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REDACTIONEEL In documentaire

Austerlitz bezoekt filmmaker Sergei Loznitsa de
voormalige concentratiekampen Dachau en
Sachsenhausen. Toen de film eerder dit jaar
langs een aantal Nederlandse filmtheaters
toerde, was een van de vragen die toeschouwers zich stelden hoe we moeten kijken naar de
mensen die deze gedenkplaatsen bezoeken.
Hoe makkelijk was het wel niet om een morele
positie in te nemen bij het zien van mensen die
in het gras gaan zitten, misschien wel iets drinken of eten, of t-shirts dragen met teksten die
als een onbedoeld, ongepast commentaar kunnen worden opgevat. Afgelopen maand was ik
zelf in Sachsenhausen, een klein uur met de
trein buiten Berlijn. Dat was iets wat ik me na
het zien van Austerlitz niet had gerealiseerd –
hoewel het eenvoudig is om het te weten. Hoe
dicht het kamp bij de bewoonde wereld lag. Dat
is iets wat je alleen kunt ervaren als je zelf die
afstand aflegt.
Het was rustig. Veel rustiger dan in Loznitsa’s film. Het was ook leeg. Vanuit Toren A, de
ingang naar het kamp, met daarin het hek met
de woorden ‘Arbeit macht frei’, waarvoor in de
film zoveel mensen zichzelf fotografeerden, is
zichtbaar hoe leeg. Rechthoekige grintvlakken
geven aan hoe dicht de barakken op elkaar
moeten hebben gestaan. Volheid in leegte.
Ook nu waren er mensen die selfies voor de
poort maakten. En mensen die in het gras een
broodje aten.
Als ik Austerlitz niet had gezien had ik me
daar waarschijnlijk hooguit over verwonderd.
Ik kan dat namelijk niet goed begrijpen.
Sachsenhausen is voor mij geen plek voor een
picknick. De indrukken, de geschiedenissen van
afwezigheid zijn te intens, te aanwezig. Nu was
ik, gestuurd door de – weliswaar onnadrukkelijke – blikrichting van de film, verbaasder. Dit gebeurde dus echt. Sterker nog: het was geen incident, maar aan de orde van de dag.
Daarom vroeg ik aan een jong stel dat zich
direct achter de poort in de schaduw had neergezet of ze dit een goede plek voor de lunch vinden. De jongeman antwoorde dat het niet verboden was.
Later informeerde ik in het bezoekerscentrum hoe het zat met mensen die aten in het
kamp. De man begreep me eerst verkeerd. Hij
zei: "Er is ook een restaurant." Daarna herhaalde hij hetzelfde wat de Spaanse jongen had gezegd: "Het is niet verboden. Wel vragen we aan
iedereen om hun vuilnis mee te nemen."
Een van de interessantste dingen van Austerlitz vond ik dat hij de vraag stelde of we ooit
helemaal onbevangen en waardevrij kunnen
kijken. Een vraag die bij elke film die we zien
weer aan de orde is trouwens. In hoeverre kleurt
voorkennis je blik? In hoeverre kleurt je eigen
blik je blik?
Lopend door het monument ontdek je dat er
wel degelijk een blik bestaat die los kan staan
van weten, van voorkennis, van vooroordelen.
Je kunt in Sachsenhausen feiten, vragen, observaties tegenkomen die niet nieuw zijn, maar
toch elke keer weer wel, omdat ze steeds opnieuw bevestigd, gesteld, gedaan moeten worden. Dat is een vorm van kennis en intelligentie
die in het zien ligt.

DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

SOFIA COPPOLA LAAT ZIEN WAT ER GEBEURT
WANNEER JE VROUWEN BUITENSPEL ZET
EN HUN SEKSUALITEIT AFPAKT
THE BEGUILED 4 10
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Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Monk op dvd!

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvangt u als welkomstgeschenk de
verrassende Nederlandse debuutfilm
Monk van Ties Schenk op dvd. Bent u zelf
al abonnee en brengt u een nieuwe abon
nee aan? Dan ontvangt u allebei het wel
komstgeschenk.*
Monk is een dertienjarige hypochondrische jongen, zijn zusje Joni een rebellerende puber, zijn
moeder Maria een flamboyante Spaanse en zijn
vader Fabian een kunstenaar die met zichzelf in
de knoop zit. Als het gezin onverwacht moet
afreizen naar Spanje om afscheid te nemen van
de zieke broer van Maria, zet dit de onderlinge
relaties op scherp.
“Als een soort Nederlandse Little Miss
Sunshine gaat een dysfunctioneel gezin in deze
tragikomedie op reis om door elkaars tekortkomingen heen te leren kijken”, schreef Hugo
Emmerzael in de Filmkrant. “Het is een gegeven
dat vaak genoeg langs is gekomen in indiefilms, maar dat in het geval van Monk goed uitpakt.”
*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 14 september. Met dank aan Twin Pics.

THE BEGUILED
Haan in een kippenhok 4 10

THE THINKING VIDEO
MACHINE #10 ESSAY
filmkrant.nl

Resonanties: City of Pirates en Time Regained | “Nabijheid en resonantie komen samen een versterken en filmische
emotie die we moeilijk onder woorden kunnen brengen.” In
deel 2 van zijn Poetics of Cinema speculeert Raúl Ruiz over
hoe films vaak lijken op andere films – soms overduidelijk
(door hetzelfde genre), maar vaak ook door mysterieuzere resonanties of echo’s. Alsof ieder werk iets tot stand brengt van
wat mogelijk of virtueel was aan een eerder werk. Dat gold
zeker in de films van Ruiz zelf: tussen City of Pirates uit 1983
en Time Regained uit 1999 zit een “communicerend vat”. Het
onderzoekt ervaringen van herinnering, tijd en plooibaarheid, en een mise-en-scène van lichamen, stemmen en bewegingen.
CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN
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NIET TE MISSEN
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Kedi 4 6
2 Aquarius 4 18
3 The Beguiled 4 10
4 Una mujer fantástica 4 14
5 In Blue 4 19

AQUARIUS

Wat voor invloed hebben films op het leven van gewone
Amsterdammers? Een nieuwe serie straatfoto’s in
samenwerking met Humans of Film Amsterdam.
Deze maand: Elio Heres.

4 18

ARTIKELEN

4 10 Basje Boer

over Sofia Coppola’s
The Beguiled
4 12 Immersieve cinema Middenin de actie
4 21 De schatkamer van Previously Unreleased
Recensies van films uit het zomerprogramma van EYE
4 22 Filmmakers en de vluchtelingencrisis Waar is het
engagement in de Nederlandse film?

RUBRIEKEN

HUMANS OF FILM
DE EDITORS
AMSTERDAM

4 3 Redactioneel
4 4 The Thinking
Machine 4 5 Niet

te missen 4 5 Humans of Film 4 5 Het nieuwe kijken
Ebele Wybenga over de editors 4 13 Typex Andy at the
Movies 4 25 Filmkort Alle andere films 4 30 Agenda
4 36 Filmsterren 4 38 Boeken Atom Egoyan
4 39 Thuiskijken Check It, Death Note, Hunt for the
Wilderpeople, Icarus, Person to Person 4 42 Actie!
Op de set van Het leven is verrukkulluk

INTERVIEWS

Elio Heres: “Kun je je voorstellen dat ik net door iemand ben
bedreigd vanwege mijn kledingkeuze? Het deed me denken
aan Lumière uit Beauty and the Beast, een van mijn favoriete
Disneyfilms die zegt: ‘Je hebt geen tijd om verlegen te zijn. Je
moet brutaal zijn en lef hebben.’
Als je bedreigd wordt op straat kun je op verschillende
manieren reageren. Je kunt kwaad worden, bedroefd of bang,
of je kunt sterk blijven. Dat laatste was precies wat ik deed.
Het komt overeen met mijn eigen motto: ‘Als je niet jezelf
bent, wie ben je dan? Altijd jezelf zijn! Wat er ook gebeurt.’”
Tijdens een van mijn tochten door Amsterdam om op
straat te fotograferen ontdekte ik dat ik mijn SD-card thuis
had laten liggen waardoor ik snel een nieuwe moest kopen.
Toen kwam ik iemand tegen die nogal opvallend gekleed was
en zo’n enorme spiegelzonnebril droeg. Hij kwam me vaag
bekend voor. Ik aarzelde even maar besloot hem toch te benaderen. Toen hij z’n bril had afgezet, was duidelijk dat ik
Elio tegen het lijf was gelopen. Elio was eerder al door Debra
Barraud van Humans of Amsterdam gefotografeerd. Wat een
prachtig toeval. Zo wordt een Human of Amsterdam ook een
Human of Film. We leven echt in een heel kleine wereld.”


FEARGAL AGARD
IN SAMENWERKING MET HUMANS OF FILM AMSTERDAM

4 6 Ceyda

zetten en mijn Sinterklaas-creatie kwam in technicolor en stereo de zitkamer in. Voor de Snapchat
& Instagram generatie hoeft het niet eens meer
Sinterklaas te zijn om zulke dingen te maken. Elke
door gebruikers gecreëerde ‘story’ op deze sociale
media is een mini-montage. Het mooie is dat
iedereen daardoor scherper gaat kijken. Helaas is
er direct alweer een bedreiging opgestaan voor
deze nieuw verworvenheid: de volautomatische
montage. Een van m’n vrienden liet me de video
zien van een bachelorparty. De jongens hadden
ervoor gekozen om met de bruidegom een bootcamp-achtige hindernisbaan te bedwingen. Alles
was gefilmd met een GoPro actiecamera: riskante
beklimmingen, tijgeren door de modder, zwaaien
aan touwen en plonzen in de sloot. Het filmpje
was automatisch aangemaakt door een montageprogramma van GoPro, dat zelfstandig herkent
welke actiebeelden eruit springen. De visueel
meest dynamische fragmenten uit tientallen
minuten aan materiaal volgden elkaar logisch op,
elke climax onderstreept door bombastische
standaardmuziek. Het werkt perfect maar biedt
een griezelig inzicht: als je niet zelf monteert word
je leven voor je gemonteerd. 

EBELE WYBENGA

Torun over
poezen
documentaire Kedi ‘Katten zijn mijn A-list acteurs’
4 9 Wang Xuebo over Knife in the Clear Water ‘‘Ik wilde
de boeren afbeelden zoals in de schilderkunst’
4 14 Sebastián Lelio over Una mujer fantástica ‘‘Je
hoeft geen buitenaardse wezens te kennen om E.T. te
kunnen maken’ 4 16 Tarik Saleh over The Nile Hilton
Incident ‘De moord op zangeres Tamim was een
fenomeen in Egypte’ 4 19 Jaap van Heusden over In
Blue ‘Boekarest was mooi maar taai’

RECENSIES

4 15 Una mujer

fantástica Trans
vrouw met tegen
wind 4 18 Aquarius Even zachtmoedig als kritisch
drama over gentrificatie en de kunst van het bewaren
4 25 Maudie Levenslange liefde 4 Elvis & Nixon
Wonderlijke ontmoeting tussen een koning en een
president 4 26 Wind River Wit redt rood, man redt
vrouw The Net Provocerende politieke satire uit ZuidKorea 4 27 Félicité Een hel in Kinshasa Die göttliche
Ordnung Toxic masculinity en andere emancipatiezaken
4 29 Dries Portret van modeontwerper Dries van Noten
Indivisibli Twee zussen, een lichaam

COLOFON

Er groeit een generatie op voor wie het monteren
van een film net zo weinig moeite is als het openen van een pak melk. Een collega vertelde me hoe
achteloos haar zevenjarige neefje afleveringen
van zijn vlog monteerde op zijn moeders iPhone.
Met geluideffecten, titels, meerdere scènes. De
hele handel. Zeven jaar oud! En niet per se een
wonderkind. Twintig jaar geleden was het monteren van video nog voorbehouden aan goedbetaalde professionals en toegewijde amateurs. Nu
zit er een ultragebruiksvriendelijke editsuite in de
simpelste smartphone. Het leuke is dat kinderen
hier eerder de mogelijkheden van uitbuiten dan
volwassenen. Monteren is per definitie een associatieve bezigheid, gestuurd door de blik van de
maker maar ook door goddelijk toeval. Als puber
maakte ik op de PC van mijn ouders Sinterklaassurprise-filmpjes op dvd. Dat was uren knip-,
plak- en probeerwerk met ingewikkelde professionele software die ik illegaal had gedownload met
Napster of KaZaa. Papier-maché, lijm of stanleymessen had ik niet nodig. Niemand hoefde meer
een gedicht voor te lezen. De ontvanger van de
surprise hoefde alleen maar het dvd’tje aan te
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Ceyda Torun over Kedi
Kattencafés, Grumpy Cat en talloze kattenfora. Katten zijn
booming. De poezendocumentaire Kedi van de Turkse regisseur
Ceyda Torun komt als geroepen. Torun: 'We hebben geluk met de
kattenrenaissance op internet. We hadden mijn film niet
gefinancierd gekregen als kattenplaatjes en -filmpjes niet zo
DOOR LAURA VAN ZUYLEN
populair waren geworden.'
Voor poezenliefhebbers is er schattigheid te over in de
Turkse documentaire Kedi (‘kat’, zoals je ‘poes, poes,
poes’ koert naar een kat die je niet kent). Kittens vliegen elkaar in de haren, pasgeborenen zoeken met hun
oogjes dicht naar de tepel van hun moeder, schooiers
jatten vis van marktkramen. Maar Kedi is niet koddig.

Zeven katten zijn onze gids bij een stadswandeling
door het rumoerige Istanbul en langs zijn menselijke
bewoners. “Ik wilde Istanbul portretteren zoals je het
zelden ziet”, vertelt Torun. “De stad figureert meestal in
een nieuwsitem of in een reclamefilmpje, terwijl ik juist
geïnteresseerd ben in de ‘normale’ mensen in de res-

taurants en winkels en op de pleinen waar ik van hou.
Het mooie is dat iedereen een speciale relatie heeft met
een kat.”
Dat bedoelt Torun letterlijk. Een ontelbaar aantal
zwerfkatten geeft al eeuwenlang kleur aan de Turkse
stad en neemt een prominente rol in zijn geschiedenis
in. Ze zijn van niemand en daardoor van iedereen. Torun: “Katten zijn er al zo lang als Istanbul bestaat. Ze
zijn onderdeel van de cultuur, van de traditie, van de
opvoeding. Ik schets overigens geen Utopia. Er zijn zat
mensen ongelukkig en veel katten worden doodgereden. Ik denk dat katten er goed kunnen overleven omdat Istanbul niet zo georganiseerd of steriel is. Er zijn
veel verlaten gebouwen waar ze in kunnen wonen.”
De mensen die Torun aan het woord laat, zijn gewone mensen. Een bakker, een visser, een vrouw met een
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Brokkenpiloot

kledingzaak, een marktkoopman. Torun: “Aanvankelijk
hadden we geen idee over hoe we het moesten aanpakken. We spraken mensen aan om meer over de katten te
weten te komen. De meest voor de hand liggende manier om het verhaal te vertellen was zoals in March of the
Penguins: de katten volgen en tonen wat ze doen. Maar
tijdens de interviews beseften we dat hun relatie met de
stad en zijn inwoners minstens zo bijzonder was.”
De mensen ontroeren doordat ze over dieren praten.
Torun: “Mensen houden ervan te praten over iets waar
ze om geven. Het is een fantastische manier om het ijs
te breken. Je begint een gesprek over een kat en binnen
mum van tijd heb je het over onderwerpen als familie,
God, politiek en het leven. Mensen vertellen over een
kat, maar hebben het eigenlijk over zichzelf. ”

Torun pakt indrukwekkend uit met de cameravoering.
Imposante helikoptershots tonen de chaotische straten
en steegjes die het decor zijn voor het straatleven van
de katten. Die volgt de camera soms op ooghoogte.
Dan weer staren ze ons aan in glamoureuze close-ups
in slow motion. Torun: “Cameraman Charlie Wuppermann heeft een fictieachtergrond en we besloten
de katten in beeld te brengen als mensen. Je kijkt bijvoorbeeld over hun schouder mee of door hun ogen.
We hebben een speciaal apparaat ontwikkeld om de
dieren op hun ooghoogte te kunnen filmen. Een soort
stok met een plateau aan de onderkant, waar de camera
op kan staan. Aan de bovenkant zit een kleine monitor
en je kunt ook van bovenaf scherpstellen. We wilden
de katten zo cinematografisch mogelijk vastleggen, als
A-list acteurs. Met close-ups en licht dat weerkaatst in
hun ogen.”
Zoals mensen van elkaar verschillen, zo heeft ook
elke kat een ander karakter. De grijze, groenogige Duman heeft de bijnaam ‘The Gentleman’ en een van zijn
vaste adresjes is een delicatessenzaak. De klanten valt
hij niet lastig en hij gaat de winkel niet in. Als hij honger heeft, vraagt hij de aandacht van het personeel door
op zijn achterpoten te gaan staan en het raam te bepotelen. Hij eet enkel manchegokaas en gerookte kalkoen.
Haaks daarop staat de zwart-witte brokkenpiloot
Gamisz, die telkens weer naar de dierenarts moet. De
bakker, die zichzelf trots Gamisz’ “hoofdmens” noemt,
steekt al zijn fooien in de rekeningen die nog open
staan.
Via elke kat weet Torun een groter onderwerp aan te
snijden. Torun: “Een duidelijk voorbeeld is Psycho. Zij
representeert vrijheid. Ze doet waar ze zin in heeft en
laat zich door niemand iets voorschrijven. Het leven in
Turkije is gericht op de familie. Zeker als je een vrouw
bent, ben je je bewust van je gedrag, omdat jouw daden
de familienaam kunnen bezoedelen. Je bent dus niet
vrij. Via Psycho wilde ik het hebben over de vrijheid om
te kunnen zijn wie je bent. Ze is een vrouwelijke poes
én de baas van de buurt. Zij maakt de dienst uit: haar
partner eet ná haar. Interessant is hoe de man in het
theehuis haar beschrijft. In eerste instantie als iemand
die stoer en vrij is, maar als ze een buurtkat wegjaagt,
ziet hij in haar een jaloerse huisvrouw. Ik zag Psycho
helemaal niet zo. Ik zag een poes die haar territorium
verdedigt. In die projectie schemert onze visie op de
maatschappij door.”

Flesje melk

De slimme montage in Kedi zorgt ervoor dat we inzicht
krijgen in Toruns eigen kritiek op de rolpatronen van
mannen en vrouwen. Na Psycho komt een kunstenares
aan het woord die haar bespiegelingen over de ingeperkte vrijheid van vrouwen met ons deelt. Torun legt
een contrast bloot: “Wat zij prachtig verwoordt, is hoe
het voelt om een vrouw te zijn in Turkije. Je mag niet te
veel aandacht trekken en als je mooi bent, krijg je het
gevoel dat je je daar schuldig over moet voelen. Wanneer je je te vrouwelijk gedraagt, ben je een slet en als
je niet vrouwelijk genoeg bent, kil of zelfs mannelijk.
We moeten balanceren op een dunne lijn. Katten hebben van nature een vrouwelijke, gracieuze sierlijkheid
en leven buiten het oordeel van de mensen om.” Kedi

is impliciet kritisch, maar niet uitgesproken politiek.
“Ik wilde de nadruk niet leggen op de huidige politieke
ontwikkelingen. Voor mij was deze film een manier om
het plaatje dat ik van mijn land en zijn bevolking heb te
vereeuwigen. Bovendien wilde ik niet dat de katten de
spotlight moesten delen met de politiek.”
Af en toe meandert Kedi niet naar een volgende kat,
maar naar een boeiend mens en de manier waarop die
met katten omgaat. De kunstenares is er daar één van.
Een ander is een visser, die zegt dat God aan hem verscheen via een kat. Intussen is hij in de weer met een
hele rits piepende, jonge katjes die hij voert met een
flesje melk. Hij voelt zich hun vader. Als hem naar zijn
eigen kinderen wordt gevraagd, houdt hij de boot af.
Torun: “Hij heeft zich geïsoleerd van zijn familie. Hij
ziet zijn kinderen niet vaak en zijn sociale relaties zijn
voornamelijk met katten en met God. Met hen lukt het
hem wel om een band op te bouwen. Katten zetten je
niet onder druk. Als ze je mogen, komen ze terug, zo
niet, dan blijven ze weg. Die eerlijkheid werkt helend.”

Katten weten wel beter

Kedi bevat een schat aan grotere uitspraken over de wereld. De eigenaar van een viskraam mijmert: “Als je niet
van dieren houdt, kun je niet van mensen houden.” Een
ander merkt op: “Een kat die bij je benen staat en naar
je opkijkt; dat is puur geluk.” De mooiste gaat over God.
“Honden denken dat de mens God is. Katten weten wel
beter. De mens is slechts een tussenpersoon.” Het zet
je aan te reflecteren op je eigen wereldbeeld. Torun: “Ik
wilde de ervaring vangen die je hebt wanneer je je gedachten de vrije loop laat. Je geest springt van gedachte
naar gedachte, van associatie naar associatie. Als ik op
een bankje zit en er kruipt een kat op mijn schoot, dan
nodigt het aaien van die kat me uit om na te denken. Je
neemt vaak niet de tijd voor reflectie, maar met een kat
op schoot, moet je wel.”
Kedi doet je ook nadenken over de westerse wereld,
die alles reguleert, zelfs voor huisdieren. Katten zijn
onderdeel van het gezin en houden we binnen, honden vermenselijken we door ze jasjes aan te trekken,
zwerfkatten beschouwen we als een probleem. Torun:
“Eerder begreep ik niet hoe iemand kon zeggen dat hij
niet van katten hield. Maar plotseling realiseerde ik me
dat sommige mensen maar enkele keren de gelegenheid
hadden gehad om een kat te leren kennen. En katten
zijn net als mensen: soms tref je iemand met wie het
niet klikt. Maar dan ontmoet je een ander en daar kun
je het wel mee vinden. De wereld gaat door een fase
waarin we wereldwijd moeten bepalen hoe samen te
leven. Met andere mensen, met de natuur, met dieren –
op allerlei plekken duikt dit onderwerp op. Ik wilde dit
proces documenteren via het samenleven met katten.”
Kedi 111123
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Wang Xuebo over Knife in the Clear Water

‘IK WILDE DE BOEREN AFBEELDEN
ZOALS IN DE SCHILDERKUNST’
onherbergzame gebieden ter wereld. Het is er extreem
droog: negen van de tien jaar valt er nauwelijks regen.
Dat maakte me nieuwsgierig: hoe leven mensen daar?”
Zijn onderdompeling in het lokale leven zie je duidelijk terug in de film, die veel aandacht geeft aan alledaagse handelingen, praktische en religieuze. “In de
maanden dat ik er woonde stak ik veel op over het leven
van de Hui. Van de persoon die me het verhaal had
aangeraden en van de auteur zelf heb ik ook adviezen
gekregen. En sommige dingen werden door de acteurs
ingebracht.” ‘Acteurs’ is misschien niet het beste woord
om te gebruiken, want voor de lokale bewoners die aan
zijn film meewerkten is acteren, op religieuze gronden,
not done. “Regieaanwijzingen kon ik dus niet geven. Als
ik bijvoorbeeld wilde filmen hoe iemand zich waste, of
bad, kon ik alleen bepalen vanaf welk standpunt ik het
vastlegde. In andere gevallen liet ik hen een scène keer
op keer herhalen en dan bleek vanzelf wat de beste manier was om de handeling te filmen.”

Potten en pannen

Schilderachtig uitgelichte beelden van een
keihard boerenbestaan. Die tegenstelling
maakt Knife in the Clear Water tot een krachtig
en uitgebalanceerd debuut, gefilmd in een van
de meest onherbergzame gebieden ter wereld.
Wang Xuebo: ‘Deze streek is extreem droog:
negen van de tien jaar valt er nauwelijks regen.
Dat maakte me nieuwsgierig: hoe leven
DOOR SASJA KOETSIER
mensen daar?”’
Een oude boer wordt na de dood van zijn vrouw door
zijn zoon aangespoord ter ere van haar een stier te offeren. In de aanloop ernaartoe lijkt dit rouwritueel zijn
verdriet eerder te vergroten dan te verkleinen: want het
afscheid van de stier, die hem jarenlang trouw heeft
gediend, valt de man zwaar. Het sober vertelde Knife in
the Clear Water laat ongezegd wat zich precies afspeelt
in het hart van zijn hoofdpersoon, maar suggereert in
de tedere manier waarop hij het dier verzorgt dat dit
een postuum eerbetoon is aan die andere hardwerkende, stille bondgenoot – zijn vrouw. Maar ook: wat zegt
het ‘voltooide leven’ van de oude stier over dat van zijn
eigenaar? Zo krijgen we een vaag vermoeden van het
soort gevoelens waarvan zwijgzame boeren nu eenmaal
nooit echt blijk zullen geven.
Debuterend regisseur Wang Xuebo, die tot nu toe
vooral als producent werkte, baseerde Knife in the
Clear Water op het gelijknamige korte verhaal van Shi

Shuqing. Het verhaal won in 2000 de Lu Xun-prijs, de
belangrijkste literaire prijs voor korte verhalen in China. Als schrijver is Shi ook een soort cultureel ambassadeur van de Hui, een islamitische bevolkingsgroep
die zich in religieus opzicht (maar niet etnisch) onderscheidt van de Han, die het merendeel van de Chinese
bevolking uitmaken.

Geen regieaanwijzingen

“Ik las het verhaal in 2007, op aanraden van een klasgenoot die zelf tot de Hui behoort”, vertelde Wang in januari tijdens het International Film Festival Rotterdam.
“Het maakte grote indruk. Het handelt over het menselijk bestaan, over leven en dood, en dat allemaal via
een verhaal over een koe.” Hij zag er materiaal in voor
een film en maakte met een via advertenties bijeengebracht budget een film van een klein halfuur. De positieve reacties die hij op verschillende binnenlandse festivals ontving, stimuleerden hem om er een speelfilm
van te maken. Dat vereiste wel een heel nieuwe aanpak
van het scenario: “Het verhaal bestaat voor tachtig
procent uit de gedachten en gevoelens van mensen, het
is moeilijk om dat in film te vangen.”
Wang keerde daarom terug naar het gebied waar hij
zijn korte film had opgenomen en waar ook het verhaal
zich afspeelt: het zuiden van de autonome Hui-regio
Ningxia. Hij verbleef er tien maanden en voltooide zijn
script. “Deze streek staat bekend als een van de meest

Naast een tedere vertelling is Knife in the Clear Water
ook een erg mooie film. Picturaal, met veel aandacht
voor belichting en kadrering, en – in tegenstelling tot
wat je zou verwachten bij een film waarin de landschappelijke omgeving zo’n grote rol speelt – in het
klassieke, bijna vierkante Academy-formaat. “Het
landschap is van groot belang in het leven van de personages. Maar de aandacht moest zich op hen concentreren. Ik wilde hen afbeelden zoals dat in de schilderkunst gebeurt, en daar past het 4:3-formaat veel beter
bij. Tijdens de research voor de eerste, korte versie
stuitte ik op de schilderijen van Jean-François Millet
(bekend van Arenleessters en Het Angelus, SK). Op het
werk van de Amerikaanse schilder Andrew Wyeth attendeerde een vriend mij toen ik met het voorbereiden
van de speelfilm bezig was.”
Een andere factor van belang in het boerenleven: de
weersomstandigheden. En het toeval wilde, dat tijdens
de draaiperiode die zeldzame gebeurtenis van een fikse
regenbui zich voordeed. Het leidde tot een prachtige
scène waarin alle potten en pannen uit de kast worden
getrokken om maar zoveel mogelijk water op te vangen.
“Voor de mensen die hier wonen is regen ontzettend
belangrijk. Dat moest ik dus in de film vastleggen.”

Knife in the Clear Water 11111
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The Beguiled

HAAN
IN EEN
KIPPENHOK
In The Beguiled zet een gewonde
korporaal de vrouwen in een geïsoleerd
meisjesinternaat in vuur en vlam. Maar
het liefdesspel dat ze spelen is riskant.
Sofia Coppola laat zien wat er gebeurt
wanneer je vrouwen buitenspel zet.
Wanneer je ze in mooie jurken hijst en op
de piano laat pingelen. Wanneer je hun
seksualiteit afpakt en toe-eigent.
DOOR BASJE BOER
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We zitten hoog in de bomen. Vriendelijk zonlicht dwarrelt neer op de bladeren, kietelt de takken. We gaan
omlaag, lager nog, naar het donker tussen de wortels,
waar schimmels ontspruiten aan de vochtige aarde.
Een meisje wroet hier in de grond, op zoek naar paddenstoelen om te plukken. Maar ze vindt iets anders
tussen de rot: een man. Hij is gewond, hij bloedt. Het
meisje schrikt. Hij vraagt: “Ben je bang?”

