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UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
JULIETTE BINOCHE IS DE HELE TIJD VERLIEFD

Oscar® winners Breakthru Films and Trademark Films present

THE WORLD’S FIRST FULLY PAINTED MOVIE

WINNER

AUDIENCE AWARD
Annecy International
Animation Film Festival

LOVING
VINCENT
‘An animated masterpiece!

I have never seen anything on screen like it before.
You will be amazed and lifted’ Deadline

Meer
Loving Vincent?
Vanaf 14 oktober in Het
Noordbrabants Museum:
De tentoonstelling

#LovingVincent

VANAF 26 OKTOBER IN DE BIOSCOOP

05-10-17 12:48

vanaf 2 nOvember te zien in de filmtheaters

grafisch ontwerp: Bart Kaper, arnhem

Filmkrant Loving Vincent.indd 1
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REDACTIONEEL Het leuke van

sciencefiction is natuurlijk de vraag hóe we ons
de toekomst voorstellen. En er is denk ik geen
film geweest die zoveel invloed heeft op ons
beeld van de toekomst als de originele Blade
Runner uit 1982.
Tegelijkertijd is denken over de toekomst ook
een soort crashtest voor het denken zelf.
Want kunnen we wel echt iets bedenken wat er
nog niet is? Kunnen we voorbij het denken denken? En in filmtaal: kunnen we beelden verzinnen die we nog nooit hebben gezien?
Daarom is zoveel sf natuurlijk een manier om
verleden of heden in een schone, fictief futuristische laboratoriumsituatie te projecteren. Wat
als we nou dit en dat en dan zus erbij en zo
eraf? Wat gebéurt er dan? De testopstelling
van Blade Runner was echter niet steriel maar
smerig: de film introduceerde het concept van
de ‘used future’, en de vele versies (en interpretaties) die er van de film verschenen, lieten zien
hoe moeilijk het is om een mensvorm te bedenken die voorbij menselijke vragen over bijvoorbeeld bewustzijn, identiteit en geheugen bestaat.
De nieuwe Blade Runner riep bij de Engelse
filmjournaliste Helen O’Hara de vraag op of er
geen andere toekomstbeeld mogelijk is dan een
waarin vrouwen nog steeds als seksslaven worden afgebeeld. Ze geeft als voorbeeld hoe ons al
in de eerste momenten van de film duidelijk
wordt gemaakt dat Sylvia Hoeks’ replicant
(veelbetekenend Luv genaamd) iemand is die
niet ongehoorzaam kan zijn aan haar maker.
Nou kan het natuurlijk dat regisseur Denis Villeneuve en zijn team onbewust (of gedachteloos)
concepten uit het origineel en onze immer nog
patriarchale samenlevingen meenamen in de
film. De grote representatiediscussie is in Hollywood weliswaar in volle gang, maar ook nog
niet zo lang dat er al heel veel resultaat zichtbaar is. Zeker als je bedenkt dat de eerste ideeën voor sequel Blade Runner 2049 al uit 1999
dateren. Het kan ook dat dat precies is wat de
film onthult, of misschien zelfs aan de kaak
stelt: dat het anno 2017 schijnbaar nog steeds
niet echt mogelijk is om een toekomst te verzinnen die weliswaar posthumaan is, maar nog
steeds gebaseerd op 20ste-eeuwse genderverhoudingen. Dat is dan best wel weer schrijnend:
want Blade Runner 2049 mag dan bijna 20 jaar
in the making zijn geweest, de echte opnames
begonnen toch pas vorig jaar. Of is het dan, zoals bij heel veel producties, te laat om je af te
vragen waarom je een film ook alweer wilde
maken, en hoe zich een jaren eerder ontwikkeld
idee zich tot de actualiteit verhoudt? Soms
moet je immers heel specifiek zijn om universeel te kunnen zijn.

DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

ALSOF JE DROOMT OVER EEN
DROOM DIE JE 35 JAAR
GELEDENHAD
BLADE RUNNER 2049 4 9
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 9 NOVEMBER

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Koolhovens Brimstone
op dvd.

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvangt u als welkomstgeschenk
Martin Koolhovens epische western
Brimstone op dvd. Bent u zelf al abonnee
en brengt u een nieuwe abonnee aan?
Dan ontvangt u allebei het welkomstgeschenk. *
Brimstone werd geselecteerd voor de hoofdprogramma’s van zowel Venetië als Toronto en
won onlangs een recordaantal van zes Gouden
Kalveren. “Het verhaal is onderverdeeld in vier
hoofdstukken die ons langzaamaan dichterbij
het verleden van hoofdpersonage Liz brengen.
De prachtige Dakota Fanning speelt een stille
vrouw wiens ogen vol angst de nieuwe predikant, gespeeld door Guy Pearce, het dorp in zien
wandelen. De hele gemeenschap is enthousiast
over de man, behalve Liz die een geschiedenis
met hem blijkt te delen”, schreef Beri Shalmashi
in de Filmkrant. “Met Brimstone creëert Koolhoven een bijzonder eigen universum van religieuze Nederlanders die een nieuw leven beginnen in Amerika. Een must-see, alleen al om te
beleven hoe ‘onze eigen’ Koolhoven bewust
zonder Hollywoodproducers zo’n groteske film
heeft gemaakt.”
* 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 9 november. Met dank aan Remain In Light.

A GENTLE CREATURE
Slaapdronken naar de hel 4 10

THE THINKING VIDEO
MACHINE #12 ESSAY
filmkrant.nl

Strangulation Blues | In Nicolas Roegs Bad Timing (1980)
speelt Theresa Russell het centrale personage Milena, een
fascinerende figuur – en niet alleen vanwege haar complexe
psychologie. Dit audiovisuele essay, dat vele korte fragmenten uit de film aaneenrijgt, ontwikkelt zich als een muzikale
compositie waarin één cruciaal aspect van Russells spel centraal staat: het gebruik van haar stem. Het gaat ons niet om
de intenties van de dialogen, maar om de exacte eigenschappen van de intonatie waarmee ze verleidt, plaagt, kibbelt of
haar liefde betuigt. De intensiteit van haar lach, haar hysterische geluidjes van opwinding en plezier, het gestotter van
haar verdriet, de pauzes en verhaspelingen van een uitvlucht.

Een overkoepelend motief is de keel: Milena’s sonische vitaliteit staat haaks op het verlangen van Alex (Art Garfunkel)
om haar te bezitten en vernietigen.


CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN
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NIET TE MISSEN
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Blade Runner 2049 4 9
2 Un beau soleil intérieur 4 6
3 The Square 4 14
4 The Glass Castle4 33
5 Een kleine ijstijd 4 22

THE SQUARE

4 30 74ste Film

festival van Venetië
Is escalatie het
drama van onze tijd? 4 31 Filmfestival Toronto De
nieuwe biopic 4 32 Alexander Kluge’s ‘Pluriversum’
Memoryspel van de twintigste eeuw

RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel
4 4 The Thinking
Machine

4 5 Niet te missen 4 5 Humans of Film Amsterdam
4 5 Het nieuwe kijken Ebele Wybenga over nep-Oscars
4 23 Op ooghoogte Mark Cousins over rommelige films
4 33 Filmkort Alle andere films 4 38 Agenda
4 44 Filmsterren 4 46 Boeken Images of occupation in
Dutch film 4 47 Thuiskijken Suntan, Strong Island, Tag,

Gaga: Five Foot Two, Le samouraï, The Meyerowitz
Stories 4 62 Actie! Op de set van Dood kind

INTERVIEWS

4 6 Claire

Denis over
Un beau soleil
intérieur 4 10 Sergei Loznitsa over A Gentle Creature
4 12 Hany Abu-Assad over The Mountain Between Us
4 14 Ruben Östlund over The Square 4 16 Kornèl
Mundruckzo over Jupiter’s Moon 4 17 Deepak Rauniyar
over White Sun 4 18 Michaël R. Roskam over Le fidèle
4 21 Paula van der Oest over Kleine IJstijd 4 22 Mike
White over Brad’s Status

RECENSIES

Kayla: “Recent heeft Fight Club me geïnspireerd. Dat heeft te
maken met mijn stemming van de laatste tijd. De laatste tijd
ben ik op en neer gegaan, soort van gek, en in Fight Club fantaseert de hoofdpersoon dit hele alter-ego dat past bij wat hij
op dat moment nodig heeft en zoiets voel ik nu ook. Ik heb
dat alter-ego nodig om erop uit te gaan en die dingen te doen.
Ik ben niet zo outgoing als ik lijk. Want, zoals nu, nu lijk ik
superoutgoing, super crazy, maar normaal ben ik niet zo. Het
kost me veel energie om zo te zijn.
Dus om zo’n alter-ego te hebben dat je aan kunt zetten zoals hij in Fight Club doet is heel fijn. Het is een knop die aan
en uit kunt zetten. Omdat je op een bepaald moment op een
bepaalde manier wilt zijn. Zoals dat je helemaal macho moet
zijn! Gruwelijk! Flamboyant. Net als een barista! En iedereen
vrolijk maak.
Maar als je het uit kunt zetten, als je een keer niet zo aardig
hoeft te zijn tegen iedereen zoals je op je werk bent, is dat
heel fijn. Omdat ik meer een rustig, introvert persoon ben,
ben ik nogal op mezelf. Maar op mijn werk moet ik meer naar
buiten zijn, lachend, ‘hey how you doing? That’s great! I’m
so glad that your day is going great’. Het is best lekker om
zo’n andere kant te hebben, bijna als een gespleten persoonlijkheid stoornis.”
Feargal: “Dus om je te laten inspireren, kijk je Fight Club
dagelijks?”
Kayla: “Oh nee, ik die niet dagelijks. Ik denk dat ik dan in
de war zou raken. Ik zou gek worden, want hij is soort van
schizofreen. Dus nee, niet dagelijks. Maar het lekker om het
contrast achter alles te zien. Het herinnert je eraan dat je
twee personen tegelijk kunt zijn en dat dat ok is.”


FEARGAL AGARD

LAMPENUITREIKING 2017

IN SAMENWERKING MET HUMANS OF FILM AMSTERDAM
HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM

4 7 Un beau soleil

intérieur Liefde
luistert niet naar
advies 4 9 Blade Runner 2049 Dromen over dertig jaar
oude herinneringen 4 11 A Gentle Creature Slaap
dronken naar de hel 4 13 The Mountain Between Us
Sterren in de sneeuw 4 15 The Square De wetten van de
kunstjungle 4 19 La fidèle Met chemie alleen kom je er
niet 4 33 The Glass Castle Zwemmen of verzuipen
Unwanted Verzwegen oorlogsgeweld tegen vrouwen
4 34 Your Name Wat als je wakker wordt als iemand
anders? No Place for a Rebel Opono kan de boom in
4 35 Jan Sierhuis zelfportret De kunstenaar in eigen
woorden Oude Liefde Oude liefde en roestende families
4 37 We Margiela In de geest van het modehuis Loving
Vincent Gemankeerd zelfportret van Vincent van Gogh

		
COLOFON

Er is geen industrie die zo dol is op prijzen uitdelen aan zichzelf als de reclamewereld. Ooit bij
een reclame-prijsuitreiking geweest? Dan weet
je dat kosten noch moeite worden gespaard om
er een Oscar-achtige show van te maken. De
‘lampenuitreiking’, de prijzenavond van de Art
Directors Club Nederland, gewoonlijk gehouden
in Paradiso, is de moeder van deze events. Het
mannelijke publiek verschijnt keurig volgens de
aanwijzingen op de uitnodiging in black tie with
a twist, wat in de praktijk betekent dat alle
bureaudirecteuren van in de vijftig een paar felgekleurde Nike Air Max onder hun smoking dragen. Voor één avond zijn reclamejongens en
marketingvrouwen de ster in hun eigen showwereld. Even wanen ze zich Hollywood-filmregisseur of A-list acteur, een beloning voor hun
bijdrage aan het projectmanagement voor de
nieuwe Albert Heijn Hamsterweek-commercials. Reclameprijzen zijn de laatste evenementen in de maatschappij van vandaag waar
showgirls in ultrakorte gouden glitterjurkjes op
het podium staan om op de foto te gaan met de
winnaars en beeldjes aan te reiken. Alsof je naar
een twintig jaar oude spelshow op de Italiaanse

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

4 14

ARTIKELEN

HUMANS OF FILM
DE NEP-OSCARS
AMSTERDAM

CORRECTIE In de 17de Filmbonzen Top 20 stond dat EYE
de zelf ingestelde Special Grand Jury Prix Design Award
voor het beste ontwerp van het paviljoen op de filmmarkt van Cannes had gewonnen. Deze prijs wordt echter door een onafhankelijke jury toegekend.

televisie zit te kijken. Het programma lijkt op de
award ceremonie bij een filmfestival, met één
belangrijk verschil: er komt geen eind aan. Dat
komt door het verdienmodel van deze prijzenfestivals. Reclamebureaus en adverteerders
betalen om hun werk in te zenden en voor de
kaarten van de prijzenavond. Dat betekent dat
de organisatie er baat bij heeft om zoveel mogelijk categorieën te creëren waarbinnen bureaus
in de prijzen kunnen vallen. Kan de winnaar van
brons in de categorie mobile digital craftmanschip alsjeblieft zo snel mogelijk zijn prijs
komen ophalen? Na een paar uur heeft de helft
van de gasten op het podium gestaan voor een
paar seconden zelfbetaalde faam. Waar komt
de behoefte vandaan om jezelf zo ongeloofwaardig te laten lauweren? Anders dan een
gewone regisseur zal je als maker van commercials nooit erkenning krijgen van het publiek,
dat immers niet om jouw werk heeft gevraagd.
Terwijl je misschien wel dezelfde ambities, dromen en kwaliteiten hebt als Paolo Sorrentino of
Sofia Coppola. Gelukkig kun je rekenen op collega’s en vakgenoten om je kwetsbare kunstenaarsziel te prijzen tijdens een fake-Oscaruitreiking.
EBELE WYBENGA
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Claire Denis over Un beau soleil intérieur

‘IK HEB NOOIT
EEN AFFAIRE
MET EEN
BANKIER
GEHAD’

Het was bedoeld als een duister liefdesverhaal, maar gaandeweg
ontplooide Claire Denis’ Un beau soleil intérieur zich als bijzonder
gevoelige romantische komedie. ‘Ik bied het publiek geen rare,
DOOR HUGO EMMERZAEL
donkere film, maar eentje uit het hart.’ 
Agony, dat was de werktitel van de nieuwste film van
Claire Denis, uit de pen van de Franse romanschrijver
Christine Angot. Die titel zou van toepassing kunnen
zijn op bijna het gehele oeuvre van Denis, waarin seksualiteit, racisme, Frankrijks koloniale geschiedenis
(en heden) en criminaliteit onderzocht wordt. Maar
gaandeweg gebeurde er iets met deze film. Door Denis’
gesprekken met Angot kwam er lucht in het scenario.
Dankzij het gevoelige spel van Juliette Binoche veranderde de film zelfs in een romantische komedie. Un
beau soleil intérieur, over de liefdesperikelen van Isabelle (Binoche), schuift de gordijnen open en laat zonlicht schijnen op het werk van Denis. Verwacht echter
geen dertien-in-een-dozijn romkom. Dit blijft Claire

Denis. “De pijn van de liefde is een kwelling”, zegt ze in
een groepsgesprek op het Filmfestival van Cannes.
De afzonderlijke scènes in Un beau soleil intérieur duren
lang, met een opvallend, vertraagd komisch effect. Was u
zich bewust van de komische potentie van uw materiaal?

“Om eerlijk te zijn hebben we deze film zo snel gemaakt,
dat het enige moment waarop ik humor kon voelen toen
ik de scènes hardop voorlas met Christine Angot. Haar
woorden brachten me de hele tijd aan het lachen. Tijdens het filmen zag ik dat Juliette Binoche deze momenten begreep, maar dan lach je minder. Draaidagen zijn zo
gespannen. Soms lachte ik wel, maar met een strakke
glimlach. Tijdens de montage kon ik weer bulderen.”

Het onderwerp – de liefdesperikelen van een eenzame,
middelbare vrouw – is serieus, maar Un beau soleil
intérieur voelt als een lichte komedie. “Christine Angot

is zogenaamd een zwaarmoedige schrijfster, maar ik
vind haar humoristisch. Misschien fuseren twee donkere persoonlijkheden wel tot één komische auteur!
Christine heeft het talent om verheven taalgebruik te
vinden in alledaagse uitdrukkingen. Dat vind ik zo
grappig.”

