotterdam
geen uiting van woede, maar een
aansporing om naar het festival
Roffa mon amour te gaan. Op het
dak van het oude Hofpleinstation,
dat aan vierhonderd bezoekers
plaats plús een fantastisch uitzicht
over de stad biedt, vindt van 19 t/m
30 juli de vijfde editie van het festival plaats. Onder het motto First
Film First Sight vertoont het festival speelfilmdebuten van nog onbekende makers. De organistoren
smokkelen een beetje met Waldstille, want dat is toch echt de
tweede film van Martijn Maria
Smits. Het is de enige film die in
Nederland al in de filmtheaters te
zien is geweest, alle andere zijn
Nederlandse premières. Smits is
op het festival aanwezig om over
zijn film te praten.
De andere films komen uit alle
windstreken. In Dayveon (Amman
Abbasi, VS) belandt een jongen na
de gewelddadige dood van zijn
broer in de bendewereld. Ook Abbasi is op het festival aanwezig.
Pieles (Eduardo Casanova, Spanje)
is een pleidooi om mensen met
zware lichamelijke afwijkingen
niet als freaks te zien. Ook Casanova bezoekt het festival. Wùlu
(Daouda Coulibaly, Senegal) is een
thriller over een jonge, drugs
smokkelende buschauffeur, die een
hoge prijs betaalt voor het geld dat

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

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

Nijmegen
4 Filmhuis O42
Oranjesingel 42 | 024 303 1111 |
filmhuiso42.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 |
lux-nijmegen.nl

hij ermee verdient. Na de vertoning
is er een Q&A met Coulibaly. In het
dystopische Park (Sofia Exarchou,
Griekenland) gaat een groepje tieners ten onder aan verveling en nihilisme in het vervallen Olympische dorp in Athene. Ook Exarchou
is op het festival aanwezig.
Apprentice (Boo Junfeng, Singapore) is een gevangenisthriller
die graaft in de psyche van een bewaker. In Pays (Chloé Robichaud,
Canada) vecht een vrouwelijke
president van een fictief eilandje
tegen seksisme. X500 (Juan Andres
Arango, Colombia) is een drieluik
over drie jongeren in Mexico, Colombia en de Filippijnen die als
migranten op zoek zijn naar een
beter leven. Corpo elétrico (Marcelo Caetano, Brazilië) toont zonder
in groot drama te vervallen de
zoektocht van een jonge homo in
São Paulo naar een gelukkig leven.
En in het zwart-witdrama Live
cargo (Logan Sandler, Bahama’s)
raakt een rouwend stel betrokken
bij lokale conflicten op een eilandje
waar zij tot rust hoopten te komen.
Naast deze tien nieuwe films
staan er twee klassieke debuutfilms
op het programma: Hiroshima mon
amour (Alain Resnais, 1959), de
film waaraan het festival zijn naam
ontleent, en Kids (Larry Clark,
1991), het rauwe tienerdrama dat
twintig jaar geleden voor controverse zorgde: ranzig voyeurisme of
een onthutsend inkijkje in puberlevens?
ROFFAMONAMOUR.COM

DAYVEON
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20 jul | Amongst Friends Sneak Preview ma 17 jul, 21.15 | Retrospectief
Martin Scorsese Goodfellas di 25
jul, 19.30 | Raging Bull di 18 jul, 19.30
| Taxi Driver di 11 jul, 19.30 | Previously Unreleased Certain Women zo
9 jul, 14.30 | wo 12 jul, 19.30 | Nocturama zo 30 jul, 14.30
Augustus Premières The Big Sick
vanaf do 3 aug | Hampstead vanaf do 17 aug | Una mujer fantastica
vanaf do 31 aug | The Nile Hilton Incident vanaf do 24 aug | Rodin vanaf do 10 aug | Summer 1993 vanaf do
17 aug | Tramontane vanaf do 3 aug |
Tulip Fever vanaf do 31 aug | Vincent
vanaf do 3 aug | Filmkring Premières
met korte inleiding do 31 aug, 12.00
| Previously Unreleased Body (Cialo) zo 20 aug, 14.30 | di 22 aug, 19.30
| The Edge of Seventeen zo 6 aug,
14.30 | wo 9 aug, 19.30 | Nocturama
wo 2 aug, 19.30 | Open Air Cult Classics di 22 aug t/m za 26 aug, 21.15

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Zomerstop

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

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

Juli Verwacht Alone in Berlin zo 9
t/m di 11 jul | King of the Belgians
zo 16 t/m di 18 jul | Magallanes zo 2
t/m di 4 jul
Augustus Verwachte buitenbios
The Idol do 31 aug | Schone Handen
vr 25 aug | A Street Cat Named Bob
do 24 aug

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

Juli Zomerstop
Augustus Zomerstop tot do 17 aug

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

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

Juli À bras ouverts vanaf do 13 jul |
The Circle vanaf do 13 jul | Get Out
vanaf do 6 jul | King of the Belgians
vanaf do 27 jul | Mountain vanaf do
13 jul | Noces vanaf do 6 jul | Sami
Blood vanaf do 6 jul | The Sense of an
Ending vanaf do 27 jul | Voir du Pays
vanaf do 6 jul
Augustus Donkeyote vanaf do 10
aug | Lion vanaf do 3 aug | The Promise vanaf do 17 aug | Sage femme
vanaf do 17 aug

Rotterdam

4 Het Gasthuis
Lidwinahof 70

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

Juli Première The Big Sick ma 3 jul |
O.a. verwacht Certain Women vanaf do 6 jul | Dunkirk vanaf do 20 jul |
Louise en hiver vanaf do 13 jul | Retour en Bourgogne vanaf do 6 jul |
Una vanaf do 13 jul | Wakefield vanaf do 20 jul | Sneak Preview elke di,
21.30 | Amongst Friends elke derde
ma van de maand, 21.15 | Expat Arthouse Broers ma 10 jul | Scorsese &
De Niro’s Greatest Hits Raging Bull
do 13 en ma 17 jul | Taxi Driver do 6 en
ma 10 jul | Rediscovering a Masterpiece Heaven’s Gate zo 2, wo 5 en za
8 jul | Royal Opera House Madama
Butterfly wo 12 jul
Augustus O.a. verwacht L’amants
Double vanaf do 3 aug | Aquarius vanaf do 17 aug | Atomic Blonde
vanaf do 17 aug | The Big Sick vanaf do 3 aug | The Edge of Seventeen
vanaf do 3 aug | Elvis & Nixon vanaf do 17 aug | The Eyes of my Mother
vanaf do 3 aug | Kedi vanaf do 24
aug | Sneak Preview elke di, 21.30 |
Amongst Friends elke derde ma van
de maand, 21.15 | Terminator Double Bill The Terminator + Terminator 2: Judgement Day vanaf do 24
aug | Royal Opera House Il Trovatore wo 23 aug
4 Lantaren Venster

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

Juli Verwacht Beyond the Mountains and Hills vanaf do 20 jul | Donkeyote vanaf do 29 jun | Les fantômes d’Ismaël vanaf do 29 jun | La fille de Brest vanaf do 13 jul | Just Like
Our Parents vanaf do 27 jul | Pop Aye
vanaf do 29 jun | Retour en Bourgogne vanaf do 6 jul | Rock ‘n Roll vanaf
do 6 jul | Through the Wall vanaf do
6 jul | Una vanaf do 13 jul | Viceroy’s
House vanaf do 13 jul | Film & Ontbijt
L’amant double zo 2 jul, 11.30 (voorpremière) | Films van Martin Scorsese Goodfellas vanaf do 6 jul | Raging Bull vanaf do 6 jul | Taxi Driver
vanaf do 6 jul
Augustus O.a. verwacht Buena
Vista Social Club: Adios vr 25 aug,
11.45 | Festival Latino Americano
Rotterdam wo 23 t/m zo 27 aug

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

Zomerstop

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

De hang naar actie
verklaart ook de
rusteloze camera
die zoekt naar de
samenhang tussen al die fragmenten. Dat de
film daar niet helemaal in slaagt, is
jammer, maar het
maakt Desple
chins film wel tot
een wild en ambitieus avontuur.
11111
Ronald Rovers over Les
fantômes d’Ismaël in de
Filmkrant

Juli The Circle vanaf do 13 jul | Demain tout Commence za 15 t/m di
25 jul | King of the Belgians vanaf do
13 jul | The Lost City of Z vanaf do 27
jul | Moonlight vanaf do 20 jul | The
Sense of an Ending nog t/m zo 16 jul
| Song to Song nog t/m wo 12 jul | A
United Kingdom nog t/m wo 12 jul |
Voir du Pays nog t/m ma 17 jul
Augustus The Circle di 1 t/m di 8
aug | Dubbelspel vanaf do 24 aug |
The Fury of a Patient Man do 3 t/m
di 22 aug | King of the Belgians di 1
en wo 2 aug | Lion vr 11 t/m di 29 aug
| The Lost City of Z di 1 t/m wo 16
aug | Moonlight di 1 en wo 2 aug | My
Cousin Rachel do 3 t/m wo 30 aug |
Sprakeloos do 10 t/m di 29 aug

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

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

Juli Verwacht Buena Vista Social
Club: Adios | La fille de Brest | Louise
en hiver | Retour en Bourgogne | Viceroy’s House | Zomer Special Filmmarathon, die de hele nacht doorloopt. Raadpleeg t.z.t. de website
voor de datum
Augustus Verwacht L’amant double | Big Sick | Hampstead | Vincent

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

Utrecht

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

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

Zomerstop

FESTIVALLATINOAMERICANO.NL
WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

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

Schiedam

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

Festival Latino Americano. Het
programma kijkt verder dan het
clichébeeld van Cuba als een land
met oude auto’s, gebrekkig internet en vervallen huizen. Het doet
dat onder andere met het speelfilmdebuut El techo (Patricia Ramos), dat drie jongeren portretteert die de tijd doden op een dak
in Havanna. Als ze het idee krijgen
om een pizzeria te beginnen, geeft
de film een inkijkje in de botsing
tussen particulier initiatief en
overheidsbureaucratie. Percueñas
mentiras piadosas (Niccolò Bruna)
kijkt naar de gevoelige kwestie van
Cubaanse emigratie. Een vrouw
die helpt bij het verkrijgen van uitreisvisa wil zelf ook weg als haar
moeder in de Verenigde Staten
stervende is.
Naast nieuwe films over het leven in Cuba vertoont het festival
Cubaanse klassiekers, waaronder
Fresa y chocolate (Tomás Gutiérrez
Alea en Juan Carlos Tabío, 1993) en
het schitterende zwart-witdrama
Memorias del subdesarrollo
(Tomás Gutiérrez Alea, 1968), over
een Cubaanse intellectueel die na
de revolutie niet zoals zijn vriendin
en veel vrienden naar Miami
vlucht, maar op Cuba blijft.