Bij Miss Martha is hij een intelligente gesprekspartner,
daarmee belooft hij haar gelijkwaardigheid. Aan de
brutale, seksueel ontluikende Alicia belooft hij seks;
voor haar is hij een gewillig object van lichamelijk
verlangen. En aan de eenzame, wegkwijnende Edwina
belooft hij romantisch avontuur, de ontsnapping aan de
sleur van alledag.
In de gedaante van Clint Eastwood was McBurney
Sofia Coppola is niet de eerste die Thomas P.
een botte versierder. Hij was een onprettig en nihilisCullinans roman A Painted Devil (1966) verfilmt.
tisch personage; iemand die neemt wat hij kan, zonder
In 1971 maakte actieregisseur Don Siegel (Dirty
daar plezier aan te beleven. In Coppola’s film wordt hij
Harry) al een versie met zijn go to-acteur Clint
vertolkt door een heel ander type acteur: Colin FarEastwood in de hoofdrol. De verfilmingen, beiden
rell. Farrell is zacht waar Eastwood onbehouwen was,
The Beguiled getiteld, volgen goeddeels dezelfde
hij is sensueel waar Eastwood macho was. Hij is een
verhaalstructuur. Zelfs de openingsscènes zijn na- smooth talker, een natuurlijke verleider. In beide films
genoeg gelijk, met diezelfde camerabeweging van- is McBurney een opportunist, maar in de vertolking
uit de bomen omlaag en een vergelijkbaar geneuvan Farrell is hij er één die genoegen schept in zijn eigen
ried kinderdeuntje op de soundtrack. En toch is het verleidingsspel.
Coppola’s scène die – trefzeker, gelaagd, ironisch,
Dan de vrouwen. In de versie van Siegel waren
gefocust – de original lijkt. Het licht en het donker, zij neurotisch, hysterisch, wraakzuchtig, oversekst,
de lucht en de aarde, het onschuldige meisje en de manipulatief. In Coppola’s film zijn ze, vertolkt door
smoezelige man: al in de eerste scène laat Coppola Nicole Kidman, Kirsten Dunst en Elle Fanning, ál die
zien waar het haar om te doen is: contrast.
dingen – en meer. Bij hem waren ze stereotypes, bij
The Beguiled speelt zich af in Virginia anno 1864,
haar zijn ze complex. Bij hem waren ze onsympathiek
halverwege de Amerikaanse Burgeroorlog. De gewonen ergerlijk, bij haar zijn ze feilbaar en menselijk. Waar
de man uit de openingsscène is een yankee korporaal,
Siegel van het type van-dik-hout-zaagt-men-planken
John McBurney. Het meisje dat hem vindt, blijkt een
is (volgens hem gaat het verhaal van The Beguiled over
van de leerlingen van het lokale meisjesinternaat, het
“het fundamentele verlangen van vrouwen om mannen
Miss Martha Farnsworth Seminary for Young Ladies.
te castreren”), daar zoekt Coppola juist naar nuance en
Ze besluit om de militair mee naar huis te nemen, naar
ambiguïteit.
de afgelegen kostschool waar slechts een handjevol
Coppola stopt haar film vol spiegels en contrasleerlingen zijn achtergebleven, samen met een van de
ten. Elementen uit een eerdere scène keren later in
leraren en Miss Martha zelf.
een nieuwe context terug. Soms wordt een scène zelfs
Uit religieuze overwegingen (‘It’s the Christian thing compleet herhaald, met geheel nieuwe betekenis. Halto do’) besluit Miss Martha dat ze voor McBurney zulverwege de film besluit McBurney, inmiddels zo goed
len zorgen totdat hij beter is. Wanneer de conferates
als genezen, zich nuttig te maken in de tuin. Beelden
poolshoogte komen nemen, kiest ze er zelfs voor om
van zijn noeste arbeid, terwijl hij zweet en hijgt en
zijn aanwezigheid te verzwijgen. Terwijl McBurney
zwoegt, worden doorsneden met opnamen van de
langzaam maar zeker opknapt, vermaakt hij zich prima
jongste meisjes, die ook bezig zijn in de tuin. Gekleed in
tussen de dames. Als een haan in een kippenhok. Ze
hun onhandige, smetteloze jurken, plukken ze wat aan
draaien om hem heen, deze meisjes, vrouwen en bijplanten. Giechelen. Brengen McBurney water, zoals
na-vrouwen, die in hun weelderige, pastelkleurige juraangepaste, dienstbare meisjes dat doen. Hij meet zich
ken wel wat weg hebben van slagroomgebakjes. Als je
de rol aan van de man, zij schikken zich naar de regels
in contrasten denkt, dan staat McBurney symbool voor die gelden voor meisjes.
dé man (de heteroman althans), zoals de vrouwen van
Miss Martha’s internaat symbool staan voor dé (hetero) Gouden kooi
In hoeverre verschillen man en vrouw werkelijk van elvrouw. Zij verlangt naar zijn male gaze, hij geeft haar
kaar? En in welk opzicht zijn ze exact hetzelfde? In The
maar wat ze wil.
Beguiled vecht de man een oorlog uit en leert de vrouw
Romantische belofte op maat
Franse vervoegingen. Ze naait, ze kookt, ze verpleegt.
McBurney richt zijn aandacht op drie vrouwen in
Ze zingt en ze speelt piano. Ze plukt paddenstoelen.
het bijzonder: tiener Alicia, lerares Edwina en Miss
Ze tut zich op en schikt haar rokken. Voor haar is de
Martha. Elk van hen heeft zo haar eigen, specifieke
oorlog niet meer dan een rookpluim in de verte, een
behoefte; hij maakt zijn romantische belofte op maat.
militair die aanklopt om haar gerust te stellen. Maar

uiteindelijk is er geen wezenlijk verschil tussen de seksen. Man en vrouw verlangen evenzeer naar seks, ze
zijn evenzeer uit op macht. Ze zijn even gewelddadig, al
hanteren ze andere wapens. Ze willen allebei verleiden.
Ze willen allebei gezien worden, en ze willen allebei
kijken. (Hoezo male gaze? Miss Martha houdt het bijna
niet wanneer ze een bewusteloze, halfnaakte McBurney
wast.)
Coppola’s oeuvre wordt bevolkt door passieve personages: de twijfeltwintiger in Lost in Translation, de
acteur-in-crisis in Somewhere. En wanneer ze wél begeesterd zijn, dan dooft de vonk in onderdrukking (de
zusjes in The Virgin Suicides) of blijkt deze te oppervlakkig om tot vuur op te laaien (de obsessie met roem
en rijkdom in Marie Antoinette en The Bling Ring). Coppola’s personages zijn wit en bevoorrecht; opgesloten
in een gouden kooi, verlamd door hun eigen inertie.
Ook de vrouwen en meisjes van Miss Martha’s internaat zijn buitenspel gezet. Ze houden zich op in een
omheinde villa, ver weg van het strijdtoneel. Maar het
maakt hen nog niet passief. Ze zijn, met Miss Martha
voorop, strijdbaar. Een waardige tegenstander van McBurney, of welke man dan ook.

Middelvinger

Het verhaal gaat verder. Het broeit in het kippenhok.
Nu er een haan is, keren de hennen zich tegen elkaar.
McBurney’s spel, waarbij hij iedere vrouw evenveel
aandacht probeert te geven, blijkt riskanter dan hij
dacht. De oorlog sluipt het huis binnen, en als man
staat McBurney aan de kant van de verliezers. Misschien is dit wel wat er gebeurt wanneer je vrouwen
buitenspel zet, suggereert Coppola. Wanneer je ze in
mooie jurken hijst en op de piano laat pingelen. Wanneer je hun seksualiteit afpakt en toe-eigent. Wanneer
je ze buiten de maatschappij zet, zonder zeggenschap.
Het is frustrerend om bij het analyseren van The
Beguiled het slot onbesproken te laten. Juist de laatste
scène, ook weer een wonder van contrasten en parallellen, typeert heel de film. Ik geloof niet dat het een spoiler is als ik zeg dat deze oorlog tussen man en vrouw,
zoals de meeste oorlogen, geen echte winnaars kent,
maar louter verliezers. Coppola heeft zich nooit opgeworpen als expliciet feministische filmmaker, maar The
Beguiled is zonder twijfel haar meest feministische film
tot dusver. Maar The Beguiled is geen eenzijdig pamflet,
geen film-met-boodschap. Juist door het aanstippen
van contrasten, viert Coppola de nuance. En steekt
daarmee haar middelvinger op naar Siegels simplisme.
The Beguiled
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Sebastián Lelio over Una mujer fantástica
Transgender Marina Vidal verliest onverwacht
haar geliefde maar van zijn familie mag ze niet
om hem rouwen. Sebastián Lelio wilde met Una
mujer fantástica geen LGBT-film maken, zei hij
in februari tijdens het filmfestival van Berlijn.
DOOR RONALD ROVERS

‘JE HOEFT
GEEN
BUITENAARDSE
WEZENS
TE KENNEN
OM E.T. TE
KUNNEN
MAKEN’

De liefde tussen Orlando (Francisco Reyes) en de twintig jaar jongere transgender Marina Vidal (Daniela
Vega) is voor iedereen duidelijk in Una mujer fantástica. Wanneer Orlando plotseling sterft wil zijn familie
echter niets van Daniela weten. Ze wordt niet serieus
genomen als partner, ze mag niet rouwen om het verlies
van haar geliefde en ze wordt er zelfs van verdacht een
rol in zijn dood te hebben gespeeld. We spraken regisseur Sebastián Lelio in februari tijdens het filmfestival
van Berlijn.
“Toen ik op zoek ging naar transgenders heb ik vrij
snel Daniela Vega ontmoet. Ik was meteen door haar
gefascineerd. Ik was van plan om gewoon wat mensen
te interviewen om me voor te bereiden op het schrijven.
Daniela was er een van. Maar na een paar gesprekken
werd me duidelijk dat zij de actrice moest zijn die Marina zou spelen. Een echte transgenderactrice. Deze
film maken met een acteur of actrice die een transgender speelt, voelde als een esthetische aberratie. Een
beetje zoals in het begin van de cinema, toen het zwarte
mensen niet was toegestaan om in films te spelen en
hun rollen gedaan werden door witte acteurs met een
geschminkt gezicht. Bijna zonder dat het me opviel was
Daniela voor mijn ogen veranderd in de actrice die ik
zocht. Ze was al zangeres en ze had een beetje film en
theater gedaan. Het was een gok maar ik had de inuïtie
dat het zou kunnen werken.”
U kende geen transgenders voor u aan de film begon.
Waarom wilde u toch een film over ze maken en waarom
dacht u dat u het kon? “Je hoeft geen buitenaardse we-

zens te kennen om E.T. te kunnen maken. Het is waar:
persoonlijk kende ik geen transgenders. Ik denk dat over
iets willen schrijven, over iets een film willen maken,
een beetje lijkt op die mensen die met een wichelroede
naar water zoeken: plotseling voel je dat er iets in de
grond zit. Ik was op zoek naar een onderwerp dat me
kon ontroeren, dat me genoeg kon provoceren en op de
proef stellen om er een film over te maken. Op zeker
moment schoot het idee me te binnen en ik voelde dat
het weerklank kon vinden bij een publiek. Dat het vragen zou opwerpen die veel te doen hebben met de wereld waarin we leven.”

Heeft Daniela ook meegewerkt aan het scenario? “Niet

als u doelt op de architectuur van het scenario, op de
mechanica van de vertelling. Wel op een menselijk niveau. Sommige elementen in het verhaal hebben bewust iets kunstmatigs, de film beweegt heen en weer
tussen verschillende genres. Maar in het midden staat
Daniela, zij is de kracht die alles bij elkaar houdt. En zij
is echt. Ze heeft iets wat niet gespeeld kan worden. Ze
verschijnt in een kunstmatige situatie want het verhaal
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heb ik gewoon bedacht. Maar wat de camera ziet, is
echt.
“De film als geheel verandert steeds van identiteit.
Soms is het een romantisch drama, dan wordt het
een karakterstudie, dan is het weer een film over een
vrouw, dan een film over een geest. De film weigert
gereduceerd te worden tot één idee. Dat geldt ook voor
Daniela. Ik wilde een personage dat niet in één woord
gevangen kan worden. Een personage dat als het ware
voor je ogen verandert. Dat je doet afvragen wat je ziet.
Ik denk dat dat ten diepste filmisch is. Film is op z’n
best als je naar het scherm kijkt en niet weet wat je ziet.
Je ziet iets anders dan degene naast je, iets wat zich
alleen in jouw hoofd afspeelt. Het medium film is als
een apparaat dat in jouw hoofd een tweede, andere film
creëert. In die zin is Marina’s personage ten diepste
filmisch.”
U zei dat het onderwerp transgender in Chili plotseling
overal in het publieke domein aanwezig was. Hoe gaat
het daar met transgenders? Wat is de situatie in morele
en juridische termen? “Ik zei dat het wereldwijd onder-

werp van publiek debat werd. Plotseling kwam je het
overal tegen. Toen ik met schrijven begon, had niemand
het erover. Tenminste niet op opiniepagina’s en in
nieuwsprogramma’s. Inmiddels is het deel van een wereldwijde sociale discussie. En die discussie is verschrikkelijk relevant. Omdat we als soort, als mensheid
op een evolutionair kruispunt staan. We weten niet
goed wat we moeten doen omdat we niet helemaal kunnen bepalen in wat voor wereld we willen leven. Aan de
ene kant heb je mensen die muren willen optrekken en

grenzen sluiten en mensen labelen en in hokjes stoppen.
Aan de andere kant heb je mensen die zeggen dat we allemaal één zijn en die liever de complexiteit van het leven omarmen en willen leren hoe we met z’n allen kunnen samenleven.
“Daarom is de discussie rond transgenders zo relevant. Omdat zij een soort symbool zijn voor het onontgonnen gebied waar we ons aan de grens van bevinden.
Een symbool voor de vraag wat we willen accepteren
met z’n allen. Wat en wie we toestaan om te bestaan.
Gaan we vrijheden beperken of niet? Wat voor soort
levens staan we mensen toe? Welke liefde accepteren
we? Wie bepaalt dat en hoe? Dit is wat er echt aan de
hand is in de wereld. Ik wilde helemaal geen films over
LGBT’s maken. Ik wilde een film over mensen maken.”
Hoewel er verschillen zijn, zie ik overeenkomsten tussen
de weg die Marina aflegt in deze film en de weg die Gloria
aflegde in uw vorige film Gloria. “Allebei worden ze op

een of andere manier bedreigd en in het nauw gedreven.
En allebei vinden ze een manier om die krachten tegen
te gaan, om te overleven. Maar dit is geen film over een
transformatie. Wat trouwens meestal wel het geval is in
films over transgenders. Marina heeft haar strijd al achter de rug. Ze is tevreden met wie ze is. Ze is klaar voor
de wereld, alleen is de wereld niet klaar voor haar. De
film gaat over een specifiek moment in haar leven en het
is vooral de wereld die een probleem heeft. Een groot
probleem. Wat is het aan haar dat mensen zo verontrust? Waarom kunnen ze niet gewoon relaxt doen? Dat
geldt ook voor toeschouwers van de film: als zij zich uitgedaagd voelen door de film, waarom is dat dan? De film

nodigt je uit om zulke vragen te stellen en in jezelf naar
antwoorden te zoeken: vanuit welke gezichtspunt kijk
ik eigenlijk naar deze film? Is Marina gek? Is het legitiem wat ze doet? Heeft ze het recht om te bestaan?
Heeft u al reacties van het publiek gehad? Het klinkt een
beetje raar misschien, maar ik zag aan het eind geen
transgender maar alleen een mens. “Dat is een van de

ambities van de film: dat je je overgeeft aan Marina, ondanks eventuele morele of religieuze bezwaren. Dat je
wilt dat ze overwint. Nogmaals, het is een film over de
grenzen van empathie. In hoeverre kun je je in een ander
verplaatsen? In het lijden van de ander? Kun je echt aan
haar kant staan, ook al zou je in je eigen leven niet met
haar omgaan? Ik hoop dat je aan het eind inderdaad alleen de mens Marina ziet en geen label. Geen LGBT. De
film wil zelf ook niet gelabeld worden. Er is me vaak gevraagd waar de film over gaat en elke keer als ik het uitleg, voelt het alsof ik hem verraad. Omdat ik ‘m reduceer. De film is juist gemaakt om niet-reduceerbaar te
zijn.”

Maar dan komt de marketing van de film. Bent u niet
bang dat de rijkdom van de film daar verloren gaat? Want
dat is vaak wat er gebeurt in marketing: het verhaal
wordt gesimplificeerd en gelabeld. “Dat valt een beetje

buiten mijn jurisdictie. Als een film eenmaal de wereld
in is, probeer je een beetje het gesprek eromheen te bepalen, probeer je te voorkomen dat de film de verkeerde
labels krijgt opgeplakt. Aan de andere kant: de wereld is
hard.”
5

Transvrouw met tegenwind
De fantastische transvrouw die zich pro
beert te ontworstelen aan sociale voor
oordelen, blijft in Una mujer fantástica
de gevangene van dramatische conven
ties.
Het is een bekende wijsheid voor maatschappelijke strijd: eerst negeren ze je, dan
lachen ze je uit, dan bestrijden ze je en dan
win je. Hetzelfde geldt voor de filmische representatie van onderdrukte groepen. Zie de
klassieke documentaire over homoseksualiteit in Hollywood-films, The Celluloid Closet
(1995): eerst ben je onzichtbaar, dan een komisch typetje, dan slachtoffer van bruut geweld en dan pas (in meer of mindere mate) de
overwinnaar.
Als die ontwikkeling een cultureel gegeven is, valt het Una mujer fantástica eigenlijk
niet aan te rekenen eraan onderworpen te
zijn. En toch overvalt me een zekere vermoeidheid wanneer het transgender titelpersonage Marina Vidal, met kracht en
waardigheid gespeeld door transvrouw Daniela Vega (die ook als consultant optrad
voor de film), van het scenario de ene klap na

de andere krijgt – terwijl het feit dat Marina
trots en ongebroken het einde zal halen hier
geen spoiler mag heten. Zowel de film als het
historische punt waarop de internationale
arthousecinema zich bevindt, laat haar geen
keuze: ze moet door de wringer en ze moet
overwinnen.
Zo’n dwingend dramatisch stramien doet
automatisch af aan de autonomie van het
personage. Dat is jammer, want op scèneniveau biedt het verhaal wel degelijk nuances.
Niet iedereen is (volledig) tegen Marina en
zijzelf reageert ook niet altijd even verstandig. Alleen: die nuances mogen van het
scenario niets aan de hoofdlijn veranderen
en verliezen daarmee aan relevantie.
Stilistische schoonheid heeft de film zeker, maar ook die is vaak weinig subtiel. Zoals de vele weerspiegelingen van een hoofdpersonage dat vooral (als zichzelf) gezien wil
worden. Of de karikaturaal harde tegenwind
waarin Marina op straat voorover hangt en
die, nou ja, de tegenwind verbeeldt die ze van
de wereld ervaart. Of het gebruik van Aretha
Franklins nummer You Make Me Feel Like (A
Natural Woman).

Het persmateriaal bij de film biedt hierop
overigens een gevatte repliek: in het Spaans
is genre het woord voor genre en gender, en
regisseur Lelio kan daarom zijn film zelf óók
trans-genre noemen: het ene moment realistisch, het andere melodramatisch. Mij
kreeg hij daarin niet mee; anderen wel:
dankzij het kritische succes van deze film
(Beste Scenario op de Berlinale) en voorganger Gloria maakte de Chileense filmmaker
inmiddels zijn eerste Engelstalige film, Disobedience met de Rachels McAdams en Weisz.

Daarmee treedt hij in de voetsporen van
landgenoot Pablo Larraín (Jackie, 2016), die
– kleine wereld – naast Toni Erdmann-regisseur Maren Ade tevens producent was van
Una mujer fantástica.
KEES DRIESSEN

Una mujer fantástica
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Immersieve cinema

MIDDENIN DE ACTIE

CARNE Y ARENA

HAPTIC FIELD

Niet alleen bioscoopfilms worden steeds 'im
mersiever' – steeds meer een onderdompeling
in een gebeurtenis die de grens tussen doek en
toeschouwer zo klein mogelijk wil maken. Van
uit theater, de beeldende kunst, wetenschap
en techniek wordt de filmervaring bestookt
met cinematische experimenten.
DOOR DANA LINSSEN

“Virtually present, physically invisible”, virtueel aanwezig, fysiek onzichtbaar. Dat is de ondertitel van Alejandro Gonzalez Iñárritu’s monumentale VR-installatie
Carne y arena, die in mei gepresenteerd werd op het
Filmfestival Cannes en momenteel in Europa te zien
is bij de Prada Foundation in Milaan. Iñárittu hecht
eraan om het een kunstwerk, een installatie te noemen
en geen film, hoewel het beslist een filmische ervaring
is. Je wordt voor zes minuten in de woestijn tussen
Mexico en de Verenigde Staten gedropt, en bent daar
zowel toeschouwer als medespeler, in een klein verhaal
over wat illegalen en vluchtelingen daar dagelijks meemaken. Het is iets tussen game en toneelstuk, film en
shocktherapie, installatie en nachtmerrie in. De enige
manier om er deel aan te hebben is om zowel deelnemer

RHIZOMAT VR

als beschouwer te zijn. Om iets mee te maken moet je
wel met je blote voeten door het zand lopen, de andere
personages in de ogen (en hun warm rood kloppende
hart) kijken, maar om te begrijpen wat je meemaakt
moet je je blijven realiseren dat je een buitenstaander
bent in die specifieke situatie. Je hebt misschien een
heel klein beetje invloed op de gebeurtenissen, maar
niet veel meer dan in je dagelijkse leven op de woelingen op het wereldtoneel. Je denkt dat je middenin de
actie staat, maar je laat slechts onzichtbare sporen in
het zand na.
Het is zowel een immersief als een interactief kunstwerk dat beantwoordt aan het oude verlangen van
totaal ondergedompeld worden in het filmische, maar
dat je bewust maakt van het feit dat daar bij jou als toeschouwer wel degelijk een activiteit voor nodig is. Dat
'virtueel aanwezig, fysiek onzichtbaar' slaat ook op de
rol van de toeschouwer in dit soort werken.
Zoals Julian Rosenfeldts In the Land of Drought in
de König Galerie in Berlijn – een veertig minuten durende dronevlucht over verlaten filmsets in Marokko
en de industriële ruïnes van het Ruhrgebied, waar wetenschappers of aliens of de laatste mensen die na een
atoomaanval uit hun schuilkelders zijn gekropen een

dansante wandeling maken, gestuurd door het alziende
oog boven hen. De toeschouwers wordt gevraagd in zitzakken te gaan liggen, de muziek vertraagt ademhaling
en hartslag, brengt je in een halfslaap, waardoor je het
gevoel krijgt zelf uit een sluimering te ontwaken en de
reis door die welvaartsresten te maken.
Net als Carne y arena laat ook Haptic Fields van
Chris Salter en muzikant TeZ, dat te zien was op de
tentoonstelling Immersion: Limits of Knowing in de
Martin Gropius Bau in Berlijn (waar ook de veel passievere VR-film Rhizomat VR je een Twelve Monkeys/
Matrix-achtige situatie binnenvoerde), de grens tussen
'doek', toeschouwer en deelnemer helemaal los. Gehuld in een overall met sensoren op armen en benen,
en een bril met matglas betreed je als bezoeker een verduisterde ruimte waar je andere zintuigen nodig lijkt te
hebben om te kunnen navigeren. Lichteffecten – soms
hel opflitsend als stroboscopen, dan weer aangename
kleurharmonieën – en muziek brengen in je een verhoogde staat van waarnemen. Kleine lichtsignalen van
de lichamen van andere aanwezigen onthullen plotselinge schimmen in een melkwit licht. De sensoren op je
lichaam trillen, waardoor het lijkt alsof je begint te zien
met je tastzintuigen in plaats van je ogen. 
5
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Tarik Saleh over The Nile Hilton Incident

‘ALSOF TRUMP VERVOLGD WORDT
VOOR DE MOORD OP KARDASHIAN’

In de politiethriller The Nile Hilton Incident
onderzoekt een corrupte politieman de moord
op een bekende zangeres, tegen de achtergrond
van de Arabische lente. De Zweeds-Egyptische
filmmaker Tarik Saleh: 'In het westen denken
we dat de Egyptische revolutie tegen Mubarak
was gericht. In werkelijkheid was dat veel meer
tegen het gewetenloze politiekorps.'
DOOR GUUS SCHULTING

“Stel je voor dat Donald Trump vervolgd wordt voor
de moord op Kim Kardashian. In die orde van grootte
zitten we met de zaak-Tamim.” De Zweeds-Egyptische
regisseur Tarik Saleh veert op wanneer het over de beruchte Egyptische moordzaak uit 2008 gaat. Alsof hij
nog steeds niet kan geloven wat zich toen heeft afgespeeld. En dat terwijl hij zijn eerste Arabische film The
Nile Hilton Incident baseerde op die moord, waarbij
uiteindelijk verschillende prominenten uit het Egyptische bedrijfsleven betrokken bleken. Een groezelige
politiethriller waarin de Egyptische korpschef Noredin
(Fares Fares) in een web van corruptie belandt wanneer
hij tijdens het onderzoek naar de moord op een vrouw
op een van hogerhand geïnitieerde doofpot stuit.
Wat maakte die zaak zo fascinerend? Saleh: “De
moord op Suzanne Tamim was een fenomeen in Egypte. Tamim was een bekende zangeres die met een
doorgesneden keel in een hotelkamer werd aangetroffen. Aanvankelijk was het alleen maar een gruwelijke
moordzaak, maar al snel bleek dat de Egyptische zakenman Hisham Talaat Moustafa de hoofdverdachte
was. Een sensatie, want Talaat Moustafa is niet alleen
een van de rijkste mensen op aarde. Hij was ook een
parlementariër en een persoonlijke vriend van president Mubarak. In Egypte ben je dan onaanraakbaar.
Toch werd hij in 2009 plotseling door het hoofd van
de veiligheidsdienst van een vakantieadres terug naar
Egypte gesommeerd. Daar was blijkbaar iets aan de
hand.”

“Tijdens die zaak heb ik in een opwelling een
scenario geschreven, want al die intriges en politieke
spelletjes moesten gewoon op papier. Toen het klaar
was, heb ik het echter weggelegd en er nooit meer naar
gekeken.” Totdat producent Kristina Åberg de filmmaker twee jaar later voor een project benaderde en
Saleh het schrijfsel nog eens uit de kast haalde. “Het
bleek helemaal niet slecht! En daarbij: in mijn verhaal
eindigde het onderzoek van de corrupte politieman met
een revolutie van het volk – en in het echt was toen de
Arabische lente volop aan de gang. Hing die revolutie
toen al in de lucht, vroeg ik me bij het teruglezen af.
En op welke manier? In het Westen denken we dat de
Arabische lente in Egypte tegen president Mubarak was
gericht. In werkelijkheid was dat veel meer tegen het
gewetenloze politiekorps. Hoe hun dagelijkse agressie
leidde tot de Egyptische revolutie, werd in het scenario
ineens heel duidelijk.”

Nachtmerrie

De resulterende film, Salehs derde na de ingenieuze
animatiefilm Metropia (2009) en de Zweedse misdaadthriller Tommy (2014) met zangeres Lykke Li, werd
wereldwijd goed ontvangen – en won op Sundance
Filmfestival de World Cinema Grand Jury Prize. “Films
gaan voor mij om de details. Denk maar aan het werk
van Roman Polanski of Sidney Lumet. Die vertellen
niet alleen een verhaal, maar brengen een wereld tot
leven. Dat wil ik ook doen. Omdat The Nile Hilton
Incident in de periode net voor de Egyptische revolutie speelt, wilde ik dat elk detail klopte. De mode, de
straatbordjes, de kentekens. Uit elke kleinigheid moest
de sfeer spreken van het Caïro van 2011 – anders zou de
film voor mij bij voorbaat al mislukt zijn.”
Toch moest de productie op het laatste moment
Caïro verlaten en verkassen naar Casablanca. “Dat was
een nachtmerrie. We wisten wel dat filmen in Caïro
moeilijk zou worden, de censoren zijn er namelijk berucht, die bemoeien zich met elke fase van de productie

en zitten zelfs naast je op de set. Maar het scenario
was al goedgekeurd en de hele productie gepland. Kostuums waren gemaakt, locaties gescout, apparatuur
gehuurd. Toen was er plotseling een bericht: jullie
zijn toch niet welkom. Het kan niet anders of er is van
hogerop ergens ingegrepen – het is een vrij kritisch
verhaal. Halsoverkop hebben we de productie naar
Casablanca verplaatst.”