Is het type mannen dat u in uw leven heeft gekend van
invloed geweest op deze film? “Ik heb nooit een affaire

met een bankier gehad! Daar heb ik nu enige spijt van.
Maar nee, mijn ontmoetingen met mannen zijn niet gerelateerd aan die van Isabelle in de film. Het is een bedenksel van Christine en mij.”
Iedereen zegt dan wel dat deze film anders is dan de rest
van uw oeuvre, maar voelt dat voor u ook zo? “Nee, het

gebeurde gewoon. Met Christine besprak ik de ergste
momenten van mijn leven. Zelfs onze meest schaamte-
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volle momenten deelden we met elkaar. Ik heb de neiging om me terug te trekken in het donker. Ik dacht echt
dat verliefd worden ondragelijk kon zijn. De pijn van de
liefde is een kwelling.”
Die pijn van de liefde, wordt die sterker als je ouder
wordt? “Toen ik veertien was dacht ik dat zelfmoord de

enige oplossing zou zijn. Er kleeft altijd iets wanhopigs
aan tienerliefde. Maar zelfs als dertiger was het de hel,
al was het een andere hel. Ik wilde mezelf niet doden,
maar ik voelde wel een betekenisloosheid in mijn leven.
En dan, als je ouder wordt, is het eerder een wanhopig
afkoersen op het einde. Zoals The Beatles zingen: wie
heb ik op mijn vierenzestigste? Ik denk dus dat de pijn
op elke leeftijd anders is. Daartegenover staat het hervonden plezier van alleen zijn. Ik had dat al als kind,

maar nu geniet ik echt van alleen zijn, van lezen, van
muziek luisteren. Ik ben alleen en ik weet dat mirakels
niet zomaar gebeuren, maar ik voel wel dat er liefde in
de lucht kan hangen. Zo had ik een paar maanden geleden nog een oogje op mijn productiemanager die zo fijn,
zachtaardig, slim en perfect was. En ja, hij was jonger
dan ik. Maar dat ik verliefd werd, maakte me wel een
beetje bang.”
Bent u nu nog verliefd op hem? “Daarvoor duurden de
opnames niet lang genoeg. Ze hadden twee weken langer mogen duren.”
Hoe was het eigenlijk op de set met Juliette Binoche? Ze
is zo ervaren in de filmwereld. “En ik niet dan? Maar er-

varing boeit me niet zo, want ik voel me nooit ervaren als

Liefde luistert niet
Claire Denis’ tragikomedie Un beau soleil intérieur is geïnspireerd op Roland Barthes’
Uit de taal van een verliefde dat de verwarrende emoties beschrijft die zich bij de liefde aandienen. Juliette Binoche als kunstenares op zoek naar de ware.
Ze is de vijftig gepasseerd en vreest dat haar
liefdesleven voorbij is. Isabelle, kunstenares
uit Parijs en gespeeld door Juliette Binoche,
scharrelt nog wel met mannen, maar een
echte liefde zit er niet tussen. Dus probeert
ze het maar met een getrouwde, botte bankier die de ober bazig om glutenvrije olijven
vraagt en met een overmatig drinkende acteur in scheiding. Ook haar ex-man met wie
ze een tienjarige dochter heeft blijft nog wel
eens spontaan overnachten. Claire Denis
(Beau travail) laat ons onder stemmige jazz
van Tindersticks naar Isabelle kijken met
mededogen en onbegrip. Vaak zou je haar
willen toeschreeuwen: doe het niet, stop met
die man, kies voor jezelf, alleen zijn is niet
erg. Maar de liefde luistert niet naar advies.
Die golf aan verwarrende emoties heeft Roland Barthes op formidabele wijze op alfabet
gerangschikt in Uit de taal van een verliefde,
waarop de tragikomedie Un beau soleil intérieur geïnspireerd is.

Aantasting

Denis werkt het hele scala aan onhandige
seks en ongemakkelijke gesprekken af, als
een illustratie bij het boek van Barthes, de
Franse filosoof die subtiel de gevoelens van
de liefde opsomt: zoals de ‘aantasting’ van
die liefde, vaak een onbeduidend incident
dat het goede beeld van de ander laat kapseizen. Of de ‘afbakening’: de depressieve zones tussen momenten van genot die tussen
haakjes worden gezet alsof ze niet bestaan.
Of ‘bevestiging’: het fenomeen dat je ondanks twijfels en gevoelens van wanhoop
voortdurend benadrukt dat de liefde iets
waardevols is. Onder het lemma ‘gesetteld’
gaat hij dieper in op het verlangen naar een
structuur om in te wonen, om te settelen. Als
je dat niet bent, kun je je buitengesloten voe-

len en juist nijd en spotlust voelen voor degenen die wel gesetteld zijn. Zo roept de bejubelde liefde tegelijk de meest duistere
gevoelens op.
Zo ook bij Isabelle. Zij wil zich, net zoals
de meeste mensen, ‘voor het leven een luisterend oor aanschaffen’, in de woorden van
Barthes. Dus moddert Isabelle voort, op
jacht naar de ware liefde. Maar de bankier
beschouwt haar als bezit en de eeuwig weifelende acteur krijgt spijt van hun liefdesnacht. Samen concluderen ze weemoedig
dat ze vooral samen zijn omdat ze op safe
willen spelen voor het geval er niemand anders in hun leven komt. Een geliefde als
overgangsfase, om de leegte te vullen. Door
een perversie die aan verliefdheid eigen is,
schrijft Barthes, kun je meer van de liefde
houden dan van het liefdesobject.

Dunne huid

Binoche speelt de verleidelijke Isabelle soms
als een typetje. Ze gebruikt zoals gewoonlijk
veel mimiek waardoor haar emoties iets te
makkelijk van haar gezicht zijn af te lezen.
Isabelle lijkt dan ook een dunne huid te hebben en zich makkelijk te laten leiden door
autoriteit. Een beetje zoals in Connie Palmens roman De wetten laat ze haar persoonlijke ontwikkeling afhangen van een rondgang langs wijze en minder wijze mannen. In
een geweldige scène hangt ze aan de lippen
van een therapeut annex parapsycholoog
(Gérard Depardieu op dreef) die haar – heel
fout natuurlijk – adviseert met welke man ze
in zee moet gaan.
Un beau soleil intérieur roept allerlei vragen op over het spanningsveld tussen afhankelijkheid en autonomie. Waarom zou je je
eigenlijk met een man of vrouw inlaten om
‘niet alleen te zijn’? Hoe erg is het eigenlijk

ik werk. Elke film weer ben ik bang dat ik de essentie mis.
Juliette heeft keihard gewerkt om haarzelf juist helemaal
vrij te kunnen voelen op de set, om door anderen gestuurd te worden. Ik denk dat ervaring juist een last is. Ik
voelde me vrij toen ik mijn eerste film Chocolat maakte.
Ik was natuurlijk bang, maar ik dook erin met een open
geest. Nu is het anders. Ik moet iedereen met wie ik werk
respecteren. Deze keer bied ik het publiek ook geen rare,
donkere film, maar eentje die uit het hart komt.”
Is dat moeilijker? “Vanuit het hart filmen? Mijn hart is
nu groter! Ik denk dat ik gevoeliger ben voor mijn eigen
emoties en die van anderen. Christine verliet net Cannes en we waren allebei aan het huilen. Niet omdat we
stomme emotionele vrouwen zijn, maar omdat we samen deze ervaring hebben gedeeld.”

om geen geliefde te hebben als die ware niet
op je pad komt? Gemis zal er altijd zijn, ook
als er een relatie is – misschien zelfs nog
meer.
Het is makkelijk om Isabelle te bespotten,
maar dat zou een te belerende houding zijn:
want wie weet het wel in de liefde? En Isabelle heeft ook helemaal geen voorbeeldfunctie. Ze is gewoon een zoekende vrouw
met wie het niet altijd goed gaat, die hunkert

naar speciale aandacht van de buitenwereld
maar de eigen ‘zon van binnen’ nog moet
ontdekken.
MARISKA GRAVELAND

Un beau soleil intérieur
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Blade Runner 2049

DROMEN OVER DERTIG JAAR OUDE
HERINNERINGEN
Denis Villeneuve droomt over
een droom van 35 jaar geleden
met zijn (prima op zichzelf te
bekijken) vervolgfilm Blade
Runner 2049. Het resultaat is
beeldschoon, maar nogal
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
eenduidig.
Schrijver Philip K. Dick vroeg in 1968: Do Androids
Dream of Electric Sheep? Ridley Scott maakte met Blade
Runner in 1982 zijn droomversie van dat verhaal (en
in de loop van de volgende decennia nog vier, steeds
net iets andere versies daarvan), maar dan niet met
een elektrisch schaap maar een origami-eenhoorn als
motief. In zijn vervolg toont Denis Villeneuve nu hoe
het eruitziet als je droomt over een droom die je 35 jaar
geleden had.
Niet dat de originele Blade Runner de enige of zelfs
de belangrijkste visuele referentie is voor dit vervolg.
Tenminste: niet meer dan die film voor élke dystopische sciencefictionfilm sinds 1982 een ijkpunt is. Maar
Villeneuve’s film zingt zich los van het origineel met
een onwaarschijnlijke maar enerverende mengeling van
het kalme tempo, de metafysica en de grootse beelden
van Andrei Tarkovski en de soms schmierende emoties
van Steven Spielberg.
Zoals Scott destijds een angstvisioen creëerde van
het noodlot van de wereld, laat Villeneuve onze huidige
nachtmerries voor de toekomst zien. Geholpen door
production-designer Dennis Gassner en cameraman
Roger Deakins (beide verdienen Oscars voor hun werk
aan deze film) extrapoleert hij het gruizige Los Angeles
anno 2019 van het origineel. De Aziatische invloeden
zijn uitgebreid tot een in constante stofwolken gehulde
gehulde globale smeltkroes – zowel in het straatbeeld,
waar alle talen door elkaar lopen, als in de cast, met acteurs afkomstig uit onder meer Cuba, IJsland, Somalië
en ook Nederland (een grote rol voor Sylvia Hoeks, een
kleinere voor Sallie Harmsen).

Kafka

Het is weer geen vrolijk plaatje. De mens heeft de aarde
volledig opgebruikt; al het voedsel wordt synthetisch
gecreëerd. Het klimaat is ingrijpend veranderd; Los
Angeles moet door een immense damwand worden
behoed voor de sterk gestegen zeespiegel en hele steden
in Amerika zijn ontoegankelijk door een dodelijk stralingsniveau. De film houdt slim in het midden waardoor dit veroorzaakt werd, maar in een van de drie korte ‘prequel’-filmpjes die online verschenen wordt het
alsnog uitgelegd. De herhaaldelijke verwijzingen naar
de ‘blackout’, een elektromagnetische puls die in de
vroege jaren 2020 alle digitale geheugenbronnen corrumpeerde (en daarmee de herinneringen van de maatschappij vernietigde), doen een oorlog vermoeden.
Die blackout is de eerste verwijzing naar wat een belangrijk thema in de film wordt: herinneringen. Daarin
speelt ook dat houten paardje een rol. Het geheugenverlies door de blackout maakt ook het werk van

politieman K (Ryan Gosling) een stuk lastiger – zijn
‘naam’ is de eerste letter van het serienummer van
deze ‘replicant’ (een kunstmatig gecreëerde mens)
maar ook een overduidelijke verwijzing naar Kafka,
zoals later in de film ook Pinokkio nogal opzichtig
langskomt.
Net als Harrison Fords personage Deckard in het
origineel is K een ‘blade runner’, met als opdracht om
oude modellen van de ‘replicants’ op te sporen en te
vernietigen. Waar rond Deckard (afhankelijk van welke
van de vijf versies van het origineel je kijkt) twijfel bestaat of hij zelf een mens is of een replicant, is dat bij K
al in de eerste scène duidelijk. Maar dan wel een nieuw,
gehoorzamer model, ontworpen door de excentrische
uitvinder Wallace (Jared Leto), die ook het synthetische
voedsel creëerde en de negen buitenlandse planeten
bewoonbaar maakte waar de menselijke elite naartoe is
gevlucht.

Geen antwoord

Fans van het eerste uur die hopen dat dit vervolg antwoord geeft op de vraag of Deckard een replicant is,
komen bedrogen uit. Villeneuve geeft wel een antwoord
maar dat is geen ‘ja’ of ‘nee’. Zijn antwoord is: je stelt
de verkeerde vraag. De vraag of Deckard een replicant
is, is juist alleen interessant als het een vraag is, want
daarmee komt de scheidslijn tussen echte mensen en
replicants des te sterker ter discussie te staan.
Ook Blade Runner 2049 draait om het filosoferen
over die grens. De maatschappij heeft daar een muur
van gemaakt - K’s baas Joshi (Robin Wright) gebruikt
dat woord letterlijk. Die muur houdt de ondergeschikte

positie van de replicants in stand en draait om hun eindigheid: de nieuwe modellen hebben een ‘houdbaarheidsdatum’ en kunnen zichzelf niet voortplanten.
Maar de film trekt die expliciete scheiding in twijfel.
Door in het midden te laten hoeveel K zelf beslist over
wat hij doet en vooral door de vrouwen in zijn leven.
Het computerhologram Joi (Ana de Armas) doet dienst
als zijn vriendin, een nog kunstmatiger levensvorm die
desondanks echte emoties lijkt te voelen. Daar tegenover staat de replicant Luv (Sylvia Hoeks), Wallace’
plaatsvervanger op aarde die op nietsontziende wijze
jacht maakt op K, nadat hij een ontdekking heeft gedaan die de status quo op scherp zet.
Stilistisch vindt Villeneuve een wonderlijke balans:
hij maakt zich de wereld van Blade Runner volledig
eigen zonder het origineel te verloochenen. Diezelfde
balans vindt hij op verhaalniveau. Maar thematisch
zet de film geen nieuwe stap; het blijft steken in dezelfde vaag-filosofische overdenkingen over de grenzen
van de menselijkheid, van onze empathie, van onze
ziel. Het is een overdonderend mooie film die alle
moeite zeker waard is. Maar na afloop rest toch het
gevoel dat Blade Runner 2049 teleurstellend eenduidig
is. De film droomt over die eerdere droom en houdt de
mysteries intact, maar voegt er weinig eigen mysterie
aan toe.
Blade Runner 2049
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Sergei Loznitsa over A Gentle Creature

Een naam heeft ze niet. We leren haar alleen kennen als ‘een
zachtaardig schepsel’. Ze woont in een klein Russisch dorp
vanwaar ze contact houdt met haar man die in de gevangenis zit.
Op een dag krijgt ze de post terug die ze gestuurd had. Wat is er
aan de hand?								 DOOR RONALD ROVERS
De Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa (1964), die
documentaires afwisselt met fictiefilms als My Joy en In
the Fog noemde haar ‘de vrouw’ toen hij aan het scenario werkte, vertelde hij in mei tijdens het Filmfestival
van Cannes aan een groep journalisten.
“Ik lees veel en A Gentle Creature heeft veel schrijvers als inspiratie, al moet ik zeggen dat de meeste verwijzingen uit mijn onderbewustzijn kwamen toen ik
aan het schrijven was. Iemand noemde net Poesjkin
maar die juist niet. De belangrijkste hier is Dostojewski
die een kortverhaal met dezelfde titel schreef. Bij hem
heeft ze ook geen naam. Ik heb dat aangehouden omdat
ik denk dat iedereen deze vrouw kan worden. Iedereen
kan overkomen wat haar overkomt.
“De film zit vol verwijzingen. Van Dostojewski heb

ik ook De idioot gebruikt, want net als Myskin in die roman is ze een vreemdeling, een buitenstaander. Lijkt ze
anders dan de anderen. Ze moest echt zo zijn. De kijker
moet de afstand voelen tussen haar en de achtergrond,
die als een moeras is dat haar erin probeert te trekken.
Maar er zitten ook citaten uit Vertigo en van Polanski
in. Dat is vruchtbare grond voor mij.”
Na de vertoning gisteren werd er veel ‘boe’ geroepen. Zit
daar een nationalistisch element in? “Ik denk van wel.

Het was niet het normale boegeroep hier in Cannes. Het
was georganiseerd. Wat me ook opviel is dat er vrijwel
meteen na de vertoning op Russische sites geschreven
werd dat de film was afgewezen door het publiek. Onmiddellijk. Dat is interessant. Het creëren van alterna-

tieve feiten is dus ook in Cannes gearriveerd. Sinds de
première kun je een hele berg walgelijke teksten over mij
en de film op Russische sites vinden. Mijn moeder belde
me gisteren huilend op. Die had zulke teksten gelezen.
Vandaag werd ik gebeld door een van de actrices, een
grootheid in Rusland. Ze vroeg of ik ok was. Ook zij
had de teksten gelezen. Dit is de oorlog die gevoerd
wordt.”
Waarom doen ze zoveel moeite als de film toch niet in
Rusland te zien is? “Oorlog is net als een vuur dat in le-

ven moet worden gehouden. Je moet de hele tijd nieuw
hout op het vuur gooien, anders dooft het. Zo werken de
Russische media nu: elke dag moeten ze een nieuwe vijand hebben. Het maakt ze niet uit dat de Russen de film
niet zullen zien. Het gaat erom dat de Russen denken
dat er zo’n monster als mijn film bestaat. Ze willen dat
mensen zich verenigen rond die haat. Het is vervelend
dat we hierover moeten praten maar het is noodzakelijk
en belangrijk. Dit kunnen we niet negeren.”