Tilburg

Zomerstop

Schijndel

Zelden belandt er een Cubaanse
film in Nederland, maar deze zomer kunnen we op twee festivals
een selectie Cubaanse films zien.
Zowel World Cinema Amsterdam,
dat van 17 t/m 26 augustus in Rialto wordt gehouden, als het Festival
Latino Americano, van 23 t/m 27
augustus in LantarenVenster, besteden aandacht aan de Cubaanse
cinema. Bij het Festival Latino
Americano gebeurt dat onder de
titel Cuba in Transitie, bij World
Cinema Amsterdam onder de
naam Go Cuba!. De twee Cubaprogramma’s hebben een verschillende invalshoek. Het Festival Latino
Americano vertoont Cubaanse
klassiekers en recente films, bij
World Cinema Amsterdam ligt het
accent op de (korte) films die mede
zijn gefinancierd door Go Cuba!,
een door het festival opgezet fonds
dat jonge Cubaanse filmmakers
ondersteunt. Zo’n fonds is volgens
het festival nodig ‘omdat de vrijheid van meningsuiting op Cuba
onvoldoende gewaarborgd is ondanks de geleidelijke veranderingen van de afgelopen jaren’.
In het volgende nummer van de
Filmkrant besteden we uitvoeriger
aandacht aan beide festivals, maar
als voorproefje alvast aandacht
voor het Cuba-programma van het

Zomerstop

Juli Django do 13 jul | De EX-peditieza 1 jul | Magallanes do 6 jul | Buitenbioscoop The Jungle Book za 8 jul
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

Juli Verwacht Ascent do 27 t/m za
29 jul, 20.30 | Bram Fischer do 6 t/m
za 8 jul, 20.30 | Lady Macbeth do 13
t/m za 15 jul, 20.30 | The Other Side
of Hope do 20 t/m za 22 jul, 20.30 |
Roze film Tru Love di 11 jul, 20.30
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

Twee keer Cuba

Juli O.a. verwacht Donkeyote vanaf do 29 jun | La mort de Louis XIV
vanaf do 20 jul | Pop Aye vanaf do 29
jun | Rock ’n Roll vanaf do 6 jul | Previously Unreleased Certain Women
vanaf do 6 jul | Koza vanaf do 13 jul |
Scorsese Specials Taxi Driver vanaf do 6 jul | Special Daughters of the
Dust ma 3 jul, 18.45 (met nagesprek)
| Forgetting Vietnam za 8 jul, 10.45
(Engels ondertiteld) | Funky Friday Film Alive and Kicking met Linda Hop vr 7 jul | Nick Cave: One More
Thing With Feeling vr 14 jul
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

EL TECHO

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

Juli Verwacht Baby Driver vanaf do
29 jun | Buena Vista Social Club:
Adios vanaf do 29 jun | Les fantômes
d’Ismaël vanaf do 29 jun | La fille de
Brest vanaf do 13 jul | Louise en hiver
vanaf do 13 jul | Retour en Bourgogne
vanaf do 6 jul | Una vanaf do 13 jul |
Viceroy’s House vanaf do 13 jul | Wakefield vanaf do 20 jul | Film Zomer
Festival Elle ma 31 jul, 16.30 | Room
ma 31 jul, 21.30
Augustus O.a. verwacht L’amant
double vanaf do 3 aug | The Big Sick
vanaf do 3 aug | Film Zomer Festival Arrival ma 21 aug, 16.30 | di 22
aug, 21.30 | Captain Fantastic ma 7
aug, 21.30 | di 8 aug, 16.30 | Elle di 1
aug, 21.30 | Hell or High Water ma 14
aug, 16.30 | di 15 aug, 21.30 | La La
Land ma 28 aug, 16.30 | di 29 aug,
21.30 | Moonlight ma 28 aug, 21.30 |
di 29 aug, 16.30 | Nocturnal Animals
ma 21 aug, 21.30 | di 22 aug, 16.30 |
Room di 1 aug, 16.30 | The Red Turtle ma 7 aug, 15.30 | di 8 aug, 21.30 |
Toni Erdmann ma 14 aug, 21.30 | di
15 aug, 16.30
4 Springhaver 1 en 2

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

en Uitloper

Juli Verwacht Baby Driver vanaf do
29 jun | Buena Vista Social Club:
Adios vanaf do 29 jun | Les fantômes
d’Ismaël vanaf do 29 jun | La fille de
Brest vanaf do 13 jul | Louise en hiver
vanaf do 13 jul | Retour en Bourgogne
vanaf do 6 jul | Una vanaf do 13 jul |
Viceroy’s House vanaf do 13 jul | Wakefield vanaf do 20 jul
Augustus O.a. verwacht L’amant
double vanaf do 3 aug | The Big Sick
vanaf do 3 aug | Film Zomer Festival
Arrival wo 23 aug, 19.00 | Captain
Fantastic do 10 aug, 19.00 | Elle wo
2 aug, 19.00 | Hell or High Water wo
16 aug, 19.00 | La La Land wo 30 aug,
19.00 | Moonlight do 31 aug, 19.00 |
Nocturnal Animals do 24 aug, 19.00
| The Red Turtle wo 9 aug, 19.00 |
Room do 3 aug, 19.00 | Toni Erdmann
do 17 aug, 19.00

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

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
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Veerplein 134e (Vue Vlaardingen)
| hetzeepaard.nl | Reserveren via
website
Zomerstop

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

Vlissingen

Zomerstop

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

100% Coco 					 11111
Baby Driver 					 11111
Body 					
11111
The Big Sick 					 11111
Câini 					
11111
Certain Women 					 11111
Donkeyote 					
11111
The Eagle Huntress 					 11111
The Edge of Seventeen 					 11111
Les fantômes d’Ismaël 					 11111
It Comes at Night 					 11111
De keuze van mijn vader 					 11111
My Cousin Rachel 					 11111
The Mummy 					 11111
Pop Aye 					 11111
Retour en Bourgogne 					 11111
La region salvaje 					 11111
Sage femme 					 11111
Sprakeloos 					
11111
Winnie 					
11111
Wonder Woman 					 11111
The Wall 					 11111
is goed |

is redelijk |

is matig |

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111231
111231
11111
11111
11111
11111
11111
11111
is slecht |

Skopein

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

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

Juli Verwacht Dunkirk do 20 jul |
Girls Night Out do 27 jul | Valerian and the City of a Thousand Planets (3D) wo 26 jul | Wakefield do 20
jul | War for the Planet of the Apes
3D do 13 jul
Augustus Verwacht De Emoji Film
wo 9 aug | The Hitman’s Bodyguard
do 17 aug

11111
112311
11111
11111
111231
11111
11111
112311
11111
11111
112311
11111
11111
11111
11111
111231
11111
111231
11111
11111
11111
11111
11111

11111
11111
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111

is zeer slecht |

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

Juli 20th Century Women vr 30 jun
t/m ma 3 jul, wo 5, vr 7 t/m zo 9, di
11, za 15 en zo 16 jul | Bram Fischer
do 6 t/m zo 9 jul, di 11, do 13 en za 15
t/m ma 17 jul | The Day Will Come
do 29 jun, za 1, zo 2, di 4, do 6 en vr 7
jul | Lady Macbeth do 6 jul, za 8 t/m
ma 10, wo 12, vr 14, zo 16 en di 18 t/m
di 25 jul | A United Kingdom do 13
t/m ma 1, wo 19 t/m zo 23, di 25 en
wo 26 jul | United States of Love do
13, vr 14, zo 16, di 18, vr 21 t/m ma 24
en wo 26 jul | Het verlangen do 29
jun t/m zo 2 jul en di 4 jul | Waldstille do 29 jun, za 1 t/m ma 3 jul, wo 5,
vr 7 t/m ma 10 en wo 12 jul | KunstFilmFabriek I, Claude Monet vr 14
en za 15 jul
Augustus Verwacht Ascent | Broers
| Buena Vista Social Club: Adios | La
Chana | The Circle | Django | Dubbelspel | Les fantômes d’Ismaël | King
of the Belgians | Sage femme | Sami
Blood | The Sense of an Ending |
Souvenir | The Zookeepers Wife

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

Zeist

111231
11111
11111
11111
11111
111231
111123
11111
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
11111
111123
111231

is niet gezien

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111231
11111

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
111123
11111

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111

Algemeen Dagblad

Ab Zagt

De Telegraaf

Marco Weijers

NRC Handelsblad

André Waardenburg

de Volkskrant

Floortje Smit

De Filmkrant/Trouw

Dana Linssen

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111

Ronald Rovers

4 Hotel Theater FIGI
Het Rond 2 | 030-692 7497| figi.nl/
bioscoop | Het programma wordt

De Groene
Amsterdammer

Gawie Keyser

Trouw

Juli Abras Ouvert vr 7 jul, 20.30 | za
8 jul, 19.45 | Lion vr 7 jul, 20.15 | vr 14
jul, 19.45 | Moonlight ma 3 en ma 10
jul, 19.45 | Pirates of the Caribbean:
Salazar’s Revenge ma 17, wo 19, vr
21, za 22, ma 24 en wo 26 jul, 19.45 |
Un sac de billes ma 3 jul, 20.15 | The
Sense of an Ending vr 14 jul, 20.15 |
zo 16 jul, 16.00 | Soof 2 za 8 jul, 20.15
| Sprakeloos za 1 jul, 19.45 | zo 2 jul,
15.30 | wo 5 jul, 20.15 | Whitney:
Can I Be Me ma 10 jul, 20.15 | Speci-