Smokkelen

Die verhuizing bracht verschillende problemen met zich
mee. “We hadden politie-uniformen laten ontwerpen
door de originele designer, maar die mochten het land
niet uit. Op slinkse wijze zijn die over de grens gesmokkeld. Daarbij moesten we Casablanca, wat een mediterrane stad is, ineens veranderen in het Arabische Caïro.
Hoe doe je dat in hemelsnaam? Ik heb toen de filmgoden
aangesproken. Als Stanley Kubrick voor Full Metal Jacket de Vietnamoorlog tot in detail kan nabouwen, dan
moeten een paar Egyptische straten ook lukken. Dat
idee heeft de productie voor mij gered.”
Saleh wijst op nog een overeenkomst met Kubrick.
“Ik ben een perfectionist. Ik kan mijn films ook onmogelijk met een publiek zien. De première van Metropia tijdens de Critic’s Choice van Venetië voelde
als een tachtig minuten durende wurging. Tommy was
met ruim anderhalf uur nog erger.” Trump komt voor
een tweede keer ter sprake. “The Nile Hilton Incident is
bijna twee uur, dus voor de première in Sundance was
ik nog nerveuzer. En dat was ook nog eens op de eerste
dag van het presidentschap van Donald Trump. Niemand was daardoor met film bezig en de sfeer in Salt
Lake City was slecht. Dan, na zestig minuten, kijk ik
om me heen en het is helemaal stil. Hier zitten we de
dag nadat Trump president is geworden en een zaal
vol Amerikanen zit een Arabisch verhaal te volgen – ze
gaan er zelfs helemaal in op. Dat is het wonder van film.
Daar moet je die worsteling elke keer weer voor riskeren.”
5
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Aquarius

De Braziliaanse grande dame Sonia Braga
speelt een gepensioneerde muziekcriticus die
het opneemt tegen een malafide vastgoed
bedrijf. Aquarius is een even zachtmoedig als
kritisch drama over gentrificatie en de kunst
DOOR MARISKA GRAVELAND
van het bewaren.
Wat is vintage en de moeite van het bewaren waard, en
wat is oud en kan de prullenbak in? Zonder nostalgisch
te worden pleit Aquarius (Cannes-competitie 2016)
duidelijk voor het oude en zet vraagtekens bij doorgeschoten vernieuwingsdrang. Kleber Mendonça Filho
(Neighbouring Sounds, 2012) bekijkt de wegwerpmaatschappij door de ogen van Clara, een gepensioneerde
muziekcriticus en de laatste huurder van een ouder
appartementencomplex aan het strand van Recife dat
meedogenloze projectontwikkelaars willen slopen.
Clara voelt zich nog lang niet uitgerangeerd en gaat niet
in op de uitkoopsom en verraderlijke charme van Diego, de vertegenwoordiger van het malafide vastgoedbedrijf. Diego zet alles op alles om Clara uit haar huis te
krijgen. Hij organiseert zelfs een luidruchtige orgie in
het lege appartement boven Clara. Maar Clara zet haar
hakken in het zand. Langzaam komen er allerlei gehei-

men boven tafel rond de corruptie die zoveel bedrijven
in Brazilië heeft geïnfecteerd.

Koppig

De Braziliaanse grande dame Sonia Braga (Kiss of the
Spider Woman, Dona Flor e seus dois maridos) zet een
prachtige rol neer als de koppige Clara. Regisseur Kleber Mendonça Filho laat via haar zien hoe de stadsontwikkeling en gentrificatie in Recife de oudere bewoners
van de stad vervreemdt, als een soort Publieke werken
van Thomas Rosenboom in hedendaags Brazilië. Met
Aquarius onderzoekt Mendonça Filho niet alleen de
gevolgen van nepotisme en vriendjespolitiek, maar ook
de betekenis van dierbare locaties en objecten waarmee we ons omringen, zoals de herinneringen aan een
dressoir van een tante of een LP die jaren geleden werd
gekocht in een platenwinkel.
De tijd lijkt geen vat te hebben gekregen op de gracieuze Clara, die we in een proloog hebben leren kennen
als dertiger in 1980, een breed glimlachende muziek
liefhebber die Another One Bites the Dust aan haar vrienden laat horen voordat het nummer van Queen een hit
werd. Ze zet ook nu nog graag een plaatje op en zorgt
ook op andere vlakken goed voor zichzelf – zo trakteert

ze zichzelf op aanraden van een vriendin op een gigolo.
Aquarius heeft een onmiskenbare erotische onderstroom,
met flarden van expliciete seksscènes, soms in flashback,
die door het dagelijkse, kalme leven zijn gemonteerd.
De film gaat dan ook over veel meer dan het gevecht
tegen de vastgoedontwikkelaars. Het draait om ontmoetingen, sommige prettig, andere confronterend
of teleurstellend – ontmoetingen met vrolijke vriendinnen, bezorgde dochters, boze buurjongens, aardige
bouwvakkers. Mendonça Filho neemt de tijd om een
sociaal netwerk rond Clara op te bouwen dat haar wortels in de wijk zichtbaar maakt.
De film zoomt in op kleine gebeurtenissen en zoomt
dan weer uit, ook letterlijk met onverwachte, onstuimige camerabewegingen. Soms gebeurt er iets veelzeggends in het voorbijgaan. Zo ziet Clara al wandelend
uit haar ooghoeken een graf dat wordt geruimd en de
botten die naar boven komen. Dat alles vergankelijk is,
weet ze natuurlijk maar al te goed, maar zij neemt de
vrijheid om zich nog even tegen dat idee te verzetten.
Aquarius 11111

BRAZILIË, 2016 | REGIE KLEBER

MENDONÇA FILHO | 145 MINUTEN | MET SONIA BRAGA,
MAEVE JINKINGS, IRANDHIR SANTOS | DISTRIBUTIE
CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 17 AUGUSTUS 

19

DE FILMKRANT 
#401 AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017

Jaap van Heusden over In Blue

‘BOEKAREST WAS
MOOI MAAR TAAI’

aan boord van de film te slepen. Van een vroege scriptversie tot de laatste montageversie zoek ik die spanning
op. ”
Ook in je esthetische keuzes komt zo’n spanning tot ui
ting. Die schommelt tussen gestileerd en documentair.

In Jaap van Heusdens derde speelfilm In Blue
ontmoeten een Nederlandse stewardess en een
Roemeense straatjongen elkaar in Boekarest.
Ondanks alle uiterlijke verschillen ontstaat er
een relatie. ‘Lukt het ze dan eerlijk te zijn
tegenover elkaar? Maar ook tegenover zichzelf?
Dat wilde ik met de film ontdekken.’
DOOR GUUS SCHULTING

Onrecht. Het loopt als een rode draad door het oeuvre
van de Nederlandse regisseur Jaap van Heusden. Van
ons immigratiebeleid in De nieuwe wereld tot het financiële systeem in Win /win, telkens zijn het de scheefgegroeide maatschappelijke structuren die zorgen voor
onbegrip. Ook in zijn nieuwste film In Blue wordt een
ontmoeting door zulke verhoudingen geproblematiseerd. Want was het nou een ongeluk dat de Nederlandse stewardess Lin (Maria Kraakman) met haar taxi
tegen de Roemeense jongen Nicu (Bogdan Iancu) reed?
Of toch gewoon opzet van een gehaaid straatschoffie
dat zo een paar euro’s kon scoren?
De twee gebroken levens treffen elkaar in ieder geval
op het juiste moment. De veertigjarige Lin wordt geplaagd door een traumatisch incident, Nicu leeft in de
met junks en straatkinderen bevolkte tunnelcomplexen
van Boekarest, aan de onderkant van de Roemeense
maatschappij. In het echt vinden ze iets bij elkaar,
maatschappelijk staan ze mijlenver uit elkaar. Hoe lukt
het dan om elkaar onder zulke omstandigheden als
mens te zien?
“Het idee voor In Blue ontstond zo’n tien jaar geleden”, zegt Van Heusden. “Scenarist Jan-Willem den
Blok reisde in die tijd veel tussen Nederland, Rio de

Janeiro en Oekraïne voor een serie documentaires over
jongens die op straat overleefden. Zo leefde hij dus een
tijd lang tussen twee tegenovergestelde werelden. Het
ene moment comfortabel thuis, de volgende dag met
een putdeksel in de weer om een tunnelcomplex in Kiev
binnen te dringen. Dat hele proces was een heftige ervaring, maar ook de kiem van de film. Die reizen broeiden in zijn hoofd tot een verhaal van een stewardess en
een straatjongen die elkaar ontmoeten. Met dat verhaal
is hij naar mij toegekomen.”
Wat sprak je erin aan? “Van alles. Die gebroken stewar-

dess bij wie je langzaamaan de pijn achter haar professionele masker ziet, vond ik een interessant personage.
En ook die straatjongens leven in zo’n vreemde wereld:
het zijn kinderen die nooit de kans hebben gehad kind te
zijn. Ze kunnen op straat heel goed overleven, maar zijn
ook emotioneel zwaar gehavend. Ik was benieuwd naar
wat er zou gebeuren wanneer die twee werelden elkaar
ontmoeten. Wat verwachten Lin en Nicu van elkaar?
Lukt het ze eerlijk te zijn tegenover elkaar? Maar ook tegenover zichzelf? Dat wilde ik in de film ontdekken.”

Wat is jouw rol als filmmaker daarbij? “Als maker pro-

beer je de energie van de cast en crew samen te brengen
om een verhaal dat ‘verteld moet’ de wereld in te lanceren. Aan de ene kant ga ik met die club kunstenaars tot
het uiterste om de filmtaal op te rekken, maar aan de andere kant ben ik ook als een verteller die op een feestje
zijn gehoor een goed verhaal wil vertellen. Er zijn filmmakers die heel compromisloos in hun stijl zijn, Nanouk
Leopold bijvoorbeeld. Dat bewonder ik en daar geniet ik
van, maar voor mij is het tegelijk belangrijk om kijkers

“Dat is een goed voorbeeld van het vorige. Cameraman
Melle van Essen is constant op zoek naar hoe hij scènes
in een lange take kan draaien. Hij is een meester in het
uitlichten waardoor je bepaalde sequenties helemaal
gestileerd en vloeiend kan opnemen. Dat geeft iets verhevens, maar dat botste ook weleens. Soms wilde ik
Melle juist midden in een situatie stoppen – camera op
de schouder en niet weten wat er gebeurt. De bevallingsscène in het vliegtuig, waarin Lin een baby op de
wereld helpt zetten is bijvoorbeeld zo gedraaid. Maar
die scène eindigt wel met een echt Van Essen-shot:
wanneer Lin de baby in haar armen houdt appelleert de
stilering aan die klassieke Madonna-verbeeldingen.
Zo’n verstild moment vind ik mooi. Het transporteert je
naar de diepere lagen van de film. Dat komt op meerdere
momenten terug in de film, zoals wanneer Nicu ligt te
slapen en Lin hem in haar armen houdt. Zo komt dat
grauwe straatleven in Boekarest in een ander licht te
staan.”
Hoeveel wist je van die straatcultuur? “Tijdens de rese-

archfase heb ik met verschillende groepjes jongens daar
opgetrokken. In het begin stelde ik ze nog wel eens de
vraag hoe ze de toekomst zien. Nou, daaruit bleek wel
hoe naïef ik was! Niemand ziet daar namelijk de toekomst. Ze zijn juist alleen maar bezig met het nu. Wat
kom je doen? Ben je vriend of vijand? Heb je vijf euro bij
je voor wat drugs? Verder kijken ze niet. Hun leven is
heel basaal en dat is ook een overlevingstechniek. Met
Bogdan heb ik veel over die dierlijke levenshouding gesproken. Zijn personage is zich bijvoorbeeld constant
bewust van de uitgangen en altijd maar onderweg.”

Hoe was het verder om in Roemenië te werken? “Boeka-

rest zelf was mooi, maar taai. Ten eerste is de stad een
lange, constante filestroom. Je komt er met de auto gewoon niet doorheen. Daarbij is het draaien in de stad
extreem duur. Er komen de laatste jaren vaak Amerikaanse crews, dus de prijzen zijn er flink gestegen. Daar
schrok ik in eerste instantie wel van. Onze productiepartner daar, Strada Films, zei van te voren dan ook:
weet je zeker dat je deze film wilt doen? Heb je niet een
scenario op het platteland of zo, dat is veel goedkoper.
Daadwerkelijk met de Roemeense cast en crew op de set
staan was wel een feest. Zo professioneel. En omdat de
industrie zo kleinschalig is, konden we allemaal gerenommeerde acteurs krijgen voor de bijrollen. Ik keek
mijn ogen uit.”
5
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Tentoonstelling en ﬁlmprogramma

Syrian New Waves

“A magical and
remarkable
documentary. ”
- Joe Leydon, Variety

EYE presenteert met Syrian New Waves
het werk van een nieuwe generatie Syrische ﬁlmers en kunstenaars. Te zien zijn
onder meer de beschouwende documentaires van Ammar al-Beik, Avo Kaprealian
en Sara Fattahi. Films die teruggrijpen
naar persoonlijke herinneringen en verwijzen naar de klassieke cinema. Drie
dagen ﬁlm, beeldende kunst, muziek en
live talks in EYE Filmmuseum.
8 t/m 10 september

Dunkirk (70 mm)
Met Dunkirk brengt regisseur Christopher
Nolan zijn eigen originele scenario naar
het grote scherm. De ﬁlm opent met
honderduizenden Britse en geallieerde
troepen die omringd worden door de
vijand. Ze zitten gevangen op het strand
met hun rug naar de zee gekeerd. Het
lijkt een onmogelijke situatie nu de vijand
hen van alle kanten heeft ingesloten.
Vanaf 16 augustus

The Beguiled
(Soﬁa Coppola)

Vanaf 24 augustus in de filmtheaters

Zinnenprikkelende, beklemmende
southern gothic-thriller van Soﬁa Coppola
speelt zich af in een meisjesinternaat, waar
een seksueel geladen sfeer en rivaliteit
ontstaat rond een gewonde soldaat. Met
Nicole Kidman, Colin Farrell en Kirsten
Dunst. Gouden Palm Beste Regie.
Vanaf 7 september

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. 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
Tentoonstelling en ﬁlmprogramma

Locus:
Apichatpong
Weerasethakul Cao Guimarães

Deze herfst organiseert EYE een grote
tentoonstelling over het werk van twee
prominente ﬁlmkunstenaars: Apichatpong
Weerasethakul (Bangkok, Thailand, 1970)
en Cao Guimarães (Belo Horizonte,
Brazilië, 1965). Met hun gelauwerde werk
roepen ze een wereld op waarin droom,
zintuiglijke ervaring en werkelijkheid
samenkomen.
16 september t/m 3 december 2017

EYE Filmmuseum Amsterdam
Info & tickets eyeﬁlm.nl
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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.

LA HELADA NEGRA

La helada negra

Gevallen
engel

De belangrijkste reden dat de inwoners van
de verlaten nederzetting in de Argentijnse
provincie Entre Ríos in La helada negra (“de
zwarte vorst”) ontvankelijk zijn voor wonderen, is misschien wel omdat ze geen vragen stellen. Als op een dag de jonge Lucas
met een ogenschijnlijk levenloos meisje in
zijn armen uit de velden terugkeert, wordt zij
als vanzelfsprekend in de stugge mannengemeenschap opgenomen. Als ze de remedie
blijkt te hebben tegen de zwarte vorst die de
oogst bedreigt, vinden ze het vreemd maar
verklaarbaar, of beter: geloofwaardig. Tot er
te veel dingen gebeuren die onverklaarbaar
zijn. Dan noemen ze het een wonder en krijgt
de onwillige, ondoorgrondelijke Alexandra
ook in de omringende dorpen de reputatie
van genezeres.
De tweede lange speelfilm van de als achterkleinzoon van Duitse immigranten in de
regio geboren Maximiliano Schonfeld speelt
zich af in dezelfde setting en met dezelfde
hoofdpersonen (mensen uit de streek die
zichzelf spelen) als zijn debuut Germania
(2012). Alleen laat hij in hun midden nu
plompverloren een gevallen engel neer. Of
misschien ook niet. Misschien is alles wat er
daar gebeurt tijdens haar kortstondige verblijf wel toeval. Misschien is zij alleen maar
daar om Lucas uit zijn schulp te laten komen.
En ja: misschien speelt de film de kaart van
de raadselachtige vrouw iets te vaak – een
sterk filmisch motief, maar ook een manier
om in al dat onderzoek naar wat de natuurlijke orde eigenlijk is, het vrouwelijke op af-

stand te houden. Maar dat is natuurlijk ook
precies wat die mannen in dat dorpje doen.
Ze verdorren.
De film is in ieder geval niet opzichtig
mysterieus of mystiek. Eerder naturalistisch. La helada negra is een film geworteld
in de aarde. Elliptisch. Stuurs. De laatste zilveren glinsteringen ontdekkend in barre
landschappen. Hij doet daarom denken,
zonder in dezelfde extremen te bewegen, aan
het werk van Bruno Dumont (met name
diens weerbarstige Hors Satan), maar ook
Amat Escalante’s recente La région salvaje:
films die iets willen aanraken. Iets wat zich
op de grens van sacraal en profaan beweegt,
iets wat verschrompelt zodra je er een naam
aan geeft, iets uit die pre-paradijselijke staat
toen het leven nog woest en ledig was en niemand ooit op het idee was gekomen om namen aan de dingen te geven. Het is wat het is.
En soms is het, voor ons, toeschouwers in
steden en met redenen voor alles, daarom
ook beangstigend.
DANA LINSSEN

Lily Lane

Gaat dit niet
veel te ver?
Bence Fliegauf weet hoe hij een sfeer moet
oproepen en bewijst dat opnieuw in deze sinistere vertelling over de donkere kanten van
het ouderschap en de magische wereld van
een kind. Neem alleen al deze flard dialoog:
“Denk je dat geesten bestaan?” “Ze bestaan
niet, maar ze zijn wel echt.” Deze zinnen, uitgesproken tegen het einde van Lily Lane, raken de kern van de film. Een duister verleden
spookt voortdurend door het leven van Rebeka en haar zoontje Dani, bijvoorbeeld in de
vreemde sprookjes die ze hem vertelt. Rebeka
is niet van de opvoedschool die zegt dat je
kinderen moet beschermen tegen de minder
poezelige kanten van de werkelijkheid; of ze
het nu heeft over taxonomie, de dood van
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oma of een keelamandeloperatie, ze windt
nergens doekjes om. Soms lijken haar ongewoon eerlijke uitspraken prima te beantwoorden aan Dani’s nieuwsgierigheid, maar
naarmate haar verhaaltjes-voor-het-slapengaan onheilspellender worden, dringt zich
steeds vaker de vraag op: Gaat dit niet te ver?
Gaat dit niet véél te ver? Tegelijkertijd wordt
ook duidelijk waar haar behoefte vandaan
komt om die verhalen te delen met de belangrijkste persoon in haar leven.
Is Rebeka nu een ontaarde moeder die de
kinderziel te zwaar belast? En als dat zo is:
hoe groot is de last van zwijgen? Het dilemma
blijft tot aan het einde van de film, die ook in
beeld en geluid een wereld oproept waarin het
tastbare en het magische, de beleving van het
nu en het toen, en zelfs het perspectief van
moeder en kind nauwelijks uit elkaar te trekken zijn. Fliegauf, die met Lily Lane zijn zesde
speelfilm aflevert - eerder werden Milky Way
(2007) en Just the Wind (2012) in Nederland
uitgebracht - is goed in het creëren van zulke
mood pieces. Voor Lily Lane experimenteerde
hij erop los met telefooncamera, handheld video en nachtzicht, waarbij de sfeer soms naar
horror neigt – niet als genre maar als middel
voor het betreden van onontgonnen inhoudelijk terrein. Van zulke experimenten valt
geen genoeg te krijgen.
SASJA KOETSIER

La helada negra
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ARGENTINIË, 2015 | REGIE

MAXIMILIANO SCHONFELD | 82 MINUTEN | MET RUBÉN

Lily Lane

DEMING, FLORENCIA DOMÍNGUEZ, ELIO GUERRA |

FLIEGAUF | 91 MINUTEN | MET ANGÉLA STEFANOVICS,
BÁLINT SÓTONYI | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY

DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN
VANAF 24 AUGUSTUS 

HONGARIJE, 2016 | REGIE BENEDEK

LILY LANE

UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 31 AUGUSTUS 

Safari

Prijsschieten op grootwildjagers
Ulrich Seidl moet als documentairemaker een
uiterst innemende man zijn. Of hij heeft zeer
innemende regelaars. Anders is niet te verklaren hoe hij het nog altijd voor elkaar krijgt om
mensen voor zijn camera plaats te laten nemen
om de strenge, cynische blik te ondergaan die
al decennia uit zijn films spreekt. In Safari
richt hij die blik op Oostenrijkse en Duitse
grootwildjagers: welgestelde oudere echtparen en ouders met tienerkinderen die zich in
Afrika te buiten gaan aan het legaal neerschieten van impala’s, zebra’s en zelfs giraffen.
In vergelijking met zijn voorgaande films
is Safari een ‘mindere’ Seidl. Maar ‘minder’
is iets heel anders dan ‘slecht’, zeker in het
geval van een maker als Seidl. Zijn laatste
vier films waren zonder uitzondering meesterwerken, die – op zichzelf maar vooral ook
gezamenlijk – de temperatuur van hedendaags Oostenrijk en haar stand in de wereld
opnamen. In de fictionele Paradies-trilogie
deed Seidl dat via de thema’s geloof, hoop en
liefde; in de documentaire Im Keller door
letterlijk in de kelders van het land te kruipen
en te zien wat daar verborgen ligt.
In vergelijking met die complexe films
kiest Safari met zijn jagers een wat gemak-

zuchtig doelwit – het is prijsschieten op hun
onvervalst koloniale denkpatronen en gedachteloos racistische uitspraken. Seidl laat
hen zich ophangen aan hun eigen touw, juist
door ze ogenschijnlijk in hun waarde te laten.
In de (zoals voor de regisseur gebruikelijk)
symmetrisch gefilmde interviews praten
deze wereldvreemde mensen hun handelingen goed, of proberen dat in ieder geval. Ondertussen tonen losser gefilmde beelden van
de jacht het zichtbare plezier dat ze beleven
aan hun vlekkeloos georganiseerde geweld
en zien we hoe het smerige werk van het
stropen van de buit vervolgens door de lokale
inwoners wordt opgeknapt.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Safari
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OOSTENRIJK, 2016 | REGIE ULRICH SEIDL |

91 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UN
RELEASED) | TE ZIEN VANAF 14 SEPTEMBER 

SAFARI

La helada negra EYE AMSTERDAM, 24 AUGUSTUS, DOOR DANA LINSSEN |
Lily Lane EYE AMSTERDAM, 31 AUGUSTUS, DOOR SASJA KOETSIER |
Safari EYE AMSTERDAM, 14 SEPTEMBER, DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
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Filmmakers en de vluchtelingencrisis

Waar is het engagement in de
Nederlandse film? De Filmkrant
kijkt voorbij de rand van het
witte doek en spreekt met twee
filmmakers voor wie de
vluchtelingencrisis niet ver van
DOOR SASJA KOETSIER
hun bed is. 
Het afgelopen jaar maakte Teddy Cherim (29), wiens
korte film Het hele verhaal in april op Go Short! in
première ging, ook een serie virtual reality-portretten
voor ontwikkelingsorganisatie CARE. Hij filmde daarvoor onder meer in het vluchtelingenkamp Al Azraq
in Jordanië. De laatste jaren was hij vaker te vinden
in de buurt van conflictregio’s en op andere ‘moeilijke’ plekken in Afrika en het Midden-Oosten, vaak in
opdracht van hulporganisaties. Dat hij als filmmaker
iets kan betekenen op plaatsen waar het leven minder
bevoorrecht is dan in Nederland, geeft hem voldoening
en “een beter, milder perspectief”. In zijn VR-documentaires kan ook de kijker de leefwereld verkennen
van de mensen die hij ontmoet – en vaststellen dat we,
zoals hij het verwoordt, “allemaal in wezen een beetje
hetzelfde zijn”.
“Het kwam op mijn pad, ik vond dat ik het moest
doen en ik had er tijd voor.” Zo vat Mijke de Jong (57)
samen waarom zij afgelopen maart besloot naar Lesbos
af te reizen en juist even geen filmmaker te zijn. Met
een team van vrienden, onder wie scenarist (en echtgenoot) Jan Eilander en acteur Ilias Addab uit haar film
Layla M., draaide ze een week als vrijwilliger mee in
vluchtelingenkamp Kara Tepe. Het stond haar in eerste
instantie tegen om daar ruchtbaarheid aan te geven,
want ze vindt het niet iets om zich voor op de borst te
kloppen. Dankzij Eilander kreeg de Filmkrant haar toch
aan de praat. “Hij zei: ‘Doe dat interview nou maar,
want iederéén moet dit doen!’ Wat we daar meemaak-

MIJKE DE JONG (DERDE VAN RECHTS) EN JAN EILANDER (RECHTS) OP LESBOS

ten was bijzonder. Het is op alle fronten goed.”
En, zoals dat gaat in de kunst: leven en werk – of:
werk en werk – laten zich niet van elkaar scheiden. Hoe
inspirerend engagement kan zijn, vertellen ze hier.

Mijke de Jong: ‘Ze zijn onderdeel van
mijn wereld geworden’
“Toen we het besluit hadden genomen, hadden we het
binnen twee dagen geregeld. Het idee had ik al veel
langer, maar nadat we voor Layla M. in een vluchtelingenkamp in Jordanië waren geweest, wist ik: als zich
nu een kans voordoet, dan ga ik. Via Facebook was
ik al bevriend met Because We Carry en zij plaatsten
in maart een vrijwilligersoproep omdat het er toen

zo enorm sneeuwde. Hun praktische en doelgerichte aanpak spreekt me aan. Het principe is dat je een
team vormt met wie je een week lang het ontbijt voor
het hele kamp verzorgt. Je regelt zelf je reis en je moet
vooraf als team ongeveer zeven- à achtduizend euro
inzamelen om die maaltijden te bekostigen. Ter plekke
organiseer je samen met bewoners van het kamp iedere

ochtend het ontbijt en de rest van de dag help je mee
met kinderactiviteiten en alles wat er verder nodig is.
“Ons teamhuis was vlakbij de taverne van Nikos en
Katarina Katsouris. Vanaf het moment dat de vluchtelingenstroom begon, zijn zij permanent gaan helpen. Ze
koken voor bewoners uit het kamp Moria. Daar zitten
vooral jonge mannen en het kamp wordt heel streng
bewaakt, het lijkt net een gevangenis. Maar Nikos haalt
daar elke dag tien bewoners op die in zijn restaurant
een goede maaltijd krijgen. Home for One Day heet hun
stichting. Wij aten ook in die taverne, daarna hielpen we
met het klaarzetten van vijftig meeneemmaaltijden voor
andere bewoners van Moria en op elke doos schreven we
een boodschap. Het gebeurde allemaal zó liefdevol.
“Ik ben echt aangeraakt door alles wat we daar meemaakten. De veerkracht die mensen hebben, ondanks
de gruwelijke dingen die ze hebben doorstaan. Maar
ook: dat die hele problematiek, waarvan je vaak niet
weet wat je ermee moet, ineens heel concreet wordt.
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Als je er middenin staat, dan ga je het gewoon doen.
Dan sta je ’s ochtends eten klaar te maken en uit te delen, of zit je met een kind op schoot armbandjes te loomen. Daar word ik gelukkig van. Gelukkig is misschien
een vreemd woord, maar… het gaat over universele
dingen. Het zijn héél grote problemen, maar het zijn
ook die kinderen met wie ik heb gespeeld of die gasten
met wie ik heb staan swingen bij het ontbijt; het is lang
niet alleen maar ellende. Daardoor komt het dichtbij.
Het zijn mensen zoals jij en ik, en dit kan ons allemaal
overkomen. Een aantal van de bewoners zijn nu mijn
Facebook-vrienden, ik volg wat er met ze gebeurt, ze
zijn onderdeel van mijn wereld geworden.
“Ik vraag me regelmatig af wat ik wil met mijn werk
en met de wereld. Ik vind het fijn om mezelf af en toe
opnieuw uit te vinden en dat hoeft lang niet altijd over
film te gaan. Ik vond het in Kara Tepe juist een verademing dat ik bezig was met iets wat ik niet creatief
hoefde om te zetten. Dat ik niet hoefde te bedenken hoe
ik het in beeld ging brengen of hoe ik het in een verhaal
zou kunnen verwerken.
“Ik kan iedereen aanraden om dit te doen. De hulp
die wij hebben geboden is misschien een minidruppeltje op een gloeiende plaat, maar toch: we hebben
samen met al onze vrienden voor geld gezorgd en we
zijn er geweest. Daarmee laat je aan mensen zien dat ze
niet vergeten zijn en dat het een verantwoordelijkheid
is voor ons allemaal.
“Mijn ervaringen neem ik wel op een bepaalde manier
mee in mijn volgende film. Die gaat over twee zussen en
een broer en over vragen als: Wat doe je met je leven?
Welke keuzes maak je? Bij mij is er iets ‘aan’ gegaan. Het
creëert weer allerlei mogelijkheden, je kunt zoveel doen.
Ik ben nu aan het onderzoeken wat ik in Nederland zou
kunnen doen. En we willen ook terug naar Lesbos.”