Kunnen we deze film en My Joy als companion pieces
zien? Als een tweeluik? Allebei schetsen ze eenzelfde
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reis van de protagonist. “Absoluut. Dat is precies hoe ik

de film zie. Toen we klaar waren met My Joy heb ik zelfs
tegen de cameraman gezegd dat ik ideeën had voor een
tweede deel met een vrouw in de hoofdrol.”

U bent documentairemaker. Hoe weet u wanneer het
weer tijd is voor fictie? Lacht: "Als het geld arriveert. Ik

werk aan twee documentaires op het moment. Die
moeten voor november af zijn. De ene heb ik in Berlijn
gefilmd tijdens een herdenking door Russen van de
overwinning op Duitsland. Stel je de situatie even voor.
Je had er mensen die oprecht wilden herdenken. En je
had freaks afkomstig uit alle uithoeken van het spectrum die de boel kwamen verzieken. Propagandagroepen uit Rusland zoals bikers. Ik ben zeer geïnteresseerd
in herdenken, want het zegt iets over onze perceptie van
het verleden. Mensen die willen manipuleren gebruiken
vaak een valse voorstelling van het verleden om hun
doel te bereiken. De tweede documentaire waar ik aan

werk is een montagefilm over de stalinistische showprocessen van de jaren twintig en dertig.”
Kunt u iets over uw werkmethode vertellen? “Wat mij

betreft is er geen verschil tussen het huidige en het historische Rusland. Daarom maak ik films die heden en
verleden onderzoeken. Trouwens, er is al een hele lange
tijd niets veranderd in Rusland. Wat ik wil laten zien met
A Gentle Creature is eenvoudig: dat het regime dat vandaag de dag heerst in Rusland, gecreëerd is en in stand
gehouden wordt door elke individuele persoon die daar
leeft en die dingen accepteert zoals ze zijn. Het regime is
de belichaming van de manier waarom mensen elkaar
behandelen. Daarom is de laatste scène van de film zo
belangrijk: die ultieme daad van vernedering van de
vrouw wordt goedgekeurd en geaccepteerd door elk
mens dat ze ontmoet heeft tijdens haar reis. Bij elke ontmoeting zien we hetzelfde basale gebrek aan respect
voor de ander.”

Slaapdronken naar de hel
Na vijf jaar documentairemaken slaat
Sergei Loznitsa in zijn derde speelfilm
stilistisch een nieuw pad in. Thematisch
werkt hij gestaag voort aan een gitzwarte
analyse van de Russische ziel.
Het is, na Loznitsa’s beheerste, registrerende
documentaires Maidan (2014), The Event
(2015) en Austerlitz (2016) even wennen om
halsoverkop de surreële wereld van A Gentle
Creature binnen te struikelen. Het provinciestadje waar het naamloze hoofdpersonage
ontdekt dat haar postpakket aan haar gedetineerde man zijn bestemming heeft gemist
en zonder begeleidende verklaring is teruggestuurd, is bevolkt met Ensoriaanse types

die met veelal morbide dialogen de grondtoon van de film bepalen. Meer van zulke
theatraal opgediste conversaties begeleiden
de vrouw op een odyssee richting het Siberische gevangeniscomplex, in een poging uit te
vinden wat er aan de hand is. Met het intimiderende uiterlijk van een kazerne uit de
tsarentijd heeft die gevangenis ook trekken
van het slot dat Kafka beschreef: een hermetisch instituut dat op onzichtbare wijze het
omliggende stadje in zijn macht heeft. De
wat toneelmatige aanpak die Loznitsa koos
zit in eerste instantie in de weg, maar valt
geleidelijk beter op zijn plek. En als de
maker met zijn film zou willen beweren dat
de Russische werkelijkheid is verworden tot

In de Franse pers werden als invloeden niet alleen Dostojewski maar zelfs Dalí genoemd. “Het kan best zo zijn

dat een westers publiek dit als surrealisme ziet. Voor
een Russisch publiek is dit realisme. Ik zag een video
online van een filmpje dat geschoten was in het centrum
van Moskou. Drie politieagenten grijpen een negenjarig
jongetje. Een vrouw die het jongetje kent, probeert het
uit handen van de agenten te houden maar die slepen
het schreeuwende kind toch mee een politiebus in.
Voorbijgangers lopen gewoon door en doen niets.
Waarom was dit kind gearresteerd? Omdat hij op straat
Shakespeare voordroeg. Zoiets is ondenkbaar in een
normaal land. Tegen mensen die roepen dat ik overdrijf,
die beweren dat ik een duister, onrealistisch beeld
schets van Rusland zeg ik: googel het. Ga online en lees
het Russische nieuws.”

één grote theatershow, dan is hij niet de eerste.
Mobiele telefoons vormen de voornaamste aanwijzing dat dit verhaal zich afspeelt in
de 21e eeuw. Het Rusland dat Loznitsa afbeeldt houdt de Sovjet-symbolen nog altijd
in ere, samen met een ondoordringbare en
wrede bureaucratie en een massieve onverschilligheid ten opzichte van andermans noden. Maar dat de film zijn titel ontleent aan
Dostojewski’s verhaal De zachtmoedige, waar
hij alleen in geest mee verwant is, kan ook
een indicatie zijn dat die mentaliteit nog veel
verder teruggaat. Loznitsa is gefascineerd
door dat historische continuüm: zie bijvoorbeeld Austerlitz, zijn fictiedebuut My Joy
(2010) en een aantal van zijn korte documentaires. Toen hij met The Event het Filmfestival Rotterdam aandeed, stelde hij dat
Rusland “geen geschiedenis” heeft, in die zin

A Gentle Creature FILMSCHUUR
HAARLEM, 28 OKTOBER 16.00 UUR

dat er geen reflectie is op het verleden – en
een verleden dat nooit collectief is verwerkt,
zo stelde hij, is gedoemd zich keer op keer te
herhalen. Precies dat laat hij zien in A Gentle
Creature: een natie die zich slaapdronken
naar de hel laat voeren. Gevangen in een empathieloos universum van ambtenaren en
politieagenten, pooiers en hoeren, hele en
halve criminelen, is de lijdzaamheid van het
hoofdpersonage nog het meest kwellend om
naar te kijken. Wie maakt een einde aan deze
nachtmerrie?
SASJA KOETSIER

A Gentle Creature
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'LIEFD
IS EEN VORM VAN OVERLE-

Hany Abu-Assad over The Mountain Between Us

Hany Abu-Assad is een
overlever en maakt films óver
overlevers. En dus is ook zijn
Hollywood-film The Mountain
Between Us, net als zijn eerdere
werk, persoonlijk: ‘Kate Winslet
is mijn Palestijnse kant, Idris
Elba mijn Nederlandse.’
DOOR KEES DRIESSEN

De Nederlands-Palestijnse filmmaker Hany Abu-Assad
(1961) is zelf een overlever. Een overlever van de fysiek
gevaarlijke omstandigheden waaronder hij in Palestina
heeft gewerkt. Een overlever van tegenvallende films
als zijn Nederlandse speelfilmdebuut Het 14e kippetje – die hij opvolgde met een Oscarnominatie voor
zijn Palestijnse productie Paradise Now – en zijn eerste
Hollywood-film, de straight to dvd (en overigens nog
best aardige) The Courier met Mickey Rourke, waarna
de regisseur zich revancheerde met opnieuw een Oscarnominatie, voor zijn Palestijnse productie Omar.
En een overlever in Hollywood: met een dubbele
‘Oscar-nominated’ voor zijn naam kreeg hij een tweede kans een sterrenfilm te regisseren, The Mountain
Between Us, met Kate Winslet en Idris Elba. Over twee
mensen die neerstorten met een vliegtuigje in the middle of nowhere en door een besneeuwd berglandschap
moeten trekken op zoek naar de bewoonde wereld. Een
film over overlevers.

Voortplanting

“Ja, dat is wel een thema in mijn films”, beaamt Hany
Abu-Assad tijdens een gesprek in een hotel in Amsterdam, al benadrukt hij dat hij vooral ook zin had in het
werken met zulke grote sterren en de visuele uitdaging
van de locatie. Maar als journalist blijf je op zoek naar
rode draden. En mensen die, fysiek of geestelijk, een
nauwelijks begaanbaar gebied moeten doorkruisen om
een vorm van vrijheid te bereiken – overlevers, dus –
kom je overal in Abu-Assads oeuvre tegen.
De regisseur wijst zelf op de nieuwe vorm die dit
krijgt in The Mountain Between Us: “Het lijkt in deze
film in eerste instantie alleen maar over overleven te
gaan, maar gaandeweg verandert dat op een organische manier in een liefdesverhaal. Op een manier die ik
alleen in African Queen heb gezien, van John Huston,
maar dat was zestig jaar geleden. Verder nergens.” Mij
schiet, om een of andere reden, opeens Romancing the
Stone (Robert Zemeckis, 1984) te binnen, maar zulke
luchtige avonturenfilms rekenen we niet mee – de toon
van The Mountain Between Us is serieus. Ook over de
liefde. “Liefde is zelf een vorm van overleven. Je wordt
verliefd omdat je jezelf voort wilt planten. Het overleven van de soort.”
De extreme omstandigheden van een tocht die je
mogelijk niet zal overleven, brengt die andere over-
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levingsdrang – liefde – naar voren, suggereert The
Mountain Between Us. Echte liefde – niet de ‘comfortabele’ liefde, zoals Abu-Assad het noemt, van de
beschaafde samenleving. “Buiten de beschaving maak
je je keuzes vanuit instinct. Binnen de beschaving zijn
we vooral op comfort gericht. Misschien verklaart dat
waarom er zoveel echtscheidingen zijn.”

Impulsief

The Mountain Between Us is ook een voorbeeld van opposites attract: Kate Winslet is de ondernemende, intuïtieve vrouw die niet bij het vliegtuigwrak wil wachten; Idris Elba is de rationele, voorzichtige man die het
liefst terug de vliegtuigromp in kruipt, in de hoop dat
hun nergens geregistreerde privévlucht toch nog zal
worden teruggevonden vanuit de lucht.
“Ik vond het interessant om dat zo om te draaien:

meestal verwacht je dat het de vrouw is die binnen wil
blijven. Maar zij wil juist naar buiten.” Een tegenstelling die, vertelt Abu-Assad, niet in het script stond dat
hem was aangeboden: “Daarin wilden ze allebei naar
beneden, de berg af. Er was geen conflict. Dat heb ik
ingebracht.” Hij, sterk maar voorzichtig en rationeel;
zij, verzwakt (ze is bij de crash aan haar been gewond
geraakt) maar doortastend en impulsief: optimistisch.
Terwijl Elba’s personage zegt niet te verwachten dat ze
het zullen overleven – hij is de pessimist.

Moed der wanhoop

In een gesprek dat ik ooit voor Vrij Nederland met
Abu-Assad had, beschreef hij zijn levenshouding als de
combinatie van twee culturen: zijn optimisme afkomstig uit Palestina, waar dat noodzakelijk is om de uitzichtloze omstandigheden, met de moed der wanhoop,

het hoofd te bieden; zijn pessimisme juist opgedaan,
zei hij, in de vijfentwintig jaar dat hij in Nederland
woonde: Nederlanders hebben vele mogelijkheden,
maar moeten altijd nog maar zien of het lukt. Wat
eveneens een goede eigenschap is, benadrukte hij: dan
kan het resultaat alleen maar meevallen.
Betekent dit dat Kate Winslet in The Mountain Between Us zijn Palestijnse kant verbeeldt en Idris Elba
zijn Hollandse? “Haha, goed gezien! Dat is absoluut zo.
Die twee kanten zitten allebei in mij. Als het gaat om
overleven, om spontaniteit, dan komt de Palestijn naar
voren en als het gaat over ratio, over analyseren, over
rustig zijn en niet in paniek raken – dan verschijnt de
Nederlander in mij. Dat is heel bewust zo in de personages verwerkt.”
ZIE

filmkrant.nl VOOR HET INTERVIEW VAN DANA

LINSSEN MET HANY ABU-ASSAD 

Sterren in de
sneeuw
De Nederlands-Palestijnse regisseur
Hany Abu-Assad heeft met The Mountain
Between Us een romantische overlevingsfilm in Hollywood gemaakt. Dat is
wennen na zijn politieke films.
Het is ijzig koud in de besneeuwde bergen in
het noorden van Utah, waarin fotojournalist
Alex en chirurg Ben zich bibberend in leven
moeten zien te houden. Ze zijn er neergestort
met een in Salt Lake City gecharterd vliegtuigje nadat de piloot een dodelijke beroerte
kreeg. Achteraf geen goed idee om een vliegtuigje te huren als je lijnvlucht uitvalt. Maar
Alex had haast, omdat ze de volgende dag
zou gaan trouwen, en chirurg Ben, die Alex
niet kende, moest een zwaar zieke jongen
opereren. De twee vreemden voor elkaar belandden niet op de plek waar ze naar toe wilden, maar in een van god en iedereen verlaten besneeuwde wildernis zonder
telefoonbereik. Wat is wijsheid? Ben wil in
het vliegtuigwrak wachten op hulp, die misschien nooit komt, maar Alex wil door de
bergen gaan lopen in de hoop een bewoonde
wereld aan te treffen. Omdat Alex de koppigste is beginnen de twee aan een barre tocht
door de sneeuw.
The Mountain Between Us is een overlevingsfilm op zijn Hollywoods. Dat betekent
dat de kijker elke notie van geloofwaardigheid
overboord moet zetten. Dat de twee de crash
overleven en niet ten onder gaan in de barre
kou is een godswonder. Dat ze ook nog de
energie en kracht hebben voor een ontluikende liefde, mag een mirakel heten. En dat de
door Kate Winslet en Idris Elba gespeelde
personages er ondanks honger en ellende blozend en blakend blijven uitzien, bewijst dat de
catering tijdens de opnamen uitstekend was.
Wie zich niet stoort aan de onzin, gebrui-

kelijk in dit soort films, ziet schitterende
sneeuwlandschappen met twee aantrekkelijke personages, die zich een weg ploeteren
naar de bewoonde wereld. Dat ze de survivaltocht overleven, is nauwelijks een spoiler.
Ik moet dit feit vermelden, omdat het laatste
deel van de film, als de twee zich weer in hun
oude leven proberen te voegen, het interessantst is. Het laat zien dat een terugkeer naar
het gewone leven na traumatische gebeurtenissen niet vanzelf spreekt. Natuurlijk weten
we dat van oorlogsveteranen, maar niet van
overlevingsfilms, want die eindigen altijd

met de redding van de personages, waarna
het, behalve in Castaway (Nicolas Roeg,
1986), eind goed al goed is. Bijzonder is ook
dat huidskleur geen rol speelt in de verliefdheid van Alex en Ben. De film presenteert
hun kleurverschil niet als een issue en maakt
er geen woorden aan vuil.
The Mountain Between Us is Hany
Abu-Assads nieuwe visitekaartje voor Hollywood, nadat zijn eerste poging met The
Courier hopeloos faalde. Met deze tweede
poging bewijst hij zich als een bekwaam regisseur van onderhoudend maar oppervlak-

kig Hollywoodamusement. Het is wennen:
van Assads Golden Globe-winnende Paradise Now (2005), een aangrijpend drama
over twee Palestijnse zelfmoordterroristen,
naar filmsterren in de sneeuw.
JOS VAN DER BURG

The Mountain Between Us
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Ruben Östlund over The Square

‘JA, MAAR IK STA AAN DE GOEDE KANT’

Gouden Palmwinnaar The Square
is een bijtende
satire op de kunstwereld en de
zelfgenoegzame
middenklasse die
vanaf haar modulaire De Sedebanken meelijdt
met het leed in de
wereld. DOOR RONALD ROVERS
The Square FILMSCHUUR HAARLEM, 28 OKTOBER 16.00 UUR
GIGANT APELDOORN, 9 NOVEMBER 19.30 UUR

De Zweedse filmmaker Ruben Östlund (1974) kreeg dit
jaar de voorlopige kroon op zijn carrière toen hij met
The Square de Gouden Palm won in Cannes. Hij begon
zijn filmcarrière als regisseur van ski-instructiefilms en
is inmiddels docent aan de filmacademie van Göteborg
en maker van kritische films over de mores van de westerse middenklasse.
The Square levert ogenschijnlijk kritiek op de kunstwereld die zelf vanachter veilige witte muren kritiek levert op de wereld. Maar in essentie gaat de film over
een groeiend wantrouwen tegen de ander, over een gebrek aan civiel en een toename van bestiaal gedrag.
Over cynisme dat het vorige cynisme moet overtreffen
om nog indruk te maken. Op allerlei manieren – man/
vrouw, ouder/kind, rijk/arm – laat de film zien hoe we
ons tot anderen verhouden. Geen clash of civilisations
maar een clash of civilians. De vraag is: waar houdt dat
op? Wat doe je ertegen?
Het idee voor The Square ontstond tijdens de opnamen van Play, vertelde Östlund in mei in een groepsgesprek tijdens het Filmfestival van Cannes.
“Toen ik de rechtbankverslagen las over die jongens
die andere jongens beroofden, drong tot me door dat
zoveel van die berovingen gewoon overdag hadden
plaatsgevonden, in een winkelcentrum in Göteborg, de
stad waar ik leef, waar volwassenen voortdurend langsliepen. Maar niemand deed iets. Ik vertelde dat aan mijn
vader en die zei dat hij als zesjarige – dit waren de jaren
vijftig – gewoon op straat in het centrum van Stockholm kon spelen met een kaartje om zijn nek waarop
zijn thuisadres stond. Mocht er iets gebeuren dan
bracht iemand hem wel thuis. Die situatie is veranderd:
nu zien we anderen als een bedreiging. In die context
groeide het idee van The Square, wat zowel een installatie als een film werd. We wilden een symbolische plek
creëren om mensen te herinneren aan hun plaats in de
samenleving, om te reflecteren op de veranderingen die
ik net noemde. Kunst en cultuur zijn media die ons in
staat stellen om met zulke kwesties om te gaan.”
Het hoofdpersonage, Christian, de gevierde en knappe
directeur van een museum voor moderne kunst, zegt als
hij met een zwerver geconfronteerd wordt: "Ik kan dit in
mijn eentje niet oplossen, de samenleving moet dit als
geheel doen." “Ik heb daar geen antwoord op. Van mens

tot mens kun je iets doen. Als je armoede de wereld uit
wilt helpen dan volstaat individuele actie niet. Ik denk
dat Christian gelijk heeft.”