Belinda van de Graaf

Juli 0.03 Seconde do 13 jul t/m wo
19 jul | À bras ouverts do 6 jul t/m wo
12 jul | La Chana vanaf do 20 jul | The
Circle do 29 jun t/m wo 12 jul | Get
Out vanaf do 13 jul | King of the Belgians vanaf do 13 jul | Lion vanaf do
20 jul | Magallanes do 29 jun t/m 5
jul | Sami Blood do 29 jun t/m wo 12
jul | The Sense of an Ending vanaf

4 Filmhuis/Servicetheater

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

Cinema.nl/VPRO

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

do 13 jul | Verdwijnen do 29 jun t/m
wo 12 jul
Augustus Broers vanaf do 24 aug |
Buena Vista Social Club: Adios do 24
aug t/m wo 30 aug | El Ciudadano
Ilustre vanaf do 24 aug | Django do 3
aug t/m wo 16 aug | The Eagle Huntress do 3 aug t/m wo 16 aug | Get
Out nog t/m wo 2 aug | King of the
Belgians nog t/m wo 2 aug | Lion nog
t/m wo 2 aug | The Promise do 3 aug
t/m wo 16 aug | Sage femme vanaf
do 24 | The Sense of an Ending nog
t/m wo 2 aug

Het Parool

Venlo

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

Winterswijk

Waalwijk

Gerhard Busch

THE WORLD’S END

Weesp
Juli T2 Trainspotting do 6 jul, 20.00
Augustus Zomerstop

Juli La Chana do 27 en za 29 jul,
20.00 | Despicable Me 3 (3D) za 8
jul, 20.00 | Little Men do 13 en vr 14
jul, 20.00 | Sami Blood do 6 en vr 7
jul, 20.00 | The Sense of an Ending
do 20 en vr 21 jul, 20.00 | za 22 jul,
14.30 | Exhibition on Screen Rembrandt za 22 jul, 20.00
Augustus Raad t.z.t. de website

47 Meters Down 					 11111

is zeer goed |

4 Filmtheater Het Zeepaard

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

Bor Beekman

Juli The Circle za 1 en za 8 jul, 20.00
| Souvenir za 29 jul, 20.00 | The
Zookeeper’s Wife za 15 en za 22 jul,
20.00
Augustus El ciudadano ilustre za 12
en za 19 aug, 20.00 | The Sense of an
Ending za 26 aug, 20.00 | Souvenir
za 5 aug, 20.00

al André Rieu za 22 jul, 20.00 | zo 23
jul, 15.00 (live via satelliet)
Augustus Zomerstop

Voorschoten

Jos van der Burg

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

Shaun of the Dead probeert een jongen tegen de achtergrond van een
zombieplaag in Londen zijn vriendin, die het net heeft uitgemaakt,
terug te winnen. In Hot Fuzz proberen twee rechercheurs cornetto’s
etend een serie mysterieuze sterfgevallen in een dorpje op te lossen.

de Volkskrant

Behoefte aan vrolijke satirische
onzin deze zomer? Dan moet je de
Cornetto-trilogie, ook wel Blood
and Ice Cream Trilogy genoemd, in
Lab111 op 6, 13 en 20 juli niet overslaan. De trilogie bestaat uit de komische en romantische zombiefilm Shaun of the Dead (2004), de
actiekomedie Hot Fuzz en de apocalyptische sciencefictionfilm The
World’s End (2013). De films zijn
geschreven door de Britten Simon
Pegg, die er ook in speelt, en Edgar
Wright, tevens de regisseur. Een
echte trilogie zijn ze niet, maar de
films zijn aan elkaar verwant door
de genresatire, de Britse zwarte
humor en de thema’s jongensvriendschap en eeuwige puberteit.
Dat de hoofdrolspeler in Shaun of
the Dead door het eten van een
cornetto een kater probeert te verdrijven, leidde als grap tot het nogmaals opvoeren van cornetto’s in
de twee volgende films.
Toch nog maar even de plots. In

Vlaardingen

NRC Handelsblad

Cornetto-trilogie

En in The World’s End ontdekken
vijf jeugdvrienden van middelbare
leeftijd op een kroegentocht een invasie van aliens. Ook in deze film
worden weer veel cornetto’s geconsumeerd. The Cornetto Trilogy
moet het niet hebben van diepzinnige humor. De films trekken juist
een fijne lange neus naar al die
Holywoodgenrefilms die hun onzinnige plots als bloedserieuze kost
LAB111.NL
verkopen.

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
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wekelijks aangevuld, raadpleeg de
website voor het complete programma

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

Juli Verwacht Denial vr 7 jul, 20.15 |
ma 10 jul, 20.15 | di 11 jul, 10.30 | Glory wo 12 jul, 14.30 | Lady Macbeth
zo 9 jul, 14.30 | ma 10 jul, 14.30 | wo
12 jul, 20.15 | Voir du pays do 6 jul,
14.30 | za 8 jul, 20.15 | di 11 jul, 14.30
| Waldstille do 6 jul, 20.15 | vr 7 jul,
14.30 | zo 9 jul, 20.15 | di 11 jul, 20.15
Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

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

Juli Guardians of the Galaxy Vol. 2
do 13, 20.00 | zo 16 jul, 14.00 | King
of the Belgians di 25 jul, 14.00 | vr
28 jul, 20.00 | Little Men vr 7 jul,
20.00 | The Other Side of Hope di 11
jul, 14.00 | vr 14 jul, 20.00 | Pirates of
the Caribbean: Salazar’s Revenge za
15, do 27 en za 29 jul, 20.00 | Souvenir do 6 en za 8 jul, 20.00
Augustus Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge vr 4 aug,
20.00 | Verder verwacht Baby Driver | Broers | Dubbelspel | En amont
du fleuve | Pop Aye | Sing | The Sense of an Ending | Sprakeloos | Trolls |
Wonder Woman

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

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |

luxorzutphen.nl

Juli 20th Century Women do 13,
zo 16, ma 17 en wo 19 jul, 20.00 | za
15 jul, 21.00 | Alone in Berlin do 20,
zo 23 en di 25 jul, 20.00 | zo 23 jul,
21.00 | Ascent zo 30 jul, 20.00 |
Bram Fischer za 1 jul, 21.00 | wo 5
jul, 20.00 | Chez Nous vr 7 jul, 20.30
| ma 10 jul, 20.00 | Django do 27 jul,
20.00 | za 29 jul, 21.00 | Down to
Earth vr 21 jul, 17.00 | za 22 jul, 18.30
| Hotel De Grote L vr 28 jul, 17.00 | za
29 jul, 18.30 | I Am Not Your Negro vr
14 jul, 20.30 | di 18 jul, 20.00 | King
of the Belgians vr 21 jul, 20.30 | ma
24 en wo 26 jul, 20.00 | La La Land
vr 14 jul, 17.00 | za 15 jul, 18.30 | Lady
Macbeth do 6, zo 9, di 11 en wo 12 jul,
20.00 | za 8 jul, 21.00 | Magallannes za 1 jul, 18.30 | ma 3 jul, 20.00 |
Moonlight vr 28 jul, 20.30 | ma 31 jul,
20.00 | The Other Side of Hope zo 2
en di 4 jul, 20.00 | The Red Turtle vr 7
jul, 17.00 | za 8 jul, 18.30
Augustus Ascent di 1 aug, 20.00 |
C’est déjà l’été za 26 aug, 18.30 | ma
28 aug, 20.00 | La Chana vr 18 aug,
20.30 | ma 21 aug, 20.00 | Django wo
2 aug, 20.00 | In the Crosswind za 19
aug, 18.30 | di 22 aug, 20.00 | Lion vr
11 aug, 20.30 | di 15 aug, 20.00 | The
March of the Penguins 2 vr 11 aug,
17.00 | za 12 aug, 18.30 | ma 14 aug,
20.00 | Passage vr 4 aug, 17.00 | za
5 aug, 18.30 | Un sac de billes do 10,
zo 13 en wo 16 aug, 20.00 | za 12 aug,
21.00 | Sami Blood do 3, zo 6, di 8 en
wo 9 aug, 20.00 | za 5 aug, 21.00 |
The Sense of an Ending do 17, zo 20
en wo 23 aug, 20.00 | vr 18 aug, 17.00
| za 19 aug, 21.00 | Song to Song vr
25 aug, 20.30 | za 26 aug, 21.00 | wo
30 aug, 20.00 | Souvenir do 24, zo 27
en di 29 aug, 20.00 | vr 17 aug, 17.00 |
Whitney: Can I Be Me vr 4 aug, 20.30
| ma 7 aug, 20.00 | Verrassingsfilm
do 31 aug, 15.00 en 20.00

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via website | filmtheaterfraterhuis.nl
Juli Premières Buena Vista Soci-

Festival Latino
Americano Rotterdam
Van 23 t/m 27 augustus presenteert Festival Latino Americano
Rotterdam films, muziek en feesten in Latijns-Amerikaanse sferen
met een speciale focus op Cuba.