Teddy Cherim: ‘Een strook van honderd
meter land maakt het verschil tussen
oorlog en vrede’
“In 2014 maakte ik in een Syrisch vluchtelingenkamp
in Libanon een korte documentaire voor de campagne
Solar for Syria. Voor het eerst werd ik me ervan bewust
dat ik mijn krachten kon inzetten voor iets beters dan
het promoten van een commercieel merk en hoeveel
meer voldoening dat gaf. Niet dat ik zo’n wereldverbeteraar ben, maar ik ben bijvoorbeeld taalcoach van
een Syrische jongen die in Nederland woont en ik ga
weleens met een groepje Syriërs naar de film; dat is
ongeveer wat ik hier kan doen. Terwijl die korte film

ervoor heeft gezorgd dat er 30.000 solar lights naar die
kampen zijn gegaan. De impact is meteen veel groter.
“Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik vind
het ook heel leuk om naar zulke plekken te gaan. Als
je filmt in een vluchtelingenkamp of in een grimmige
achterbuurt van Dar-es-Salaam, zie je dat mensen
minstens zo lief en chill en gastvrij zijn als hier in Amsterdam. Allerlei voorzieningen waaraan je gewend
bent heb je daar niet, maar het leven is niet zo heel erg
anders dan hier. Het gaat uiteindelijk gewoon om fami-

lie, vrienden, liefdesverdriet. Omdat je als filmmaker
vrij technisch kijkt – hoe ga ik dit verhaal vertellen?
– sta je er aan de ene kant middenin maar heb je tegelijk een soort harnas om je heen, waardoor je er op een
plastische manier naar kunt kijken. Het beste Holocaustboek dat ik ken is Is dit een mens van Primo Levi,
juist omdat hij erin slaagt op zo’n abstracte manier te
beschrijven hoe de mens zich manifesteert onder de
meest extreme omstandigheden.
“Een van mijn VR-documentaires is gefilmd in het
noorden van Jordanië, precies op de grens met Syrië.
We konden de oorlog daar horen. Een strook van honderd meter land maakt het verschil tussen oorlog en
vrede; voor de oorlog zag het leven aan de Syrische
kant van de grens er hetzelfde uit als dat van de mensen
die wij filmden. Heel normale mensen, middenklasse,
met opleidingen en dromen voor de toekomst.
“Het leidt allemaal tot een beter perspectief. Een
milder perspectief. Mijn korte film Het hele verhaal gaat
erover hoe we allemaal in wezen een beetje hetzelfde
zijn. En dat veel conflict voortkomt uit het feit dat je
niet de moeite hebt genomen elkaars geschiedenis te
leren kennen. Ik ben nu een speelfilm aan het ontwikkelen waarin daar ook veel van terugkomt.
“Die CARE-campagne heet Walk In Her Shoes en
door VR krijg je ook het gevoel dat je echt in de leefwereld van de hoofdpersoon stapt. Het is een heel
andere manier van filmmaken. Veel van de lol van
cinematografie, die voor mij normaal gesproken heel
belangrijk is, mis je in VR. Bij het filmen van een boerin
die al vijftig jaar haar eigen land bewerkte, had ik graag
willen inzoomen op haar handen. Die waren zó mooi!
Maar dat gaat dus niet in VR. Aan de andere kant geeft
VR een bepaalde objectiviteit: je zet die camera ergens
neer, maar vervolgens is de film voor iedere kijker anders. Ik vind het ontzettend leerzaam om te zien hoe
mensen mijn films kijken, bij welke shots ze nog niet
uitgekeken zijn en welke juist te lang duren. Er zijn interessante crossovers met gametechnologie in ontwikkeling, waardoor je echt op je eigen tempo kan kijken.
Sounddesign is ook heel boeiend, want daarmee kun je
de kijker in een bepaalde richting sturen. De spelregels
voor VR liggen nog niet vast, het is een nieuwe techniek
die ik zelf moet leren beteugelen.”
“Als ik ergens op een zielige plek ben, is er altijd wel
een klein meisje dat ik zou willen redden, maar… dat
is ook een soort white man’s burden. Het filmmaken is
mijn manier om op zo’n plek iets te doen. Dat brengt
ook rust met zich mee. Ik heb niet het gevoel dat ik daar
ook nog iets anders moet gaan doen, waarschijnlijk
loop ik dan alleen maar in de weg.”
5
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MAUDIE

Maudie

Levenslange
liefde
Amateurschilderes met artritis vindt
liefde bij een norse visboer: het levens
verhaal van de Canadese Maud Lewis had
een draak van een biopic kunnen opleve
ren. Regisseur Aisling Walsh omzeilt alle
valkuilen.
Sommige fysieke transformaties van acteurs
zijn zo levensecht dat ze bijna pijn doen om
naar te kijken. Bij het rijtje macho’s dat naam
maakte met dit soort rollen – denk Robert De
Niro, Daniel Day-Lewis, Christian Bale –
voegt zich nu Sally Hawkins, een petite
Britse kameleon die haar verbale lenigheid
eerder bewees in films van Mike Leigh en
Woody Allen.
In Maudie gaat Hawkins nog veel verder.
Kromgebogen, met hese, schokkende stem en
zwaar vervormde handen geeft ze gestalte aan
de Canadese volkskunstenares Maud Lewis
(1903–1970), een aan reumatoïde artritis lijdende outcast die aan het eind van haar leven
een nationale beroemdheid werd. Inmiddels
worden Lewis’ knusse huisje-boompjebeestje-taferelen voor hoge bedragen geveild,
maar bij leven was en bleef ze arm.

KORT
Body

Małgorzata Zumowska | “Małgorzata Zumow
ska’s film landt nooit helemaal. Bij vlagen
komisch maar overwegend serieus van toon
presenteert het wat je een caleidoscopische
blik op lichamen zou kunnen noemen: jong en
oud, anorectisch en veel te zwaar, levend en
dood. (…) Het is een verhaal over rouw waarin
drie personages heel verschillend met verlies
omgaan.” Uit De Filmkrant #400.
TE ZIEN VANAF 17 AUGUSTUS 

De film had een plat verhaal over zegevieren in benarde omstandigheden kunnen
worden, iets van ‘mind over matter’ of ‘het
invalide genie’, maar is niets van dat alles:
Maudie is een klein, traag, zorgvuldig gemaakt liefdesdrama waarin alles draait om
menselijke interactie. Daarmee onthoudt de
film zich slim van een artistiek oordeel over
Lewis’ werk, dat hier voornamelijk dient als
een uitweg, een zonnestraaltje in een aanvankelijk troosteloze omgeving.
Van de verbitterde tante bij wie haar broer
haar heeft achtergelaten vertrekt Maudie na

het lezen van een advertentie naar het piepkleine huisje van visboer Everett Lewis
(Ethan Hawke), die ‘een vrouw’ alias huishoudster zoekt. Hier ontluikt een onwaarschijnlijke, levenslange liefde; het huisje
fleurt op, de seizoenen worden draaglijker,
het isolement van beiden is eindelijk doorbroken.
Hawkins zal terecht veel lof oogsten voor
haar rol, maar Hawke verdient een eervolle
vermelding: grommend en bot tot het slot,
maar zijn mokkend uitgevoerde attenties en
de steeds levendiger blik in zijn ogen verraden hoe zijn genegenheid voor de kleine indringster groeit en wat hij zelf als weeskind
aan trauma’s met zich meedraagt. Het samenspel tussen de twee is ongelooflijk knap.
Piepklein is hun leven: het dorp wordt
niet verlaten, kennissen, fans en zelfs een
cameraploeg komen aan de deur en verdwijnen weer. De buitenwereld wordt door een
kijkgaatje toegelaten – alleen samen zijn ze
veilig. Hoe waarheidsgetrouw deze rooskleurige versie van hun huwelijk is mag dan
door biografen betwist worden, de film kiest
radicaal voor geloof in de liefde en dat werkt
aanstekelijk.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

Maudie
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IERLAND/CANADA, 2016 | REGIE AISLING

WALSH | 115 MINUTEN | MET SALLY HAWKINS, ETHAN
HAWKE, KARI MATCHETT | DISTRIBUTIE IMAGINE | TE
ZIEN VANAF 14 SEPTEMBER 

Elvis & Nixon

Wonderlijke ontmoeting
Een iconische foto van Elvis Presley en
Richard Nixon was de inspiratiebron voor
een luchtige film die het vooral moet heb
ben van acteerkanonnen Michael Shan
non en Kevin Spacey.
De ene ontmoeting met Nixon is de andere
niet. Zo beleefde Elvis Presley in de winter
van 1970 een wonderlijk fotomomentje met
Tricky Dick. Dat is toch van een wat andere
orde dan de serie openhartige vraaggesprekken en telefonades die de Engelse talkshowpresentator David Frost zeven jaar later zou
voeren met de inmiddels eerloos afgetreden

president. Frost/Nixon was om heel veel redenen een geslaagde film, maar het was
nooit wat geworden als de ontmoetingen
waar het om draaide niets om het lijf hadden
gehad. Dat is precies de makke van Elvis &
Nixon: het is natuurlijk een leuke anekdote
dat The King of Rock & Roll op een decembermorgen op het gazon van het Witte Huis
verscheen met het dringende verzoek de
president te spreken. Maar veel meer dan dat
– een anekdote – is het niet.
Wat de president en de rockster precies
bespraken is niet bekend: Nixon zou zijn
Oval Office pas maanden later voorzien van

Everything, Everything

The Happy Film

Stella Meghie | Young Adult romantisch drama
over de jonge Maddy, die haar knusse VT-wonen
appartement nooit kan verlaten omdat haar
immuunsysteem dat niet toestaat, maar onverwacht de liefde ontdekt als Olly naast haar
komt wonen.

Hillman Curtis, Ben Nabors, Stefan Sagmeister
| “The Happy Film is een spin-off van een
designproject — dat een paar jaar geleden in
expositievorm rondreisde als The Happy Show

TE ZIEN VANAF 17 AUGUSTUS 

ELVIS & NIXON

geheime opnameapparatuur. Dat gaf de
filmmakers de vrijheid hun fantasie de vrije
loop te laten. Zodoende horen we Elvis tekeergaan over de teloorgang van het land,
door drugs en linkse hippiefans van The
Beatles. The King, zoals bekend zelf een stevige innemer van verdovende middelen, verzoekt de president om hem aan te stellen als
geheim agent in de strijd tegen narcotica.
Terwijl Elvis tegen het protocol in snoept van
de presidentiële M&M’s, moppert een gefrustreerde Nixon over de beperkingen van
zijn ambt.
Voordat de conservatieve iconen eindelijk
tegenover elkaar zitten zien we hoe hulpjes
van de president en figuren uit de entourage
van Elvis de ontmoeting tot stand brengen.
Het zijn luchtige sketches, de één leuker dan
de ander, die vooral bedoeld lijken om de
spanning op te kloppen. Ook al had het onderonsje geen blijvende gevolgen voor de
twee beroemdheden, acteerkanonnen Kevin
Spacey en Michael Shannon maken beslist
wat amusants van hun frontale culturele
botsing. Spacey bewijst dat hij ook nog een
ander soort president kan spelen dan Frank
Underwood en zet de notoir stijve Nixon
neer met komische overdrijving. Maar de
film behoort toe aan Shannon, die zijn Elvis
met een onderkoeld optreden juist probeert
weg te sturen van de overbekende karikatuur
- voor zover dat mogelijk is bij Elvis.
FRITZ DE JONG

Elvis & Nixon

VERENIGDE STATEN, 2017 | LIZA

JOHNSON | 86 MINUTEN | MET MICHAEL SHANNON,
KEVIN SPACEY | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE
ZIEN VANAF 17 AUGUSTUS 

— 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.” Uit De Filmkrant #400.
TE ZIEN VANAF 17 AUGUSTUS EN ONLINE VIA picl.nl 

The Hitman’s Bodyguard

Hampstead

11111

Patrick Hughes | The Hitman’s Bodyguard lijkt
vooral een hobbyproject van Samuel L. Jackson
– die blijkbaar contractueel bedong dat hij een
paar keer in zingen mocht uitbarsten – maar de
niet-aflatende achtervolging van een kroongetuige die van Manchester via Amsterdam naar
het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
leidt, is vermakelijk.

Joel Hopkins | Een Amerikaanse weduwe (Diane
Keaton) vindt onverwacht een vriend in een
dakloze man (Brendan Gleeson) die in een Londens Park woont. Samen gaan ze de strijd aan
met een boosaardige vastgoedontwikkelaar.
TE ZIEN VANAF 17 AUGUSTUS 
EVEYTHING, EVERYTHING

TE ZIEN VANAF 17 AUGUSTUS 
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WIND RIVER

Wind River

Wit redt rood,
man redt
vrouw
Noem het een genre: stoere witte man
moet machteloze minderheden en vrou
wen redden door duivelse tegenstanders
uit te schakelen. Onder het fraaie opper
vlak van Wind River schuilt een immorele
film.
Oké: Wind River ziet er mooi uit. Camerawerk, montage en muziek (van Nick Cave en
Warren Ellis) zijn sfeervol en effectief. Niet
dat er technisch niks op Wind River is aan te
merken: de dialogen (waarom regisseur-
scenarist Taylor Sheridan juist bekendstaat)
zijn vaak houterig en de plot kent (net als het
door Sheridan geschreven Sicario, 2015) te
veel ongeloofwaardige momenten.
Zoals wanneer een FBI-agent (gespeeld
door Elizabeth Olsen), nadat ze door een bewoner is aangevallen met een spuitbus, halfblind met getrokken pistool een afgelegen
woning binnen strompelt – waarom? Ze is
met twee collega’s, van wie in elk geval nog
één probleemloos kan zien, en kan gewoon
afwachten tot de bewoners (van wie ze niet
weet met hoeveel ze zijn) naar buiten komen.
Maar ja, dan hadden we haar spannende
point of view-scène gemist.
Gelukkig mag ze van Sheridan wel kunnen
schieten, maar verder moet de naïeve, jonge en
knappe FBI-agent vooral geholpen en gered
worden door haar oudere, wijzere, sterkere

plaatselijke steun en toeverlaat Jeremy Renner.
En dan aan het einde een traantje laten.
Erger nog is hoe Renners personage (een
wildjager en spoorzoeker), in de traditie van
Dances with Wolves en The Revenant, haar en
onze introductie vormt tot de Native Americans, die weliswaar met hun reservaat, cultuur en slachtoffers de titel en setting van de
film mogen bepalen, maar altijd they blijven,
de anderen, als inkleuring van de psychologische en dramatische ontwikkeling van de
witte leading man. Het is het White Man’s
Burden-cliché, waarin het nu eenmaal aan

de goede witte is om die machteloze minderheden te beschermen.
Alsof dat nog niet onverkwikkelijk genoeg
is, voert de film ook nog, als een goedkope
Rambo-rip-off, vanuit het niets een groep
ongenuanceerd duivelse bad guys op met
even weinig menselijkheid als de buitenaardse insecten in Starship Troopers (Paul
Verhoeven, 1997) en precies dezelfde functie: om afgeschoten te worden. Zónder de
satirische overkill van Verhoeven resteert bij
Sheridan alleen de nare bijsmaak van ontmenselijking – en exploitatie, vooral met een
gruwelijke verkrachtingsscène in een narratief gezien overbodige flashback.
Prijzen winnen zegt niet alles: Sheridans
Oscarnominatie voor het qua sfeer enigszins
vergelijkbare, maar verreweg superieure Hell
or High Water (geregisseerd door David Mac
kenzie, 2016) was verdiend, maar de regieprijs in het Cannes-programma Un Certain
Regard voor het immorele Wind River had hij
nooit mogen ontvangen.
KEES DRIESSEN

Wind River
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VERENIGD KONINKRIJK/CANADA/

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE TAYLOR SHERIDAN |
107 MINUTEN | MET JEREMY RENNER, ELIZABETH
OLSEN, GRAHAM GREENE, APESANAHKWAT, KELSEY
ASBILLE | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN
VANAF 14 SEPTEMBER 2017 

The Net

Provocerende politieke
satire uit Zuid-Korea
Een Noord-Koreaanse visser drijft per
ongeluk over de grens naar Zuid-Korea.
Spion, overloper of domme pech? Kim Kiduk onderzoekt in The Net de grens tus
sen Noord- en Zuid-Korea. En nog een
paar andere pijnpunten van zijn land.
Met films als Spring, summer, fall, winter...
and spring again (2003) en Moebius (2013)
onderzoekt de Zuid-Koreaanse filmmaker
Kim Ki-Duk (1960) al ruim twintig jaar de
grenzen van lichamelijkheid, seksualiteit en
spiritualiteit. Hij doet dat op een provocerende manier. Denk maar aan de vishaakjes
in zijn poëtische maar wrede doorbraakfilm
The Isle (2000). Bij de productieve regisseur
(23 films sinds 1996) is het lichaam niet heilig. Het is iets dat net zo zeer vereerd als begeerd of geschonden kan worden. In een in-

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.” Uit De Filmkrant #400.
TE ZIEN VANAF 17 AUGUSTUS EN ONLINE VIA picl.nl 

HUGO EMMERZAEL

The Net (Geumul)

terview met De Filmkrant over The Bow zei
hij in 2005 dat hij seks wilde benaderen
“zonder maatschappelijke restricties.” In die
zin is de openingsscene van The Net (Geumul) bepalend voor wat volgt. Dat blijkt als
de arme Noord-Koreaanse visserman Nam
Chul-woo met zijn vrouw vrijt, terwijl een
portret van de grote leider Kim Jong-un hem
in de slaapkamer indringend aanstaart. Het
privédomein is hier altijd politiek.
In The Net verruilt Kim Ki-Duk zijn seksuele provocaties grotendeels voor politieke.
Nam Chul-woo schudt de boel op door per
ongeluk met zijn vissersbootje van Noordnaar Zuid-Korea te drijven. Daar wordt hij
gezien als spion of overloper, nooit als een
onschuldig man met motorpech. Kim creërt
zo telkens een conflict tussen het persoonlijke en het politieke: Chul-woo probeert

Parade van Rotterdam, via Den Haag naar
Amsterdam: van de eerste audities tot het
afbreken van de tenten.
TE ZIEN VANAF 24 AUGUSTUS 

Rama Burshtein | “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

ZUID-KOREA 2016 | REGIE KIM

KI-DUK | 114 MINUTEN | MET SEUNG-BUM RYOO, WONGEUN LEE, YOUNG-MIN KIM | DISTRIBUTIE CONTACT
FILM | TE ZIEN VANAF 7 SEPTEMBER 

THE NET

Logan Lucky

Steven Soderbergh | Een heistmovie (zeg maar
overvalfilm) van de regisseur die nog steeds
regelmatig beweert nooit meer een film te
maken. Adam Driver en Channing Tatum spelen
de broers Clyde en Jimmy Logan die samen met
hun zus Mellie (Riley Keough) tijdens de NASCAR race in North Carolina de kluis van de Charlotte Motor Speedway proberen te kraken.

Shot Caller

De Parade

Ferri Ronteltap | Documentaire over theaterfestival De Parade dat 25 jaar bestaat. Wat is het
geheim van het succes? Wat bepaalt de sfeer?
Wie zijn de makers? Wie de bezoekers? Ferri
Ronteltap volgde drie jaar het theaterfestival De
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TE ZIEN VANAF 24 AUGUSTUS 

THROUGH THE WALL

Through the Wall

letterlijk zijn ogen gesloten te houden in
Zuid-Korea zodat hij meer kans heeft om terug te mogen keren naar zijn familie in
Noord-Korea. Ondertussen probeert de
Zuid-Koreaanse staat hem te bevrijden van
zijn communistische overtuigingen door
hem middenin in een drukke winkelstraat in
Seoul los te laten.
Kim kiest het perspectief van de
Noord-Koreaan om zijn eigen land met
nieuwe ogen te zien. Onrustige en onscherpe
handheld shots visualiseren wat de winkelstraat met de communistische visser doet.
Opgejaagd poogt hij te vluchten hij van een
politiek-economisch systeem waar hij niet
uit kan ontsnappen. Alleen de mensen die hij
tegenkomt, een prostituee, een agent en een
vrouw in een noedelrestaurant, laten hem
inzien dat Zuid-Korea geen verzamelplaats
van het kwaad is. Samen met de agent die
hem in de gaten moet houden, filosofeert hij
zelfs even over verzoening tussen Noord en
Zuid.
Kim laat echter zien dat zulke dromen teniet worden gedaan door politieke structuren. Net als in Moebius zit er een feedbackloop in The Net: terug in Noord-Korea
ondergaat Nam Chul-woo precies dezelfde
ontmenselijkende behandeling als in
Zuid-Korea. Ook daar wordt immers in
grenzen gedacht. Zodanig dat politieke verandering onmogelijk lijkt.
Wanneer Nam Chul-woo weer bij zijn familie is, lukt vrijen niet meer. Als het ware gecastreerd begraaft de verslagen visser zich in
de boezem van zijn vrouw. Ondertussen
staart het portret van de grote leider hem
nog even indringend aan.

SHOT CALLER

Ric Roman Waugh | Na jaren in de gevangenis te
hebben overleefd dankzij zijn Arische vrienden
en een formidabele hangsnor, wordt Harlon
(Nikolaj Coster-Waldau) ontslagen uit de
gevangenis. Hij schrijft een brief aan z’n zoon
met het advies dat hij z’n vader vergeet. Via
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Félicité

Een hel in Kinshasa
De muzikale openingsfilm van World
Cinema Amsterdam - dat van 17 tot en
met 26 augustus plaatsvindt in Rialto
Amsterdam en De Balie - volgt de beproe
vingen van een moeder in Kinshasa die
geld moet vinden voor de operatie van
haar 14-jarige zoon.
Morgen mag u vloeken over de verplichte
maandelijkse bijdrage aan de zorgkosten en
een steeds hoger eigen risico. Maar ga dan
eerst wel even Félicité kijken.
De openingsfilm van World Cinema Amsterdam en de vierde film van Alain Gomis
begint met een barscène in Kinshaha, de
hoofdstad van de Democratische Republiek
Congo en ongetwijfeld een van Dante’s negen cirkels van de hel, had de Italiaan ooit
een stap buiten Italië gezet. Terwijl Félicité
zich klaarmaakt om te zingen, beweegt de

camera langs de gasten. Casanova’s fluisteren lieve woordjes, idioten zoeken ruzie,
heupen dansen en handen zwaaien. Plotseling klinkt de prachtige stem van debuterend
actrice Véro Tshanda Beya Mputu. Alleen in
mijn gedichten kan ik wonen, schreef Neeltje
Maria Min. Zo woont Félicité in haar muziek.
Want de stad om haar heen is meedogenloos. In Kinshahsa leef je niet, je overleeft. Of
niet natuurlijk. Félicité's grootste beproeving begint de volgende dag: haar 14-jarige
zoon heeft een ongeluk gehad. Tuurlijk opereren we, zegt de arts in het ziekenhuis, maar
eerst betalen graag. Wat volgt is een odyssee
langs alles en iedereen die bij kan dragen,
waarbij ondertussen niemand te vertrouwen
blijkt. Wie geen geld heeft, moet vrienden
hebben, zegt een personage in de film, maar
als het erop aankomt, zijn die er ook niet.
Gelukkig krijgt Félicité hulp van de goedhar-

tige Mabu, die ’s avonds helaas flink aan de
fles hangt.
De eerste helft is sterk, de tweede mist regie. Waarom wisselt de film op driekwart
bijvoorbeeld van perspectief, als de camera
bij Mabu blijft en niet zoals de eerste driekwart van de film bij Félicité? Dat wordt onvoldoende gemotiveerd en het volgt niet uit
wat eraan voorafging. Waarom wordt er niets
met het personage van de zoon gedaan, die
letterlijk niet één woord zegt? En waar is Félicité? Is haar odyssee voorbij?
Behalve in die eerste helft werkt Félicité
vooral goed als een soort state of the nation
van een land waar de meest basale voorzieningen en elk gevoel van veiligheid ontbreken. Waar het eigen risico niet een paar honderd euro is maar een zaak van leven en
dood. Cristi Puiu beweert dat The Death of
Mr. Lazarescu, over de odyssee van een stervende man langs Roemeense ziekenhuizen,
geen aanklacht tegen de deplorabele staat
van de gezondheidszorg was. Zou Gomis
durven beweren dat Félicité geen aanklacht
tegen de deplorabele staat van het land is?

FÉLICITÉ

RONALD ROVERS

Félicité
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FRANKRIJK, BELGIË, SENEGAL, DUITSLAND,

LIBANON, 2017 | REGIE ALAIN GOMIS | 123 MINUTEN |
MET | DISTRIBUTIE DOGWOOF | TE ZIEN TIJDENS WORLD
CINEMA AMSTERDAM EN VANAF 7 SEPTEMBER, OOK
ONLINE VIA

picl.nl | LEES HET INTERVIEW MET ALAIN
filmkrant.nl 

GOMIS VANAF 20 AUGUSTUS OP

Die göttliche Ordnung

Toxic masculinity en andere emancipatiezaken
Zwitserse petite histoire over grote the
ma’s: hoe vrouwenkiesrecht pas in 1971
op de agenda kwam.
Pas vanaf 1991 (laat dat jaartal even bezinken) mochten in heel Zwitserland vrouwen
stemmen, toen het kanton Appenzell Innerrhoden als laatste instemde met vrouwelijk
kiesrecht. Het landelijke referendum hierover werd echter al in 1971 (nou ja, al…) gehouden. In Die göttliche Ordnung zien we de
aanloop hiernaartoe, verbeeld via de gebeurtenissen in een klein plattelandsdorpje.
Hier woont Nora (Marie Leuenberger), samen met haar man (Maximilian Simonischek) en twee kinderen. Terwijl elders in de
westerse wereld alles in de jaren zeventig in
beweging was, lijkt de tijd te hebben stilgestaan in dit zeer conservatief-traditionele
huishouden: de sacherijnig morrende pater
familias wordt op zijn wenken bediend, de
rebelse tienerdochter wordt wegens een iets
uit de hand gelopen liefde voor een ruige
jongeman opgesloten in een internaat en
Nora mag geen baantje nemen zonder dat
haar man daarvoor tekent. “Dat is de wet”,
zegt hij. Dat is de druppel, vindt Nora. Heimelijk begint ze een campagne voor vrou-

voortdurende flashbacks wordt duidelijk
waarom Harlon in de gevangenis belandde en
hoe hij daar kon overleven.
TE ZIEN VANAF 24 AUGUSTUS 

Terminator 2: Judgement Day 3D

James Cameron | Omdat het kan. Arnold
Schwarzenegger als de stoïcijnse beschermengel uit de toekomst die moet voorkomen dat de
aanstaande messias John Connor wordt vermoord door een nog houteriger acterende rivaal.
Niettemin een klassieker in het genre en een
bepalende rol voor Schwarzenegger.
TE ZIEN VANAF 24 AUGUSTUS 

The Dark Tower

Nikolaj Arcel | Roland Deschain, alias de laatste
‘gunslinger’ (Idris Alba), zit verwikkeld in een

wenstemrecht.
De uitkomst mag dan bekend zijn, Die
göttliche Ordnung is niet zonder onverwachte plotwendingen. Zo is er een grote,
door vrouwen geleide beweging die tegen het
vrouwenstemrecht ageert. Dit kamp is wat

karikaturaal neergezet, maar maakt daardoor niet minder razend. Het citaat waarop
de titel geïnspireerd is - dat vrouwenstemrecht tegen de goddelijke orde in zou gaan komt dan ook uit bestaande propaganda.
De boodschap zal weinigen ontgaan, maar

de diepere laag van de film zit in wat hij over
mannen zegt. Is het verwende kinderachtigheid? Of wat we tegenwoordig toxic masculinity noemen: een begrip dat ‘typisch’ mannelijke kenmerken als dominantie en
(seksuele) agressiviteit aanduidt als niet alleen problematisch voor de omgeving maar
potentieel ook voor de man zelf? De film hint
naar het laatste, in een korte epiloog over de
zwager die doodongelukkig is als boer en
uiteindelijk voor een ander leven kiest.
Waar Die göttliche Ordnung sterk is in de
details – een vrouwenhoofd gevangen aan
een waslijn vol sokken, jongetjes dwingen de
tafel af te ruimen als daad van emancipatie –
gaat de film gebukt onder de zwaar overdreven muziekkeuze. De humor die wel degelijk
in het verhaal zit, raakt daardoor ondergesneeuwd. Die muziek was niet nodig in een
film die al zoveel drama te bieden heeft.
SACHA GERTSIK

Die göttliche Ordnung
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ZWITSERLAND, 2017 | REGIE

PETRA VOLPE | 96 MINUTEN | MET MARIE LEUENBERGER,
RACHEL BRAUNSCHWEIG, SIBYLLE BRUNNER, MARTA
ZOFFOLI | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF
DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

eeuwigdurende strijd met Walter O’Dim, alias
‘de man in het zwart’, om te voorkomen dat
O’Dim de Duistere Toren verovert, die nou net
het hele universum bij elkaar houdt.
TE ZIEN VANAF 24 AUGUSTUS 

14 SEPTEMBER 

American Made

Doug Liman | Biografische misdaadfilm met
Tom Cruise als drugssmokkelaar Barry Seal die
in de jaren tachtig dope voor de CIA vervoert om
het communistische gevaar in Midden-Amerika

The Only Living Boy in New York

te beteugelen. Wat kon er misgaan? Via via leidden Seals avonturen tot het beruchte Iran-Contra schandaal.
TE ZIEN VANAF 31 AUGUSTUS 

Kidnap

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

Marc Webb | Een coming-of-age drama verpakt
in een reeks quasi-mysteries, met personages
die flink lijden in hun schitterende New Yorkse
appartementen. We ontmoeten Jeff Bridges’
beroemde schrijver en alcoholist W.F.,
maîtresse Johanna (Kate Beckinsale), de held
van de film (Thomas), zijn vermogende vader
(Pierce Brosnan) en zijn zogenaamd fragiele
moeder (Cynthia Nixon).