Hoe beschouwt u de rol van media hierin? Houdt u de
pers verantwoordelijk voor hoe mensen zich voelen in de
samenleving? “Ja. Zeker. De pers gedraagt zich een

beetje zoals het pr-bureau in de film, dat zegt: ‘Dit zijn
belangrijke waarden maar waarom zouden wij daar iets
om geven?’ Dit is het mediaklimaat waar politici vandaag mee te maken hebben. Het klimaat dat terreurorganisaties zo succesvol heeft gemaakt. Het is interessant dat we twintig jaar geleden goed functionerende
ethische regels voor de pers hadden. Maar veel mediaorganisaties hebben die losgelaten. De pers maar ook
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de filmindustrie zijn er slecht in om zichzelf de kritische
vraag te stellen: zijn we wel goed bezig als we van terreuraanslagen entertainment maken? Want bedenk:
mensen zijn imiterende wezens.”
Maar dit verhaal maakt dan weer deel uit van de pr-campagne die u zelf voor uw film heeft bedacht. Want die
moet ook verkocht worden. Lacht: “Ja, maar ik sta aan

de goeie kant. Natuurlijk kijk je naar de context waarin
je film wordt uitgebracht. Mijn films gaan allemaal over
wat ik zie als negatieve ontwikkelingen in de maatschappij. Het doel is debat uitlokken. In de film pretendeert het pr-bureau datzelfde te doen maar het doet dat
op een hele cynische manier. En de media lopen met
ogen open in de val.”

Het soort kunst dat u in de film laat zien is juist het soort

kunst dat u kapittelt. “Maar niet alle kunst. Of niet he-

lemaal. De gelijknamige installatie The Square is ontworpen door een vriend van me. Die is in drie steden
gerealiseerd. In een van die steden wordt het vierkant
gebruikt om te protesteren. Daar heeft kunst zich verbonden met de werkelijkheid. Als mensen ergens een
probleem mee hebben dan verzamelen ze zich bij het
vierkant, omdat dat de symbolische veilige haven is.
Daar werkt het. In de film bekritiseer ik de kunstwereld
omdat die in allerlei betekenissen van het woord compleet los staat van de realiteit.”

U hebt ooit gezegd dat u in uw films geen fysiek geweld
wilt laten zien. “Ik heb gezegd dat ik geen van mijn per-

sonages wil vermoorden. In The Square blazen we natuurlijk een kind op, maar dat is fictie in de fictie. Het
gaat niet om een echt personage. Als ik naar mijn eigen

De wetten van de kunstjungle
Ruben Östlund vervolgt zijn onderzoek
naar de clash tussen natuur en cultuur,
impuls en beheersing, met een rondgang
door de museumwereld. Performativiteit
is bij hem het laatste speelveld tussen
kunst en maatschappij.
Als Ruben Östlunds Gouden Palm-winnaar
The Square alleen maar een slimme en
scherpe satire op de hypocrisie van de
kunstwereld was geweest, dan was het lang
niet zo’n goede film geweest als het is. Maar
de regisseur van sociologische escalatiefilms
als Play en het bijna voor een Oscar genomineerde Turist (check dat zelfspotfilmpje op
YouTube) serveert zijn cake “to have and eat
it”. The Square bewijst niet alleen dat Östlund in de cinema de beste arena heeft gevonden om zijn vragen over burgerschap en
het sociaal contract, en de eeuwige strijd
tussen natuur en cultuur uit te vechten,
maar is zelf ook het soort conceptuele
kunstwerk waar hij de draak mee steekt.
Neem bijvoorbeeld die scène waarin kunstenaar Julian Gijoni (Dominic West) over
zijn werk wordt ondervraagd. De kunstenaar
van de tentoonstelling Mirrors & Piles of
Gravel vertelt dat hij geïnteresseerd is in de
reactie van mensen op kunst. Nee, dat hoeven we als toeschouwers van Östlund niet
zelf te bedenken. Die zelfbewuste doorzichtigheid heeft vaak iets ergerlijks, ijdels.
Neemt Östlund je wel helemaal serieus?

Maar het is ook helder: hij doet geen enkele
poging om te verhullen dat zijn cinema uit
leerstukken bestaat, ideeënfilms, waarbij hij
niet empathisch of psychologisch in zijn
personages investeert, maar ze als zetstuk,
spreekbuis opvoert voor theses en antitheses. Binnen het kunstmilieu komt die methode echter veel minder gekunsteld over
dan in familiedrama Turist. Zo praten makers en beschouwers nu eenmaal. Dat kun je
hoogdravend of hol vinden. Maar eigenlijk
heeft het, als je er iets langer over doordenkt
ook wel iets ontroerends. Iets eerlijks.

Straatroof

Wat gebeurt er als je een landschapschilderij
in een museum hangt, vraagt Gijoni. Hoe
verhoudt het zich tot de context, het frame
en het kader van de expositieruimte, en vervolgens tot de ruimte in je eigen hoofd? Het
is een ‘sophisticated’ manier om het gesigneerde urinoir van Marcel Duchamp te herformulen, zoals eerder in de film in andere
bewoordingen ook al gebeurt. Ongetwijfeld
stelt niet iedereen zich actief deze vragen bij
het kijken naar kunst. Maar ze spelen in het
ervaren ervan wel degelijk mee. Je kunt door
een museum lopen en simpelweg in het
landschap op een schilderij verdwijnen.
Maar er zit ook een grote schoonheid in de
constatering dat dat kán. Dat je in een
museum kunt lopen en in een schilderij verdwijnen. Die betekenis hoef je je niet bewust

leven kijk, zie ik nauwelijks geweld. Als ik naar films
kijk, zie ik veel geweld. Dat is geen realistische verhouding. Geweld is een goedkope manier om drama en
spektakel te creëren.”
Maar u leeft in een blije en veilige omgeving. In veel landen voel je wel agressie op straat en is de realiteit gewelddadig. “Toch denk ik dat het geweld dat je in films

ziet niet uit de levens van scenaristen en regisseurs
komt. Het is niet realistisch. Ze reproduceren alleen wat
ze eerder in films hebben gezien. Denk terug aan wat ik
zei over dat mensen imiterende wezens zijn. Wanneer ik
iets creëer vind ik het belangrijk dat ik trouw blijf aan
hoe ik het leven ervaar.”
LEES DE LANGE VERSIE VAN DIT INTERVIEW OP
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te zijn, terwijl je er tegelijkertijd toch deel
van uitmaakt. The Square laat je op vergelijkbare manier denken en voelen tegelijkertijd.
De film volgt de succesvolle veertiger
Christian, hoofdcurator van het tot X-Royal
Museum omgetoverde Koninklijke Paleis in
Stockholm, een museum dat furore maakt
met performancevideo’s van apengedrag (de
‘spiegels’) en Robert Smithson-hommages
(de ‘grinthopen’). Op de dag dat Christian
tijdens een persconferentie bekend mag maken dat het museum een groot legaat heeft
gekregen waarmee ze het werk The Square,
een vierkant, dat zowel een kader als een
vierkant leeg stuk plein is dat een verdraagzame ruimte symboliseert, hebben verworven, wordt hij tijdens een straatroof op het
plein voor het museum van zijn telefoon en
portefeuille beroofd, het scenariotechnische
opzichtige ‘inciting incident’ dat zijn verdere Werdegang in beweging zet.

nog het beste met een zorgvuldig gecureerde
tentoonstelling kunnen vergelijken. De werken bestaan individueel in hun eigen zaal
(scène) en krijgen meerwaarde door het oog
van de toeschouwer die erlangs loopt.
The Square is voor een deel een autobiografische film. Östlund reisde niet alleen de
wereld rond met een gelijkaardig kunstproject, maar ook met een vergelijkbare succesvolle conceptfilm als Turist. In de tussentijd
scheidde hij, via keurig Zweeds model, nam
de parttime zorg voor zijn dochters op zich,
en al die verwijzingen naar Christians fragiele witte mannenego (inclusief een onappetijtelijke onenightstand - "Ik ga niet met
haar naar bed” – met kunstjournaliste Anne)
getuigen beslist van zelfrelativering. De opmerking van Christians pr-team dat kunst
tegenwoordig moet concurreren met terrorisme en natuurrampen is een aardige referentie aan zijn eigen lawinefamiliedrama
Turist.

Wraakactie

Speelveld

In plaats van oog en oor te hebben voor de
blasé millennials die de marketingcampagne
voorbereiden kijkt hij vertederd naar de baby
die zijn oudere collega (derde leg?) mee naar
het werk neemt en daarna is hij te druk om
met whizzkid Michael te verzinnen hoe hij
zijn telefoon terug kan vinden en een
wraakactie op poten te zetten.
Want er is bij die overval iets met hem gebeurd. Terwijl hij zijn gebruikelijke slaperige
wandelingetje van de metro naar zijn werk
maakte, zoals gewoonlijk blind voor de stedelijke realiteit van zijn sjieke stad, is hij het
slachtoffer geworden van een bijna performance-achtige overrompeling. Deel van de
‘act’ van de zakkenroller was een beroep op
zijn hulpvaardigheid, en die reddingsactie
gaf hem en een mede-passant/slachtoffer
zo’n adrenalinekick, zo’n testosteronboost,
dat het verlies van telefoon (de hele film een
symbool voor het gebrek aan communicatie
en de behoefte aan verbinding) en portemonnee (idem voor de geldstromen in de
kunsteconomie, beide belangrijke thematische motieven in de The Square) bijna een te
verwaarlozen prijs was. Maar Christian is
zoals alle personages bij Östlund op een bepaalde manier ook egocentrisch en kinderachtig (en natuurlijk besteel je elkaar niet.
Punt.), dus het terugclaimen van zijn spullen
wordt een doel dat de meest idiote middelen
rechtvaardigt en een kettingreactie van wederom performanceachtige sketchachtige
scènes in beweging zet. Je zou de film zelf

En zo buitelen ideeën en verwijzingen over
elkaar heen. De performancevideo’s met primatenimitaties van acteur/stuntman Terry
Notary (bekend als Kong uit de Planet of the
Apes-reboot) krijgen een angstaanjagende
real live-versie tijdens een prestigieus museumdiner en worden op hun beurt weer
gespiegeld in de aanwezigheid van een
kunstzinnig aangelegde aap in Annes appartement.
Het kunstwerk uit de titel is net zoals de
film niet alleen een mathematisch concept,
een construct, een vierkant, maar ook zelf
een lege plek, het laatste speelveld tussen
kunst en maatschappij waar de laatste waarden van het Europese verlichtingsideaal
worden getest. Durf je er je telefoon en portemonnee achter te laten? Of is al die beschaving, al dat gefilosofeer (het plein als de
klassieke agora) en al die kunst alleen maar
een steeds verder afbrokkelend laagje vernis
over nooit helemaal bedwongen wetten van
de jungle? En waar moeten we dat anders
aan de orde stellen, oplossen, dan precies
daar? Op dat plein. Het kruispunt. Iets wat
ooit de openbare ruimte was.
DANA LINSSEN

The Square
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Kornél Mundruckzó over Jupiter’s Moon

Het is geen superheldenfilm maar er gaat wel iemand de lucht in.
Het vluchtelingendrama Jupiter’s Moon is een waagstuk van
Kornél Mundruckzó dat weliswaar z’n gebreken kent, maar toch
DOOR RONALD ROVERS
bewondering afdwingt. 						
Films maken is risicio’s nemen en weinig Europese regisseurs nemen risico’s zoals de Hongaarse filmmaker
Kornél Mundruckzó. Misschien is dat ook wel de reden
dat hij nu met Gal Gadot (Wonder Woman) en Bradley
Cooper (The Hangover) de thriller Deeper gaat maken.
Dat wil zeggen, een nog groter risico nemen met een
film met twee enorm populaire acteurs, gedraaid voor
nog meer geld die nog spectaculairder is dan Jupiter’s
Moon.
Dat risico is wat Jupiter’s Moon bijzonder maakt. Het is
een film over vluchtelingen maar het is ook een spektakelfilm. Want een van die vluchtelingen blijkt een engel
te zijn. Of ieder geval een mens die kan vliegen. Welke
interpretatie je er precies aan geeft is aan de kijker. Wil
je religieuze symboliek, dan is die er. In essentie gaat de
film over de verhouding tussen wij Europeanen en zij
vluchtingen. Tussen wij, mensen, en zij, mensen. Net
als deze maand – en dat kan geen toeval zijn – Ruben
Ostlunds The Square en Sergei Loznitsa’s A Gentle Creature.
De film voelt net niet helemaal af want hier en daar
wordt iets wat toch al voor de hand lag nog eens in de
dialoog benadrukt. Een voorbeeld is de opmerking dat
we als mensheid ‘vergeten zijn omhoog te kijken’. Dat
we iets meer geloof en wonderen nodig hebben. Tegen
de tijd dat die zinnen worden uitgesproken, is dat al
wel duidelijk geworden. Het hele hoofdpersonage van
Dokter Stern, een van de grootste schoften die je deze
maand in de bioscoop zult ontmoeten, is de personificatie van dat idee. Maar Mundruckzó’s experimenteerdrift dwingt respect en bewondering af.
Met de extreemrechtse Fidesz-partij van Viktor Orbán
aan de macht in Hongarije is het nieuws dat we in het
buitenland lezen over de situatie van vluchtelingen in uw
land nogal rauw. Hoe komt u van die harde realiteit tot de
meer poëtisch-fantastische versie van Jupiter’s Moon?

“Ik vond het belangrijk hier geen sociaal drama van te
maken want dan stap ik weg van mijn eigen waarheid.
Mijn waarheid, mijn blik op de wereld wordt bepaald
door poëzie en genre, wat een heel ander perspectief

oplevert. Het is een film over vluchtelingen maar het is
meer dan dat. Het gaat ook over geloof, wonderen en de
mogelijkheid om te ontsnappen aan de situatie waar we
in Europa in zitten.”
U laat een wereld zien die snakt naar geloof en wonderen.
Waarom moeten we bij een man die zweeft eigenlijk meteen aan engelen denken? En waarom laat u aan het eind
dat jongetje zien dat telt bij verstoppertje spelen? “Ik

denk dat hij een engel is. En omstanders denken dat
ook, daarom praten ze allemaal met hem. Hij is niet
normaal zoals de mensen in de film. Hij heeft geen karakter. Hij komt om te helpen. Dat voelen ze. Waarom ik
dat jongetje liet tellen? Ik heb veel tijd in vlcuhtelingenkampen doorgebracht. Op een dag zag ik kinderen verstoppertje spelen. En die zin ‘ready or not, here I come’
had een enorme symbolische waarde. Het is niet eens
een vraag: Europa, of jullie klaar zijn of niet, hier komen
we.”