Het festival vertoont 47 films
waarvan 27 Nederlandse filmpremières. Een greep uit het programma: Cubajazz, openingsfilm over
jazz op Cuba, Bad Lucky Goat, een
luchtige komedie uit Caribisch
Colombia, Una Mujer Fantástica,
de nieuwste film van Sebastian Le-

ADVERTORIAL

lio (Gloria) die de prijs voor beste
script won afgelopen Berlinale
(Chili). La Última Tarde, een ontroerende ‘Linklater-film’ uit Peru.
Era o Hotel Cambridge over vluchtelingen in een kraakpand in São
Paulo (Brazilië). Dagelijks wordt
dieper ingegaan op relevante thema’s als migratie, verlangens en
taboes uit de Cubaanse films tijdens de FLAR-TALKS met gasten,
deskundigen en aanwezige regisseurs. Naast film is een hoofdrol
weggelegd voor latinmuziek.

al Club: Adios vanaf do 29 jun | Les
Fantômes d’Ismaël vanaf do 29 jun
| Just Like Our Parents vanaf do 27
jul | Retour en Bourgogne vanaf do
6 jul | Rock ‘n Roll vanaf do 20 jul |
Through The Wall vanaf do 6 jul |
Una vanaf do 13 jul | Viceroy’s House
vanaf do 13 jul | Une Vie (A Woman’s
Life) vanaf do 27 jul | Nieuwe films
Donkeyote vr 30 jun, 16.00 | zo 2 jul,
16.30 | di 4 jul, 14.00 | Louise en Hiver (Louise By The Shore) vr 21 jul,
16.00 | zo 23 jul, 16.30 | di 25 jul,
14.00 | Passage vr 7 jul, 16.00 | zo 9
jul, 16.30 | di 11 jul, 14.00 | The Swedish Theory of Love vr 14 jul, 16.00 |
zo 16 jul, 16.30 | di 18 jul, 14.00 | Verwacht Câini (Dogs) | Pop Aye | Geprolongeerd My Cousin Rachel | The
Promise | Sage Femme | The Sense
of an Ending | Retrospectief Martin
Scorsese Goodfellas za 22 jul, 16.30
| ma 24 jul, 20.15 | Raging Bull za 15
jul, 16.45 | ma 17 jul, 20.15 | Taxi Driver za 8 jul, 17.00 | ma 10 jul, 20.15
| Buitenfilms op het Celeplein Demain tout commence vr 28 en za 29
jul, 21.45 | I, Daniel Blake vr 14 en za
15 jul, 22.00
Augustus Verwacht L’Amant Double | Hampstead | Indivisibili | Kedi
| Rodin

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

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Nog te zien in juli Casper & Emma de
bergen in 4+

Amsterdam
4 Rialto

Juli Brandweerman Sam: UFO Alarm
3+ vanaf wo 19 jul, elke wo, za en
zo (wo 26 jul met LEGO-workshop
om 14.00 en film om 15.15) | Finding
Nemo 6+ za 22, zo 23, wo 26, za 29
en zo 30 jul | Nog te zien Casper &
Emma de bergen in 4+
Augustus Finding Nemo 6+ wo 2
aug | Het Lied van de Zee 6+ za 5, zo
6, wo 9, za 12, zo 13 en wo 16 aug |
Pluk van de Petteflet 6+ za 19, zo 20,
wo 23, za 26, zo 27 en wo 30 aug

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Casper & Emma de bergen in 4+ za 8
t/m ma 31 jul

American Honey

Is Wonder Woman
een geslaagde
film? Ja. Feministisch? Ja, in de
kern wel. (…) Het
idee dat een
vrouw niet dezelfde rechten heeft
als een man wordt
hier absurd, iets
wat de kijker net
zozeer verbaast
als Diana. Dit zijn
de krenten in de
pap: de momenten dat we door de
ogen van de protagonist kijken en
hetzelfde zien als
zij.
11111
Basje Boer in de Filmkrant

De 18-jarige
Star sluit zich
aan bij een
avontuurlijke
groep jongeren die huis
aan huis tijdschriften verkoopt. De
groep wordt
geleid door
Krystal en
doorkruist
rebellerend en feestend de Amerikaanse Midwest in een busje. Onderweg valt Star voor de charmes
van haar opstandige collega Jake.
“American Honey is de moderne
On the Road”, aldus Ronald Rovers
in de Filmkrant. “Maar [scenarioschrijver en regisseur Andrea
Arnold] geeft er een fantastische
eigen draai aan. On the Road meets
Death of a Salesman meets Bande à
part meets Lord of the Flies en Larry Clarks Kids. Lyrisch én realistisch, escapisme én reality check.”
Twin Pics stelt vijf dvd’s van American Honey beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Verdwijnen & Beyond Sleep

Roos (Rifka
Lodeizen) is
op bezoek bij
haar moeder
Louise (Elsie
de Brauw) in
Noorwegen
om de verjaardag van
halfbroertje
Bengt te vieren. Het welkom is niet al
te hartelijk.
Bengt is boos omdat Roos een lange tijd weg is geweest en de verhouding tussen Roos en Louise is
sinds jaar en dag stekelig. “Het
openen van een blikje bier, een
naar adem happende forel: Boudewijn Koole gebruikt deze beelden
in plaats van woorden als ‘ik ben er
ook nog’ of juist ‘ik wil weg’”,
schreef Mariska Graveland in de
Filmkrant. “Verdwijnen is in al zijn

Vroeg in de
ochtend trekken drie surfers naar zee
om de golven
te trotseren.
Op de weg terug krijgen ze
een ongeval.
De 19-jarige
Simon wordt
in comateuze
toestand naar
het ziekenhuis vervoerd, waar de
arts constateert dat hij hersendood
is. Zijn ouders moeten snel een
moeilijke beslissing nemen over
mogelijke orgaandonatie. “Hoewel
zwaarbeladen, wordt het realistische Réparer les vivants nooit zweverig of sentimenteel”, schreef
Pauline Kleijer in de Volkskrant.
“De grote kracht van Réparer les
vivants schuilt in de zorgvuldige
manier waarop het drama omgaat
met de behoefte van de mens betekenis te geven aan schokkende gebeurtenissen. Een sterfgeval mag
niet zomaar uit het niets komen en
nergens toe leiden.” Twin Pics stelt
vijf dvd’s van Réparer les vivants
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 17 augustus. Winnaars
ontvangen bericht en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd
worden.

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest

JULI en Augustus Alleen op zondagen Fietsmug en dansmug 4+ | Otto
is een neushoorn 6+

Deventer
4 Filmhuis De Keizer

Casper & Emma – de bergen in 4+
vanaf wo 23 jul | De kleine prins 6+
vanaf wo 23 jul | De nieuwe avonturen van het molletje 3+ vanaf
wo 16 jul | Siv gaat logeren 7+ vanaf wo 16 jul

Brandweerman Sam 4+ vanaf wo 26
jul | Nog te zien Casper & Emma de
bergen in 4+

Casper & Emma - de bergen in 4+ za
1 jul, 13.00 | zo 2 jul, 13.15 | wo 5 jul,
14.30 | zo 9 jul, 13.00 | zo 16 jul, 13.30
| wo 19 jul, 14.30 | zo 23 jul, 13.30

Réparere les vivants

4 Filmhuis Lumen

4 Focus Filmtheater

4 Filmhuis Bussum

bescheidenheid een rijke film. Verdwijnen is opgenomen in dezelfde
subarctische regio in Noorwegen
waar ook zijn Nooit meer slapen-verfilming Beyond Sleep is gefilmd, en maakt optimaal gebruik
van de besneeuwde locaties, de
lege wegen, de smeltende ijspegels
waar Roos’ halfbroertje muziek
mee maakt en de ijsvlaktes waar
Roos en haar oude Noorse liefde
dronken worden.” September Film
stelt vijf dvd’s van Verdwijnen én
Beyond Sleep beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Delft

Arnhem

Bussum

BAD LUCKY GOAT

Lezersacties

Maastricht
4 Lumière Cinema
Casper en Emma de bergen in 4+
vanaf zo 2 jul

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
De smurfen en het verloren dorp
(3D) 6+ za 8 t/m zo 16 jul, 13.30 |

Verschrikkelijke Ikke 3 6+ za 1, ma
17, wo 19, vr 21, ma 24 en wo 26 jul,
19.00 | zo 2 jul, 15.00 | wo 5, wo 12,
wo 19, za 22 en wo 26 jul, 14.00 | zo
16 jul, 15.30 | zo 23 jul, 14.30

Woerden
4 AnnexCinema
Verwacht Bigfoot Junior (3D) 6+ wo
26 jul | Brandweerman Sam: UFO
Alarm 4+ wo 26 jul | Cars 3 6+ za 8

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Storm: Letters van vuur 9+ zo 2, zo
9 (met knutselactiviteit), zo 16 en
zo 23 juli
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Vondelpark, ingang
Van Eeghenstraat,
Amsterdam
27 maart 2017, 11.32 uur
“Ze moeten er zo zijn,” zegt de Nederlandse
locatiemanager Patrick Noordzij, tegen niemand in het bijzonder. De zon schijnt, het is
warm. Noordzij staat al een half uur te
wachten bij de ingang van het Vondelpark
aan de Van Eeghenstraat. De cast en crew
van Vele hemels boven de zevende zijn onderweg uit Noord, verduidelijkt hij. Het moet
allemaal niet te lang uitlopen, want vanmiddag staan er ook nog opnames gepland.
Vele hemels boven de zevende is Jan Matthys’ verfilming van de gelijknamige, semi-autobiografische debuutroman (2013)
van de Vlaamse bestsellerauteur Griet Op de
Beeck, die zelf het scenario schreef. (Aan de
verfilming van haar tweede roman Kom hier
dat ik u kus is inmiddels ook een begin gemaakt.) Daarin draait het – onder anderen –
om Walter en Elsie, een Vlaams stel dat probeert hun op de klippen gelopen relatie
nieuw leven in te blazen, onder meer met een
reisje naar Amsterdam.
I Amsterdam kan tevreden zijn: ze ontbijten op de bovenste verdieping van de A’DAM
Toren, ze wandelen door het Vondelpark en
ze gaan naar de tentoonstelling van de Pakistaanse kunstenares Nalini Malani in het Stedelijk Museum. “Het is een mooi uitstapje in
het verhaal”, legt regisseur Matthys uit, die