TE ZIEN VANAF 31 AUGUSTUS 

Love is Thicker Than Water

TE ZIEN VANAF 24 AUGUSTUS 
THE ONLY LIVING BOY IN NEW YORK

Ate de Jong | Vida stamt uit een rijke Joodse
familie uit Londen. Arthur werd geboren in een
arbeidersfamilie uit een mijnstadje in Wales.
Hun relatie wordt zwaar op de proef gesteld als

Nieuwe editie
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Dries

De mode-
industrie
graaft zijn
eigen graf.
Dries houdt
hem in leven
Een intiem portret van Dries van Noten
laat zien hoe de modeontwerper zich
staande heeft weten te houden in de geg
lobaliseerde modewereld – tegenwoordig
één van ’s werelds meest vervuilende in
dustrieën – en laat zien wat echt belang
rijk is.
Nooit eerder in zijn 30+ jarige carrière,
waarin meer dan 100 collecties en modeshows het licht zagen, liet de Belgische modeontwerper Dries van Noten een filmmaker
toe achter de schermen. Het ene na het andere verzoek werd afgewezen, tot hij in 2010
documentairemaker Reiner Holzemer ontmoette. Dries is dan ook niet het uitbundige
en excentrieke stereotype van de modeontwerper die graag in de spotlight staat, zoals
te zien in modedocumentaires als Lagerfeld
Confidential (2007), Valentino: The Last Emperor (2008), Dior and I (2014), of de dramatische mode- fictiefilms Coco avant Chanel
(2009) en Saint Laurent (2014). In een wereld die draait om glitter en glamour valt
Dries op als een gereserveerde en nuchtere
persoonlijkheid en al snel blijkt waarom hij
jarenlang terughoudend is geweest. Op welk
vlak dan ook, zijn leven is intens. Zijn aandacht voor finesse en detail beperkt zich niet
tot zijn kledingontwerpen maar dringt door
in alles wat hij doet. Een dergelijk, bijna obsessief perfectionisme bepaalt mede zijn
kracht als ontwerper. Maar het wijst ook op
de problematische kant van de mode-industrie, die in veel opzichten draait om het creëren van het magische (maar onrealistische)
perfecte plaatje. Wat Dries van Noten zo bij-

zonder maakt, is juist zijn gevoel voor contrasten, de speling tussen mooi en lelijk, modern en kitsch, hoge en lage cultuur. Hij laat
het allemaal samenkomen zonder het een
boven het ander te stellen. Niets is ooit volledig één ding, maar bestaat altijd uit tegenstellingen.
Zo is het ook voor de mode-industrie, die
naast de glamour ook een duistere zijde kent,
zoals we inmiddels weten. Zeker sinds de
opkomst van fast fashion is het een van ’s
werelds meest vervuilende industrieën.
Holzemers portret van Dries, dat niet de
hectiek van de industrie opzoekt maar juist
de intimiteit weet te vinden, is dan ook een
soort antidotum tegen de geglobaliseerde en
vercommercialiseerde modewereld waarin
Dries van Noten altijd heeft vastgehouden
aan vakmanschap en emotie. Hij streeft naar
een soort mode die persoonlijk is. Waarbij
ontwerpen op verschillende manieren kunnen worden gedragen om zich zo te schikken
naar de persoonlijkheid van de drager – niet
andersom. Zo creëert hij een emotionele
waarde die ervoor zorgt dat zijn klanten een
band ontwikkelen met hun kledingstuk.
Ontwerpers als Dries van Noten zijn cruciaal
voor de toekomst van de mode-industrie,
waarin naast een duurzame wijze van produceren ook een duurzame wijze van consumeren noodzakelijk is – een consumptie waarin
kleding kan meegroeien met de drager. Anders graaft de mode-industrie zijn eigen
graf, zoals iemand in de film zegt. Heel misschien komt Dries dan een keer toe aan een
vakantie die niet bepaald wordt door een
tijdschema.

JANNEKE VAN DER LINDEN

Dries

DUITSLAND, 2017 | REGIE REINER HOLZEMER |

90 MINUTEN | MET DRIES VAN NOTEN, IRIS APFEL,
PAMELA GOLBIN, GEERT BRULOT | DISTRIBUTIE
DOGWOOF | TE ZIEN VANAF 11 AUGUSTUS 

DRIES

beide families elkaar voor het eerst ontmoeten.
TE ZIEN VANAF 31 AUGUSTUS EN ONLINE VIA picl.nl 

van Damien Hirst moest neertellen.

Patti Cake$

Dance Academy: de film

Geremy Jasper | Patricia Dombrowski, a.k.a.
Killa P, a.k.a. Patti Cake$ wil graag rapper worden maar het zit haar niet mee. Ze is te zwaar
en ze is wit. Maar ze laat zich verdomme niks
vertellen door niemand niet.
TE ZIEN VANAF 31 AUGUSTUS 

Tulip Fever

Justin Chadwick | Terwijl hij haar portret schildert, valt een schilder voor een jonge getrouwde
vrouw, tegen de achtergrond van de 17de-
eeuwse tulpenmanie in Amsterdam, toen je
voor een bos tulpen minstens twee installaties
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TE ZIEN VANAF 31 AUGUSTUS 

Jeffrey Walker | De film gaat terug naar het eerste seizoen van Dance Academy en laat zien hoe
de levens van de kandidaten sindsdien zijn verlopen.

INDIVISIBLI

Indivisibli

Twee zussen,
een lichaam
Een vader houdt zijn dochters jarenlang
voor dat hun met elkaar vergroeide licha
men niet gescheiden kunnen worden.
Tweelingzussen Dasy en Viola worden door
hun gokverslaafde, chronisch chagrijnige
vader op sleeptouw genomen om op te treden bij feesten en partijen. Niet alleen zingen
ze de sterren van de hemel, ze bezitten ook
iets bijna bovenaards dat hen verbindt. Dasy
en Viola zijn een Siamese tweeling, hun lichamen zijn aan de heup met elkaar verbonden. Als ze hun vader mogen geloven, is dat
het lot en zal het altijd zo blijven. Maar ze geloven hem niet meer.
Beeldschoon en een beetje eigenaardig,
dat is de setting van dit verhaal dat plaatsvindt ergens langs de Italiaanse kust bij Napels. Dasy en Viola zijn aanvankelijk net te
mooi, hun versmelting is net niet miserabel
genoeg, maar het intrigeert. Het samenzijn
van de meisjes is wellicht het lot, of simpelweg de keuze van hun vader die hen, hun ellendige moeder, hun hele bestaan zo makkelijker onder zijn controle kan houden. Dat is
waar de pijn zit.
Indivisibli is het coming of age-verhaal
van twee zusjes, twee adembenemend mooie
meisjes die noodgedwongen alles samen

It

Andy Muschietti | Horror over een vriendengroep die getreiterd wordt door een boosaardige
clown. Naar Stephen King.
TE ZIEN VANAF 7 SEPTEMBER 

TE ZIEN VANAF 7 SEPTEMBER 

Girls Trip

Malcolm D. Lee | Wanneer vier vriendinnen naar
New Orleans afzakken voor het jaarlijkse
Essence Festival wordt er genoeg gedronken en
gedanst om ‘the Big Easy’ te laten blozen.
Komedie.

doen. Hoezeer ze elkaar ook helpen, ze beginnen elkaar steeds meer in de weg te zitten. Het is op je achttiende je goed recht de
navelstreng voor eens en altijd door te knippen, maar er staat Dasy en Viola ook een lastigere keuze. Uit het niets ontmoet de tweeling een arts die vertelt dat de meisjes
gemakkelijk gescheiden kunnen worden, ze
delen behalve de huid immers geen organen.
Hij plant een idee in hun hoofden waarmee alles wat vanzelfsprekend leek plotseling verandert. Ze krijgen de ruimte om na te
denken over een eigen leven. Dat maakt een
hoop los.
Indivisibli is een prachtig portret van twee
jonge vrouwen, het debuut van de zussen
Angela en Marianna Fontana, gevangen in
hetzelfde kader, een intens samenspel waar
je vol verwondering naar blijft kijken. Ze leven in een duistere, hopeloze, maar cinematografisch fraaie kustplaats waar een overwegend zwarte bevolking lijkt te zijn
neergestreken. Het Napels van regisseur
Edoardo De Angelis is het decor van vervlogen dromen, afgebladderde ideeën over een
beter bestaan. Een plek waar de mensen hun
reilen en zeilen van dag tot dag bekijken.
Maar niet Dasy en Viola. Zij zetten alles op
alles om hun koers te veranderen. Indivisibli
is duister en hartverwarmend tegelijk, een
heerlijke combinatie.
BERI SHALMASI

Indivisibli
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ITALIË, 2016 | REGIE EDOARDO DE ANGE

LIS | 104 MINUTEN | MET ANGELA FONTANA, MARIANNA
FONTANA, ANTONIA TRUPPO | DISTRIBUTIE | TE ZIEN
VANAF 24 AUGUSTUS EN ONLINE VIA

picl.nl



Spaak

Steven de Jong | Luuk Meijer is niet alleen een
getalenteerd baanwielrenner maar ook een
geniale scheikundestudent. Om snel geld te
verdienen, smokkelt hij pretpillen naar Scandinavië maar belandt onverwacht in een Zweedse
cel. Samen met Jack Wouterse bedenkt hij een
ingenieuze ontsnapping: terugfietsen naar
Nederland. Daar wint hij vervolgens de ene na
de andere wielerwedstrijd, ondanks verwoede
pogingen van Interpol om hem te arresteren.
En dan moeten de Olympische Spelen nog
beginnen.
TE ZIEN VANAF 7 SEPTEMBER 

RONALD ROVERS

TE ZIEN VANAF 7 SEPTEMBER 

@RONALDROVERS
SPAAK
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van september/oktober
moeten vóór vrijdag 1 september (schriftelijk of per e-mail
agenda@filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Film
krant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of
programmawijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op
donderdag 14 september.

Alkmaar

Almere Haven

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

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

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reserveren 0546-850 264 | filmhuisalmelo.nl | Aanvang: 20.15
After the Storm wo 13 sep | King
of the Belgians vr 8 sep | A United
Kingdom vr 15 sep

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

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

The Big Sick vr 25 en di 29 aug, 19.30
| za 26 aug, 13.00 | wo 30 aug, 11.00
| Hampstead vr 8 en di 12 sep, 19.30
| za 9 sep, 13.00 | wo 13 sep, 11.00 |
Retour en Bourgogne vr 1 en di 5 sep,
19.30 | za 2 sep, 13.00 | wo 6 sep,
11.00 | Viceroy’s House vr 18 en di 22
aug, 19.30 | za 19 aug, 13.00 | wo 23
aug, 11.00

La Chana vr 8 sep | King of the Belgians vr 18 aug, 11.00 en 20.00 | Snowden di 12 sep, 20.00 | Openluchtfilm
La La Land vr 25 aug, 21.30

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

20th Century Women do 24, za 26
en wo 30 aug, 20.00 | di 29 aug,
13.30 | A bras ouvert za 19 aug,
20.00 | di 22 aug, 13.30 | King of the
Belgians vr 25,| ma 28 aug en di 29
aug, 20.00 | Lion vr 18 aug, 20.00 |
Moonlight do 17,| ma 21, di 22 aug en
wo 23 aug, 20.00 | Sami Blood do 31
aug, za 2 sep en wo 6 sep, 20.00 | di
5 sep, 13.30

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

website

Premières en nieuw Aquarius vanaf do 17 aug | The Beguiled vanaf do
7 sep | Félicité vanaf do 7 sep | Hamstead vanaf do 17 aug | In Blue vanaf do 14 sep | Kedi vanaf do 24 aug
| Knife in the Clear Water vanaf do
7 sep | Una mujer fantástica vanaf do 31 aug | The Only Living Boy in
New York vanaf do 24 aug | Through
the Wall vanaf do 17 aug | Tulip Fever vanaf do 31 aug | Nog te zien L’amant double | The Big Sick | Tramontane | Movie Nights Onder de Toren
La La Land do 24 aug | Le tout nouveau testament do 17 aug | Previously Unreleased Body (Cialo) ma
21 aug | La Heleda Negra ma 28 aug |
Lily Lane ma 11 sep | Maudite Poutine ma 21 aug | Gay & Lesbian Summer Film Beautiful Something |
Heartstone | Kater | Liz in September | Tru Love | La vie d’Adèle | Dante Filmavond Indivisibili do 31 aug,
19.20 | The Royal Opera House Il
Trovatore zo 3 sep, 19.45 | International Cycling Film Festival Filmfestival met de fiets in de hoofdrol za 9 sep | CineSingle In Blue zo 10
sep, 12.00

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl
O.a. verwacht Kedi vanaf do 24 aug
4 Filmhuis Cavia

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

Buitenfilm Fresa Y Chocolate vr 1
sep, 21.30 | Wan Pipel zo 3 sep, 21.30
( Locatie: Op het dakterras van Het
Paviljoen, Van Beuningenplein 21,
https://hetpaviljoen.amsterdam.
toegang is gratis, donaties welkom)
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl |

Programmering is onder voorbehoud

O.a.verwacht Acquarius vanaf do 17
aug | Hampstead vanaf do 17 aug |
Kedi vanaf do 24 aug | Cinemore The
Beguiled vr 18 aug (met inleiding) |
Cine-Expat Acquarius do 24 aug
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Raadpleeg verder de website
voor het complete programma
Dunkirk | do 17 aug, 15.15 en 20.45 |
vr 18 en za 19 aug, 17.00 en 19.15 | zo
20 aug, 15.45 en 21.15 | ma 21 aug,
15.15 en 20.45 | di 22, do 24 t/m za
26, ma 28 en di 29 aug, 19.15 | wo
23 aug, 20.45 | zo 27 en ma 28 aug,
21.15 | Scorsese programma Al momia (The Night of Counting the
Years) zo 20 aug, 16.30 | zo 27 aug,
19.00 | The Blue Kite vr 25 aug, 18.45
| Cape Fear di 29 aug, 21.00 | Crisis:
Behind a Presidential Commitment
+ Report di 22 aug, 19.15 | Italianamerican + American Boy: A Profile
of Steven Prince wo 23 aug, 19.00 |
George Harrison: Living in the Material World ma 28 aug, 19.00 | Kundun
za 19 aug, 19.00 | do 24 aug, 18.45 |
Means Streets do 17 aug, 19.00 | Silence za 26 aug, 15.30 | The Wolf of
Wall Street zo 27 aug, 14.30 | Syrian New Waves Drie dagen film, beeldende kunst, muziek en debat vr 8
t/m zo 10 sep
4 Het Ketelhuis

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

Premières Through The Wall vanaf do 17 aug | The Happy Film vanaf do 17 aug | De Parade vanaf do 24
aug | Kedi vanaf do 24 aug | Love Is
Thicker Than Water vanaf do 31 aug
| In Blue vanaf do 14 sep | Die göttliche Ordnung vanaf do 14 sep | Nog
te zien Bigfoot Junior | De Emoji Film
| Just Like Our Parents | Orphéline
| Vincent | Amongst Friends Sneak
Preview met Personal Touch ma 21

Wereldcinema in
Amsterdam
Je kunt lang praten over diversiteit
in de filmtheaters, maar je kunt er
ook iets aan doen. World Cinema
Amsterdam neemt de wereldcinema serieus en laat van 17 t/m 26
augustus zien dat de filmwereld
groter is dan Europa en de Verenigde Staten, de continenten die ook
de filmtheaters domineren. Deze
werelddelen worden nu eens overgeslagen, want op het programma
staan vijfenveertig films uit Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Negen ervan zijn geselecteerd voor de
competitie, waaronder de openingsfilm Félicité van Alain Gomis.
Daarin gaat een moeder in Kinshasa op zoek naar geld voor de operatie van haar tienerzoon die een ongeluk heeft gehad. Zonder operatie
zal zijn been moeten worden geamputeerd. Het drama is een ode
aan moederliefde en een kritiek op
de sociale ongelijkheid in de Republiek Congo, waar gezondheidszorg alleen bereikbaar is voor
mensen met geld. Regisseur Gomis
is op het festival aanwezig.
Schitterend is ook het prachtig
gestileerde zwartwitdrama Vazante van de Braziliaanse Daniela
Thomas. In de in 1821 spelende

film trouwt een slavenhandelaar
na de dood van zijn vrouw met zijn
twaalfjarige nichtje. Dat de jonge
bruid zich gelukkiger voelt bij de
jonge zoon van een slavin leidt tot
een gruwelijke climax. Ook Thomas is op het festival aanwezig.
Imponerend is ook Una mujer
fantástica van de Chileen Sebastián Lelio, die vier jaar geleden veel
indruk maakte met Gloria, een
portret van een gescheiden vijftiger, die de rest van haar leven niet
als een zielige muis wil slijten. Ook
Una mujer fantástica gaat over een
sterk personage, een transvrouw,
die zich na de dood van de getrouwde man met wie zij een liefdesrelatie had, moet verdedigen
tegen de agressie in zijn familie.
Lelio komt op het festival over de
film praten.
Naast de competitie zijn er speciale programma’s. Het meest in
het oog springt Actual Africa, dat
inzoomt op de landen onder de Sahara. De uit tien landen afkomstige
twintig korte en lange films geven
een beeld van de cinema in deze
landen, maar ook van de sociaal-culturele diversiteit. De films
maken nog eens duidelijk dat Afri-

aug, 21.15 | Film & Food Kissed by the
Grape za 2 sep, 16.30 (Met wijnproeverij van Neleman Wijn) | Silent Land
di 5 sep, 19.00 (met korte film, inleiding én hapjes) | Ketelhuis Forum
Inertia di 12 sep, 19.30 (met na afloop Q&A) | Who is Alice? do 7 sep,
21.00 (met Q&A)
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl

O.a. verwacht The Beguiled vanaf do 7 sep | City of Ghosts vanaf do
21 sep | The Nile Hilton Incident vanaf do 24 aug | Patti Cake$ vanaf do
31 aug | Wind River vanaf do 14 sep |
Moderne Klassiekers Any Way the
Wind Blows ma 21 aug, 22.00 | Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce,
1080 Bruxelles ma 28 aug, 22.00
4 Lab111

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.
11111
Ronald Rovers in de
Filmkrant
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ka geen monolithisch, maar een
veelkleurig en cultureel divers
continent is. Over dat onderwerp
gaat ook de talkshow The positive
image of Africa?, dat westerse stereotypen over Afrika ontrafelt.
Natuurlijk ontbreken de openluchtvertoningen niet. Deze keer
niet alleen op het Marie Heinekenplein (23 en 26 aug) en het Vondelpark Openluchttheater (12, 18 en
19 aug), maar ook in de binnentuin
van Café de Tropen (naast het Koninklijk Instituut voor de Tropen)
op 11 en 12 aug.
Te zien zijn het Cubaanse Esteban (Jonal Cosculluela), over een
jochie dat tot verdriet van zijn

moeder piano wil leren spelen, het
Indiase Newton (Amit V Masurkar), over een ambtenaar die in een
dorp moet toezien op een eerlijk
verloop van de verkiezingen, het
Egyptische Mawlana (Magdy Ahmed Ali), over een onconventionele moskeeprediker die tot verdriet
van dogmatische religieuze autoriteiten een beroemdheid wordt,
en Wallay (Berni Goldblat), een
speelfilm uit Burkina Faso over een
Frans-Afrikaanse puber, die bij zijn
oom in Burkina Faso merkt dat het
Afrikaanse leven nogal verschilt
van het westerse.
WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

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

Premières The Beguiled vanaf do
7 sep | Hampstead vanaf do 17 aug
| Una mujer fantástica vanaf do 31
aug | The Only Living Boy in New York
vanaf do 24 aug | Tulip Fever vanaf
do 31 aug | Victoria and Abdul vanaf do 21 sep | Wind River vanaf do
14 sep | The Movies Top 10 Arrival
do 17 aug | Hell or High Water zo 20
aug | Martin Scorsese Programma
Hugo 3D zo 20 aug | Previously Unreleased Body (Cialo) do 24 aug t/m
wo 30 aug
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Premières 120 battements par minute vanaf do 28 sep | Blessed Benefit vanaf do 21 sep | City of Ghosts
vanaf do 21 sep | Félicité vanaf do 7
sep | Knife in the Clear Water vanaf do 7 sep | The Net vanaf do 7 sep |
Safari vanaf do 14 sep | Vazante vanaf do 28 sep | Walk With Me vanaf do 28 sep | Klassiekers A Clockwork Orange di 5, zo 10, di 12 en zo 17
sep | Dr. Strangelove di 19, zo 24 en
di 26 sep | Cracking the Frame Everybody Knows… Elizabeth Murray
wo 20 sep
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422 |
studio-k.nu | Raadpleeg de website
voor het actuele programma
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl

Zomergasten Frans de Waal (live) zo
20 aug, 20.15 | Claudia de Breij (live)
zo 27 aug, 20.15 | Klassieker The General wo 23 en wo 30 aug, 21.00 |
De Uitkijk X Café Keppler presents
Moonraker do 24 aug, 21.00 | Café
Cineville 24 Hour Party People vr 25
aug, 23.00 | Festen vr 1, vr 15 en vr
29 sep, 23.00 | Human Traffic vr 18
aug, 23.00 | The Idiots vr 8 en vr 22
sep, 23.00
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

L’ amant double vanaf do 24 aug |
The Beguiled zo 27 aug, 17.00 | Bue-
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Rialto in augustus
World Cinema Amsterdam: 17 t/m
26 augustus | In augustus vindt de

achtste editie plaats van Rialto’s
zomerfestival World Cinema Amsterdam, weer geheel gewijd aan de
vele fraaie films die in Azië, Afrika
en Latijns-Amerika gemaakt worden. Zoals elk jaar wordt de ruggengraat gevormd door het competitieprogramma, waarin negen
films strijden om de World Cinema
Jury Award, deze films zijn ook allemaal in De Balie te zien. Ook zijn

ADVERTORIAL

er weer veel (voor)premières, (gratis) openluchtvoorstellingen op
het Marie Heinekenplein, Q&A’s
met makers, een talkshow en
feestjes op de zaterdagavonden.
Onder de noemer Actual Africa
brengt het festival dit jaar de cinema van sub-Sahara Afrika voor het
voetlicht. Met lange en korte films
uit Burkina Faso, Ethiopië, Ghana,
Kenia, Madagaskar, Namibië, Niger, Nigeria, Senegal, Tanzania en
RIALTOFILM.NL
Zuid-Afrika.

do 31 aug | Victoria and Abdul vanaf do 21 sep | Walk With Me vanaf do
21 sep | Nog te zien The Wolf of Wall
Street (in week van 17 en 24 aug ) |
D-Docs How To Meet a Mermaid di
22 aug, 19.15 | Lo and Behold di 29
aug, 19.15

nosciuti wo 23 aug | Pride wo 6 sep |
The Red Turtle vr 1 sep

Assen

L’amant double do 24 aug, 20.00 |
vr 25 aug, 13.15 en 18.45 | zo 27 aug,
16.00 | do 31 aug, 20.30 | The Big
Sick do 17 aug, 20.00 | vr 18 aug,
21.15 | za 19 aug, 21.15 | zo 20 aug,
15.45 | vr 25 aug, 15.45 | za 26 aug,
21.15 | zo 27 aug, 20.30 | do 31 aug,
20.00 | Buena Vista Social Club:
Adios do 24 aug, 20.30 | vr 25 aug,
19.00 | za 26 aug, 21.30 | ma 28 aug,
20.30 | La fille de Brest vr 18 aug,
12.45 | za 19 aug, 16.00 | zo 20 aug,
13.00 | za 26 aug, 13.00 | ma 28 aug,
20.00 | wo 30 aug, 14.45 en 20.00 |
Gilbert vr 25 aug, 15.30 | wo 30 aug,
14.30 | Lion za 19 aug, 13.00 | wo 23
aug, 20.00 | Nocturama vr 18 aug,
21.30 | za 19 aug, 21.30 | ma 21 aug,
20.00 | za 26 aug, 12.45 | zo 27 aug,
20.00 | di 29 aug, 20.00 | Summer
1993 za 19 aug, 19.00 | wo 23 aug,
20.30 | Tramontane do 17 aug, 20.30
| vr 18 aug, 19.00 | zo 20 aug, 20.00
| di 22 aug, 20.00 | Una vr 18 aug,
13.00 | za 19 aug, 18.45 | zo 20 aug,
20.30 | wo 23 aug, 14.45 | vr 25 aug,
21.15 | za 26 aug, 19.00 | zo 27 aug,
13.15 | wo 30 aug, 20.30 | Viceroy’s
House vr 18 aug, 18.45 | zo 20 aug,
12.45 | ma 21 aug, 20.30 | Vincent vr
25 aug, 13.00 en 21.30 | za 26 aug,
16.00 en 18.45 | Filmdiner Kedi zo
27 aug, 16.30 | Sneak Preview Elke
di, 20.30 | Verwacht Aquarius vanaf do 7 sep | Beyond The Mountain
And Hills vanaf vr 1 sep | Certain Women vanaf vr 1 sep | Kedi vanaf vr 1
sep | La mort de Louis XIV vanaf do 7
sep | Orpheline vanaf vr 1 sep | Paris
Can Wait vanaf vr 1 sep | Une vie vanaf do 7 sep

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

Bram Fischer ma 25 en di 26 sep |
Lady Macbeth ma 11 en di 12 sep |
Little Men ma 18 en di 19 sep | Retour
en Bourgogne ma 4 en di 5 sep

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

L’amant double za 26 en wo 30 aug |
Como nossos pais (Just Like Our Parents) do 27 en di 22 aug | Rodin do
24, zo 27 en di 29 aug | Una vr 18 en
zo 20 aug | Une vie ma 28 en do 31
aug | Wakefield za 19, ma 21 en wo 23
aug | Het Zalig Nietsdoen La Grande
Bellezza vr 25 aug

Breda
na Vista Social Club: Adios vanaf do
24 aug | La fille de Brest vanaf do 24
aug | Kedi vanaf do 24 aug | Rock ‘n
Roll vanaf do 17 aug | Tramontane
vanaf do 17 aug | Through the Wall do
31 aug, 15.15 en 20.00 | Tulip Fever
vanaf do 31 aug | Une vie vanaf do 17
aug | Vincent vanaf do 17 aug | Martin Scorsese Retrospectief Goodfellas vr 25 en za 26 aug, 20.00 | zo 27
aug, 15.30 | Raging Bull vr 18 en za 19
aug, 20.15 | zo 20 aug, 15.30 | Ontbijt & Film Buena Vista Social Club:
Adios vanaf zo 27 aug, 11.00 |
Tulip Fever zo 27 aug, 11.00

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

Premières 120 BPM vanaf do 21 sep
| Aquarius vanaf do 17 aug | The Beguiled vanaf do 7 sep | City of Ghosts
vanaf do 21 sep | Félicité vanaf do 7
sep | In Blue vanaf do 14 sep | Kedi
vanaf do 24 aug | Knife in the Clear
Water vanaf do 7 sep | Maudi vanaf do 14 sep | Una mujer fantástica vanaf do 31 aug | The Net vanaf do
7 sep | The Nile Hilton Incident vanaf do 24 aug | The Only Living Boy in
New York vanaf do 24 aug | Tulipani vanaf do 21 sep | Tulip Fever vanaf

Syrian New Waves
Het is een deprimerende gedachte
dat de oorlog in Syrië al langer
duurt dan de Tweede Wereldoorlog. Hoe daar als Syrische filmmaker op te reageren? De gedachte in
het begin van de oorlog dat filmgetuigenissen van wreedheden de
wereldopinie zouden wakker
schudden en zo zouden bijdragen
aan beëindiging van de oorlog,
bleek een illusie. Doordat de oorlog uitgroeide tot een monsterlijk
geopolitiek belangenconflict raakte de wereldopinie het spoor bijster. Wie is agressor en wie bevrijder in de Syrische oorlog? Of zijn
dit in Syrië woorden zonder betekenis geworden? Alle vechtende
partijen gooien gruwelbeelden in
de propagandastrijd met als gevolg
dat aan elk nieuwsbeeld wordt
getwijfeld. Sommige (jonge) Syrische filmmakers reageren op de
verlammende situatie door niet
langer wreedheden te filmen, maar
persoonlijke documentaires te
maken. Zo willen ze ontsnappen
aan de afstompende werking van
de eindeloze herhaling van schokkende oorlogsbeelden.

Met het programma Syrian New
Waves presenteert EYE van 8 t/m
10 september een aantal van deze
films en voorbeelden van de veranderende houding in beeldende
kunst en muziek. De films stellen
vragen over de verhouding tussen
persoonlijke ervaringen en gedachten en collectieve ervaringen.
Kan de Syrische oorlog worden begrepen als een universeel verhaal
over lijden en strijd van één volk?