De Franse filosoof Gille Deleuze heeft ooit gezegd: met
God kun je alles doen. Als God eenmaal in beeld komt, is
alles mogelijk. Waarom noemt u dit dan science fiction.
Waarom het niet gewoon een realistische film noemen
waarin de meest absurde dingen mogelijk zijn? “Ik denk

dat de film ondanks het verschijnen van een engel heel
aards en realistisch is. De belichting en de kleuren suggereren wel iets van science fiction. Maar hij ook een
actieheld. Het is echt een mix van genres. Als je speels
genoeg bent, dan kun je die vrijheid waarderen. Misschien is het zelfs wel een kleine genre-provocatie.”

Op een ander niveau is het ook een provocatie. Engelen
zijn een christelijk fenomeen. Maar u creëert een islamitische engel. “Het is een soort dialectiek. Vliegen was

het eerste waar ik aan dacht voordat er ook maar iets
van een verhaallijn was. Dat kwam in het kamp samen
met de vluchtelingen. Ik heb veel tijd doorgebracht in
een vluchtelingenkamp waardoor ik vragen aan mezelf
ging stellen: wat kan ik doen, voel ik me nog steeds Europeaan? Ben ik nog steeds een moreel wezen?”

U hebt in het verleden nogal zwartgallige films gemaakt.
Jupiter’s Moon heeft hoop en een groot hart, zou je kunnen zeggen. Bent u anders tegen de wereld aan gaan kijken? “Nee.” Lacht: “Ik ben nog zwartgalliger geworden.

In theorie heb ik hoop gevonden. Vijf jaar geleden wist
ik niet wat het probleem is. Ik voelde alleen spanning
overal. Spanning, spanning, spanning. Nu weet ik wat
het probleem is. Het heeft met onze menselijkheid te
maken? Dat Stern zich opoffert voor iemand, dat heeft
betekenis voor mij. Dat biedt troost en hoop.”

Als je naar recente Hongaarse producties op internationale filmfestivals kijkt, naast Jupiter’s Moon bijvoorbeeld Of Body and Soul en Son of Saul, dan valt de zoektocht naar de verhouding tussen mensen en transcendentie op. Net als de herhaalde aanwezigheid van kampen. “We hebben inderdaad gedeelde thema’s maar

geen gedeelde filmische taal. In Roemenië is dat juist
andersom. Ik weet het niet. Natuurlijk zijn we vrienden.
We kennen elkaar allemaal. De filmwereld in Hongarije
is wat dat betreft net een dorp. Om eerlijk te zijn: ik vind
het fantastisch o deel uit te maken van die traditie. Je
voelt dat er iets speels in zit, iets wat altijd vragen wil
stellen en nieuwsgierig is.”

Voor iemand geïnteresseerd in politiek lijkt Hongarije
een moeilijke plek. In welke mentale toestand verkeer
je op dit moment als Hongaar? “Het is die mix van

woede, spanning en chaos die je in de film voelt. Alles
is in beweging. Daarom staat de camera in de film ook
geen moment stil. Je kunt de realiteit niet uitzetten en
even achterover gaan zitten. We hebben ons laten inspireren door de films van Alexei German. Dit is de Hongaarse realiteit nu. Niet alles is politiek maar heel veel
wel.”
Jupiter’s Moon 11111
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Deepak Rauniyar over White Sun

‘ZE VONDEN DE POP TE VEEL
OP EEN LIJK LIJKEN’
Deepak Rauniyar hanteert een bekend stramien, als hij de
historische botsing van traditie en moderniteit in naoorlogs
Nepal terugbrengt tot een familieconflict. Minder gebruikelijk is
dat hij onverbloemd partij kiest: ‘Je moet de tradities vernietigen
DOOR KEES DRIESSEN
of passeren, anders blijf je vastzitten.’			

Deepak Rauniyars debuutfilm Highway was in 2012 de
eerste Nepalese film die werd geselecteerd voor een
groot internationaal festival, Berlijn. Opvolger White
Sun ging vier jaar later in première in Venetië – waar ik
met de regisseur sprak – en is sindsdien bezig met een
kleine triomftocht in het internationale festivalcircuit.
Dat heeft op z’n minst gedeeltelijk te maken met enthousiasme over het ontdekken van het land van herkomst. We zien Nepal niet vaak in de bioscoop (al worden er soms opnames gemaakt voor films als Seven
Years in Tibet en Doctor Strange) en we kennen de Nepalese verhalen nog niet. En Rauniyar filmt in White
Sun een zeer Nepalees verhaal op een zeer Nepalese locatie.
Om te beginnen die locatie: die was niet gemakkelijk
te vinden. Voor zijn verhaal over de botsing van traditie
en de moderne tijd zocht Rauniyar een afgelegen bergdorpje – van het soort waar hij zelf opgroeide – dat bovendien ruimte moest bieden aan de verhaallijn waarin
een lijkkist over een moeizaam begaanbaar bergpad
naar de rivier gedragen werd.
“We hadden heel lang gezocht naar de goede plek.
Het moest afgelegen zijn, maar toch goed genoeg bereikbaar om alle apparatuur mee te kunnen nemen.
Vlak nadat we eindelijk een goed bergdorp gevonden
hadden, werd het weggevaagd door de aardbeving”,
vertelt Rauniyar. Nepal werd in april en mei 2015 getroffen door twee grote aardbevingen die een enorme
destructie veroorzaakten.
De opnameperiode werd een half jaar verschoven en
een nieuwe zoektocht begon, wat het schilderachtige
dorp opleverde dat in de film belandde. Krap aan was
het allemaal wel. “Zelfs toen we al begonnen waren met
filmen, hadden we nog niet alle opnamelocaties gevonden.”

Aandoenlijk

Uiteindelijk vonden ze ook nog een goed bergpad. Die
locatie vormt de spil van het verhaal, waarin een maoïstische strijder terugkeert in zijn dorp, tien jaar na de
overwinning in de Nepalese burgeroorlog (die duurde
van 1996 tot 2006 en leidde tot het afzetten van de
koning en het invoeren van een seculiere republiek).
Ruziënd met zijn royalistische broer draagt hij hun
overleden vader, de dorpschef, naar zijn laatste rustplaats, onderaan het steile, slecht begaanbare bergpad.

Waarbij ze hem eerst – omdat een lijk volgens de traditie niet door de voordeur mag – door een slaapkamerraampje moeten wurmen.
“In het scenario stond eigenlijk dat ze een muur
moesten doorbreken. Maar we konden niemand vinden
bij wie dat mocht”, lacht Rauniyar. Zoals hij ook rekening had te houden met ander dorps conservatisme:
“We gebruikten een pop voor de overleden vader, maar
voor de dorpelingen leek dat toch nog te veel op een
echt lijk. En dus moesten we ’s avonds zoeken naar een
plek om hem te verbergen, want we mochten hem bij
niemand thuis bewaren.”
Kun je dat nog zien als aandoenlijk dorpsgebruik, in
White Sun zelf komt traditioneel Nepal er niet best van
af, met dorpsoudsten die niets moeten hebben van
vrouwenrechten of het afschaffen van het kastenstelsel. “Ik voelde geen behoefte om twee kanten van tradities te laten zien. In mijn film staat het lijk voor onze
dode cultuur. Je moet de tradities vernietigen of passeren, anders blijf je vastzitten.”

Onverzoenlijk

Voor Rauniyar, die zeventien was toen de burgeroorlog
begon en tegenwoordig in New York woont, is zijn verhaal een metafoor voor heel Nepal: de ‘witte zon’ uit
de titel verwijst naar de nationale vlag en het verhaal
speelt zich af terwijl op de achtergrond de nieuwe Nepalese grondwet van 2015 wordt aangenomen. De twee
ruziënde broers staan voor alle onverzoenlijke maoïsten en royalisten van hun generatie; het bejaarde lijk
is de oude Nepalese monarchie die ze maar zeer moeizaam en omslachtig – en met veel conflicten – weten te
verwijderen. De twee schattige en uitstekend acterende
kinderen die alles van een afstandje bekijken vormen de
volgende, hoopgevende generatie. “Dat moest hoopvol
zijn. Ik wilde geen verdrietige film maken. Bovendien is
dat de generatie die opgroeide na de oorlog. Zij kennen
het kastensysteem niet. Zij kunnen dit achter zich laten
en samenwerken.”
Rauniyar ontkent niet dat zijn film – een internationale coproductie waaraan ook Nederland heeft bijgedragen – met zijn heldere constructie rekening heeft
gehouden met een internationaal publiek: “We hebben
goed opgelet wat nog internationaal begrepen zou worden en wat te lokaal zou zijn.” Hoe dat uitpakt voor een
Nepalees publiek, kan ik niet beoordelen. Maar voor

mijzelf en, gezien de recensies, vele internationale collega’s is het knappe resultaat moeiteloos te volgen,
zonder didactisch te worden. Dat laatste vermijdt Rauniyar door niet te kiezen voor het vogelperspectief,
waarin we alle pionnen helder op het bord zien staan,
maar steeds dicht bij zijn personages en hun individuele ervaringen te blijven: “De meeste gebeurtenissen in
de film zijn character-driven. Daarom gebruikte ik de
handheld camera: ik wilde niet van een afstandje toekijken, maar het gevoel geven in hun schoenen te
staan.”
White Sun 111231

NEPAL/VERENIGDE STATEN/

QATAR/NEDERLAND, 2016 | REGIE DEEPAK RAUNIYAR |
89 MINUTEN | DISTRIBUTIE MOOV | TE ZIEN VANAF 26
OKTOBER EN ONLINE VIA
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‘DIALECT IS NIET
Het is leuk spreken over taal met
een regisseur uit het tweetalige,
‘nee, drietalige’ België. Van het
Oost-Belgische dialect uit
Rundskop via het nauwelijks
vindbare ‘echte Brooklyns’ in
The Drop tot de tweetalige bankoverval in Le fidèle. DOOR KEES DRIESSEN

Omdat hij zich verslapen heeft, verandert het Nederlandstalige één-op-één interview dat ik in Venetië zou
hebben met de Belgische regisseur Michaël R. Roskam
over Le fidèle noodgedwongen in een Engelstalige tweeop-één, samen met de Engelse collega-interviewer die
onder tijdsdruk aanschuift. Maar zo slecht pakt dat
niet uit: juist hierdoor gaan we het hebben over het gebruik van taal in zijn films. En dat is interessant.
Le fidèle is namelijk een Brusselse film. En het “absurd charmante” (aldus de regisseur) Brussels is tweetalig, net als België zelf – “dat eigenlijk drietalig is,
want je hebt ook nog de Duitssprekende gemeenschap
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Michaël R. Roskam over Le fidèle

ALLEEN WAT JE ZEGT’
in het oosten des lands”, corrigeert Roskam – en dus is
ook Le fidèle tweetalig. Wat inderdaad enigszins absurd
(maar niet ongeloofwaardig) uitpakt bij de bankoverval
aan het begin van de film. “Die overval doen ze tweetalig”, zegt Roskam. “Want het is een Brusselse bank en
dan weet je niet of de mensen daarbinnen Frans of
Vlaams spreken. Het is net als in het vliegtuig: als je
opstijgt in Brussel wordt alles in het Frans én het Nederlands omgeroepen.”
Beste mensen én Mesdames et Messieurs dus – en
dat terwijl bij een bankoverval, zoals we weten uit alle
heist-films, elke seconde telt en alleen al het uitleggen
van de situatie aan de aanwezigen in Brussel hierdoor
twee keer zo lang duurt. Een fijn trucje voor de Vlaamse, in Brussel wonende en ook Franssprekende regisseur Roskam om de tijdsdruk nog een beetje mee op te
voeren.

Rundskop

Maar er gebeurt meer, op taalniveau: de leden van de
overvalbende waarvan ook Matthias Schoenaerts’
personage lid is, spreken Vlaams met losse woorden
en zinnetjes Frans erdoorheen. Iets wat ik niet vaak in
de bioscoop gehoord meen te hebben. “Nee, dat klopt.
Maar zo praten veel van mijn vrienden die opgegroeid

Met chemie
alleen kom je
er niet
Michaël R. Roskam (Rundskop) zet de
misdaadfilm op zijn kop door de liefdesplot, die meestal slechts behang is,
centraal te zetten in Le fidèle. Maar die
omkering pakt niet evenwichtig uit.
Het blijft moeilijk te omschrijven: de
chemie die er soms tussen twee acteurs
kan bestaan. Iets in hun oogopslag, hun
lichaamshouding, dat je zonder twijfel
doet geloven in de onderlinge bekoring die
ze moeten spelen.
Matthias Schoenaerts en Adèle Exarchopoulos hebben zo’n chemie, getuige Le
fidèle van Michaël R. Roskam, waarin de
twee voor elkaar vallen als crimineel Gino,
alias Gigi (Schoenaerts), en racecoureur
Bénédicte, alias Bibi (Exarchopoulos). Het
scenario doet weinig moeite de primaire
aantrekkingskracht tussen hun personages te verklaren of verdiepen, maar de film
komt ermee weg omdat die aantrekkingskracht al van het doek spat.

zijn in Brussel. Zeker als hun ouders tweetalig zijn. Oudere Brusselaren, zoals de vader in de film, vermengen
het zelfs nog meer, maar als we dat hadden gedaan was
de ondertitelmachine dolgedraaid haha! Jongeren doen
het minder, hoewel het bij sommigen weer hip begint
te worden: Vlaams spreken en dan opeens tussendoor,
hup: ‘Oh putain, j’ai soif!’”
En waarom je personages zo relatief onnavolgbaar
laten spreken? “Omdat linguïstisch realisme voor mij
extreem belangrijk is. Net als bij Rundskop, met de
Vlaamse dialecten van de boeren in die regio. En dat is
maar honderd kilometer naar het oosten hè? Toch
moest ik het in West-België ondertitelen. Maar zo is
het. Ik zou niet willen dat de boeren in Rundskop spreken met het Vlaamse equivalent van Shakespeare. Dat
zou nergens op slaan. Vroeger had dat nog gekund,
maar sinds de emancipatie van ons Vlaams en de taalstrijd met de Fransen niet meer.”
Mijn Engelse collega wijst erop dat hem dat verschil
in dialect niet zou opvallen. Vindt Roskam dat hij daarmee wat essentieels mist? “Nee, want dan draagt het
nog bij aan de authenticiteit. Dialect is niet alleen wat
je zegt, maar ook hoe je beweegt. Als ik mijn eigen dialect spreek, van waar ik vandaan kom, ga ik vanzelf
meer gesticuleren. En met mijn vinger wijzen. Zo doen

Die chemie is meteen ook de grote aantrekkingskracht van Le fidèle zelf, de derde
speelfilm van de Belgische regisseur Roskam. Na het grote succes van zijn debuut
Rundskop (2011), ook met Schoenaerts in
de hoofdrol, kreeg hij met The Drop (2014)

we het daar. En dat verandert ook hoe je acteert. Bovendien word ik er zelf door geïnspireerd, als regisseur.
Dus ik denk dat de film er beter van wordt, ook als je
het niet verstaat.”