inmiddels op de set is gearriveerd. “Het is
een stralende dag, precies zoals we het wilden.”
Terwijl er een onvoorstelbare hoeveelheid
apparatuur uit de verschillende materiaalwagens wordt geladen, de weg wordt afgezet, ontsierende bordjes worden verwijderd
(‘verboden te BBQ-en in het gehele park’) en
er een stuk rails wordt neergelegd, is Matthys op zoek naar zijn hoofdrolspelers. Hij
vindt Peter Seynaeve (Walter) bij de catering,
Sara De Roo (Elsie) staat iets verderop in het
boek te bladeren waarop de film is gebaseerd.
“Om het juiste gevoel bij de scène te zoeken”,
zegt ze. Er hobbelt een groepje joggers voorbij.
“Laten we al het verkeer gaan?” vraagt
cameraman Stijn Van Der Veken aan Matthys. Die kijkt eens om zich heen en ziet dat er
geen houden aan is; de fietsers laten zich niks
gelegen aan de verkeersregelaars in lichtge-

vende hesjes. “Oké jongens, als de vrachtwagen weg is, gaan we repeteren”, zegt de opnameleider.
“Jullie lopen te Duits,” zegt Matthys, die
vorig jaar een Scottish Bafta won voor zijn
BBC-misdaadserie Shetland, na de eerste repetitie tegen zijn acteurs. “We zijn in Amsterdam!” Tijdens de opnamen staat Mat
thys achter een monitor. Na de eerste take
loopt hij direct naar zijn acteurs. “Als jullie
het park binnenlopen is er nog winst te boeken”, zegt hij.
En tegen Seynaeve. “Het was al heel goed,
maar als jij haar blikje voor de poort nog beantwoordt, is het perfect. Zie de poort als
een transitiepunt, doe iets met je blik.” Met
een lachje: “Je kunt je wel iets Italiaans permitteren. Binnen het geloofwaardige domein, hè!”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

PETER SEYNAEVE (WALTER), REGISSEUR JAN MATTHYS, EN SARA DE
ROO (ELSIE) OP DE SET VAN VELE HEMELS BOVEN DE ZEVENDE

Vele hemels boven de zevende BELGIË/NEDER
LAND 2017 | SCENARIO GRIET OP DE BEECK | REGIE JAN
MATTHYS | PRODUCTIE CAVIAR | IN COPRODUCTIE MET
SUBMARINE FILM | PRODUCENT FRANK VAN PASSEL &
HELENA VLOGAERTS | COPRODUCENT JEROEN BEKER &
SABINE VEENENDAAL | UITVOEREND PRODUC ENT
DIMITRI VERBEECK | CAMERA STIJN VAN DER VEKEN |
MONTAGE JORIS BROUWERS | ART DIRECTOR BART VAN
LOO & JEFF OTTE | KLEDING CHARLOTTE WILLEMS |
MAKE UP MARIËL HOEVENAARS | MUZIEK SPINVIS |
MET BRIT VAN HOOF, SARA DE ROO, PETER SEYNAEVE,
VIVIANE DE MUYNCK | KLEUR, 120 MINUTEN | OMROEP
ÉÉN - VRT | DISTRIBUTIE PARADISO FILMED ENTER
TAINMENT | TE ZIEN VANAF 30 NOVEMBER 

Volgende maand AQUARIUS
KEDI LILY LANE
KNIFE IN THE CLEAR WATER IT
DE FILMKRANT #401

VERSCHIJNT OP DONDERDAG 17 AUGUSTUS

THE NILE HILTON INCIDENT BODY ELVIS & NIXON THE NET
UNA MUJER FANTASTICA KIDNAP GIFTED LA HELADA NEGRA
ONLY LIVING BOY IN NEW YORK
THE BEGUILED FÉLICITÉ THE
LOGAN LUCKY PATTI CAKE$ SPAAK
IN BLUE MAUDIE SAFARI ALPHA THE HITMAN’S BODYGUARD
INDIVISIBLI EVERYTHING, EVERYTHING HAMPSTEAD TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY THE DARK TOWER RENEGADES
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H E M E L EN K AU WBOY N EDER L AN DS E WI N N A AR S O P DE BER LI N ALE A DAN G ER O U S MET HO D
FR E UD VE R S U S J U N G T HE MI LL & T HE C R O SS LEV EN I N EEN S C HI LDER I J VAN BR U EG EL
E X T R E M E LY LO U D & I N C R EDI BLY C LO S E T R AU MAV ER WER K ER T HE R ET U R N O F T HE F I LMC LU B

J O H N A P P E L O P E N T I D F A O V E R L E V E N D E N V A N U T O Y A LE V I A T H A N Z O Z I E T D E D O CU M E NT A I R E V A N D E
2 1 S T E E E U W E R D U S U I T N I C K C A V E L A W L ES S G A A T O O K O V E R D E WA R O N D R U G S LO O P E R T I J D R E I Z E ND E
H U U R M O O R D E N A A R S A R GO U F O ’ S B O V E N I R A N A T M E N H E T FA NT A S T I S CH E LE V E N V A N E E N D E LI NQ U E NT

T h e br o ken c ir c l e b r eak down b i T Ter zo eTe b lueg r ass van r eg isseur hel a asheid der ding en
clo u d aTl as amb iTieuze mindf uc k c inema caesar musT die de Tav iani’s g a an de g evang enis in
seven psychopaThs de geesT van TaranTino 100 jaar hollywood de kolonisTen van beverly hills

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

THE HATEFUL EIGHT TARANTINO’S NIEUWE SCHATKAMER OSSAMA MOHAMMED WON PRINS CLAUS PRIJS
NIETS ZO LAF ALS DE MIDDENWEG OUR LITTLE SISTER KORE-EDA HIROKAZU’S DRIE ZUSTERS HITCHCOCK/
TRUFFAUT HET BESTE INTERVIEW UIT DE FILMGESCHIEDENIS TYPEX TEKENT KERSTMIS MET ANDY WARHOL

#383 DECEMBER/JANUARI 2016

#382 DECEMBER 2015

#383 december/januari 2016

ROEMEENSE FILMERS IN TOPVORM BACALAUREAT & THE TREASURE ONTTAKELEN CORRUPTIE CHINATOWN
FILM NOIR KLASSIEKER IN LOS ANGELES LO AND BEHOLD WERNER HERZOG ONTDEKT HET INTERNET
CAPTAIN FANTASTIC VIGGO MORTENSEN ALS MAFFE VADER WEINER DE SENATOR EN HET SEKSSCHANDAAL

#391 SEPTEMBER/OKTOBER 2016
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FUOCOAMMARE
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LAMPEDUSA ALS DE NIEUWSPLOEGEN WEG ZIJN

#391 september/oktober 2016

#390 september 2016
* j

a

ne ey

TP

ed

AANGEBODEN
DOOR UW
FILMTHEATER,
FDN & NVBF

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

c k s

AANGEBODEN
DOOR UW
FILMTHEATER,
FDN & NVBF

THE CIRCLE VRIJWILLIG JE VRIJHEID OPGEVEN AUSTERLITZ MODERN HERDENKEN INTO THE CROSSWIND
& THE NIGHT OF 1000 HOURS VERBORGEN OORLOGSVERHALEN KORTE FILMS IN OBERHAUSEN SOCIALE
MEDIA VOOR HET INTERNET ESSAY DE VROUWEN VAN SCORSESE PLUS EXCLUSIEF TWIN PEAKS FANZINE

AANGEBODEN
DOOR UW
FILMTHEATER,
FDN & NVBF

CANNES 2017 VAN DE CROISETTE NAAR CALAIS DAUGHTERS OF THE DUST DE MAGISCHE FILM DIE BEYONCÉ
INSPIREERDE LA RÉGION SALVAJE HET BEEST IN DE MENS BRAM SCHOUW OVER BROERS DE ADOLESCENTE
FLIRT MET DE DOOD HOLLAND FESTIVAL BEELDVERNIEUWING IN MANIFESTO, INSIDE EN SETAN JAWA

#399 JUNI 2017

#398 MEI 2017

#397 april 2017

NEDERLANDS FILMFESTIVAL OPENINGSFILM DE HELD EN ANDERE GROTE PREMIÈRES FILMBONZEN TOP 20
WIE HEBBEN DE MACHT VOOR EN ACHTER DE CAMERA? FILMEN VOOR HET MINIMUMLOON ACHT REGISSEURS
OVER HUN INKOMEN AS I OPEN MY EYES HET ANDERE TUNIS 100 X WORLD WIDE ANGLE FILMS VAN 2 EURO

L’AVENIR

PERVERSE PARADE VAN SCHOONHEID

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

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB
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THE NEON DEMON

GET OUT

CAROL

TODD HAYNES MAAKT VERBODEN LIEFDE VOELBAAR

1

#390 SEPTEMBER 2016

#396 maart 2017

#375 APRIL 2015

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

S
T
E
V
E
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#397 APRIL 2017

ON THE ROAD MET DE NIEUWE GENERATIE ‘KIDS’
LAMPEDUSA ALS DE NIEUWSPLOEGEN WEG ZIJN

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

#374 MAART 2015

MADELIEFJES DOLZINNIGE ZOMERZOTHEID NEON BULL VAN MANNEN EN STIEREN BOULI LANNERS ‘DIT IS
MIJN GELOOFSBELIJDENIS’ LES CHEVALIERS BLANCS VERSLAG VANAF DE SET PREVIOUSLY UNRELEASED
EINDELIJK OP HET GROTE DOEK THE RED TURTLE STRANDSPROOKJE CAFE SOCIETY LIEFDE IS TE KOOP

#389 JULI/AUGUSTUS 2016

#395 januari/februari 2017

AMERICAN HONEY

#367 juli/augustus 2014

#366 juni 2014

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

#381 NOVEMBER 2015

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

#396 MAART 2017

JACKIE

LAMPEDUSA
VAN FIRST
ALSLADY
DE NIEUWSPLOEGEN
NAAR MEDIAPRINSES
WEG ZIJN

#382 december 2015
AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

#389 juli/augustus 2016

GIMME DANGER JIM JARMUSCH BIJ IGGY POP IN HET WASHOK ZERO DAYS CYBERTERRORISME IN DE ECHTE
WERELD VERDWIJNEN BOUDEWIJN KOOLE’S VERVOLG OP BEYOND SLEEP LOVING & HIDDEN FIGURES ZWARTE
FILMS WITTE BLIK UNDERGROUND BIOSCOPEN IN AMSTERDAM ALTERNATIEVE FILMS OP GEHEIME LOCATIES

#359 november 2013

#358 oktober 2013

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

#373 FEBRUARI

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

#388 JUNI 2016

#394 december/januari 2017

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

#380 OKTOBER 2015

BRIMSTONE

RELIGIEUZE NEDERLANDERS BEGINNEN NIEUW LEVEN IN AMERIKA
LAMPEDUSA ALS DE NIEUWSPLOEGEN WEG ZIJN

1

#372 JANUARI 2015

#393 november/december 2016

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

LAYLA M.