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

Premières The Beguiled vanaf do 7 sep | Gilbert 6+ vanaf zo 20
aug | Hampstead vanaf do 17 aug |
Kedi vanaf do 24 aug | Knife in the
Clear Water vanaf do 7 sep | Louise en hiver vanaf do 17 aug | Una mujer fantástica vanaf do 31 aug | The
Only Living Boy in New York vanaf do
24 aug | Tulip Fever vanaf do 31 aug |
Nog te zien L’amant double | Buena
Vista Social Club: Adios | Just Like
Our Parents | Tramontane | Una | Viceroy’s House | Wakefield | Wolf and
Sheep | Maandagavondklassieker
Night of the Living Dead ma 21 aug,
21.15 | Buitenfilmfestival An wo 30
aug | El Clan vr 25 aug | Perfetti Sco-

Of is de term Syrisch volk misleidend, omdat hij een eenheid suggereert die niet bestaat? Ook tonen
de films de neerslag van de oorlog
op het dagelijkse (familie)leven.
Syrian New Waves opent met
Houses Without Doors van Avo
Kaprealian. Daarin doet de in
Aleppo wonende regisseur vanaf
zijn balkon verslag van de veranderingen in het leven van een Armeense familie, waarvan de voorouders een eeuw geleden naar Syrië vluchtten. Historische beelden
van de Armeense genocide in Turkije suggereren een parallel met de

latheater.nl | Aanvang: 20.00

Alone in Berlin di 26 sep | Bram Fischer zo 10 sep | Souvenir di 19 sep |
The Zookeeper’s Wife za 9 sep

Bussum

Delft

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

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isasituatie in huidige Syrië. Sara Fattahi portretteert in Coma drie
vrouwen in een huis in Damascus
die worstelen met herinneringen
aan het verleden en de dagelijkse
oorlogswerkelijkheid. Van Ammar
al-Beik is zijn Syrische Trilogie te
zien: drie korte films over het dagelijkse leven van de regisseur in
oorlogstijd. Zijn kind wordt geboren, er is een circus in de stad,
maar er vallen ook bommen uit helikopters. De drie regisseurs zijn bij
de vertoning van hun films aanwezig.
EYEFILM.NL

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

Caîne week do 21 t/m wo 27 sep |
Hampstead vanaf do 17 aug | Moonlight do 17 t/m za 20 aug | La mort
de Louis XIV do 7 sep | The Nile Hilton Incident do 31 aug t/m wo 6 sep
| La region salvaje do 21 t/m wo 27
sep | Sing Street do 17 t/m za 20 aug
| Summer 1993 do 7 t/m wo 13 sep |
Una do 14 t/m wo 20 sep | Wolf and
Sheep do 14 sep | Jazz Festival Delft
Miles Ahead do 24 aug | (in Floratheater i.v.m. renovatie) | Martin Scorsese retrospectief Goodfellas ma
18 sep | Raging Bull ma 11 sep | Taxi
Driver ma 4 sep | The Wolf of Wall
Street ma 25 sep | Deutsches Kino
Vor der Morgenröte do 21 sep | Sneak
Preview Elke zo

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

Francisca ontpopt
zich tot 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.
111231
Omar Larabi over The Eyes of
My Mother in de Filmkrant

Premières The Beguiled vanaf do 7
sep | Hampstead vanaf do 17 aug |
Kedi vanaf do 24 aug | Pane e tulipani vanaf do 17 aug | The Party vanaf do 24 aug | Rodin vanaf do 10 aug
| Tulipani vanaf do 7 sep | Filmcursus Déjà Vu do 7 sept, 19.30 | Filmcursus Film & Filosofie wo 13 sept,
19.30 | Ontbijtfilm The Idol zo 3 en zo
27 sept, 12.00 | Openluchtfilm Demain tout commence vr 25 en za 26
aug, 22.15

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

Premières Aquarius vanaf do 17 aug
| Félicité vanaf do 7 sep | The Happy Film vanaf do 17 aug | Kedi vanaf
do 24 aug | Knife in the Clear Water
vanaf do 7 sep | Una mujer fantástica vanaf do 31 aug | The Net vanaf do
7 sep | The Nile Hilton Incident vanaf do 24 aug | Rodin vanaf do 10 aug |
Orpheline vanaf do 10 aug | Through
the Wall vanaf do 17 aug | Haagse
Hoogtepunten De hele maand aug
hoogtepunten uit het afgelopen seizoen | Filmfocus The Terminator di
22 aug, 21.00 | Sneak Preview ma 28
aug, 21.30 | LGBT Summer in aug en
sep acht LGBT films | Buitenbios za 2
sep, 19.30 (ihkv het Uitfestival op zo
3 sep) | Nacht van de Dictatuur The
Net vr 8 sep, 19.00
4 Nutshuis

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl

Open Air Cinema: Senses of Cinema
Ghost Dog: The Way of the Samurai
za 19 aug | Repo Man za 26 aug

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223‑610 941 |
http://cinemazevenskoop.wix.
com /recent | Aanvang: 20.30
HOUSES WITHOUT DOORS

L’amant double do 7 t/m ma 11 sep
| Donkeyote di 5 sep | Pop Aye do 31
aug t/m ma 4 sep | Summer 1993
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Doesburg

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewer
kers verzorgen elke maand
intro’s bij speciaal geselec
teerde films en daarnaast
inleidingen, lezingen, Q&A’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod
en filmprogramma’s (op al
fabetische volgorde naam
stad).
4 Amsterdam | Cinecenter
 The Beguiled | 18 augustus, 21
uur | Gerlinda Heywegen
4 Amsterdam | EYE
I.h.k.v. Previously Unreleased
 La helada negra | 24 augustus |
Dana Linssen
 Lily Lane | 31 augustus | Sasja Koetsier
 Safari | 14 september | Joost
Broeren
4 Apeldoorn | Gigant
 Knife in the Clear Water | 7 september, avond
4 Groningen | GroningerForum
 Pulp Fiction | 4 september,
20.30 uur | Jan Doense
4 Haarlem | Filmschuur
 Kedi | 26 augustus, 17 uur | Gerlinda Heywegen
4 Oudenbosch | Fanfare
 Howards End | zie voor exacte
datum en tijd filmtheaterfanfare.
nl | Laura van Zuylen
4 Rijswijk | Filmhuis
 Julieta | 30 september, 13.00
uur

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

The Handmaiden zo 10 en wo 13 sep
| De kinderen van juf Kiet vr 1 sep | La
La Land zo 27 en wo 30 aug | Moonlight zo 3 en wo 6 sep | Buitenfilm
The Idol vr 25 aug

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

La Chana za 19 aug, 15.00 | ma 21 en
di 22 aug, 20.30 | di 22 aug, 14.00
| Down to Earth wo 23 aug, 20.30 |
Eye in the Sky za 19 aug, 23.00 | 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 & reser-

veren: 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

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

Zomerstop

Captain Fantastic wo 6 sep, 21.00
| Get Out ma 18, di 19 en wo 20 sep,
20.00 | Logan ma 11, di 12 en wo 13
sep, 20.00 | Well Fed di 26 sep, 19.30

Eindhoven

Emmen

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

4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl | Aanvang: 20.15

Premières The Beguiled vanaf do 9
sep | Elvis & Nixon vanaf do 17 aug |
Félicité vanaf do 14 sep | Hampstead
vanaf do 17 aug | In Blue vanaf do 14
sep | Una mujer fantástica vanaf do
31 aug | The Party vanaf do 31 aug
| Zomerfestival Brimstone ma 28
aug, 21.30 | di 29 aug, 16.30 | Demain
tout commence ma 21 aug, 16.30 |
di 22 aug, 21.30 | De kinderen van
Juf Kiet ma 28 aug, 16.30 | di 29 aug,
21.30 | Buitenbios Er ist wieder da
vr 18 aug, 21.15 | De Helleveeg vr 25
aug, 21.00 | 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 nobel-

Daughters of the Dust ma 21 aug

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

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

Aquarius vr 18 aug15.30 en 19.30 | za
19 aug, 18.45 | zo 20 aug, 15.15 | ma
21 aug, 19.45 | wo 23 aug, 19.45 | do
24 aug, 19.30 | vr 25 aug, 18.45 | zo
27 aug, 19.45 | L’ amant double za 19
aug, 21.40 | wo 23 aug, 20.15 | Donkeyote zo 20 aug, 19.45 | The Edge
of Seventeen vr 18 aug, 21.35 | za 19
aug, 21.30 | zo 20 aug, 20.15 | di 22
aug, 20.15 | (NB: niet ondertiteld) |

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

do 17 aug t/m ma 21 aug | Viceroy’s
House do 24 aug t/m ma 28 aug
BATTLE OF ALGIERS

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

Premières Aquarius vanaf do 17 aug |
The Beguiled vanaf do 7 sep | Hampstead vanaf do 17 aug | Kedi vanaf
do 24 aug | Knife in the Clear Water
vanaf do 7 sep | Una mujer fantástica vanaf do 31 aug | Patti Cake$ vanaf do 31 aug | Tulip Fever vanaf do 31
aug | Nog te zien L’Amant Double |
The Big Sick | Wolf and Sheep | Verwacht Beyond the Mountains and
the Hills | Tramontane | Una | Film
op de Brink (gratis entree) Captain
Fantastic do 24 aug, 21.30 | La La
Land vr 25 aug, 21.30 | Een Man Die
Ove Heet za 26 aug, 21.30 | Sneak
Preview di 12 sep, 20.30 | Klassieker
Taxi Driver ma 11 en ma 18 sep

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

Filmmuziekgenie
Ennio Morricone
Vorig jaar stond hij in de Ziggo
Dome en op 19 september in Ahoy
in Rotterdam. Welke popster? We
hebben het over de 87-jarige Ennio Morricone, die sneller muziek
schrijft dan god kan beluisteren.
Filmsite IMDB telt vanaf 1960,
toen Morricone zijn eerste filmmuziek schreef, 523 credits. Een
bizar getal, dat neerkomt op muziek voor negen producties –
films en tv-drama en –series –
per jaar! En Morricone zit nog
steeds niet stil – of juist wel –
want hij componeert nog steeds
filmmuziek. “Muziek vertelt wat
je niet ziet en wat niet door de
filmmaker wordt verteld”, merkte
hij vorig jaar in een interview in de
Filmkrant op over de rol van filmmuziek.
Wie wil horen waarom Morricone zo goed is, kan in september
dus in Ahoy, maar ook in Kino terecht. Het Rotterdamse filmtheater vertoont onder de titel Maestro Morricone vier films die zijn

veelzijdigheid illustreren. De eerste is The Battle of Algiers, Gillo
Pontecorvo’s klassieker uit 1966
over de Algerijnse bevrijdingsstrijd. Dat op de credits naast
Morricone ook Pontecorvo als
componist vermeld staat, komt
doordat de regisseur de vier noten
bedacht, die het muzikale leitmotiv zijn. Maar het was Morricone
die ermee aan de slag ging en er
een imponerend arrangement van
maakte.
Uiteraard vertoont Kino ook
The Good, the Bad and the Ugly
(ook uit 1966), de spaghettiwestern met Clint Eastwood, waarvan Morricones muziek nooit
meer uit je hoofd gaat. De film, die
vertoond wordt op 9 en 11 september, heeft de status van klassieker, maar bij de première was
de ontvangst gemengd. Het
Amerikaanse filmindustrievakblad Variety noemde de film “een
curieuze mengelmoes van visuele
trefzekerheid, dramatische zwak-

Hampstead vr 18 aug, 16.00 en 19.15
| za 19 aug, 19.00 | zo 20 aug, 11.00 en
15.45 | ma 21 aug, 20.00 | di 22 aug,
19.45 | wo 23 aug, 20.00 | do 24 aug,
19.00 | vr 25 aug, 15.30 en 19.00 | zo
27 aug, 15.15 | ma 28 aug, 19.45 | di
29 aug, 19.45 | I, Daniel Blake za 19
aug, 21.05 | vr 25 aug, 21.00 | Kedi zo
20 aug, 11.10 | do 24 aug, 19.15 | vr 25
aug, 16.00 en 19.15 | zo 27 aug, 15.45
| ma 28 aug, 20.00 | Louise en hiver zo 20 aug, 15.30 | Moonlight vr 18
aug, 21.20 | The Nile Hilton Incident
do 24 aug, 21.25 | vr 25 aug, 21.40 |
zo 27 aug, 20.15 | di 29 aug, 20.00 |
The Only Living Boy in New York zo
20 aug, 10.50 | do 24 aug, 21.00 | vr
25 aug, 15.45 en 21.25 | zo 27 aug,
15.30 en 20.00 | ma 28 aug, 20.15 | di
29 aug, 20.15 | Retour en Bourgogne zo 20 aug, 20.00 | Rodin vr 18 aug,
15.45 en 19.00 | za 19 aug, 19.10 | di
22 aug, 20.00 | Through the Wall ma
21 aug, 20.15

prijswinnaar Luigi Pirandello (18671936). Speciaal: Actrice Giovanna
Taviani (Kaos) is aanwezig en zal in
gesprek gaan met het publiek
4 Filmhuis De Zwarte Doos

te en aanstootgevend sadisme.”
The Sicilian Clan (Henri Verneuil, 1969) is de derde film. Te
zien op 16 en 18 september. In het
gangsterdrama spelen de drie
grootste Franse filmsterren uit die
tijd samen: Lino Ventura, Alain
Delon en Jean Gabin. De lijn tussen
de film en de werkelijkheid was tijdens de opnamen voor Delon flinterdun, want hij werd verdacht van
betrokkenheid bij de moord op zijn
ex-lijfwacht Stevan Markovic. ‘Als
ik vermoord word, is het voor honderd procent de schuld van Alain
Delon en zijn godfather Francois
Marcantoni’, schreef het slachtoffer kort voor zijn dood aan zijn
broer. Het bewijs werd nooit gevonden, zodat Delon, die naar verluidt innige banden met criminelen had, vrijuit ging.
Misschien is het geen toeval dat
drie van de vier films in Kino uit de
jaren zestig komen, want Morricone schreef in die periode zijn beste
muziek. Een uitzondering is The
Untouchables (1987) van Bian De
Palma, ook wel ‘the best sounding
gangster film’ genoemd. Morricone won er de Grammy Award voor
beste filmmuziek mee.
KINOROTTERDAM.NL

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

Gouda

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 uitbeelden.
De vraag ‘wie ben
ik’ wordt op
scherp gezet.
111231
Leo Bankersen in de
Filmkrant

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

Buena Vista Social Club: Adios vr 1
sep, 19.00 | zo 3 sep, 16.00 | za 9 sep,
18.30 | wo 13 sep, 20.30 | Donkyote
za 19 aug, 18.30 | zo 20 en di 22 aug,
20.30 | The Eagle Huntress do 17 en
wo 30 aug, 20.30 | za 19 aug, 21.15 |
vr 25 aug, 15.30 | La fille de Brest vr
18 aug, do 24 aug, di 29 aug en ma 4
sep, 20.30 | za 2 sep, 21.15 | I Am Not
Your Negro wo 23 aug, 20.30 | Just
Like Our Parents vr 18 aug, 15.30 |
ma 21 aug, 20.30 | za 26 aug, 18.30 |
Louise en hiver zo 3 sep, 11.00 | wo 6
en ma 11 sep, 20.30 | vr 8 sep, 15.30 |
La mort de Louis XIV vr 8 sep, 19.00
| zo 10 sep, 20.30 | Retour en Bourgogne vr 1 sep, 21.45 | di 5 sep, 14.00
| do 7 sep, 20.30 | zo 10 sep, 16.00 |
Sprakeloos za 26 aug, 21.15 | ma 28
en di 31 aug, 20.30 | za 2 sep, 18.30
| zo 10 sep, 11.00 | Una zo 3 en di 12
sep, 20.30 | vr 8 sep, 21.45 | Une
vie vr 25 aug, zo 27 aug en di 5 sep,
20.30 | vr 1 sep, 15.30 | za 9 sep, 21.15
| di 12 sep, 14.00

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

Beguilded vanaf do 7 sep | Gilbert
vanaf do 24 aug | Hampstead vanaf
do 17 aug | The Happy Film vanaf wo
23 aug | Indivisibili vanaf do 24 aug
| Kedi vanaf do 24 aug | Patti Cake$
vanaf do 31 aug | Una mujer fantástica vanaf do 31 aug | Groningse Nieuwe #72 Het Wild zo 3 sep | Mijlpaal
Pulp Fiction ma 4 sep | Docs Buena Vista Social Club: Adios wo 13 sep
| David Gilmour Live At Pompeii wo
13 sep | Theater te water wo 6 sep |
Ciné-Club Bande à part di 12 sep
4 RKZ Bios

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

The Edge of Seventeen za 16 en ma
18 sep, 20.30 | Just Like Our Parents
za 23 en ma 25 sep, 20.30 | Night
of the Living Dead ma 21 aug, 20.30
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Film aan zee
De nazomer is in aantocht dus ook
Film by the Sea. Het filmfestival in
Vlissingen beleeft zijn negentiende editie van 8 t/m 19 september
in de vaste locatie Cine City. Zoals
altijd vormt de competitie van literatuurverfilmingen het hart van
het festival. Hij bevat twaalf films
uit alle delen van de wereld. Laten
we ze kort noemen. In het Hongaarse zwartwitdrama 1945 (Ferenc Török) keren twee joden na
de oorlog terug naar hun dorp.
Dat zij niet hartelijk worden ontvangen is een understatement.
Berlin Syndrome is de opvolger
van Cate Shortlands imponerende oorlogsdrama Lore van vijf jaar
geleden. Het drama toont de obsessieve liefdesrelatie van een
Australische fotojournalist in
Berlijn. Het gegeven in het Turkse
Daha (Onur Saylak) doet denken
aan La promesse, de internationale doorbraak van de Dardennes
in 1996. In beide films wordt een
jongen door zijn vader meegezogen in criminele activiteiten, in
Daha is dat mensensmokkel. In
het Canadese C’est le coeur qui
meurt en dernier (Alexis Du-

rand-Brault) kampt een man met
pijnlijke jeugdherinneringen. In
het Amerikaanse The Glass Castle
(Destin Daniel Cretton) maken
een excentrieke moeder en een
alcoholistische vader het hun
dochter niet makkelijk.
De voorpremière van het oorlogsdrama HHhH – The Man With
the Iron Heart (Cédric Jimenez)
gaat over de moordaanslag in
1942 in Praag op het hoofd van de
SS Reinhardt Heydrich. In het
Spaanse Higuerra de los bastardos
(Ana Murugarren) trekt een fascistische strijder zich na de
Spaanse burgeroorlog terug in een
kluizenaarsbestaan in de overtuiging dat een tienjarig jochie hem
wil vermoorden. In het Duitse In
times of Fading Light (Matti Geschonneck) begint kort voor de
val van de Muur bij een Oost-
Duitse overtuigd communistische
familie door te dringen dat men
aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Het Japanse The
Long Excuse (Miwa Nishikawa)
volgt het rouwproces van een
schrijver na de dood van zijn
vrouw door een busongeluk.

Het Azerbeidzjaanse Pomegranate Orchard (Ilgar Najaf) is een
moderne bewerking van Tsjechovs Kersentuin. De Duitse filmveteraan Volker Schlöndorff voert in
Return to Montauk een oudere
schrijver op die na zeventien jaar
weer de vrouw ontmoet die hij
nooit heeft kunnen vergeten. Het
Britse That Good Night (Eric Styles) portretteert een terminaal
zieke oude schrijver, die wordt
gespeeld door de kort na de opnames overleden John Hurt. In het
Deens-Zweedse You Dissappear
(Peter Schønau Fog), tenslotte,
raakt een schooldirecteur in
moeilijkheden als hij beschuldigd
wordt van diefstal. De twaalf
competitiefilms worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Adriaan van Dis.
Naast de literatuurcompetitie
is er een elf films tellende competitie van Franse films, die bestaat
uit voorpremières en importfilms.
Ook is er aandacht voor Zeeuwse
films, waaronder Gevangen licht,
een documentaire van Rebecca
van Wittene over de fascinatie van
beeldend kunstenaar Loek Grootjans voor het Zeeuwse licht. De
film gaat op het festival in première.
FILMBYTHESEA.NL

Hengelo

Lelystad

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

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

Hilversum

Leusden

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

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

Verwacht Hidden Figures in sep
(opening nieuwe seizoen) | Buitenfilm La La Land za 9 sep, 21.00

Verwacht Aquarius vanaf wo 16 aug |
The Beguiled vanaf ma 21 aug | Buena Vista Social Club: Adios vanaf vr
25 aug | Donkeyote vanaf ma 28 aug
| Hampstead vanaf wo 16 aug | The
Happy Film vanaf di 22 aug | Knife in the Clear Water vanaf do 7 sep
| Maudie vanaf wo 13 sep | Die Mitte
der Welt vanaf ma 18 sep | Una mujer fantástica vanaf wo 30 aug | The
Only Living Boy in New York vanaf wo 23 aug | Patti Cake$ vanaf do
31 aug | Through the Wall vanaf do 17
aug | Tulip Fever vanaf wo 30 aug

Hoogeveen
4 Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
Verwacht 20th Century Women di
12 en ma 18 sep | Bram Fischer di 29
aug en ma 4 sep | The Other Side of
Hope di 26 sep en ma 2 okt

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

O.a. verwacht By the Ocean, We
Unite vr 8 sep, 19.30 | Nog te zien
Kedi t/m wo 30 aug | Sing Song t/m
vr 1 sep

Houten
BERLIN SYNDROME

| Pop Aye za 2 en ma 4 sep, 20.30 |
La Región Salvaje za 9 en ma 11 sep,
20.30 | Sami Blood za 26 en ma 28
aug, 20.30 | Summer 1993 za 30 sep
en ma 2 okt, 20.30 | BUT Film Festival Preview za 19 aug, 20.30

Verwacht I, Daniel Blake di 5 en wo
6 sep

Haarlem

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

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

Verwacht Aquarius vanaf do 17 aug |
The Beguiled vanaf do 7 sep | Félicité vanaf do 7 sep | Knife in the Clear
Water vanaf do 7 sep | Maudie vanaf do 14 sep | Una mujer fantástica
vanaf do 31 aug | The Only Living Boy
in New York vanaf do 24 aug | Previously Unreleased Body ma 21 aug,
19.15 | La Helada Negra ma 28 aug,
19.15 | Lily Lane ma 4 sep, 19.15 | Safari ma 18 sep, 19.15 | Filmkrant.Live
Kedi za 26 aug, 17.00 (met inleiding)

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

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

I Am Not Your Negro za 9 en ma 11
sep, 20.15 | King of the Belgians zo 3
sep, 20.15 | di 5 sep, 14.00 | The Sense of an Ending za 10 sep, 20.15 | di
12 sep, 14.00 | Song to Song za 2 en
ma 4 sep, 20.15

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251‑214 720 | filmhuisheemskerk.
Buena Vista Social Club: Adios zo
17 sep, 20.00 | Dunkirk zo 24 sep,
20.00 | The Sense of an Ending zo
10 sep, 20.00 | Sing Song zo 17 sep,
14.00

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas-

paleis | 045‑577 2209 | filmhuisdespiegel.nl | Aanvang 20.00

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 |
Openluchtfilm in Aambos American Honey za 19 aug, ongeveer 21.00
(gratis) | Filmclub De Spiegel Sarajevo Songs of Woe zo 10 sep, 14.00
(speciale import, Engels ondertiteld)

Helmond
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492‑529 009 (di
t/m do van 9.00 tot 17.00) | cacaofabriek.nl/film | Aanvang: 20.15

O.a. verwacht Alien: Covenant vanaf
vr 18 aug | The Light Between Oceans vanaf za 19 aug | Une vie vanaf
do 17 aug | Nog te zien L’amant double t/m wo 23 aug | The Big Sick t/m
wo 23 aug | King of the Belgians vr
18 aug | La La Land t/m di 22 aug | My
Cousin Rachel t/m wo 23 aug | Retour en Bourgogne t/m di 22 aug |
Una t/m wo 23 aug | Viceroy’s House
t/m wo 23 aug

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

L’amant double di 26 sep | Dubbelspel di 12 sep | Just Like our Parents
di 19 sep | My Cousin Rachel do 21 en
vr 22 sep | Retour en Bourgogne za
9 sep | The Sense of an Ending do 14
en vr 15 sep | Viceroy’s House do 28
en vr 29 sep

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 | Raadpleeg de website voor het volledige programma
Verwacht The Beguiled do 28 sep |
Cargo do 28 sep | Donkeyote do 17
aug | In Blue do 14 sep | Tulip Fever
do 31 aug | Une vie do 17 aug | Walk
With Me do 28 sep | Wolf and Sheep
do 24 aug

Bram Fischer di 12 sep, 19.45 | The
Fury of a Patient Man di 29 aug,
19.45 | The Promise di 22 aug, 19.45

Zomerstop

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

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

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.
111231
Janna Reinsma over Louise
en hiver in de Filmkrant

Bram Fischer di 12 sep | Dancer di
5 sep | Noces (A Wedding) di 19 sep
| A Streetcat Named Bob di 22 aug
| Their Finest di 26 sep | A United
Kingdom di 29 aug

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

Aquarius vanaf do 17 aug | The Beguiled vanaf do 7 sep | Félicité vanaf do 7 sep | Hampstead vanaf do 17
aug | I, Daniel Blake do 17 aug , 21.15
| In Blue vanaf do 14 sep | Indivisibili vanaf do 24 aug | Kedi vanaf do 24
aug | Manchester by the Sea di 22 en
do 24 aug, 21.15 | Maudi vanaf do 14
sep | Una mujer fantástica vanaf do
31 aug | The Nile Hilton Incident vanaf do 24 aug | The Only Living Boy in
New York vanaf do 24 aug | Paterson
vr 18 t/m zo 20 aug, 21.15 | Tulip Fever vanaf do 31 aug | Previously Unreleased Body zo 20 aug, 16.30 | wo
23 aug, 19.00

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613
482 | cinemamiddelburg.nl | Aanvang: 20.30
Ascent vr 25 aug, 21.30 | zo 27 aug,
15.00 | di 29 aug, 20.00 | Goodfellas
do 17 aug en zo 20 aug, 20.00 | I, Daniel Blake do 24 aug, 20.00 | za 26
aug, 19.00 | ma 28 aug, 14.00 | Little Men vr 25 aug, 19.00 | za 26 aug,
21.30 | zo 27 en wo 30 aug, 20.00 |
Pop Aye vr 18 aug, 21.30 | za 19 aug,
19.00 | zo 20 aug, 15.00 | di 22 en wo
23 aug, 20.00 | Sage Femme vr 18
aug, 19.00 | za 19 aug, 21.30 | ma 21
aug, 20.00 |

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl
Verwacht La ciel flamand do 14 sep
| Neruda do 7 sep | The Old Man and
the Sea wo 6 sep | Toni Erdmann
do 21 sep

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

Filmcyclus Amerika (slot) Koyaanisqatsi do 7 sep, 20.00 (met inleiding om 19.30) | Hommage aan
Jeanne Moreau Jules et Jim do 14
sep, 19.30 (met inleiding)
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Pareltjes uit de duisternis
“What the fuck!”, dacht programmeur Immanuel Verhoeven van
Filmhuis De Spiegel in Heerlen
toen dit jaar op het filmfestival in
Rotterdam Sarajevo Songs of Woe
van de Duitse cameraman en regisseur Fred Keleman niet was te zien.
“Ze zeiden tegen mij dat ze de film
niet goed genoeg vonden. Hoe kan
dat nou met een regisseur die zij
zelf groot hebben helpen maken?”
Het was voor Verhoeven het zoveelste bewijs dat onconventionele films steeds moeilijker een vertoningsplek vinden. Dat zelfs een
film van Keleman, de cameraman
van Béla Tarrs The Man From Londen en The Turin Horse, niet meer
te zien is, gaat er bij Verhoeven niet
in. “Het wordt steeds slechter in de
filmtheaters. Ze programmeren alleen nog voor welgestelde vrouwen
van middelbare leeftijd. Arthouse-

formulefilms als Sage femme en
Sprakeloos.”
Verhoeven houdt het niet bij
klagen, maar doet er iets aan door
vanaf september elke tweede zondag van de maand in De Spiegel
een film te vertonen die niet te zien
is geweest, maar die ‘de harten van
de gepassioneerde filmliefhebber
sneller doet kloppen’. Kelemans
Sarajevo Songs of Woe trapt 10
september de reeks af. “Keleman is
niet de meest makkelijke persoon.
Ik heb een maand lang gevochten
om de film te mogen vertonen.”
Op naar Heerlen dus voor dit portret van Sarajevo als symbool voor
het failliet van de Europese cultuur.
Een maand later, 8 oktober,
staat Godless van de Bulgaarse
filmmaker Ralitza Petrova op het
programma. De film voert in een

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

O.a. verwacht Aquarius vanaf do 17
aug | Jackie vanaf do 21 aug | Previously Unreleased Body vanaf do 17
aug | La Helada Negra vanaf do 24
aug | Lily Lane vanaf do 31 aug | Nocturama vanaf do 7 sep | Safari vanaf do 14 sep

mière Première met inleiding en nagesprek ma 11 en ma 25 sep, 19.30 |
Amongst Friends Sneak Preview ma
18 sep, 21.15 | Muziekfilm Black Sabbath do 28 sep, 20.00 | David Gilmour: Live at Pompeii wo 13 sep,
20.00 | Indofilmcafe zo 10 sep, 19.30
| LUXdocs Silent Land: The Fight
For Fair Food wo 6 sep, 19.30 | Previously Unreleased Body (Cialo) zo
20 aug, 14.30 | di 22 aug, 19.30 | Safari zo 17 en wo 20 sep | Royal Opera
House The Magic Flute wo 20 en zo
24 sep, 20.15

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
The Revenant di 19 sep, 20.15

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

Premières 120 Battements Par Minute vanaf do 28 sep | The Beguiled
vanaf do 7 sep | City of Ghosts vanaf do 21 sep | Detroit vanaf do 28 sep
| Félicité vanaf do 7 sep | Hampstead
vanaf do 17 aug | In Blue vanaf do 14
sep | Knife in the Clear Water vanaf do 7 sep | Maudie vanaf do 14 sep
| Una mujer fantástica vanaf do 31
aug | The Nile Hilton Incident vanaf
do 24 aug | Summer 1993 vanaf do 17
aug | Tulipani vanaf do 21 sep | Tulip
Fever vanaf do 31 aug | Victoria And
Abdul vanaf do 21 sep | Wind River
vanaf do 14 sep | Open Air Cult Classics di 22 aug t/m za 26 aug, 21.15 |
Filmkring Premières met korte inleiding do 31 aug, di 5, do 7, di 12, do
21 en di 26 sep, 12.00 | Cursus Pre-

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl
Bram Fischer di 19 en wo 20 sep |
Django di 26 sep | Moonlight di 5 en
wo 6 sep | Buitenfilm Big Easy Express za 9 sep (locatie: Tuin van de
Bombazijn)

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

Verwacht Auf Einmal zo 20 t/m di
22 aug | David Gilmour Live at Pompeii wo 13 sep | Donkeyote zo 10 t/m
di 12 sep | Retour en Bourgogne zo 17
t/m di 19 sep | Sage femme zo 24 t/m

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

Beyond the Mountains and Hills
vanaf do 7 sep | Caini vanaf do 7 sep |
Donkeyote vanaf do 17 aug | The Eagle Huntress vanaf do 24 aug | Lion
vanaf do 17 aug | My Cousin Rachel
vanaf do 7 sep | The Promise vanaf
do 17 aug | Retour en Bourgogne vanaf do 7 sep | Sage Femme vanaf do
17 aug | The Zookeeper’s Wife vanaf
do 24 aug | Buitenfilm Demain tout
Commence of La La Land of Lion vr
25 aug, 21.15 (locatie: Prins Bernardstraat 44 Roermond)

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

FILMHUISDESPIEGEL.NL

EL AUGE DEL HUMANO

Nieuwegein

Roermond

deprimerend bergstadje een corrupte fysiotherapeut op, die door
een opbloeiende vriendschap met
een van haar patiënten een moreel
besef ontwikkelt. Op 12 november
vertoont Verhoeven Malgré la nuit
van Philippe Grandrieux. In de
film, die als enige van de vijf wel op
het filmfestival in Rotterdam was
te zien, zoekt een man zijn spoorloos verdwenen geliefde. Op 10 december kan worden gekeken naar
de reflectieve documentaire El
auge del humano. Daarin toont de
Argentijnse filmmaker Eduardo
Williams de alledaagse wereld, van
Buenos Aires tot de Filippijnen, als
een oord van verveling en vervreemding. De reeks besluit op
14 januari 2018 met Sleep Has Her
House van de Britse filmmaker
Scott Barley. De droomachtige
film, die om de mysterieuze sfeer
draait en niet om een plot, voert de
kijker door de nachtelijke natuur.

di 26 sep | Sami Blood zo 3 t/m di 5
sep | Sprakeloos zo 27 t/m di 29 aug |
Verwachte buitenfilms Demain tout
commence vr 15 sep | The Idol do 31
aug | La La Land do 14 sep | Lion vr 1
sep | Loving do 7 sep | 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

La fille de Brest do 24 aug | Hampstead do 28 sep | La mort de Louis
XIV do 31 aug | Retour en Bourgogne
do 14 sep | Summer 1993 do 21 sep
| Verrassingsfilm Opening nieuwe
seizoen do 17 aug

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

20th century women di 26 sep,
13.30 en 20.30 | Bram Fischer za 9
en di 12 sep, 20.30 | Het doet zo zeer
vr 8 sep, 20.30 | di 12 sep, 13.30 | Hidden figures za 16 sep, 20.30 | di 19
sep, 13.30 en 20.30 | Lady Macbeth
vr 15 sep, 20.30 | zo 17 sep, 13.30 |
Little men za 30 sep, 20.30 | The
Other Side of Hope vr 1, 20.30 | di 5
sep13.30 en 20.30 | Sami blood vr 29
sep, 20.30 | Verdwijnen vr 22 en za
23 sep, 20.30

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.