The Drop

Maar hoe deed hij het dan in The Drop, zijn Hollywood-debuut uit 2014? Die Engelstalige film speelt in
Brooklyn, waarvan hij de dialecten natuurlijk niet als
native speaker kent. “Zo gauw ik wist dat het project
door zou gaan ben ik in Brooklyn gaan wonen en de taal
gaan bestuderen. En ik zei tegen de studio: ik kan deze
film alleen doen als je me de allerbeste dialectcoach van
de oostkust bezorgt. Die kregen we. En gelukkig was
Tom [Hardy] waanzinnig goed in accenten. Die man is
een fenomeen. Maar het accent van Noomi [Rapace]
gaf ook geen probleem, want in Brooklyn hoor je elk accent. Dus ik kon feitelijk niks fout doen. Soms stond ik
vijf minuten bij de bushalte voordat ik iemand hoorde
met een ‘echt Brooklyn-accent’. Je vindt er meer mensen die Engels spreken zoals ik, dan echte Brooklyners,
haha!”
Waarna de tijd erop zit, ik afscheid neem met merci,
en Roskam antwoordt met zijn enige woorden Nederlands van die ochtend: “Graag gedaan.”

een kans in Amerika. Voor Le fidèle keert
hij terug naar zijn thuisland; Roskam
noemt de film zelf na Rundskop het
tweede deel in een losjes samenhangende
trilogie van Belgische misdaadfilms.
Opnieuw vormt de echte Belgische

misdaadwereld het uitgangspunt voor een
Amerikaans gestileerde film. Na in Rundskop met de hormonenmaffia aan de haal
te zijn gegaan, haalt Roskam voor deze
romance noir inspiratie uit het Brusselse
misdaadmilieu. Daar is Gigi lid van een
succesvolle bende overvallers, die ambitieuze kraken uitvoeren op banken en geldtransporten. Zijn relatie met Bibi stelt hem
al snel voor de keuze: zijn relatie of zijn
werk, en de vriendschappen die daarbij
horen. En dat is nog maar het begin van de
ellende die de twee te verduren krijgen.
Veel misdaadfilms introduceren een
liefdesverhaaltje als achtergrond voor de
actiescènes. Roskam draait die logica om:
de romance staat centraal, de misdaad is
behang. Maar de regisseur blijkt een stuk
minder trefzeker met het melodramatische liefdesverhaal dan hij is in de ijzersterke, maar schaarse actiescènes. De
chemie tussen Schoenaerts en Exarchopoulos blijft overeind, maar dat is niet genoeg om de ruim twee uur die de film
duurt te blijven boeien.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Le fidèle

11111 BELGIË/FRANKRIJK, 2017 |

REGIE MICHAËL R. ROSKAM | 130 MINUTEN | MET
MATTHIAS SCHOENAERTS, ADÈLE EXARCHOPOULOS
| DISTRIBUTIE PARADISO FILMS | TE ZIEN VANAF 2
NOVEMBER 
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Paula van der Oest over Kleine IJstijd

‘MIJN GENERATIE IS EEN BEETJE EEN
SLAPPE GENERATIE’

In Kleine IJstijd gaan de ex-leden van een band, vijftigers, nog net
zo slordig met seks en liefde om als in hun jeugd. Scenarist en
regisseur Paula van der Oest hoefde niet ver te zoeken. ‘Veel menDOOR JOS VAN DER BURG
sen in mijn omgeving zie ik rommelen in de liefde.’
Filmen hoeft niet ingewikkeld te zijn, is de vrolijkmakende gedachte als je met Paula van der Oest praat over
Kleine IJstijd. Na het intense Tonio had ze zin om zelf
weer eens een film te schrijven. Ze had de laatste jaren
wel tv-series geschreven (onder andere Vlucht HS13),
maar geen films: Black Butterflies, Lucia de B. en Tonio
waren geschreven door anderen. Er was nog een reden
om zelf weer achter de computer te gaan zitten. “Lang
geleden had ik in Zus & zo met Monic (Hendrickx)
gewerkt en dat wilde ik graag nog eens doen. En na
Lucia de B. wilde ik ook graag weer werken met Ariane
(Schluter).”
In zo’n geval is het handig als je zelf kunt schrijven.
Nog handiger als je ook weet waarover. Dat was geen
probleem voor Van der Oest. “Schrijven is mijn tweede
natuur. Ik schrijf eigenlijk altijd wel iets. Een beetje
zoals Woody Allen. Dan heeft hij weer een tijdje geleefd
en dit of dat meegemaakt en dan schrijft hij erover.
Nee, schrijven is voor mij geen therapie, maar het komt
wel allemaal uit mezelf.”

Strafschoppen

In Kleine IJstijd komen de ex-leden van een band bij
elkaar om de as van de zes maanden eerder overleden
zanger te verstrooien. De vijftigers vormen nog altijd
een vriendenclubje. Maar met als katalysator de nieuwe, veel jongere vriendin van de gitarist komt er oud
zeer naar boven. Voor inspiratie hoefde Van der Oest
niet ver te zoeken. “Ik ben nu iets over de vijftig en dan
stop je gewoon met tellen. Mijn vrienden doen dat ook.
Volgens mij is vijftig de nieuwe midlifecrisis. Ik ben zelf
niet in crisis, maar ik zie wel veel mensen die heel graag

jong willen blijven. Dat forever young-element vind ik
interessant.”
Het generatieaspect maakt Kleine IJstijd een meer
universele film dan alleen een komedie over een vriendenclubje. Lachend: “Ik heb geen lesmateriaal willen
maken, maar wel die laag willen toevoegen. Nou ja, het
kwam er vanzelf in want ik ben van die generatie. Mijn
generatie is een beetje een slappe generatie. En ook
egocentrisch. De generatie vóór ons, die van de jaren
zestig, had idealen, maar mijn generatie is een beetje
blijven hangen. Iemand zegt in de film dat het de generatie is die nooit strafschoppen kon nemen. Dat vind ik
wel treffend.”

Geluk

Kleine IJstijd gaat ook over mensen die slordig met
liefde en seks omgaan op een leeftijd dat ze misschien
zorgvuldiger zouden moeten leven. Ook voor dat aspect hoefde Van der Oest niet ver te zoeken. “De film
gaat ook een beetje over kunstenaars en hun kinderen.
Veel mensen in mijn omgeving zie ik rommelen in de
liefde. Mensen met andere beroepen leven vaak veel
ordentelijker. Dat rommelige is niet per se erg, want uit
twijfel en zoeken komt kunst voort, maar kinderen lijden er soms onder.” Hoe dat in haar leven was met haar
inmiddels twee volwassen kinderen Antje en Thijs, van
wie de laatste in Kleine IJstijd speelt?
“Ze hebben er denk ik wel en niet onder geleden. Ik
was altijd bezig met schrijven, waardoor ik er voor hen
niet altijd met mijn hoofd helemaal bij was. Dat was
niet altijd leuk, maar Thijs heeft me nu op de set ook
heerlijk energiek en vrolijk gezien. Hij zag het soort ge-

luk dat ik eraan ontleen. Na afloop van de draaiperiode
zei hij dat we het enorm leuk hebben gehad. Dat was
mooi.” Na een stilte: “Ik kan ook heel gelukkig met mijn
kinderen op de bank zitten en naar Fargo kijken hoor,
en lekker met ze eten! Maar ik vind het ook fijn dat ze
zien dat iets creëren geluk kan brengen.”

Schoolkamp

Kleine IJstijd was een totaal andere productie dan Tonio, zegt Van der Oest. “Honderd procent anders. Bij
Tonio dachten we het camerawerk van elk shot tot in
detail uit. En ook de art direction. Het huis moest ogen
als een soort graftombe. Bij Kleine IJstijd, dat we in tien
dagen hebben opgenomen, was het
guerillafilmen. Het draaide om energie en spelen.
Het acteren stond voorop. Niet eindeloos priegelen
aan shots. Het had een beetje de sfeer van een schoolkamp.”
Met Kleine IJstijd bewijst Van der Oest zich na
Tonio en haar eerdere films weer als een uitstekende
acteursregisseur. Dat het fenomenale optreden van
Rifka Lodeizen en Pierre Bokma in Tonio niet beloond
werd met een Gouden Kalf is een raadsel dat Van der
Oest ook niet kan doorgronden. “Ik probeer er verlicht
over te doen, al ging er wel een steekje door me heen
toen Rifka en Pierre geen Kalveren kregen. Ze hebben
op leven en dood geacteerd. Zich in een vrije val naar
beneden gestort. Zoveel talent, moed en beheersing,
dat is bijna hors concours. Maar misschien hebben de
stemmers een andere smaak of wilden ze een statement
maken. Ik vat het niet persoonlijk op. Ik heb lang
geleden besloten om nooit cynisch, bitter en wrokkig
te worden, want dat staat lekker bezig zijn in de weg.
Gelukkig deden Pierre en Rifka er ook heel relaxed
over.”
Kleine IJstijd IS VANAF 19 OKTOBER TE ZIEN
DE RECENSIE VAN KLEINE IJSTIJD VERSCHEEN IN
FILMKRANT 402 EN IS TE VINDEN OP
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Mike White over Brad's Status

In Brad’s Status speelt Ben
Stiller een veertiger met
idealen en een acute aanval van
statusangst. Regisseur Mike
White vertelde op het Filmfestival van Toronto het probleem van nabij te kennen: “Het
is niet mijn coolste kant.” Maar
het heeft voor hem ook sociale
implicaties: “Zie je al voor je
wat er gebeurt als zeven miljard
mensen met hun privéjet de
DOOR DANA LINSSEN
lucht in willen?”
Of je vraagt Ben Stiller voor deze rol. Of je vraagt, ehm,
Ben Stiller voor deze rol. Scenarist en regisseur Mike
White verontschuldigt zich bijna voor het feit dat hij
een film met, nou ja, Ben Stiller heeft gemaakt. Vooral
omdat het zo’n Ben Stillerige film is, over zo’n kindman met permanente midlifecrisis. Een teleurgestelde
idealist, die tijdens een tripje met zijn getalenteerde
zoon langs allerlei prestigieuze Amerikaanse Ivy League-universiteiten een acute aanval van statusangst

ACUTE AANVAL VAN
STATUSANGST
krijgt. Zo erg dat zijn zoon denkt dat hij een zenuwinzinking heeft.
Statusangst is volgens popfilosoof Alain de Botton
in zijn gelijknamige boek het gevolg van onze materialistische en comparatieve cultuur. Door het kapitalisme
ontlenen we onze identiteit in toenemende mate aan
wat we hebben, in vergelijking met anderen, en steeds
minder aan wat we zijn, of kunnen, of willen, als onszelf.
Sociale media hebben dat proces alleen maar verergerd en versneld, laat de film zien. Brad is voortdurend
bezig zijn verworvenheden af te zetten tegen die van
zijn jeugdvrienden. Je zou de film als een companion
piece kunnen zien bij Stillers eigen The Secret Life of
Walter Mitty (2013) of de twee films over vergelijkbare
personages die hij met Noah Baumbach maakte: Greenberg (2010) en While We’re Young (2014). Vooral waar
die laatste ook ingaat op de generatiekloof tussen veertigers en hun kinderen, de ME-llenials die opgroeiden
in overvloed en tegelijkertijd moeten leren omgaan met
het einde van de economische groei en het vooruitgangsgeloof.
Voor Mike White zit dat allemaal in zijn film, misschien wel de eerste echte die hij zelf regisseerde,

en vooral: op zijn eigen voorwaarden. En inmiddels
schreef hij mee aan zoveel films en tv-series (van het
onweerstaanbare School of Rock tot recentelijk het zouteloze The Emoji Movie) dat Ben Stiller zomaar iemand
was die hij ‘kende’ en het script kon sturen. “Hij liet me
weten veel van zijn eigen leven van de afgelopen jaren
in Brad te herkennen. Toen dacht ik: wow, als Ben Stiller, een van de meest succesvolle acteurs op de planeet,
dat zegt dan heeft mijn film misschien toch wel iets te
vertellen.”

Rotten Tomatoes-score

Er zit een hoop van hemzelf in de hoofdpersoon van
Brad’s Status, geeft White meteen toe aan het groepje
journalisten dat hij na de première van de midlifekomedie spreekt op het Filmfestival van Toronto. Niet alleen waren zijn ouders werkzaam in de non-profitsector (“Ze zijn allebei heel trots op wat ze doen, maar het
was fijn geweest als ze iets meer hadden verdiend zodat
ze fatsoenlijk met pensioen hadden kunnen gaan”), ook
vond hij inspiratie in zijn eigen werkkring: “Hollywood
geeft je het gevoel dat iedereen om je heen voortdurend
de loterij wint. En soms denk je dan: mmh, maar hij is
helemaal niet zo goed. En hij heeft net een deal geslo-
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ten voor tien films van vier miljard dollar. En dat geldt
in het bijzonder voor acteurs. Bij elke film die uitkomt
heeft een acteur een reden om te denken: daar hebben
ze mij niet voor gevraagd. Je voelt je verslagen, nog
voordat je in de boksring bent gestapt. Je krijgt voortdurend feedback op jezelf, ook als je nog niets gedaan
hebt. En dat voortdurende vergelijken met anderen, die
het beter hebben dan jij, die meer hebben dan jij, creëert mensen zoals Brad. Ik ben best tevreden met mijn
carrière en dat ik betaald word om te schrijven wat ik
wil. Mijn motivatie is uiteindelijk om iets te doen wat ik
leuk vind. Maar ik heb ook momenten waarop ik mijn
Rotten Tomatoes-scores check, of de box-office-resultaten, en jaloers ben op mensen die het beter doen, of
die een betere zin hebben bedacht, althans dat denk ik
dan en dan verwijt ik mezelf dat ik dat niet heb gedaan.
Dat is niet mijn coolste kant.”

Extravaganza

Brad is meer een teleurgestelde idealist, die ziet dat
idealisme het op een gegeven moment aflegt tegen de
“kapitalistische ratrace en dat er geen andere parameters zijn voor succes in onze cultuur”, aldus White. Met
zijn zachte lijzige stem is hij de nerdy versie van het
personage dat hij heeft bedacht en hij maakt even grote gedachtesprongen: “Zelfs iemand als Trump heeft
statusangst. Hij is godverdomme de president van de
Verenigde Staten en hij ligt in bed enorm kinderachtig
lichtgeraakt te doen en allemaal tweets de wereld in te
slingeren waarin hij iedereen verwijten maakt. Hij heeft
zo’n hongerig ego dat hij de buitenwereld nodig heeft
om hem te bevestigen dat hij succesvol is.”
Hij vervolgt: “Het kapitalisme versterkt dit soort
gevoelens: meer, meer, meer. Meer consumeren, meer
produceren. Sociale media zijn het ultieme kapitalistische product. Het begon met reality-tv, waardoor
mensen zich in real time met anderen konden gaan
vergelijken. De lifestyle van de rijken was ooit iets bijna
fictiefs, een verre onbereikbare wereld, als een sprookje. En als je geluk had kon je even van achter het gordijn
hun leven in gluren. Nu zie je op elk scherm de extra-

vaganza van rijkdom gepromoot, niet alleen als beeld
van succes, maar ook alsof het in ethische zin een beter
leven vertegenwoordigt. Dat werkt niet alleen op een
persoonlijk niveau verlammend, maar ook maatschappelijk. En het is politiek en wereldwijd niet duurzaam.
Zie je het voor je wat er gebeurt als zeven miljard mensen met hun privéjet de lucht in willen?”

Spiegel

White weigert om Brad’s Status een “grote film” te
noemen – al is het dat in onze ogen natuurlijk wel, al
is hij voor een mainstreamproductie verrassend subtiel: er is geen echte oplossing aan het einde, behalve
een leven van doorploeteren; de catharsis ligt niet
fleurig ingepakt in de derde akte te wachten. “Toen ik
het verhaal schreef en aan mensen liet lezen was niets
vanzelfsprekend. Je scharrelt geld en mensen bij elkaar.
Beatriz at Dinner, de vorige film die ik schreef, gaat
deels over dezelfde vragen, en is zo vaak afgewezen dat
ik de tel kwijt ben. Je kunt zeggen dat de independent
cinema je meer vrijheid geeft, maar ook meer vernedering.”
“Ik had iemand in de film nodig die Brad een spiegel
voorhield: ‘Houd op met zeiken, je doet het prima.’
Maar ik wilde het niet moralistisch maken. Twijfel,
existentiële onrust – ja, zelfs als statusangst een typisch probleem van witte mannen boven de veertig is,
dan nog wil ik het serieus nemen: psychologische pijn
is ook pijn. Ik weet niet of ik deze film vanuit het standpunt van een vrouw had kunnen schrijven. Mannen
hebben iets heel pathetisch als het op lijden aankomt.
Dus als studente Ananya aan wie Brad zijn hart uitstort
in een vage hoop om weer jong en viriel te zijn, zegt: ‘Je
kunt niet verwachten dat ik medelijden met je heb’, dan
bedoel ik dat. Het is ingewikkeld. Zijn pijn is echt. Maar
de oorzaak van zijn pijn is ingebeeld.”
Brad’s Status 11111

VERENIGDE STATEN, 2017

| REGIE MIKE WHITE | 101 MINUTEN | MET BEN STILLER,
AUSTIN ABRAMS | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE
ZIEN VANAF 28 SEPTEMBER 

ROMMELIGE
FILMS

Mark Cousins (The Story of Film, I Am
Belfast, Atomic) schrijft voor de Film
krant over film- en beeldassociaties.
Deze maand over rommelige films.