VAN AMSTERDAM-WEST NAAR HET MIDDEN-OOSTEN
LAMPEDUSA ALS DE NIEUWSPLOEGEN WEG ZIJN

IDFA BENJAMIN BARBER EN ERROL MORRIS ONDERVRAGEN AMERIKA THOMAS ROSENBOOM OVER PUBLIEKE
WERKEN OVERMOED EN ONDERGANG PABLO LARRAIN OVER EL CLUB DE KATHOLIEKE KERK HEEFT ZIJN
EIGEN RECHTSSYSTEEM ER IST WIEDER DA DUITSLAND LACHT OM DE TERUGKEER VAN ADOLF HITLER

BLIKSEMDE MENSELI JKE
SPELEN?
WIE ANDERS DAN
NIKOLA TESLA
DE
SCHICHT KON
E ROLLEN VAN
(EN ANDERE ICONISCH R)
ROCKSTE

AANGEBODEN
DOOR UW
FILMTHEATER,
FDN & NVBF

AANGEBODEN
DOOR UW
FILMTHEATER,
FDN & NVBF

IFFR-SPECIAL: SIERANEVADA ZWARTE KOMEDIE OVER GEEST COMMUNISME PERSONAL SHOPPER KRISTEN
STEWART IS DE NIEUWE ARTHOUSE QUEEN PATERSON POËTISCHE BUSSCHAUFFEUR DICHT DE DAGEN
DAAN BAKKER OVER TIGER-KANDIDAAT QUALITY TIME THE HANDMAIDEN GESTILEERDE KOREAANSE EROTICA

#395 JANUARI/FEBRUARI 2017

#392 oktober/november 2016

#394 DECEMBER/JANUARI 2017

DE KLOOF TUSSEN ZWART EN WIT
LAMPEDUSA ALS DE NIEUWSPLOEGEN WEG ZIJN

JAAROVERZICHT 2016 HET JAAR WAARIN DE FICTIE WON PLUS: DE FAVORIETEN VAN DE REDACTIE MINIRETRO
MARCO BELLOCCHIO TEGENSTRIJDIG ITALIË POESÍA SIN FIN ALEJANDRO JODOROWSKY’S AUTOBIOGRAFISCHE
FILMGEDICHT LA LA LAND MET Z’N ALLEN EMIGREREN ZADIE SMITH IN DE SCHADUW VAN BLACKFACE

#375 april 2015

DAVID BOWIE

#381 november 2015

#388 juni 2016

MICHAEL FASSBENDER IN PAPIER-MACHÉ

#374 maart 2015

SON OF SAUL

MAGISCHE REIS LANGS MYSTERIES VAN HET LEVEN VAN
FATHER AND DAUGHTER-REGISSEUR DUDOK DE WIT

#387 mei 2016
AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

IDFA-SPECIAL MET SHADOW WORLD DE MACHT VAN DE INTERNATIONALE WAPENHANDEL, NIEUWE NEDERLANDSE DOCU’S, 10 JAAR DOCLAB EN 7,5 UUR O.J. SIMPSON PLUS INTERVIEWS: ROBERT JAN WESTDIJK OVER
WATERBOYS, FRANCOIS OZON OVER FRANTZ
EN TERENCE DAVIES OVER A QUIET PASSION

#393 NOVEMBER/DECEMBER 2016

#392 OKTOBER/NOVEMBER 2016

LA FILLE INCONNUE

1

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

TONI ERDMANN HET LEVEN IN DE BUBBEL MARTIN KOOLHOVEN OVER ONCE UPON A TIME IN THE WEST
SNOWDEN OLIVER STONE EN DE SURVEILLANCESTAAT THE WORM PIRATE BAY OFFLINE VIDEOTHEEK
HACKSAW RIDGE DE HERRIJZENIS VAN MEL GIBSON CINEKID SANNETTE NAEYÉ VERTREKT ALS DIRECTEUR

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

#386 april 2016

FRANK
FRANK

‘IK BEN ZOALS DE DUIF. IK BEN OPGEZET EN IK DENK NA EN IK MAAK ME ZORGEN’

THE LOBSTER DE EENZAME NIEUWE WERELD VAN DE DATING-DYSTOPIE SPECTRE BOND VERSUS COPYRIGHT
YOUTH GEHEUGENPALEIS VOOR BEJAARDE ARTIESTEN ELI ROTH OP ZOEK NAAR DE IDEALE PIZZA CANNIBALE
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT GOD ALS MOPPERKONT DE OPKOMST EN ONDERGANG VAN CANNON PART 2

THE RED TURTLE

PAUL VERHOEVEN MET ELLE
TERUG IN COMPETITIE

IMAGINE FILM FESTIVAL DE HUNKERENDE ROBOT THE LOOK OF SILENCE TERUG NAAR INDONESIË NA THE
ACT OF KILLING WHEN MARNIE WAS THERE STUDIO GHIBLI EN HET EINDE VAN EEN TIJDPERK WILLIAM
KENTRIDGE IN EYE FANTASMAGORISCHE SKELETTENDANS TYPEX TEKENT DE WERELD VAN ANDY WARHOL

A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE

ECONOMIE VAN EEN FESTIVAL

#373 februari 2015

ELLE PAUL VERHOEVEN IN TOPVORM HIGH-RISE KLASSENSTRIJD IN FLATGEBOUW THEATRE OF THE WORLD
DE QUAY-BROERS DOEN OPERA MA LOUTE MOORDMYSTERIE À LA BRUNO DUMONT ATOMIC ELEMENTAIRE
POSTAPOCALYPS VAN MARK COUSINS EN MOGWAI THE KNICK GEESTVERRUIMENDE ZIEKENHUISSERIE

een special over de surveillancemachine

#367 juli/augustus 2014

PHOENIX DUITSLAND NA DE OORLOG: TUSSEN AUSCHWITZ EN VERTIGO TIMBUKTU ELEGANTE AANKLACHT
TEGEN EXTREMISME HET JAAR VAN DE BIOSCOOPOORLOG STUNTEN OM DE GUNST VAN DE BEZOEKER LOIN
DES HOMMES CAMUS IN ALGERIJE MOVIES THAT MATTER NADENKEN OVER REPRESSIE EN REDELOOSHEID

WHAT THE IFFR?!

#380 oktober 2015

#387 MEI 2016

SPROOKJE UIT EEN WERELD
ZONDER VADERS

#385 maart 2016

#384 februari 2016

1

we worden bekeken!

#366 juni 2014

HOE LAAT JE DE HORROR VAN AUSCHWITZ ZIEN?

NEDERLANDERS
IN CANNES

ÉVOLUTION

DE WAANZIN VAN DRONES

david

TURIST NIKS VROUWEN EN KINDEREN EERST INHERENT VICE AMERICANA EN 70’S PARANOIA
BIRDMAN
WAANZINNIGE VOGELVLUCHT VAN VERLOPEN SUPERHELD
ADIEU AU LANGAGE DE 3D-KUNST VAN GODARD
ZURICH VERPLETTEREND DEBUUT WENDE SNIJDERS
NATIONAL GALLERY SCHILDERIJEN DIE TERUGKIJKEN

PARABEL OVER NEDERLAND MIGRATIELAND

Boyhood intiem en uniek epos over jeugd en hervonden tijd magic in the moonlight Woody
allens toverkunsten jimmy’s hall communistisch Broeinest previously unreleased school’s
out for summer heli mexicaanse drugsoorlog opinie mooimakers of grensverleggers?

vleesgeworden horror

#365 mei 2014

THE PARADISE SUITE

COU RSE

MICHAEL DUDOK DE WIT FATHER AND DAUGHTER-REGISSEUR IN CANNES MET THE RED TURTLE LAURIE
ANDERSON MAAKTE VREEMD EN DROOMACHTIG FILMESSAY LOVE & FRIENDSHIP EEN AMERIKAAN IN JANE
AUSTEN-LAND MIDNIGHT SPECIAL JEFF NICHOLS IS EEN NIEUWE SPIELBERG THE IDOL FEELGOOD IN GAZA

#386 APRIL 2016

#385 MAART 2016

#384 FEBRUARI 2016

VAN ID CHECK TOT REALITY CHECK

#379 september 2015

MEN & CHICKEN FRANKENSTEIN IN DENEMARKEN DEMOLITION JAKE GYLLENHAAL MET SLOOPHAMER
TRUMBO BEROEPSVERBOD VOOR HOLLYWOOD HARDCORE HENRY EERSTE FIRST PERSON SHOOTER FILM
KOLLEKTIVET THOMAS VINTERBERG KEERT TERUG NAAR DE COMMUNE PETER VAN BUEREN INTERVIEW