O.a. verwacht American Made vanaf
do 31 aug | Aquarius vanaf do 17 aug
| The Beguiled vanaf do 7 sep | City
of Ghosts vanaf do 21 sep | Detroit
vanaf do 28 sep | Elvis & Nixon vanaf do 17 aug | Kedi vanaf do 24 aug |
The Net vanaf do 7 sep | The Nile Hilton Incident vanaf do 24 aug | Patti
Cake$ vanaf do 31 aug | Safari vanaf do 14 sep | Wind River vanaf do
14 sep | Sing-A-Long Prince - Purple Rain vr 1 sep | I’ll Be Back to Back

Terminator en Terminator 2: Judgement Day vanaf do 24 aug | Pleinbioscoop Apocalypse Now za 19
aug | Royal Opera House Il Trovatore (encore) wo 23 aug | The Magic Flute wo 20 sep | Maestro Morricone Movie Music Masterpieces
met The Battle of Algiers, The Good,
The Bad and the Ugly, The Sicilian Clan en The Untouchables vanaf za 2 sep | Breakfast at KINO zo 10
sep | Muziekfilm David Gilmour, live
at Pompeii (Live) wo 13 sep | Eastern
Neighbours Festival On Tour zo 24
sep | Sneak Preview elke di, 21.30 |
Amongst Friends ma 18 sep
4 Lantaren Venster

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

Verwachte premières Hampstead
vanaf do 17 aug | The Happy Film
vanaf do 17 aug | The Nile Hilton Incident vanaf do 24 aug | The Only Living Boy in New York vanaf do 24 aug
| Through the Wall vanaf do 17 aug |
Tulip Fever vanaf do 31 aug | Victoria and Abdul vanaf do 21 sep | Walk
With Me vanaf do 28 sep | Special Daughters of the Dust vr 18 aug,
19.00 | Docs De Parade vanaf do
24 aug | The Salt of the Earth zo 20
aug, 11.00 | Gay & Lesbian Summer Film Festival 120 BPM di 5 sep,
21.15 | The Handmaiden di 22 aug,
21.00 | Heartstone di 22 aug, 21.30

De blik op Latijns-Amerika
Vorig jaar was het een succes, dus
vindt van 23 t/m 27 augustus in
LantarenVenster in Rotterdam de
tweede editie van het Festival Latino Americano plaats. Daarin draait
het niet alleen om films, maar ook
om muziek. Dagelijks zijn er
live-optredens, variërend van
cumbia en timba tot latin jazz.
Maar de filmliefhebber komt met
ruim veertig korte en lange films
ook uitstekend aan zijn trekken.
Het festival opent met Cubajazz.
In de muziekdocumentaire van de
aanwezige Braziliaanse filmmaker
Max Alvim is jazz een metafoor
voor de veranderende situatie op
Cuba: minder strakke regels, meer
improvisatie, meer vrijheid. In de
film wordt muziek gemaakt maar
ook gepraat over jazz en de veranderingen op het eiland .
Dat het festival met een documentaire over Cuba opent, is niet
toevallig, want het programma
Cuba in transitie zet de schijnwerper op het eiland. Het doet dat met
films en nagesprekken over het
verleggen van de grenzen. Te zien

is onder meer Últimos días en la
Habana van Fernando Pérez. Het
drama portretteert tegen de achtergrond van een maatschappij in
verwarring twee vrienden, de één
wachtend op een visum voor de
Verenigde Staten, de ander stervende aan aids. Na afloop zal er
worden gepraat over de veranderingen op Cuba: verdwijnen taboes
werkelijk of is er sprake van cosmetische veranderingen? Van
Pérez is ook te zien zijn vijftien jaar
oude, gelauwerde documentaire
Suite Habana, die alledaagse inwoners van Havana portretteert.
Hoe Cuba ervoor staat zal ook aan
bod komen na de speelfilm Pequeñas mentiras piadosas, waarin
een paar Cubanen een reisbureautje beginnen om landgenoten aan
een uitreisvisum te helpen.
Cuba krijgt de meeste aandacht
op het festival, maar er zijn documentaires en fictiefilms uit heel
Latijns-Amerika te zien. Op een
paar voorpremières na zijn alle
films Nederlandse premières.
FESTIVALLATINOAMERICANO.NL

111231
Dana Linsen in de Filmkrant
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(voorpremière) | Die Mitte der Welt
di 5 seo, 19.00 | Raven’s Touch di 5
sep, 19.15 | Sarah Prefers to Run di
29 aug, 19.15 | The Wound di 29 aug,
21.15 | Festival Latino Americano
Rotterdam wo 23 t/m zo 27 aug | 48
Hour Film Project do 31 aug, 19.00
| Rotterdams Open Doek Verwacht
vanaf di 12 sep | Éénmalig Anâaq
(Migreren) zo 17 sep, 19.00

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

Augustus: Zomerstop
Lady Macbeth do 14 en vr 15 sep | The
Other side of Hope do 7 en vr 8 sep

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

O.a. verwacht Hidden Figures vr 25
en za 26 aug, 21.00 | Pop Aye vr 18 en
za 19 aug, 20.30 | Retour en Bourgogne vr 25 en za 26 aug, 20.30 | A
Streetcat Named Bob vr 18 en za 19
aug, 21.00

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Frantz di 5 sep
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70

Themafilms Verloren liefde di 12 sep,
20.00 | Moeder en dochter di 19 sep,
20.00 | Wereldcinema Iran di 26
sep, 20.00
4 Het Spectrum

Steeg 9

Openluchtlilm vr 25 aug en vr 1 sep,
21.30 (titels nog niet bekend)

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

Dubbelspel do 24 aug t/m za 9 sep |
Fury of a Patient Man t/m di 22 aug |
Kedi za 9 en di 12 sep | Lion t/m di 29
aug | My Cousin Rachel t/m wo 30
aug | Sage Femme do 31 aug t/m wo
20 sep | Sprakeloos t/m wo 30 aug |
Summer 1993 vr 8 sep t/m wo 27 sep
| Taxi Driver do 7 t/m di 12 sep | Una
do 31 aug t/m wo 13 sep | Viceroy’s
House do 7 t/m di 26 sep | Verwacht
Tulipani vanaf do 21 sep | Walk With
Me zo 24 sep

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

After the Storm di 26 sep | Loving di
5 sep | Noces (A Wedding) di 12 sep |
Verdwijnen di 19 sep

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

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

Cinema Pirandello

voor exacte tijden en data

O.a. verwacht The Beguiled | Hampstead | Knife in the clear Water |
Una mujer fantástica | The Only Living Boy in New York | Tulip Fever
| Wolf and Sheep | Filmsalon vanaf di 5 sep | Shorts A Single Life za
16 sep | Special Verhaalconcert over
het Avant-gardisme in de Beeldende
kunst, Poëzie, Theater & Film in Rusland (i.h.k.v. het 100 jarige jubileum
van de Oktoberrevolutie 1917 in Rusland) zo 17 sep, 10.30

Luigi Pirandello (1867-1936) is het
bewijs dat je ook lichtvoetig en met
humor over serieuze zaken in het
leven kan schrijven. De personages
in zijn toneelstukken en verhalen
zitten verstrikt in zichzelf. Ze verkeren in een identiteitscrisis en
zitten klem tussen wat ze denken
en voelen en hun sociale maskers.
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 lach-ofik-schiet-grappen, maar tragikomische absurdistische humor, die
voortkomt uit de verwarring, die
we het leven noemen.
Pirandello was ook geïnteres-

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

20th Century Women do 31 aug |
King of Belgians do 14 sep | Sprakeloos do 7 sep

Utrecht

seerd in film. Hij bewerkte een
aantal verhalen van zichzelf tot
filmscenario’s, maar na zijn dood
stortte de filmwereld zich pas echt
goed op zijn werk. Inmiddels zijn
er bijna 170 lange en korte films en
series van zijn werk gemaakt, met
als beroemdste Kaos (1984), de
verfilming van vijf Pirandelloverhalen door de broers Paolo en Vittorio Taviani.
Natlab in Eindhoven viert onder
de titel Cinema Pirandello de
150ste geboortedag van de schrijver van 24 t/m 27 augustus met een
aantal verfilmingen van zijn werk.
Uiteraard is ook Kaos te zien,
waarbij de feestvreugde wordt vergroot doordat Giovanna Taviani,

de dochter van Vittorio Taviani, bij
de vertoning aanwezig is. Zij
speelde als vijftienjarige een rolletje in de film, maar zag af van een
verdere acteercarrière en werd regisseur. Van haar is Fughe e approdi
(2010) te zien, een documentaire
over de Eolische eilanden.
Uniek is de vertoning van Lo
scaldino (De voetenwarmer), een
zwijgende Pirandelloverfilming uit
1921, waarin een voetenwarmer
een toevallige rol speelt. Pirandello
was tevreden over de film: “Genina
(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
de samenwerking.
NATLAB.NL

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

Verwachte premières Aquarius vanaf do 17 aug | Félicité vanaf do 7 sep
| Kedi vanaf do 24 aug | Una mujer
fantástica vanaf do 31 aug | The Net
vanaf do 7 sep | Through the Wall
vanaf do 17 aug |
Previously Unreleased Body vanaf do 17 aug | La Helada Negra vanaf
do 24 aug | Lily Lane vanaf do 31 aug
| Safari vanaf do 14 sep | Scorsese
specials Hugo vanaf do 24 aug
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
O.a. verwacht Film Zomer Festival
Arrival ma 21 aug, 16.30 | di 22 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
4 Springhaver 1 en 2

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
Raadpleeg de wekelijkse filmladder
en Uitloper
O.a. verwacht Film Zomer Festival
Arrival ma 21 aug, 16.30 | di 22 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

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

King of the Belgians ma 11 en di 12
sep, 20.00 | My Cousin Rachel ma 18
sep, 20.00 | Sense of an Ending ma
25 sep, 20.00 | Documentaire Theater te water (met inleiding) za 2
sep, 18.00

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 | filmhuisveenendaal.nl | Aanvang:
20.00

El ciudadano ilustre za 12 en za 19
aug, 20.00 | The Sense of an Ending
za 26 aug, 20.00

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

L’ Amant Double week do 21 sep t/m

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.
11111
Sasja Koetsier over Just Like
Our Parents in de Filmkrant

KAOS

wo 4 okt | Câini week do 14 sep t/m
wo 4 okt | Hampstead week do 21
sep t/m wo 4 okt | In het hoofd van
mijn zusje week do 14 sep t/m wo 20
sep | Just like our Parents week do
21 sep t/m wo 4 okt | Louise en hiver
week do 7 sep t/m wo 20 sep | Un Región Salvaje week do 7 sep t/m wo
13 sep | Summer of 1993 week do 7
sep t/m wo 20 sep | Viceroy’s House
week do 7 sep t/m wo 20 sep

Wageningen

Vlaardingen

20th Century Women do 21 sep |
Django do 7 sep | Dunkirk do 28 sep |
Lady Macbeth do 14 sep

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

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

4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (’t Venster) | moview.nl
Zomerstop

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

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

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

Bram Fischer di 5 sep | Hidden Figures di 12 sep

Voorschoten

Woerden

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

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

Louise en hiver do 17 en vr 18 aug,
20.00 | Verder o.a. verwacht David
Gilmour Live at Pompeii | Dunkirk |
La fille de Brest | Vincent van Gogh:
A New Way of Seeing

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

0,03 sec wo 13 sep, 20.15 | Sing Song
wo 13 sep, 17.15

Verwacht American Made do 31 aug |
In Blue do 14 sep | It do 7 sep | Kingsman: The Golden Circle do 21 sep |
Logan Lucky do 24 aug | The Only Living Boy in New York do 24 aug | Wakefield di 22 aug

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
| Reserveren via belbios | de-fabriek.nl
La Chana do 17 t/m ma 21 aug | The

Circle vr 18 t/m zo 20 en di 22 aug |
Django vr 18 t/m zo 20 aug | Souvenir
do 17 t/m di 22 aug

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

20th Century Women di 12 sep |
La Chana di 26 sep | Donkeyote di
19 sep

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

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

Auf Einmal di 22 aug, zo 27 aug, wo
6 sep en do 14 sep, 14.30 | wo 23 en
di 29 aug 20.15 | The Boss Baby vr 18
aug, 14.30 | Brozer ma 11 sep, 20.15
| El Ciudadano Ilustre ma 21 aug,
20.15 | Demain tout commence vr
18 en zo 20 aug, 20.15 | Django do 17
en za 19 aug, 20.15 | do 24 aug en vr 8
sept, 14.30 | De Kinderen van juf Kiet
ma 21 aug, 14.30 | di 22 aug, 10.30 |
The Fury of a Patient Man do 31 aug,
ma 4 en zo 10 sep, 14.30 | do 31 aug,
zo 3 en di 5 sep, 20.15 | Howard’s End
vr 25 aug en di 5 sep, 14.30 | ma 28
aug, wo 30 aug en ma 4 sep, 20.15
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11111

Zutphen

Aquarius						
11111
Atomic Blonde 						
11111
L’amant double 						
112311
Dunkirk 						
11111
Elvis & Nixon 						 111231
The Eyes of My Mother 						 11111
La fille de Brest 						 111231
The Hitman’s Bodyguard 						 11111
Just Like Our Parents 						 111231
Louise en hiver 						 11111
La mort de Louis XIV 						 11111
Paris Can Wait 						 11111
Rodin 						
11111
Sing Song 						
11111
Spider-Man: Homecoming 						
11111
Through the Wall 						 11111
Tramontane 						
111231
Una 						
11111
Viceroy’s House						
11111
Valerian and the City of a Thousand Planets 					 11111
Vincent 						
11111
Une vie 						
11111
Wakefield 						
11111
War for the Planet of the Apes						 11111
is zeer goed |

is goed |

is redelijk |

is matig |

is slecht |

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

is zeer slecht |

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
112311
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111231
123111
112311
11111
112311
11111
11111
11111

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

de Volkskrant

Dana Linssen

De Groene
Amsterdammer

Gawie Keyser

Trouw

Belinda van de Graaf

Cinema.nl/VPRO

11111
111231
111231
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111123
112311
11111
11111
11111
11111
11111

Floortje Smit

Laura van Zuylen in de
Filmkrant

4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |

Gerhard Busch

Het Parool

Jos van der Burg

MOONLIGHT

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

Verwachte premières en nieuwe films 120 BPM vanaf do 28 sep
| The Beguiled vanaf do 7 sep | City
Of Ghosts vr 22 sep, 16.00 | zo 24
sep, 16.30 | di 26 sep, 14.00 | A Family Quartet vr 29 sep, 16.00 | zo 1
okt, 16.30 | di 3 okt, 14.00 | Die Göttliche Ordnung vanaf do 14 sep |
Hampstead vanaf do 17 aug | Homo
Sapiens vr 8 sep, 16.00 | zo 10 sep,
16.30 | di 12 sep, 14.00 | In Blue vanaf do 14 sep | Indivisibili vanaf do
24 aug | Kedi vr 25 aug, 16.00 | zo 27
aug, 16.30 | di 29 aug, 14.00 |
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11111
11111
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111231
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11111
11111
11111
11111
11111
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11111
11111
11111
11111
11111
111231
11111
111123
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11111
11111
11111
11111
11111
11111

NRC Handelsblad

Zomerstop

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

Coen van Zwol

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Zwolle

Algemeen Dagblad

Zoetermeer

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.

Ab Zagt

Baby Driver do 24 en za 26 aug,
20.00 | Broers vr 18 aug, 20.00 | di
22 aug, 14.00 | En amont du fleuve za 19 aug, 20.00 | (It Sucks to be)
Helena do 7 sep, 20.00 | Pop Aye
vr 25 en do 31 aug, 20.00 | di 5 sep,
14.00 | The Sense of an Ending wo
23 aug, 20.00 | Sprakeloos do 17 aug,
20.00 | zo 20 aug, 14.00 | Verwacht
vanaf sep L’amant double | Bigfoot
Junior | Donkeyote | The Fury of a Patient Man | Get Out | Howards End |
Indivisibili | Kedi | My Cousin Rachel
| Retour en Bourgogne | Sage femme
| Verschrikkelijke Ikke 3 | Viceroy’s
House | The Zookeeper’s Wife

NRC Handelsblad

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

Càini (Dogs) zo 10 en di 12 sep, 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 | The
Eagle Huntress vr 8 sep, 17.00 | za
9 sep, 18.30 | En amont du fleuve vr 1 sep, 20.30 | zo 3 sep, 20.00
| In The Crosswind za 19 aug, 18.30
| di 22 aug, 20.00 | Louise en hiver
za 2 sep, 18.30 | di 5 sep, 20.00 | wo
6 sep, 15.00 | The Magdalena Sisters ma 11 sep, 20.00 | My Cousin Rachel do 31 aug, 15.00 en 20.00 | vr 1
sep, 17.00 | za 2 sep, 21.00 | wo 6 sep,
20.00 | Sage Femme do 7 sep, 15.00
en 20.00 | za 9 sep, 21.00 | wo 13 sep,
20.00 | 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 25 aug,
17.00 | Winnie ma 4 sep, 20.00

André Waardenburg

Zierikzee

De Filmkrant/Trouw

BIJLMERBIOS.COM

luxorzutphen.nl

| Lion di 22 aug, 20.15 | wo 23 aug,
14.30 | The Red Turtle do 7 sep, 21.00
| Sami Blood do 24 aug, za 26 aug, vr
1 sep en di 12 sep, 20.15 | di 29 aug,
10.30 | di 29 aug, zo 3 en wo 13 sep,
14.30 | Un Sac de Billes vr 25 aug, zo
27 aug, za 2 en wo 6 sep, 20.15 | ma
28 aug, wo 30 aug, vr 1, do 7 en di 12
sep, 14.30 | di 5 sep, 10.30 | Viceroroy’s House vr 8 en zo 10 sep, 20.15 |
ma 11 sep, 14.30 | di 12 sep, 10.30

Ronald Rovers

Boven je hoofd dendert de metro,
eronder kijk je naar een film. Zoiets
kan alleen in een wereldstad. Beter
gezegd: in de Amsterdamse Bijlmer, waar 25 en 26 augustus onder
metrostation Kraaiennest weer de
openluchtbioscoop Bijlmerbios
wordt gehouden. Ook fijn: de toegang is gratis. De openingsfilm is
Dubbelspel, de verfilming door de
Amerikaanse regisseur Ernest Dickerson van de roman van Frank
Martinus Arion. In de film, die begin dit jaar in het bijzijn van koning
Willem Alexander op het International Film Festival Rotterdam in
première ging, keert een in Nederland wonende Curaçaoënaar na

hershala Ali) en literaire scenariobewerking. Vooraf presenteert het
hip hop collectief Praat van de
straat een clip die pleit voor behoud van de verbinding van metrolijn 53 met het centrum van de stad.
De Bijlmerbios besluit 27 augustus met de Franse dramedy Demain tout commence, waarin Omar
Sy (de leuke verzorger in Intouchables) als vrolijke flierefluiter als resultaat van een one night stand
plotseling een baby in handen
krijgt gedrukt, waarna de moeder
spoorloos verdwijnt. Acht jaar later staat ze weer op de stoep en eist
ze haar dochter terug. Beetje laat,
vindt Omar Sy, waarna een tragikomische voogdijstrijd losbarst.

NRC Handelsblad

Bijlmerbios

veertig jaar terug naar het eiland,
waarbij hij achter een gruwelijk geheim over zijn vader komt. Wat
heeft zich afgespeeld tussen de vier
mannen, onder wie zijn vader, die
elke zondag domino speelden? Het
kleurrijke drama wordt voorafgegaan door Gliphoeve, een vergeten
strijd, een korte documentaire over
de geschiedenis van de legendarische Bijlmerflat Gliphoeve.
Op 26 augustus staat Moonlight
van Barry Jenkins op het programma. Het in een arme, ruige buurt in
Miami spelende drama volgt drie
perioden in het leven van een man
– kind, tiener en twintiger - die
worstelt met zijn (seksuele) identiteit en plaats in de wereld. Naast de
Oscar voor beste film won Moonlight Oscars voor beste bijrol (Ma-
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11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
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11111
11111
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Knife In The Clear Water vanaf do 7
sep | Maudie vanaf do 14 sep | Una
mujer fantástica vanaf do 31 aug |
The Nile Hilton Incident vanaf do 24
aug | Paris Can Wait vanaf do 24 aug
| Through The Wall vanaf do 17 aug |
Tramontane vanaf do 17 aug | Tulipani vanaf do 21 sep | Tulip Fever vanaf
do 31 aug | Victoria And Abdul vanaf do 21 sep | Vincent vr 18 aug, 16.00
| zo 20 aug, 16.30 | di 22 aug, 14.00
| Walk With Me vanaf do 28 sep |
Verwacht Elvis & Nixon | The Happy Film | The Only Living Boy In New
York | Buitenfilm op het Celeplein
Lion vr 25 aug en za 26 aug, 21.30 |
Buitenfilm op de Blijmarkt Florence
Foster Jenkins do 31 aug, 21.30 | Muziekspecial David Gilmour - Live at
Pompeii wo 13 sep, 20.30 (ENG, zonder ondertiteling)

Jeugdfilm

4 Filmhuis Lumen
Nog te zien Gilbert 6+ | Pelle en de
dierenrovers 4+

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Nog te zien Brandweerman Sam 3+
| Gilbert 6+

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort

Zutphen

Zwolle

Woerden

4 Filmtheater Luxor

4 Filmtheater Fraterhuis

Raafje met de Rode Sok 3+ do 17 en
zo 20 aug, 14.30

Casper & Emma - De bergen in 4+
wo 13 sep, 15.00

Nog te zien Brandweerman Sam:
UFO Alarm 3+ | Verwacht Gilbert 6+

4 Cinema Oostereiland
Brandweerman Sam: Ufo alarm 4+
za 26, zo 27, ma 28, wo 30 aug en vr
1 sep, 13.30 | zo 3 en do 7 sep, 15.00 |
Gilbert 6+ ma 28 en do 31 aug, 15.00

4 Eye Filmmuseum

Sittard

Nog te zien Gilbert 6+
4 Rialto
Gilbert 6+ vanaf wo 6 sep | Nog te
zien in sep Brandweerman Sam:
UFO Alarm 3+

4 Filmhuis De Domijnen
Raafje met de rode sok 4+ elke zondagmiddag in sep | Toen mijn vader
een struik werd 6+ elke zondagmiddag in sep

Arnhem

Veendam

4 Focus Filmtheater

4 Filmhuis vanBeresteyn

Nog te zien (o.v.b.) Casper & Emma
– De bergen in 4+ | De kleine prins 6+
| De nieuwe avonturen van het molletje 3+ | Siv gaat logeren 7+

Brandweerman Sam 3+ zo 24 sep,
10.30 | De Verschrikkelijke Ikke 3 6+
zo 3 sep, 14.00

Minoes 6+ za 19 aug, 13.15 | Pim &

Santa Barbara, 1979. De
vijftienjarige
Jamie groeit
op bij zijn alleenstaande
moeder
Dorothea
(Annette Bening) in een
groot huis,
dat ze delen
met een aantal medehuurders. Dorothea is 55 en doet
haar best om haar zoon te begrijpen, hoewel ze duidelijk van een
andere generatie is.
In de Filmkrant schreef Janna
Reinsma: “Mike Mills maakte met
20th Century Women een diep ontroerende en grappige film, over het
verstrijken van de tijd die je met elkaar hebt, over hoe je wordt gevormd door de wereld waarin je
leeft, over de late jaren zeventig
waarin de film zich afspeelt, over
de complexiteit van mensen en hoe
we elkaar nodig hebben – en elkaar
nooit helemaal kunnen begrijpen.”
September Film stelt vijf dvd’s van
20th Century Women beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

4 Filmhuis Zevenaar

Toen mijn vader een struik werd 6+
zo 24 sep

4 Filmhuis Bussum

20th Century Women

Zevenaar

4 Filmhuis/Stadstheater De Bond

Nog te zien Gilbert 6+

Bussum

Chez nous

stelt vijf dvd’s van Chez Nous beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Meester Kikker 6+ zo 24 sep, 14.00

Oldenzaal

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Gilbert 6+ vanaf zo 20 aug

mäki in wat wel een ‘cinema van
verwerping’ wordt genoemd:
waarin personages breken met het
verleden en zichzelf al dan niet gedwongen buiten de samenleving
plaatsen”, schreef Ronald Rovers in
de Filmkrant. “Aan de andere kant
van hoop heerst in Kaurismaki’s
films niet de wanhoop, maar wat je
een radicale autonomie zou kunnen noemen, van mensen die niks
meer te verliezen hebben.” Cinemien stelt vijf dvd’s van The Other
Side of Hope beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

De jonge Syrische vluchteling Khaled,
die in Helsinki tevergeefs
politiek asiel
probeert te
krijgen, wordt
door de vijftiger Wikström
ingehuurd als afwasser in zijn
slechtlopende restaurant. “The
Other Side of Hope past net als eigenlijk alle films van Aki Kauris-

Amersfoort

4 Chassé Cinema

De Amerikaanse dichteres Emily
Dickinson
(1830-1886)
werd pas na
haar dood op
waarde geschat. Gedurende haar
vrij korte leven (ze overleed aan een nierziekte) vond Dickinson troost in woorden. Stiekem droomde ze ervan om
het succes van haar tijdgenotes
Jane Austen of de zusjes Brontë te
evenaren. “De Engelse meester van
de zachte stem Terence Davies
(Distant Voices, Still Lives) heeft
haar innerlijke leven heel mooi weten te vangen door van haar overdenkingen het hart van de film te
maken”, aldus Mariska Graveland
in de Filmkrant. “Davies filmt
Emily zo bedachtzaam en kalm als
de staccato gedichten van Emily
zelf: enigmatisch, tot de essentie
teruggebracht en altijd zorgvuldig
gecomponeerd.” Contact Film stelt
vijf dvd’s van A Quiet Passion beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Wijkverpleegster en
alleenstaande
moeder Pauline is erg toegewijd en genereus. Enkele leiders van
een populistische partij
in Noord-
Frankrijk ruiken hun kans
en willen profiteren van haar populariteit. Ze vragen haar kandidaat te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. “De Belgische
regisseur Lucas Belvaux wilde met
zijn politieke thriller Chez nous de
mechanismen van rechts-populisme in Frankrijk blootleggen”,
stelde Hugo Emmerzael in de Filmkrant.” Belvaux zelf vult aan: “Mijn
vorige film Pas son genre draaide ik
in Noord-Frankrijk in de NordPas-de-Calais-regio, waar volgens peilingen vier op de tien Fransen op Le Pen zou gaan stemmen.
Dat baarde me zorgen. Op locatie
vroeg ik me af wie op straat op haar
zou stemmen en waarom. Ik kon er
geen antwoord op vinden. Daarom
maakte ik deze film.” Twin Pics

Shaun het schaap 4+ (gratis)

Hoorn

Breda

A Quiet Passion

Delft

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.