ORSON WELLES ALS HAMLET

Ik was dit jaar jurylid op het filmfestival van
Venetië. Mijn taak, zoals altijd in een jury, was
om films te bekijken en beoordelen, liefst met
wat inzicht of frisheid. Mijn doel was om, voor
zover mogelijk, het groepsdenken te vermijden
dat zo vaak ontstaat wanneer filmcritici zich
verzamelen en al te gehaast hun conclusies
trekken.
Venetië is een goede plek om over dit soort
dingen na te denken, vanwege Orson Welles. In
1948 draaide zijn film Macbeth er in competitie.
Ook Laurence Oliviers Hamlet was in de running. Twee Shakespeare-bewerkingen door
extreem verschillende auteurs.
De film van Olivier is genuanceerd, psychologisch gedetailleerd en fascinerend, briljant
gedeclameerd en gekleurd door de jarenlange
ervaring van de regisseur in het Britse theater.
De Macbeth van Welles is daarentegen een rafelige, visuele, expressionistische houtskooltekening. De taal van Shakespeare verdrinkt zowat
in de Sturm und Drang van Welles’ esthetiek:
zijn shots uit lage hoeken, de uitgesproken
opvoering in de diepte en, in één geval, een
overweldigend lang aangehouden nachtopname
die een aantal cruciale momenten in het toneelstuk samenbrengt.
Gaande het festival kreeg Welles ingefluisterd dat Oliviers film wel eens beter ontvangen
zou kunnen worden. Welles had zich niet geliefd
gemaakt bij de Italiaanse critici door het neorealisme te verwerpen en zijn voorkeur uit te
spreken voor de barokke stijl die werd geassocieerd met de excessen van het katholicisme en,
recenter, het fascisme van Mussolini.
Uiteindelijk trok Welles zijn Macbeth terug
uit de competitie. Inderdaad werd zijn film
veelal afgekeurd, terwijl die van Olivier werd
geprezen. Diens Hamlet is een prima film (en
een van Roman Polanski’s favorieten), maar
inmiddels oogt hij nogal tam naast Welles veel
briljantere, grillige creatie.
De moraal van het verhaal is ook vandaag nog
relevant. Rommelige, onevenwichtige films die
te hoog grijpen, worden minder gewaardeerd dan
gebalanceerde, ingetogen cinema met een meer
literaire inslag. Maar de tijd heeft een voorkeur
voor die eerste groep. Denk ook aan het recente
werk van de Wachowski’s. Het wordt verre van
laaiend besproken; men vindt de films te zeer
gebonden aan de uitgangspunten van hun ontwerp, of van hun fantasy-fictie. Maar volgens
mij zullen deze smeltende, Dalí-achtige werelden na verloop van tijd grootser gaan ogen dan
de meeste films die op dit moment de voorkeur
van critici krijgen.
MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM

Iedereen kan door 1 zinnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig
hebt is een gouden film-idee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je
te kopen, vaak voor miljoenen dollars.

zoekt per januari 2018 een

Algemeen Directeur
zie voor vacature & info:
www.focusarnhem.nl

Je hoeft er niets eens voor naar Hollywood, je kunt het gewoon vanuit je luie stoel
doen. En het maakt ook niets uit of je nog nooit iets in de film gedaan hebt. Als dat
zinnetje maar goud is.

F I LM I D E E

het gouden

Het nieuwe boek van Paul Ruven
en Marian Batavier: “Rijk door 1 zin.
Het gouden filmidee”.

Het lijkt simpel, en dat is het ook, als je weet uit welke elementen een gouden
film-idee bestaat. Dan kun je het ook zelf verzinnen, en daarna heel eenvoudig verkoopbaar maken.

Een man verkocht het volgende zinnetje voor 600.000 dollar: “Een politieagent, die in
1985 per ongeluk is ingevroren in ijs, ontdooit nu en denkt dat alles nog als in 1985 is.”

ZIN
hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

Pau l R u v en & Mari an B atav i e r

LEES HETG!
VANDAA

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
Nederlands Fonds voor de Film.

BEKENDE FILMMAKERS PAUL RUVEN
EN MARIAN BATAVIER WERKTEN
O.A. MEE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN
OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE
STUDENTENFILM WON.

RIJK DOOR 1 ZIN: HET GOUDEN FILMIDEE staat vol met succes-voorbeelden, trucs, tips,
en speciale adressen. Als extra een hoofdstuk over Nederlandse gouden film-ideëen.

Een uitgave van de Theatrebookshop;
vanaf half september daar verkrijgbaar voor €19,95.

Dezelfde man las in de krant een artikel over een bloemen-man, die in het geheim
discreet bloemen aflevert aan maitresses van overspelige filmsterren. Hij noemde het
THE FLOWER GUY en verkocht het voor 2,5 miljoen dollar.

het gouden

IEDEREEN!
KAN HET

FILM
IDEE

Hollywood-kenners Paul Ruven en Marian Batavier schreven na hun succesvolle
boek HET GEHEIM VAN HOLLYWOOD deze unieke handleiding over hoe je je idee kunt
testen en omwerken tot een gouden film-idee.

Paul Ruven & Marian Batavier

EASTERN NEIGHBOURS FILM FESTIVAL
de beste nieuwe films uit Oost- en Zuidoost-Europa
26-28 oktober Het Nutshuis | 1-5 November Filmhuis Den Haag

THE TRAMPOLINE | za 4-11 om 17.45 uur en zo 5-11 om 18.00 uur

Oost- en Zuidoost-Europa bezoekt Den Haag
Reis in eigen land naar Oost- en Zuidoost-Europa tijdens het Eastern Neighbours Film Festival.
Van 1 tot en met 5 november kijk je in Filmhuis Den Haag, in de stad van Vrede & Recht, naar
de beste nieuwe films van onze oosterburen.
Er zijn films uit meer dan 16 landen, waaronder
Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië,
Macedonië, Kosovo, Albanië, Oekraïne en
Georgië. Deze landen hebben een kleine maar
vaak krachtige filmindustrie. Via film worden
maatschappelijk relevante verhalen verteld, die
maar zelden het Nederlandse publiek bereiken.
Juist deze films verdienen het om extra onder
de aandacht te worden gebracht. We leven als
wereldburgers immers in een global village;
Oost-Europeanen krijgen zo de kans hun
verhalen te delen en publiekelijk te overdenken
en West-Europeanen krijgen de mogelijkheid
om nader kennis te nemen van wat er gaande is
in de verdere buurlanden.

Programma 2017

De nieuwe editie van ENFF toont de parels van
de recente Oost- en Zuidoost-Europese cinema.
Sommige films zijn confronterend, andere zijn
betoverende komedies of scherpe sociale

satires. Bij de meeste vertoningen is de
regisseur of hoofdrolspeler aanwezig om de
context nader uit te leggen.

FOCUS

Dit jaar is er een speciaal filmprogramma over
het thema grenzen: tussen landen en mensen.
Ook is er verdieping van actuele maatschappelijke
onderwerpen in de vorm van bijvoorbeeld
masterclasses en andere educatieve
programmaonderdelen. En prikkel uw
smaakpapillen met heerlijke wijnen uit de regio.

Openingsfilm
MY AUNT IN SARAJEVO
door Goran Kapetanovic

De film van de Zweeds-Bosnische regisseur
won de voornaamste Zweedse filmprijzen –
de prestigieuze Guldbagge voor beste regie
en vrouwelijke bijrol. Een zeer meeslepend en
humoristisch drama, waarin een opstandige
Zweedse dochter haar vader dwingt zijn
jongere Bosnische ‘ik’ te confronteren op een
reis naar Sarajevo, waar een onverwachte
wending van gebeurtenissen zorgt voor een
persoonlijke catharsis.

Maak samen met ons deze verdiepende reis en
laat u verrassen door de schoonheid en
(tegelijkertijd soms harde) realiteit van de
culturele, politieke en sociaaleconomische
omstandigheden in Oost- en Zuidoost-Europa.
www.enff.nl
Alvast voorproeven? Kom naar het ENFF in
Het Nutshuis op 26, 27 en 28 oktober.

MY AUNT IN SARAJEVO
wo 1-11 om 19.15 uur en vr 3-11 om 17.30 uur

EASTERN NEIGHBOURS FILM FESTIVAL
de beste nieuwe films uit Oost- en Zuidoost-Europa

FOCUS: Roemenië

BORDERS | vr 3-11 om 17.45 uur en za 4-11 om 15.45 uur

In dit Roemeens programma richten wij ons op de laatste 10 jaar – een
tijdspanne die normaal gesproken irrelevant is voor grote historische
veranderingen, maar in het geval van Roemenië is niets minder waar.
Wat voor films komen op in de eerste 10 jaar van het Roemeense
EU-lidmaatschap? Onze gastprogrammeur Corina Burlacu presenteert
onder andere de boeiende film Breaking News van Iulia Rugină, een
spannend drama rond een 35-jarige succesvolle verslaggever, gespeeld
door de beroemde Roemeense acteur Andi Vasluianu, die tijdens het
samenstellen van een in memoriam voor zijn omgekomen cameraman
zich ontfermt over diens achtergebleven problematische tienerdochter.

focus: Grenzen

In Europa is veel veranderd de laatste tijd, met als één van de meest
prangende kwesties de opvang van migranten, vooral ook in de
zuidelijke en oostelijke gebieden. Daarom is onze FOCUS dit jaar
getiteld GRENZEN: we bedoelen de reële grenzen buiten en rondom
ons, maar ook die we binnen in onszelf tegenkomen, in onze strijd
tegen onze demonen, onze angsten of teleurstellingen. In enkele
poëtische en meditatieve films zien we hoe we met anderen omgaan,
maar ook met onszelf. Onder een twaalftal films in ons FOCUSprogramma presenteert ENFF de indrukwekkende one shot sequence
Borders, de beste Sloveense korte film van 2016, het boeiende Lost
Exile uit Kosovo/Zwitserland, The Dawns of Donbass uit Oekraïne en
ook het intieme, prachtige A Two Way Mirror uit Kroatië.

BREAKING NEWS | do 2-11 om 21.00 uur en za 4-11 om 19.45 uur
Dan is er Cabbage, Potatoes and other Demons van Serban
Georgescu: één dorp, 1.000 tractors en jaarlijks 100.000 ton kool en
aardappelen, die nauwelijks verkocht en steeds vernietigd worden.
Hilarisch maar tegelijkertijd bloedernstig.

LOST EXILE | do 2-11 om 19.30 en vr 3-11 om 15.45 uur

THE DAWNS OF DONBASS | za 4-11 om 16.00 uur en zo 5-11 om 15.30 uur

CABBAGES, POTATOS AND OTHER DEMONS | za 4-11 om 22.00 uur

verder UITGELICHT:
Georgië:
Hostages
en Bandits

Twee verbijsterende films die
nauw met elkaar verbonden zijn
– in de fictiefilm Hostages van
Rezo Gigineishvili (première
tijdens Berlinale 2017), gebaseerd
op ware gebeurtenissen uit 1983,
volgen we het niet zo bekende
incident waarin zeven
intellectuelen uit Sovjet Georgië
een Aeroflotvliegtuig kapen met
meer dan 100 passagiers aan
boord, in een poging naar het
Westen te vluchten.

En in de documentairefi
lm uur
HOSTAGES
| vr 3-11 om 19.45
en za 4-11 om 17.00 uur
In Bandits van Zaza Rusadze,
komen we meer te weten over
dit tragisch afgelopen avontuur
aan de hand van getuigenissen
van de echte hoofdrolspelers,
overlevenden na hun
gevangenisstraf, familieleden
van gedode kapers en overige
getuigen. We volgen ook het
officiële onderzoek naar het
voorval. The documentaire is
14 jaar eerder dan de fictiefilm
gemaakt en wordt voor de
eerste keer in Nederland
vertoond.

BANDITS | vr 3-11 om 22.00 uur en
za 4-11 om 22.00 uur

Houston, we have a problem!
Film + masterclass met scenarist en producent Bostjan Virc

Met de provocerende en verbijsterende Sloveense docufiction
Houston, we have a Problem! van Ziga Virc die gaat over een complottheorie waarin de voormalig Joegoslavische president Tito in het
geheim ruimtevaarttechnologie aan de VS zou hebben verkocht die aan
de basis ligt van America’s succes in de ruimtewedloop, openen we een
boeiend debat in een aansluitende masterclass over het gebruik of
misbruik van media in de wereld van vandaag.

Speciale Gast
Balkan-icoon van het witte doek

MIRJANA KARANOVIC
Mirjana Karanovic, onder andere
bekend van haar hoofdrol in
Grbavica (Gouden Beer Berlijn),
When Father was Away on
Business (Palme d’Or, Cannes)
en A Good Wife, die zij tevens
regisseerde, is een oude bekende
van het festival en na een
acteerworkshop gedaan te
hebben met Willeke van
Ammelrooy enige jaren geleden,
komt ze terug met het debuut
Requiem for Mrs. J. van Bojan
Vuletic dat in première ging bij
de Berlinale 2017 en daarna vele
prijzen in de wacht sleepte op
verschillende festivals. In deze
zwarte, kafkaëske komedie
speelt Karanovic een sombere
weduwe en moeder van twee
met een sterke doodswens,
maar zelfs sterven in het Servië
van vandaag is geen eenvoudige
opgave.
Schuif aan bij de Brunch With...
Mirjana Karanovic op zaterdag
4 november om 11.30 uur in
Filmhuis Den Haag.

REQUIEM FOR MRS J | vr 3-11 om
21.45 uur en za 4-11 om 19.30 uur

HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM!
vr 3-11 om 14.30 uur (+ masterclass) en za 4-11 om 17.45 uur

Gratis voorstelling: White God
Film + masterclass met coscenarist en producent Kata Weber
Dit Hongaars meesterwerk van
Kornel Mundruszo (Un Certain
Regard prijs, Cannes) is nog steeds
actueel. Door dramatische
veranderingen in de wereldpolitiek krijgen de leiders en
volgers, de trainers en de honden
uit de film een duidelijker gezicht.
ENFF brengt de film terug op het
witte doek en debatteert over
hedendaagse standpunten over
deze film. De masterclass met
Kata Weber zal worden
gemodereerd door filosoof
professor Nenad Fiser.

Lux Filmprijs

White God was een van de
genomineerden voor de Lux

Filmprijs 2014 van het Europees
Parlement. De Lux Filmprijs is in
2007 door het Europees
Parlement ingesteld en is bedoeld
om de Europese filmindustrie te
promoten en uitdrukking te geven
aan gedeelde Europese waarden.
De winnende film van de Lux
Filmprijs wordt in alle officiële
werktalen van de Europese Unie
ondertiteld en in alle EU-lidstaten
vertoond. www.luxprize.eu
Deze film wordt aangeboden
door het Europees Parlement.
Wil jij gratis naar deze
voorstelling? Reserveer jouw
tickets via Filmhuis Den Haag:
(070) 365 60 30.

WHITE GOD | do 2-11 om 16.00 uur, gratis

Documentaires als sociaal-politieke thermometers
in de Oost-Europese samenleving
In ons programma ‘Documentaries open debates’ presenteren we
relevante films die de sociale temperatuur van de samenleving meten.
Scream for me Sarajevo van Tarik Hodzic is drievoudig winnaar op het
Sarajevo Film Festival en voert ons mee naar de tijd toen de Bosniërs
vertwijfeld op zoek waren naar manieren om niet alleen fysiek, maar
ook mentaal de belegering van Sarajevo te overleven. Bruce Dickinson
van Iron Maiden was één van de grootste verrassingen voor de
inwoners van Sarajevo. Hij en zijn vrienden kijken terug in deze film vol
muziek, herinneringen en liefde.

THE CONSTITUTION | do 2-11 om 19.00 uur en di 7-11 om 19.30 uur

SCREAM FOR ME SAJAREVO
vr 3-11 om 19.30 uur en za 4-11 om 21.45 uur

ENFF brengt Meesters en Beginners samen. Een van de grootste
meesters, naar wiens nieuwe films altijd smachtend uitgekeken wordt
in de Balkan, is zeker de Kroatische regisseur, stichter van het
beroemde Motovun Festival en filmdocent in Ohio (VS): Rajko Grlic
(Cannes 1981, You love only once). Zijn laatste film The Constitution is
een intelligente, bij wijlen hilarisch grappige tragikomedie over serieuze
kwesties, vooroordelen die gaan van seksuele oriëntatie tot zware
politieke standpunten, etnische haat en vijandigheid tussen sociale
klassen. Toch worden de complexe onderwerpen helder weergegeven
met charme en toegankelijke ironie.

Down There van Djordje Cenic en Hermann Peseckas is een
Oostenrijkse film, die als een intieme achtbaan één van de filmmakers
volgt vanaf zijn jeugd tot nu. Verward, boos en gedreven omarmt het
kind van voormalig Joegoslavische migranten tijdens het opgroeien
steeds verschillende attitudes ten aanzien van het geboorteland van
zijn ouders (hij is Serviër uit Kroatië) en Oostenrijk, om uiteindelijk op
zoek te gaan naar vrede in zijn eigen leven.