FULL CONTACT

IFFR 2016

CRAS H

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

ROOM ALS BUITEN NIET BESTAAT ARABIAN NIGHTS SCHEHERAZADE LEEFT EN WOONT IN PORTUGAL WHERE
TO INVADE NEXT DE RETORIEK VAN MICHAEL MOORE EXPERIMENTER STANLEY MILGRAM ZAG BIJ MENSEN
GEEN MORAAL HISTORY’S FUTURE ENGEL VAN DE GESCHIEDENIS CINEMASIA NIEUWE CHINESE STEMMEN

PLUS EEN

#359 november 2013

cronenberg

hayao miyazaki’s laatste vlucht

ERIK DE BRUYN 15 JAAR NA WILDE MOSSELS TERUG MET J. KESSELS DE JAARLIJKSE BOBO TOP 20 WIE DOET
WAT EN WIE DOET ERTOE? ABEL FERRARA'S PASOLINI DE LAATSTE DAG VAN DE DICHTER-FILMER ROBERT
PATTINSON DE JAMES DEAN VAN DE MILLENNIALS BEYOND CLUELESS LIEFDESBRIEF AAN TIENERFILMS

spiegel voor decadent italië

Cannes 2014 het jaar van de aCtriCes maidan opstand in oekraïne martin koolhoven bezoCht
het mCkee-seminar dit is geen CheCklist dubbelgangers je bent zelf je ergste vijand die frau
des polizisten isolement en huiselijk geweld night moves kunnen we nog idealistisCh zijn?

The wind
rises

n?

CECI N'EST PAS UN PORNO

#378 juli/augustus 2015

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

BEYOND SLEEP HERMANS VERFILMING OPENT HET IFFR FRANCOFONIA SPANNEND DETECTIVE-ESSAY
OVER HET LOUVRE GESNEUVELDE FILMS UIT OORLOGSGEBIEDEN ANOMALISA CHARLIE KAUFMAN EN ALLE
ANDEREN CEMETERY OF SPLENDOUR GLOEDVOLLE LICHTHERAPIE TYPEX TEKENT ANDY AT THE MOVIES

ra te

#372 januari 2015

#379 SEPTEMBER 2015

#378 JULI/AUGUSTUS 2015

#377 JUNI 2015

#377 juni 2015

1

LOVE 3D

SHERLOCKS LAATSTE ZAAK IS EEN ZELFONDERZOEK

CACTUSSEN & PENISSEN

e pi

ONDERGEDOMPELD IN DE 24-UURS

SEKS. NOU EN? TOCH WEER EEN TABOE? AMY SCHUMER ‘ECHT, JIJ OOK JOODS? MAAR JE BENT ZO KNAP’
MICHELANGELO ANTONIONI RETROSPECTIEF IN EYE DE MAN DIE DE FILMKUNST BEVRIJDDE DHEEPAN
CANNESWINNAAR VAN GENREMIXER AUDIARD JAUJA VIGGO MORTENSEN OP JACHT IN NIEMANDSLAND

MR. HOLMES

EISENSTEIN IN MEXICO

EEN MAN. EN NOG EEN MAN. EN EEN GEWEER.

is ch

FRANKLY MY DEAR, THEY DIDN’T GIVE A DAMN

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, NVF & NVB

#376 MEI 2015

ALEX VAN WARMERDAM

#37 1 december 2014

WHILE WE’RE YOUNG BEN STILLER ALS HIPSTER THE DUKE OF BURGUNDY LESBISCHE RETRO-SM MEET
ME IN VENICE EDDY TERSTALL TUSSEN REISGIDS EN TOERIST INSIDE OUT PIXAR ANIMEERT DE EMOTIES IN
JE HOOFD (EN HART) DE STER ALS MERK ACTRICES GAAN IN ZAKEN WOODY ALLEN DE HELE ZOMER IN EYE

m al

GONE WITH THE WIND

eDwArD snowDen en De reAl-lIFe spIonAge
vAn het nsA-schAnDAAl

#370 november 2014

PRINS GLORIEUZE DUIK IN PUBERWERELD VROUWBEELDEN IN DE NEDERLANDSE FILM SEXY KOKENDE
DEPRESSIEVE SLACHTOFFERS CANNES 2015 DE GROTE VERDWIJNTRUC ARABISCHE REGISSEUSES NIEUWE
LENTE 1+1=3 EXPERIMENTEEL 3D UIT OBERHAUSEN NEDERLAND COPRODUCTIELAND OF ANDERS!

#376 mei 2015

#371 december 2014

#370 november 2014

#369 oktober 2014

#368 september 2014

#369 oktober 2014

so

BLOCKBUSTERJAAR 2014 PLUS ONZE FAVORIETEN BRUNO DUMONT OVER P’TIT QUINQUIN MOORDMYSTERIE
MET ZENUWTICS RIDLEY SCOTTS EXODUS WADLOPEN MET DE HEER DEAR WHITE PEOPLE AMERIKAANSE
KOUDE BURGEROORLOG
THE KIDNAPPING OF MICHEL HOUELLEBECQ MASOCHISME VOOR GEVORDERDEN

citizenfour

wonderkind en total loss

marwan kenzari in de openingsfilm van het
nederlands film festival

MIKE VAN DIEM TERUGKEER VAN DE VERLOREN ZOON A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT DE VAMPIER
IS EEN KNEEDBAAR MONSTER CITIZENFOUR SNOWDENS ONTHULLINGEN ACTUELER DAN OOIT OZU
GERESTAUREERD DE LAATSTE SEIZOENEN IN KLEUR NICOLE VAN KILSDONK OVER FIETSENDE MANNEN

IDFA 2014: heDDy honIgmAnn grAnDe DAme neDerlAnDse DocumentAIre
the FemAle gAze er zIjn
bIzAr weInIg vrouwelIjke regIsseurs von cAlIgArI zu hItler weImArFIlms voorspelDen FAscIsme
InterstellAr lIeFDe In tIjDen vAn zwArte gAten whIte goD 250 ActerenDe honDen +mubI grAtIs

MOMMY

bloedlink

kreuzweg

katholiek fundamentalisme in duitsland

zi jn

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

20.000 days on earth het eeuwige leven van nick cave stray dogs tsai Ming-liangs MagnuM opus
aMerikaanse indies wakker worden! pride tegen thatchers dictatuur wiplala eindelijk was de
technologie klaar voor annie M.g. schMidt wild tales hoe het geduld uit argentinië verdween

w ie

#364 april 2014

#363 maart 2014
aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

bobo’s en beeldbepalers de nederlandse filmwereld, wie maken de dienst uit, wie doet het met
wie? digital storytelling nederlandse film 2.0 martin van waardenberg ‘geen hond die nog
ergens in gelooft’ nff nieuwe nederlandse films under the skin scarlett johanssons alien

1

1

GRATIS

#365 mei 2014

#362 februari 2014

#361 januari 2014

maps to the stars het trauma van hollywood hollandse nieuwe filmoogst van het najaar nena
debuut vol levenskracht isao takahata de andere grootmeester van studio ghibli jean epstein
pionier, visionair
a most wanted man corbijns nieuwe thriller, hoffmans laatste hoofdrol

wes andersons ode aan het avondland

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

#360 december 2013
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leonardo dicaprio is martin scorsese’s mytho man

spIke jonze en de lIeFde In de cybeR-age
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GRATIS

la grande
bellezza

#358 oktober 2013

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

zombie de skatekoning van rotterdam starred up geen woorden maar vuisten nederhorror
de poel lekker weg in eigen land blue ruin do-it-yourself wraakfilm napoléon de revolutie
van abel gance niet te filmen: de afscheidsbrief de anne frankfilm die er niet kwam

#364 april 2014
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idfa opent vanuit de loopgraven van de syrische burgeroorlog

the grand
budapest
hotel

her

GRATIS

tom À la ferme homofobie op de boerderij the missing picture terug naar de killing fields
feuchtgebiete de last van lust les salauds de klootzakken van claire denis lucia de b. 21ste
eeuwse heksenjacht noah de zondvloed van aronofsky diplomatie pokerspel om afloop woii

#363 maart 2014

#362 februari 2014

#361 januari 2014

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

#360 december 2013

#360 december 2013

of wall street

GRATIS

we are the best ze zijn punk en ze haten sport ain’t them bodies saints gedoemde geliefden
in texas ida godverlaten road movie in schuldig pools landschap feuchtgebiete de amélie
van de meisjeslust after the tone het leven na de pieptoon kenau het manwijf van haarlem

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

diana gevangen in de paradox van de roem elle s’en va catherine deneuve loopt van huis weg
omar gedwongen collaboratie, jaloezie en verraad grand central radioactieve romance
like father, like son wisselkinderen in japan the world’s end dankzij petitie toch in de bios

Lost in space met cLooney en buLLock

#357 september 2013

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

IFFR 2014 je teRugtRekken In de schuIlkeldeR oF op zoek naaR de nIeuwe utopIe l’Inconnu du lac
gevaaR en veRlangen In Fenomenale gay-thRIlleR only loveRs leFt alIve gothIc vampIeRs the
selFIsh gIant oscaR wIldes wRede spRookje dIe andeRe heImat hoe het begon op de hunsRück

the wolf

return to homs

GRATIS

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

GRATIS

acteur stellan skarsgaard over nymphomaniac in salt lake city en kabul staan ze niet om deze
film te springen Jaaroverzicht 2013 tv-reality neemt het over filmromans de beste nederlandse
films ziJn boeken workshop filmkritiek Jonge critici halen de filmgeschiedenis overhoop

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

GRATIS

gravity

jim taihuttu deelt
klappen uit

#356 juli/augustus 2013

#355 juni 2013

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

GRATIS

#354 mei 2013

kij kd oos vol erotis ch e obs ess ies

La vie d’adèLe dronken van Liefde jaaroverzicht de nederLandse fiLm moet zich bLootgeven
bobo’s en beeLdbepaLers de 13de fiLmbonzen top 25 nieuwe tieten zonder schaamte of ijdeLheid
hoe duur was de suiker sLavernijsoap short term 12 het succes van een indiehit over tienerLeed

#357 september 2013

1

anna karenina
#351 februari 2013

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

wolf
wolf

een gouden palm-winnaar om verliefd op te worden

een gouden palm-winnaar om verliefd op te worden

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

idfa 2013 geen ontsnappen mogelijk antoinette beumer over soof de midlifecrisis van de
gelukkige huisvrouw in the fog mistig wit-rusland in oorlogstijd in bloom in de schaduw
van bloeiende meisjes retrospectief gebroeders quay reisgids door onheilspellend land

aangeboden door
dooruw
uwfilmtheater,
filmtheater,nvf
nvf&&nvb
nvb

#353 april 2013

#352 maart 2013
mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

naoorlogse culTroman wordT vederlichTe dagdroom

#350 januari 2013

GRATIS

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

camille claudel 1915 opgesloten uit liefde Borgman van warmerdams wraakengel crisis in de
filmwereld uithollen, afslanken, inkrimpen, Bijstellen pain&gain aanBevolen: totale mislukking
hoe duur was de suiker het mijnenveld van de slavernijfilm festival locarno fucking ‘unfuckaBle’

#356 juli/aug
juli/augustus
2013 2013

*

GRATIS

La vie d’adèLe

l’Écume des jours

‘let’s f cking do it!’