Amsterdam

Lezersacties augustus/september

Pom het grote avontuur 4+ vr 18 en
zo 20 aug, 15.15 | Verschrikkelijke ikke
3 (3D) 8+ vr 18, za 19 en za 26 aug,
15.45 | wo 23 aug, 14.30 | zo 27 aug,
13.00 | Verwacht Brandweerman
Sam: Ufo Alarm 3+ vanaf do 7 sep

Weesp
4 Theater City Of Wesopa

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.
11111
Ronald Rovers over La mort
de Louis XIV in de Filmkrant

4 AnnexCinema
Brandweerman Sam: UFO Alarm 3+
do 31 aug

Ook de betere, artistieke films geef je cadeau
met de Nationale Bioscoopbon!
www.bioscoopbon.nl

The Other Side of Hope

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 14 september. Winnaars ontvangen bericht en over de
uitslag kan niet gecorrespondeerd
worden.
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Boeken
Atom Egoyan

HET VERDRIET VAN ARMENIË
iets wat eigenlijk nooit exact zo heeft plaatsgevonden.
Van de fotograaf in Calendar (1993) die een buitenlands – of buitenaards - Armenië probeert vast te leggen voor commerciële doeleinden, tot de filmmakers in
Ararat (2002) die op hun eigen manier hun ‘Armeensheid’ proberen te verbeelden: alle films van Egoyan
gaan over een constructie van iets wat er niet is.

Trauma

Ze doen denken aan Cronenbergs Videodrome,
de arme zielen in de films van Atom Egoyan die
hun gevoel van verlies proberen op te vullen
met gemediatiseerde herinneringen. In deze
inzichtelijke studie beschrijft Marie-Aude
Baronian hoe hun ‘prothetische beelden’ naad
loos aansluiten op Egoyans eigen onderzoek
naar de maakbaarheid van herinneringen. 
DOOR HUGO EMMERZAEL

Als je in Armenië bent, kun je het voelen, ook al kun je
het nog niet helemaal duiden. Want hoe omschrijf je
het knagende gevoel van verlies? Van een permanente
leegte? Hoe vind je woorden voor wat er nooit echt is
geweest? Het Armeense verlies is groot en complex: er
is de genocide van 1915 die door buurland Turkije wordt
erkend; er is de diaspora die het land in de Transkaukasië het merendeel van haar inwoners heeft gekost; er
is het cynische gevoel van een nieuwe generatie die zich
niet beschermd, begrepen en vertegenwoordigd voelt

Baronian leent voor haar beschrijving van deze geconstrueerde herinneringen een begrip uit de geneeskunde. Haar ‘prothetische beelden’ verwijzen naar ontbrekende persoonlijke of collectieve herinneringen die
worden vervangen door een gemediatiseerde variant.
Haar omschrijving van de beelden als protheses voor
lichamen en geesten die incompleet voelen, heeft een
soort Cronenbergiaanse connotatie. Als je dat eenmaal
beseft, lijkt de teleconferentie-seksscène in Speaking
Parts (1989) plotseling op een post-Videodrome fenomeen. Technologie, media, herinnering en beleving
zijn in Egoyans films onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Op overtuigende wijze weet Baronian deze specifieke invalshoek te gebruiken om alle Egoyan films te duiden, ook recenter werk als Chloe (2009), The Captive,
(2014) en Remember (2015). De thematiek van herindoor de zittende machthebbers. Boven alles is er een
nering en trauma in relatie tot geconstrueerde beelden
gebrek aan taal, met name visuele taal, waarmee dat
keert voortdurend terug in zijn werk. Wat Screening
gemis beschreven kan worden. Zelfs hét topografische
Memory: The Prosthetic Images of Atom Egoyan vooral
symbool van Armenië, de triomfantelijke berg Ararat
goed maakt, is dat Baronian ook de regisseur zelf zo
met de sneeuwwitte top, bevindt zich net over de grens weet te duiden. Zijn biografische achtergrond (een Cain Turkije.
nadees op zoek naar wat hem ook Armeens maakt) kent
Een geschiedenisles over de Armeense genocide en
veel gelijkenissen met de personages die hij schrijft en
de nasleep daarvan geeft Marie-Aude Baronian (Fafilmt. Dus als de mensen in Family Viewing, Speaking
culteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van
Parts, Ararat en andere films prothetische beelden
Amsterdam) niet in haar studie Screening Memory: The
maken, is Egoyan dat dan niet zelf ook aan het doen? In
Prosthetic Images of Atom Egoyan. Ze beschrijft wel hoe Screening Memory reflecteert Baronian op de beelden
bepalend die is geweest voor de manier waarop de Cana- van een regisseur die reflecteren op de beelden van
dees-Armeense regisseur zijn films schrijft, filmt, mon- personages die reflecteren op wat het betekent om die
teert en presenteert. Verlies en trauma liggen ten grond- beelden te maken. Zodoende sluit Baronian met haar
slag aan alle films die Egoyan heeft gemaakt, zelfs als
zoektocht naadloos aan op Egoyans mozaïekvertellindie zich niet in Armenië maar in Canada afspelen, waar gen.
Egoyan al jaren woont. Baronian stelt dat Egoyans personages verlies op hun eigen manier via visuele media als
Screening Memory THE PROSTHETIC IMAGES OF
fotografie, video en film proberen te verwerken. ZodoenATOM EGOYAN | MARIE-AUDE BARONIAN | 2017, ROYAL
ACADEMY BELGIUM PRESS | 144 PAGINA’S | € 12 
de construeren ze hun eigen visuele herinneringen van
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Thuiskijken
Dana Flor over Check It

‘LOUIS CK ZEI: “IK BEN FAN,
HOE KAN IK HELPEN?”’
Gang-cultuur, hiphop, mode en queerness: de
documentaire Check It volgt straatjongeren die
zwerven door Washington DC. Met dank aan
Steve Buscemi kwam de film op de website van
komediant Louis CK terecht. Daar is Check It
voor vijf dollar te downloaden. Regisseur Dana
Flor: ‘De kinderen belichamen wat er mis is met
DOOR HUGO EMMERZAEL
onze samenleving.’
In de schaduw van Capitol Hill, waar de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten op 26 juli twitterde dat transgenders uit het Amerikaanse leger worden geweerd, zwerven de jongeren van Check It rond.
Zwart, LGBTQ en extreem kansarm; deze tieners zijn
in de kloof gevallen tussen de naar homofobie neigende
zwarte straatgemeenschap en de LGBTQ-organisaties
die voornamelijk voor de midden- en bovenklasse zijn
bestemd. Regisseurs Dana Flor (uit Washington DC)
en Toby Oppenheimer (uit New York) kwamen deze
jongeren per toeval op het spoor terwijl ze werkten aan
hun film over de ex-burgemeester van Washington DC.
Daarna kostte het jaren om Check It te maken. Nu kan
iedereen met dank aan Louis CK de documentaire voor
vijf dollar downloaden.
Hoe is dit portret van de Check It-groep ontstaan? “Toby

en ik maakten een documentaire over Marion Barry, de
zwarte ex-burgemeester van Washington DC. Daarvoordraaiden wij in de buurt waar de meeste Check It-jongeren wonen. Daar kwamen we Ron tegen, de mentor van de
groep, die ons kennis met ze liet maken. Door wat hij vertelde, wist ik dat dit een verhaal was dat gedeeld moest
worden. We ontmoetten de kinderen en werden van onze
sokken geblazen. Hun verhalen zijn zo uniek, zo filmisch.
Dit was een paar jaar geleden. Vanaf dat moment was er
geen twijfel meer mogelijk: deze documentaire moest gemaakt worden.”

Hun verhaal heeft zoveel verschillende uitgangspunten.
Er is gang-cultuur en hiphop naast mode en queerness.
Hoe navigeerde jullie door al die onderwerpen? “Het is

een rijk en complex verhaal, dat zeker. Voor ons was er
geen andere optie dan al deze facetten te tonen. Ik kom
uit DC en ben altijd gefascineerd geweest door de kloof
tussen rijk en arm, zwart en wit, geschoold en ongeschoold. Deze stad is het symbool van onze democratie,

maar tegelijk belichamen deze jongeren het grootste falen van onze samenleving. De jongeren van Check It zijn
LGBTQ en volledig gemarginaliseerd. Ze hebben geen
toegang tot de andere LGBTQ-organisaties. Daarom
hebben ze hun eigen gemeenschap gesticht. Trouwens,
zij zien zichzelf niet als een gang, maar als een familie.
Alleen de politie en de nieuwszenders noemen hen zo.”

Jullie besteden ook aandacht aan mentors: een thera
peut, een sportcoach en een modeontwerper. Wat voor
mensen zijn dat? “Die mensen doen het werk van heili-

men. Hoe is dat gelopen? “Toby en ik hadden een fan-

tastische trailer gemaakt en die is op een of andere manier beland bij het productiebedrijf van acteur Steve
Buscemi. Hij werd fan en begon ons te steunen. Daarom
staat zijn naam op de aftiteling. Op de première van
onze film op het Tribeca Filmfestival nodigde hij zijn
vriend Louis CK uit. Na afloop dronken we een borrel en
Louis zei: 'Ik ben ook fan, hoe kan ik helpen?'”

gen. Deze kinderen zouden helemaal niets zijn zonder
hen. Deze mentors offeren alles in hun leven op, zonder
ervoor betaald te worden. Zij zaten vroeger in dezelfde
positie waarin deze jongeren zich nu bevinden en herkennen daarom hun problemen. Om die reden gaan ze
door het vuur voor hen. Het is een zegen, maar om eerlijk te zijn: deze jongeren hebben honderden van zulke
mensen nodig, niet een handjevol. Ze hebben ook medische en therapeutische hulp nodig. Al zou alles moeten beginnen met een zorgverzekering, want de meeste
van hen zijn hiv-positief. Ze hebben eigenlijk nog zo
veel meer behoeften, stuk voor stuk.”

Hoe was het voor jullie om hiermee jaren bezig te zijn?

“Als documentairemaker heb je een complexe relatie
met je onderwerp. Ik ben ouder dan zij, ik heb een andere economische status, maar uiteindelijk proberen we
die verschillen juist via film te ontstijgen. Dit blijven gewoon kinderen. Sterker nog: sommige gaan naar dezelfde school als mijn dochter. Op sommige dagen zijn deze
pubers boos dat je ze wilt filmen, op andere dagen zijn
ze boos dat je ze niet kan filmen terwijl zij dat wel willen. We proberen altijd respectvol te blijven. We erkennen dat het lang duurt om een goede relatie met ons onderwerp op te bouwen. Zo kwamen wij altijd onze afspraken na. Als we iets beloofden, dan voerden we dat
ook uit. Deze kinderen zijn al te vaak teleurgesteld. Gelukkig hebben we met onze vorige film een reputatie
opgebouwd. Ze weten dat we er niet op uit zijn om hen
kwaadaardig neer te zetten. Zij vertelden en wij luisterden. We hebben een voertuig voor hun verhaal gemaakt.”
En dat voertuig is op de website van de populaire New
Yorkse komediant en regisseur Louis CK terechtgeko

Stelden jullie toen voor om Check It op zijn website te
zetten? “Nee, dat deed hij zelf. In die zin hebben we ge-

luk gehad. Er zijn tegenwoordig veel manieren om een
documentaire te distribueren maar het marketen en
distribueren is een fulltimebaan op zich. Nu hebben we
een unieke plek voor onszelf gecreëerd waar iedereen de
film kan zien. De industrie blijft veranderen en wij moeten als kunstenaars mee veranderen om onze films in de
markt te blijven zetten. Deze keer is dat ons gelukkig
goed afgegaan.”
Check It 111231
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Hunt for the Wilderpeople

Met pleegvader door de bush
Hunt for the Wilderpeople staat in Nieuw-
Zeeland te boek als best bezochte film van
eigen bodem ooit. Sam Neill speelt in het
offbeat komische drama een wantrou
wende misantroop die vaderlijke gevoe
lens ontwikkelt voor zijn pleegkind.

DEATH NOTE

Death Note

God des Doods met stekelvarken-schoudervulling
Netflix goes manga in een prima maar ook
wat gladde live-actionversie van de Ja
panse cult-strip en anime over het Noti
tieboek des Doods.
Wat doe je als je de macht over leven en dood
in de schoot geworden krijgt? Dan probeer je
het direct uit op de bullebak van de school.
Slimme scholier Light vindt een in antiek leer
gebonden boek, achteloos op de aarde gegooid door een verveelde Shinigami: een God
des doods. Schrijf er een naam in en de persoon zal sterven. Direct bedenkt Light een
plan: hij zal opkomen voor gewone mensen
die in de steek zijn gelaten door politiek en
politie, hij zal alle schuim van de straten vegen. Hij zal God zijn. Terwijl criminelen onverklaarbaar en gruwelijk aan hun einde komen, begint de politie een klopjacht naar de
onzichtbare vigilante, bijgestaan door een
mysterieuze superspeurder, alleen bekend
onder de naam L.
Death Note was een logische kandidaat
voor Netflix’ onstilbare honger naar eigen
content (budget voor nieuwe producties in
2017: 6 miljard euro). Van de originele manga
uit 2006 zijn zo’n 30 miljoen stripboeken
verkocht en de anime werden wereldwijd bekeken. In Japan verschenen ook nog vier
speelfilms en drie games. Death Note is een
echte culthit.
Deze Amerikaanse live-actionversie plant
zijn vlag direct in Amerika: de film opent tijdens een American Football-training, inclusief cheerleaders. Ook al is Light een eenzame

goth – type broeierig-depressief – de mooiste cheerleader is direct van hem gecharmeerd. Sterker, Light lijkt vooral geïnteresseerd in het gebruik van het Notitieboek des
Doods als babe magnet.
Dit is een subtiel verschil met het Japanse
origineel, waarin de nadruk meer lag op de
dynamiek tussen Light en zijn God des
Doods, Ryuk. Deze drie meter lange, graatmagere griezel met stekelvarken-schoudervulling en grote clownsgrijns is een van de
meest onwaarschijnlijke culsterren uit de
popcultuur. Loerend, lachend en bijtend op
een sprookjesrode appel schept hij er een sardonisch genoegen in een mensenkind op te
zadelen met bovenmenselijke bevoegdheden.
Wat een heerlijk personage.
In de filmversie is Ryuk een motion-capture-creatuur dat zich helaas meer in de
schaduwen ophoudt. Gelukkig is hij voorzien
van de verrukkelijke stem van Willem Dafoe:
half honing, half schuurpapier. Death Note is
verder best een vlotte film, voorzien van een
modieus-duistere electro-score (Oscarwinnaar Atticus Ross) en glijdt ondanks het inktzwarte verhaal vlotjes naar binnen, zoals de
meeste Netflix-content. De algoritmes kunnen tevreden zijn.
RIK HERDER

Death Note

Hunt for the Wilderpeople opent als een
drama: zwijgzame tiener wordt door een
dame van de jeugdzorg naar zijn volgende
pleeggezin gereden. Ricky Baker is een kind
van deze tijd: ongezond dik en fysiek
onhandig, maar met een hoofd tjokvol
popcultuur en fantasieën over het gangsta-
leven van zijn hiphophelden. Wat moet hij bij
Hec en Bella, een wereldvreemd stel met een
huis in de bush?
Drie minuten na Bella’s entree, met explosieve kracht gespeeld door Rima Te
Wiata, ontpopt Hunt zich echter als een
komedie, propvol slapstick, met een nauwelijks serieus te nemen plot. Elk ontroerend
moment wordt de kop in gedrukt door iets
absurds, zoals het hilarische orgelliedje dat
Bella voor Ricky’s verjaardag bij elkaar rijmt.
Ricky krijgt een hond die hij Tupac noemt,
blijkt dankzij zijn gameverslaving een uitstekend scherpschutter en lijkt voor het eerst
een thuis te hebben gevonden.
Even later moet hij alsnog op de vlucht: na
Bella’s plotselinge dood (ook haar uitvaart is
een grap, met een leipe priester die zeurt over
een ‘deur naar Jezus’) dreigt hij van ‘oom’ Hec

11111
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WINGARD | 101 MINUTEN | MET MARGARET QUALLE,
WILLEM DAFOE, SHEA WHIGHAM, NAT WOLFF | TE ZIEN
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HUNT FOR THE WILDERPEOPLE

te worden gescheiden. Hec (Sam Neill) is een
wantrouwende misantroop die desondanks
niet ontkomt aan de vaderlijke gevoelens die
Ricky bij hem oproept. Tijdens hun maandenlange onderduik in de bush groeien ze uit
tot nationale vrijheidshelden.
Julian Dennison (2002) voegt aan zijn
enorme postuur een vroegwijze, melancholieke blik en perfecte komische timing toe en
maakt van Ricky zo een heerlijke antiheld;
Neill verruilt zijn mooie-mannenimago hier
ontspannen voor een bush-man met een
baard en een mank been en geeft zijn jonge
tegenspeler volop ruimte. Samen dragen ze
de film, die in de tweede helft vooral uit
achtervolgingen bestaat, waarbij de mooie
natuurbeelden het povere gehalte van de vaak
nogal schmierende bad guys compenseren. Er
zit werkelijk geen capabele jager, politieman
of jeugdzorger bij.
Hunt vond geen Nederlandse distributeur,
maar dat lijkt achteraf een inschattingsfout;
de film is niet voor niets uitgegroeid tot festival- en publiekslieveling en staat in
Nieuw-Zeeland te boek als best bezochte film
van eigen bodem ooit.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

Hunt for the Wilderpeople

111231
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JULIAN DENNISON, RIMA TE WIATA | VERKRIJGBAAR OP
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Icarus

Dopingdokter
op de vlucht
Van Super Size Me naar Citizenfour, Bryan
Fogels debuutdocumentaire verandert
abrupt van toon en inhoud om ons te
overtuigen van dopingsamenzweringen.
Ondanks het fascinerende verhaal van
een Russische klokkenluider kan Icarus
die twee documentaires niet evenaren.
Om aan te tonen hoe groot de invloed is van
dopingsamenzweringen in de sportwereld
kiest debuterend documentairemaker Bryan
Fogel aanvankelijk de tactiek van Super Size
Me, waarin Morgan Spurlock dertig dagen alleen maar producten van McDonald’s at. Fogel schrijft zich in voor de grootste amateurwielrenwedstrijd van de wereld terwijl hij
stiekem een dopingprogramma volgt. Volgespoten met epo en testosteron wil hij door de
drugstest heenkomen om aan te tonen dat
alle sporters met de juiste begeleiding de gewenste testresultaten kunnen behalen. Hij
laat zich daarbij vooral inspireren door legendarisch wielrenner Lance Armstrong die na
getuigenissen van zijn ploeg het middelpunt
van een immens dopingschandaal werd. In de

Person to Person

Stoffige
nostalgie

Dustin Guy Defa maakte eerder een korte
versie van Person to Person met Bene
Coopersmith in de hoofdrol. Coopersmith
keert terug voor een nieuw hipsteravon
tuur. Een uitbreiding van eerder werk
dus, maar de magie van Defa’s korte film
is daarmee ook een beetje verloren ge
gaan.
‘Blijven plakken’, kopte het artikel op de website van de Filmkrant over Person to Person,
een aanstekelijke korte film van Dustin Guy
Defa uit 2014, over een brakke dag in het leven van de New Yorkse hipster Benny. Die titel is alleen maar meer gaan slaan op regisseur
Defa die zijn tweede lange speelfilm weer Person to Person heeft genoemd. Daarin volgen
we opnieuw Benny op een kleinschalig avontuurtje in New York. Deze keer is dat de aankoop van een zeldzame elpee op rood vinyl.
Grote verhalen schotelt Defa ons dus niet
voor, al is daar weinig mis mee. De korte versie van Person To Person, waarin Benny van
een partycrasher af probeerde te komen, leek
vooral bedoeld als een amuse: het deed de
kijker verlangen om meer tijd met Benny
door te brengen. Acteur Bene Coopersmith

gelijkenis van Armstrong toont Icarus hoe
alle topsporters op dopingdieet de Griekse
mythe opzoeken: ze vliegen steeds dichterbij
de zon totdat hun vleugels smelten en ze
neerstorten.
Icarus begint als een egodocumentaire
van een man op een dopingdieet, maar verandert plotseling van toon en inhoud. Grigory Rochenkov, de Russische dopingexpert
die Fogel opvoert, komt onder druk te staan

van de World Anti-Doping Agency. Misschien voelde Rochenkov de bui hangen,
want hij speelt open kaart met Fogel, die hem
vervolgens helpt om naar Amerika te vluchten. Daar onthult Rochenkov de grootste samenzwering in de sportgeschiedenis. Het is
een schokkende getuigenis maar de manier
waarop Icarus het brengt, doet afbreuk aan
het effect: plotseling stopt Fogel met de Super Size Me-benadering en vult de tweede

helft van de film met interviews met Rochenkov. Alsof die getuigenis niet krachtig
genoeg is, haalt Fogel er nog wat citaten uit
Orwells 1984 bij maar die zorgen niet voor
verdieping of verheldering.
Icarus werkt ook niet helemaal als een
portret van een klokkenluider. Ter vergelijking: Laura Poitras speelde in Citizenfour
een bepalende rol in de beeldvorming van
NSA-klokkenluider Edward Snowden. Fogel
lijkt alleen goed voor het boeken van Rochenkovs vliegticket naar Los Angeles. Bovendien staat de regisseur geen moment stil
bij zijn eigen rol wanneer Rochenkov als
klokkenluider problemen krijgt in Amerika.
Wanneer Fogel tegen het einde van Icarus
aan tafel zit met onderzoekscommissies om
Rochenkov te verdedigen, lijkt dat meer bedoeld om de kijker niet te laten vergeten dat
de film in eerste instantie over hem ging. Het
is echter de excentrieke en charmante Rochenkov die de documentaire de moeite van
het kijken waard maakt. Zijn vrouw vraagt
hem via Skype waarin hij dit allemaal doet.
Een antwoord heeft hij niet. Dit is de man die
decennialang het dopinggebruik van Russische atleten geheimhield voor de wereld en
nu vlucht hij voor het systeem dat hij zelf in
stand hield. Hij blijkt de echte Icarus van de
film.
HUGO EMMERZAEL

Icarus
ICARUS

weer in actie zien is dus een beetje als terug
ploffen in de stoffige, gezellige nostalgie.
In plaats van Benny’s verhaal uit te breiden, voert Dustin Guy Defa in de langere
Person to Person gewoon meer kleurrijke
New Yorkers op. Sommige van de nieuwe
personages in deze mozaïekfilm werken beter dan anderen. Misschien komt Michael
Cera als een kneuterige, trash metal luisterende misdaadjournalist nog wel in de buurt,
maar niemand tipt aan Benny, die een achtervolging op fixie-fiets inzet om zijn een el-

PERSON TO PERSON
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pee terug te krijgen die hem net is ontstolen.
Andere toevoegingen aan Defa’s New York
voegen minder toe. Zo is er Buster (Isiah
Whitlock Jr.,) die opschept over de seksuele
aanvaringen die hij had met de ex van Frank
Sinatra. Benny’s vriend Ray (George Semple
III) schiet ook mis: hij verschuilt zich in Benny’s flat omdat hij naaktfoto’s van zijn ex op
het internet heeft geplaatst. De vrouwelijke
personages komen er niet beter van af. Er is
de androgyne tiener Wendy (Tavi Gevinson)
die overal een hekel aan heeft en Claire (Abbi

Jacobson), de zwijgzame stagiaire die in de
leer is bij Cera’s journalist. Person to Person
wil een gezellig portret van New Yorkers zijn,
maar door het ensemble aan personages uit
te breiden voelt de film minder sympathiek.
En dat was nou net het sterke punt van Defa’s
korte film.
HUGO EMMERZAEL

Person to Person
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Vondelstraat 59,
1054 GK Amsterdam
Woensdag 31 mei 2017,
14.34 uur
“In deze straat is het allemaal begonnen”, zegt
Frans Weisz, terwijl er voor de deur van Vondelstraat 59 een rails wordt neergelegd voor
de opnamen van Het leven is vurrukkulluk. Hij
wijst. “Daar, op nummer 51, in het huis van
Jan Vrijman, werkte ik vijftig jaar geleden al
aan een eerste scenarioversie voor deze film.”
In 1961 verscheen bij Remco Camperts
Het leven is vurrukkulluk, over een mooie
lentedag, waarop dichter Boelie en jazzpianist Mees in het Vondelpark de mooie, vijftienjarige Panda ontmoeten.
Weisz wilde het in 1964 verfilmen; samen
met Campert schreef hij een script. De Amerikaanse acteur Keir Dullea, Huib Broos en
Kitty Courbois zouden de hoofdrollen spelen.
De financiering kwam echter niet rond en nadat hij bij Campert op zolder een notitieblokje had gevonden getiteld ‘Aantekeningen
voor een nieuwe roman: Het gangstermeisje’
stortte Weisz zich op Het gangstermeisje –
met Kitty Courbois in de hoofdrol.
Sindsdien liet Het leven is vurrukkulluk
Weisz nooit helemaal los; illustere duo’s als
Koot & Bie en Bram & Freek waren ooit opties om Boelie en Mees te spelen. “Ik was altijd met die jongens bezig. Totdat ik een paar
jaar geleden ontdekte dat het om het meisje
draait. Net als bij Jules et Jim, daarvan weet
ook niemand meer wie de mannen naast
Jeanne Moreau waren.”
Ruim honderdvijftig meisjes en actrices
passeerden de revue, en toen zag Weisz de
Vlaamse danseres en actrice Romy Louise
Lauwers. Hij wist direct: dat is Panda. De jongens worden nu gespeeld door Reinout Schol-

ten van Aschat (Mees) en Frans’ zoon Géza
Weisz (Boelie). Theo Nijland, die ook de muziek verzorgt, schreef een scenario waarin de
jaren zestig op ingenieuze wijze met het heden
worden verbonden. Matthijs van Heijningen
en Guurtje Buddenberg (Sigma Pictures) produceren, Remco Campert heeft teksten voor
de proloog en de epiloog ingesproken.
Weisz wordt weggeroepen; alles is in gereedheid gebracht voor de repetities: Mees
(jasje, dunne das) neemt Panda (rood rokje,
roodwitte blouse, blote navel) mee naar het
huis van Boelie (oversized jasje, grote hoornen bril). “Doe iets waardoor het verrassend
wordt”, geeft Weisz zijn acteurs mee. “Het is
te traag, te loom”, vindt hij na de eerste repetitie. “Het moet veel vrolijker, dynamischer.”
Als hij tevreden is over het spel, verschijnt
er een grote wolk voor de zon. Weisz wil er
niet op wachten. “En actie!”, zegt hij, staand

achter een monitor, met zijn script tussen
zijn knieën geklemd. Het moet nóg opgewekter, vindt Weisz na de tweede take. “Hou
het een beetje pittig”, zegt hij tegen Scholten
van Aschat. “Je kan niet wachten om achter
de piano te gaan zitten om haar te verleiden.
Oké? Oké hè?! Ja? Yes!” Een paar minuten
later is Weisz tevreden.
“Ik ben een beetje verbaasd hoe goed ik
hem vind regisseren”, zegt Géza Weisz. “Hij
is alleen maar geïnteresseerd in de acteurs en
hij herkent de dissonanten, de valse tonen in
tekst en bewegingen. Dat zorgt voor vertrouwen, je kan heel veel aanbieden.” Hij lacht.
“Het is heel vet om dit nu samen te doen, dit
neemt niemand ons meer af.” Frans: “Ik heb
nu al heimwee, terwijl ik nog bezig ben.”

V.L.N.R. REGISSEUR FRANS WEISZ (TWEEDE VAN LINKS) MET ZIJN
HOOFDROLSPELERS GÉZA WEISZ (BOELIE), REINOUT SCHOLTEN VAN
ASCHAT (MEES) EN ROMY LOUISE LAUWERS (PANDA)
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RUNNER 2049 LOVELESS DIKKERTJE DAP DU FORSVINDER
MANIFESTO GOOD TIME LIEFDE IS AARDAPPELEN TULIPANI
& ABDUL INSYRIATED DAPHNE
A GENTLE CREATURE VICTORIA
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