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

Flipboekjes oervorm van de cinema hypetimeline de hypes, trends en golven van de 21ste eeuw
johnny depp is de werkelijke lone ranger museum hours de echte beFore midnight in wenen
to the wonder zonnestralen en mijmeringen le passé en alle andere Films van deze zomer

#355 juni 2013

spring breakers

n a n o u k l e o p o ld v e r fi lm T be s Ts e lle r

cannes 2013 triomf vrijmoedige wereldcinema only god forgives omstreden wraakfilm tabu
op zoek naar alles wat verloren is het verdriet van nederland is in belgië echt alles beter?
before midnight ze worden ouder maar hebben gelukkig nog wel seks trance kunstroof slaat op hol

#354 Mei 2013

#353 April 2013

#352 MAART 2013

boven is het stil

GRATIS

GRATIS

de ciRkeL is Rond met taRantino’s hommage aan de sPaghettiwesteRn

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

Tony leung is The grandmasTer The acT of killing rollenspel van soeharTo’s doodseskaders
in anoTher counTry isabelle hupperT in zuid-koreaanse groundhog day hannah arendT nee
zeggen kan alTijd los amanTes pasajeros orgie in de cockpiT mark cousins zag evil dead

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

extra dik iffr-nummer met de wederopstanding van een klootzak, the master, la cinquième
saison, interviews met nederlandse debutanten en buitenlandse festival-profi’s, vijf jaar
slow criticism verder zero dark thirty, lincoln plus waar blijft de nederlandse tax shelter?

django unchained
aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

BerBerian sound studio de gruwelgeluiden van een gerauschmacher la religieuse gevangen
in een nonnenklooster imagine film festival psychotische vrouwen Boven is het stil helmer
is anders niet te filmen joe speedBoot more than honey en andere apocalyptische Bijenfilms

GRATIS

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

#351februari2013 

Life of Pi Rotsvast geLoof in de god van veRhaLen offLine met je dochteR aan de seks-chat 3 je
zaL maaR famiLie van eLkaaR zijn sightseeRs aLsof ken Loach een sLasheRfiLm heeft gemaakt
scabbaRd samuRai cuLtRegisseuR hitoshi matsumoto is eR eentje om in de gaten te houden

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

GRATIS

1

de Fi l mkr ant

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

The perverT’s guide To hiTchcock vuile was soderbergh en van sanT over amerika de side
effecTs van heT promised land pieTa koreaanse fausT The acT of killing movie gangsTers
in indonesië johan van der keuken gerehabiliTeerd oz van wie zijn de rode schoenTjes?

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

#347 oktober 2012
GRATIS

# 3 51 f e b ru ari 2 01 3

#349 december 2012
GRATIS

Jouw films, jouw festival. Bekijk het complete
programma in het NFF Magazine in de bijlage.

#346 september 2012

# 3 50 jan u ari 2 01 3

#349 d e c e m b e r 2 0 1 2

#348 November2012

k ijk do o s vo l er oTisc he o b sessies

1

1

Sinds de oprichting in 1981 verschenen 400 nummers van het enige echte onaf
hankelijke filmblad van Nederland. Daar zijn we best trots op. Dit zijn de covers van de
60 nummers die verschenen sinds de restyling in 2012. Onze favorieten hebben we
een 1 gegeven.

H A N E K E ’ S LI E FD E O V E R WI NT A LLE S

mede aangeboden door uw filmtheater, nvf & nvb

D ROOM VROUW KOM T TOT LEVEN
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UTRECHT #nff2012
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de Filmkrant #400

anna karenina

AMOUR

#347 OKTOBER 2012

Covergalerij

GRATIS

RUBY SPARKS

5 0 JA A R G E L E DE N OV E RL E E D M A RI LY N M O N RO E

#345 juli/augustus 2012

#344 juni 2012

#343 mei 2012

NED ERLA ND S FILM FES TIVA L OVERVLOED EN ONBEH A GEN J A M ES BOND EN D E GEH EIM EN VA N M M A D S
M IKKELS EN OVER D E S A A IH EID VA N GOEIERIKKEN
BEA S TS OF TH E S OUTH ERN WILD VERD RONKEN
S PROOKJ E IN D ROOM D EBUUT FA US T FOLLOW TH E M ONEY BA CH ELORETTE TH E H A NGOVER M ET M EID EN

#346 SEPTEMBER 2012

GRATIS

# 3 4 5 J U L I / AU G 2 0 1 2

#342 april 2012

*

do o r m e rg e n b e e n i n de rouille et d’os

GRATIS

TH E S TORY OF FILM GROOTS E OD Y S S EE D OOR D E FILM GES CH IED ENIS H OLLY WOOD BLOND ES D A A R KUN
J E NOG WA T VA N LEREN À PERD RE LA RA IS ON WA A ROM EEN M OED ER H A A R KIND EREN VERM OORD T
LA URENCE A NY WA Y S S EKS EN S EKS E OF TOCH D E LIEFD E CROWD FUND ING INVES TEER IN EEN REVOLUTIE

F Ck SCHOOnHeiD

Matthias schoenaerts

w i e st e e kt j o h n n y de p p i n ’ t pa k?

GRATIS

GRATIS
H O LY M OTO RS S C H I T T E RE N D S P I EG E L PA L E I S WO O DY A L L E N E I N D E L I J K IN RO ME ¡V IVA N L AS
A N T I P O D ES ! D E O M G E KE E RD E W E RE L D S L E E P I N G B E AU T Y P RI N S ES VA N D E NACHT CIGA N E N THE
G A RD E N H O N G A RI J E VA N PA RA D I J S N A A R WAST E L A N D RO N D E TA F E L NE D E RL A ND S E GE NRE FILM

#344 JUNI 2012

#343 mei 2012

#342 april 2012

# 3 4 1 M A A RT 2 0 1 2

#340 februari 2012

har tsto c htel ijk , wo est en sto r mac htig

#341 maart 2012

GRATIS
a l l es ov e r d e ca n n es- f i l m s i n d e f i l m t h e at e rs : c o s m o p o l i s , m o o n ri s e ki n g d o m , o n
t h e roa d e n d e ro u i l l e e t d’o s t h e b at t l e o f a lg i e rs wa a r h e t p e n tag o n o p f i l m l es
g a at lo u i s e w i m m e r sta at sy m b o o l vo o r d e c ri s i s vod i s h ot h e t n i e u w e t h u i s ki j ke n

dark shadows

wuthering heights

WO O R DELO O S V ER L IEF D

#340 februari 2012

#368 september 2014

GRATIS
a l p s n u t e h u u r : e e n v e rva n g e r vo o r u w d o d e ki n d j o l e i n l a a rm a n e n h e l e n a va n
d e r m e u l e n h o f l e v e ra n c i e rs va n d e n e d e rl a n d s e a rt f i l m t h e d i c tato r d i rec t
h e rke n b a a r ac h t e r d e v e rg a d e rta f e l r e m i x t re n d d e o p ko m st va n h e t v i d eo - essay

170 Hz

hugo

Martin Scorseses hommage aan George Méliès

#348 november 2012

GRATIS
dr ei leben u n i ek e v er to n i n g i n n eder l an d van du i ts k r i mi -s p r o o kj e l e v e d e c ri s i s !
r ec ess i e vo lg en s h o lly wo o d t he cabi n i n t he wo o ds n i et zo m a a r e e n zo m e rh u i s j e
elen a bi j t en de k r i t i ek o p k ap i tali s me ey e o p en t het n i eu we f i l m m u s e u m a a n h e t i j
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Angel inA jol ie ‘het gebeurde ond e r onze oge n! ’ sh A m e h e t m od e r ne e vA nge l ie
vAn d e seksjunk i ffr 2012 festivA lcrAsh e n m e t 5 0 e ur o bl Ack out k l e tsgr Ag e
g Angsterkomed ie slow criticism r e is om d e w e r e l d in 21 cr it ici

I AM NOT YOUR NEGRO
LAMPEDUSA
JAMES BALDWIN
ALS DE
OVER
NIEUWSPLOEGEN
HET RACISME IN
WEG
DEZIJN
VS

#398 mei 2017

WONDER WOMAN
LAMPEDUSA
FEMINIST
ALS DE NIEUWSPLOEGEN
IN VERMOMMING WEG ZIJN

#399 juni 2017

WOLF AND SHEEP

VANAF 10 AUGUSTUS IN DE FILMTHEATERS
director:

SHAHRBANOO SADAT