QUIT STARING AT MY PLATE
zo 5-11 om 20.00 uur en wo 8-11 om 19.30 uur
quit staring at my plate - pressbook

DOWN THERE | do 2-11 om 21.30 uur en vr 3-11 om 17.45 uur

Quit staring at my plate, het debuut van Hana Jusic, is de Kroatische
Oscarnominatie voor 2018. De film won een speciale juryprijs in
Venetië, waar hij zijn wereldpremière had. In de Oost-Europese regio
sleepte de film talloze prijzen in de wacht op vele festivals. De twee
hoofdrolspelers, de fantastische nieuwkomer Mia Petricevic en de
Deense Kroaat Zlatko Buric, bekend van Pusher, geven fenomenale
vertolkingen in dit sombere drama over spanningen in een gezin,
seksualiteit en de zware sociale omstandigheden van de middenklasse
in het hedendaagse Kroatië.

de beste nieuwe films uit Oost- en Zuidoost-Europa | meer informatie en tickets: www.enff.nl

t/m 12 nov | stadsschouwburg amsterdam | en tournee

European Film Academy
THE 30TH EUROPEAN FILM AWARDS
9 December 2017 - Berlin/Germany

PeoPle’s ChoiCe AwArd
De European Film Academy nodigt u uit te stemmen voor de PEOPLE’S CHOICE AWARD 2017 voor
uw favoriete Europese film van het jaar. Doe mee en win een reis voor twee personen naar Berlijn
en toegangskaarten voor de European Film Awards! Genomineerd zijn:
STEM ONLINE:
www.europeanfilmawards.eu
30th EUROPEAN FILM AWARDS
9 December 2017
Berlijn
Alle stemmen moeten uitgebracht zijn
voor 1 november 2017. Verantwoordelijk
voor het tellen van de stemmen is Ernst &
Young GmbH, waar ook op aanvraag het
officiële verkiezingsreglement verkrijgbaar
is.

VANAF 2 NOVEMBER IN DE BIOSCOOP

De European Film Academy verenigt
3.000 Europese filmprofessionals met als
gemeenschappelijk doel de promotie
van de Europese filmcultuur. De winnaar
van de People’s Choice Award zal door
de European Film Academy en EFA
Productions bekend gemaakt worden
tijdens de awardsceremonie op 9
december.

A MoNsTer CAlls
BridGeT JoNes’s BABY
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liKe CrAZY
The CoMMUNe
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Venetië zit Cannes op de
hielen, was vooraf het
verhaal. Dat viel
uiteindelijk mee, al
bewees het festival in zijn
74e editie dat het nog
altijd de vinger aan de
pols van de tijd heeft met
films die gruwelijk,
melodramatisch of
intrigerend uit de hand
liepen. DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
Het was vast toeval dat de beveiliging in de loop van het
afgelopen filmfestival van Venetië iedere dag net ietsje
strenger leek te worden. Eerst mocht men nog fietsend
langs de controleposten bij elke ingang van het festivalterrein. Toen moesten we afstappen, weer wat later
gingen sommige tassen openen, vervolgens alle tassen.
Tegen het eind van het festival droegen de politieagenten hun wapens duidelijk zichtbaar.
Het was nog steeds niks vergeleken bij de strenge
voorschriften in Cannes, dat andere filmfestival waar
de Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica van
Venetië – het oudste filmfestival ter wereld – sinds jaar
en dag mee concurreert. In die slag lijkt Venetië de afgelopen jaren steeds dichterbij te komen en dit jaar waren de verwachtingen hoger gespannen dan ooit. Deels
dankzij een tegenvallend jaar in Cannes, deels doordat
Venetië als eerste A-festival een competitie voor Virtual Reality-films introduceerde – Kees Driessen schreef
daarover twee artikelen voor filmkrant.nl.
Je zou zomaar kunnen denken dat de beveiliging ook
af en toe in de zaal had plaatsgenomen. In opvallend
veel films was escalatie een terugkerend thema dat –
soms uitgesproken, soms indirect, soms onbewust –
reflecteert op de maatschappelijke onrust die wereldwijd om zich heen grijpt.

Burenruzie

We zullen het hier niet te lang hebben over Darren Aronofsky’s mother! – de film werd vorige maand al besproken in de Filmkrant en sinds hij bij de wereldpremière op het Lido de meningen hevig verdeelde is hij
hard op weg de meest besproken film van het jaar te
worden. Maar met zijn schurende opbouw van klein
huiselijk drama naar apocalyps was het wel het meest
sprekende voorbeeld die escalatie.
Die drong zich echter al veel eerder tijdens het festival op. Direct in de eerste dagen van de Mostra sprongen twee films in het oog die in dat opzicht opvallende

74ste Filmfestival van Venetië

ONZE TIJD?

gelijkenissen vertoonden: het Libanese The Insult (te
zien in competitie) en het IJslandse Under the Tree (in
bijprogramma Orizzonti).
In The Insult groeit een klein geschil tussen een orthodox-christelijke automonteur en een bouwvakker
van Palestijnse afkomst uit tot massale protesten en
geweld. Under the Tree houdt het juist klein: van de
langzaam maar zeker uit de hand lopende burenruzie
over een boom in een tuin zijn hooguit de huisdieren
collateral damage. Maar beiden laten zien hoe we ons
bij discussies steeds dieper ingraven in het eigen gelijk
en elke empathie met de vermeende tegenstander uit
het oog verliezen, zoals beide makers ook in interviews
benadrukten.
Overigens, over escalatie gesproken: Doueiri werd
bij thuiskomst in Libanon ondervraagd door een militair tribunaal, na verdachtmakingen in de pers omdat
hij in zijn vorige film The Attack te begripvol zou zijn
geweest voor Israël. Daar ga je met je vredelievende
boodschap – al werd Doueiri volledig vrijgesproken en
was The Insult eerder al geselecteerd als Libanese Oscarinzending.

Opeenstapeling

The Insult en Under the Tree bleken het openingssalvo
van een festival vol films die de klassieke drie-akten-structuur terzijde schuiven en in plaats daarvan
kiezen voor de opeenstapeling, zowel in thematiek als
structuur. Al koos de jury uiteindelijk voor Guillermo
del Toro’s uiterst klassieke monster-romance The
Shape of Water als winnaar van de Gouden Leeuw. Nipt
boven de fantastische oorlogssatire Foxtrot van Samuel
Maoz, die de belofte van zijn debuut Lebanon (2009)
met deze tweede film ruimschoots inlost en op voorhand de grote kanshebber leek, maar het uiteindelijk
met de Zilveren Leeuw moest stellen.
De ene regisseur kon overigens beter met die escalatie overweg dan de ander. In het geval van George

Clooney’s Suburbicon, nota bene geschreven door Joel
en Ethan Coen, voelt het geheel structuurloos, al valt
er genoeg te grimassen om de extremiteiten die een
Amerikaans voorstadje in de jaren vijftig in hun greep
krijgen. Michaël Roskam escaleert net te melodramatisch door in Le fidèle (zie interview en recensie op
pagina 18). En in Ai Weiwei’s Human Flow, een tweeen-een-half uur durende opeenstapeling van dramatische beelden en vreselijke statistieken over wereldwijde migratiestromen, wordt de stapelstructuur
(alle goede bedoelingen van de maker ten spijt) ronduit
saai.
Maar Martin McDonagh doseert zijn escalatie
meesterlijk in het messcherpe Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri, waarin een rouwende moeder in een
klein dorpje tegenover een brute politiemacht komt te
staan. Acteur Xavier Legrand bracht met zijn regiedebuut Jusqu’à la garde op de laatste festivaldag het
meest schurend intieme voorbeeld: een zorgvuldig in
beeld gebracht scheidingsdrama waarin de in het nauw
gedreven vader steeds gewelddadiger gekke sprongen
maakt.
Lucrecia Martel heeft er met Zama zelfs een nieuw
meesterwerk mee gecreëerd: de tropische koortsdroom
van een zeventiende-eeuwse Spaanse officier die, gestationeerd in de binnenlanden van Brazilië, langzaam
gek wordt, net als de hele koloniale, slavenhoudende,
inheemse inwoners onderdrukkende maatschappij om
hem heen.
DE VOLGENDE BESPROKEN FILMS ZIJN AANGEKOCHT
VOOR DISTRIBUTIE IN DE NEDERLANDSE

Foxtrot (DATUM NOG NIET BEKEND);
The Insult (DATUM NOG NIET BEKEND); Jusqu’à la
garde (DATUM NOG NIET BEKEND); mother! (NU TE
ZIEN); The Shape of Water (TE ZIEN VANAF 15
FEBRUARI); Suburbicon (TE ZIEN VANAF 16
NOVEMBER); Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri (TE ZIEN VANAF 11 JANUARI); Zama (TE
FILMTHEATERS:

ZIEN VANAF 22 FEBRUARI). 

31

DE FILMKRANT 
#403 OKTOBER/NOVEMBER 2017

Filmfestival Toronto

DE NIEUWE BIOPIC

Het nieuwe filmseizoen krijgen we elke maand een high profile
biopic in de filmtheaters. Dat ligt aan het aankoopbeleid van de
Nederlandse distributeurs natuurlijk. Maar duidt ook op een
DOOR DANA LINSSEN
grotere trend.								
Als de filmindustrie ergens goed in is, dan is het wel het
steeds maar weer vertellen van dezelfde verhalen. Want
hoeveel verhalen zijn er nou helemaal? Volgens sommige theorieën zijn er maar zeven basisverhalen. De
rest is variatie, stijl, plot – kortom, hóe dat verhaal
wordt verteld. Op een of andere manier lijken biopics,
films gebaseerd op de levens van personen die werkelijk
(hebben) bestaan aan deze logica te ontsnappen. Allereerst omdat er bij ware verhalen de onuitgesproken afspraak bestaat dat ze zich op z’n minst een beetje aan
de waarheid zullen houden. En ten tweede omdat mensenlevens zich minder goed tot de dwingende dramatische structuren laten reduceren die de mainstreamfilmproductie voorschrijft. Jeff Bauman, een van de
overlevenden van de bomaanslag op de marathon van
Boston in 2013, op wiens boek Stronger nu de gelijknamige film met Jake Gyllenhaal is gebaseerd, kan niet
genoeg beklemtonen dat de redenen dat hij op de plek
van de aanslag was, het overleefde, en het gezicht werd
van de ‘Boston Strong’-campagne allemaal met toeval
te maken hebben. De levens van echte mensen zijn nu
eenmaal niet te reduceren tot die van drakendoders,
poor little rich girls en reizigers met een queeste. Ja,
misschien in metaforische zin, en dat is waar fictie
goed van pas komt om ons te helpen iets van ordening
in de chaos aan te brengen. Zo lang we maar niet denken dat het leven een ‘inciting incident’ of een derde
akte heeft. Het echte leven steekt een stuk onoverzichtelijker, smeriger en slordiger in elkaar. Een film over
echte personen krijgt niet alleen het gevoel van authenticiteit er gratis bij, maar ook de (relatieve) vergevingsgezindheid als er onverhoeds wat gaten in de plot
blijken te zitten.

première ging. En het aankoopbeleid van de Nederlandse distributeurs zorgt er ook voor dat we er de
komende tijd elke maand wel een paar in de filmtheaters te zien krijgen. Oscarmateriaal natuurlijk.
Niets zo bevredigend als een acteur die zich helemaal
in iemand anders heeft veranderd. Niet dat dat zo heel
veel anders is dan wat acteurs normaliter doen, transformeren. Maar bij een biopic kunnen we met behulp
van foto’s en portretten controleren hoe ‘goed’ ze dat
hebben gedaan. Naast superheldenfilms zijn biopics
bovendien geldmagneten: Clint Eastwoods American
Sniper over Navy SEAL sniper Chris Kyle was de kaskoe van 2014. Het labeltje waargebeurd is een soort
van koninklijke goedkeuring. Hoe fictiever de werkelijkheid wordt, hoe harder we dat keurmerk nodig
hebben om met behulp van film de werkelijkheid te
kunnen begrijpen. Voormalige journalist Peter Landesman, die een film maakte over FBI-agent Mark
– “Deep Throat” - Felt, zei het zo: “De journalistieke
feiten en het research achter een film moeten kloppen
om met fictie dichter bij de waarheid te kunnen komen.”

Revisionistische kijk op roem

De biopic is niet nieuw, eerder zo oud als de filmgeschiedenis. Géorges Méliès maakte al in 1899 een film
over Jeanne d’Arc. De afgelopen jaren is de biopic wel
veranderd. Maar net zoals de meeste filmgenres weer-

spiegelt de biopic de stand van de maatschappij, hoe
we op een bepaald moment in de geschiedenis met de
representatie van de werkelijkheid omgaan. Wat willen
die films, met hun vermogen om in filmbeelden inzichten te onthullen die zelfs de makers zich niet bewust
geweest hoeven te zijn, eigenlijk zeggen? Soms is het
net alsof de hele geschiedenis van waargebeurde verhalen een gigantische Freudiaanse verspreking is: de maker begint een verhaal te vertellen, maar het verhaal
wat eigenlijk vertelt moet worden sijpelt door de Veelfilmer zelfverklaard alleskunner en Hollywoodintellectueel James Franco bijvoorbeeld, die in The Disaster
Artist de “slechtste film allertijden” reconstrueert. Hij
wil daar vast iets mee zeggen over de manier waarop
Hollywood z’n gevallen helden bemint en verslindt (inclusief zijn eigen evenwichtskunsten op de grens van
bewondering en ergernis); en over dat het plezier in
filmmaker altijd groter moet zijn dan de financiële
winst. Het maakt The Disaster Artist tot exemplarisch
voor de nieuwe biopic. Van de grote epische verhalen
van de twintigste eeuw is er de afgelopen tien jaar een
verschuiving zichtbaar. Waarom wordt de ene persoon
bijgeschreven in de annalen van de geschiedenis, terwijl de ander juist een film nodig heeft om herinnerd te
worden? En in hoeverre dragen die films bij aan revisionistische geschiedschrijving? De huidige biopic houdt
zich, in de wetenschap dat er geen definitieve verhalen
meer bestaan, expliciet bezig met die vraag wat roem
en beroemdheid zijn.
DE BESPROKEN FILMS ZIJN ALLEMAAL AANGEKOCHT
VOOR DISTRIBUTIE IN DE NEDERLANDSE BIOSCOPEN.

Stronger VANAF 13 OKTOBER; The Disaster Artist
Mark Felt: The Man Who
Brought Down the White House RELEASEDATUM
VANAF 21 DECEMBER;
NOG NIET BEKEND 

Heldendom

Stronger zou je een biopic nieuwe stijl kunnen noemen.
Eentje over een held die zich verzet tegen het heldendom dat hem door de maatschappij wordt opgedrongen. Maar geen klassieke held tegen wil en dank of antiheld. Bauman overleefde de aanslag, verloor beide
benen, hielp de FBI de daders op te sporen omdat hij
een van hen recht in de ogen had gekeken. Maar zijn
echte verhaal gaat over working class Boston, alcoholisme en het feit dat na zo’n traumatische gebeurtenis
het leven nooit meer normaal is. En de vraag of je iemand die doorgaat met leven, leert lopen, de boel een
beetje op orde krijgt wel een ‘held’ moet noemen. Is dat
niet gewoon wat het leven is, en maken we het niet
enorm beladen en ingewikkeld door leven langs de heroïsche meetlat te leggen?
Stronger is slechts een van de tientallen high profile
biopics die in september op het Filmfestival Toronto in

STRONGER
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Alexander Kluge’s ‘Pluriversum’

MEMORYSPEL VAN DE
TWINTIGSTE EEUW
Filmmaker at large Alexander
Kluge richtte voor het eerst in
zijn leven een tentoonstelling
in, in Museum Folkwang, net
over de grens in Essen. Een
wandeling door de videokunst
in het Pluriversum van de
Duitse Jean-Luc Godard.

DOOR DANA LINSSEN

Het is onmogelijk om alle films die filmmaker, theoreticus, schrijver, jurist en bovenal beeldenstormer Alexander Kluge (1932) maakte en verzamelde voor zijn eerste solotentoonstelling (een zich over zes zalen
uitstrekkende video-installatie zou je beter kunnen
zeggen, waarin alles met alles samenhangt), te bekijken
in Museum Folkwang in Essen. Maar dat wíl hij ook
niet, verzekert curator Anna Fricke me. Kluge wil dat je
zelf je eigen associaties maakt. Wandelen door zijn
‘Pluriversum’ is dan ook de real life versie van een film
monteren. Kluge levert het materiaal. Uit het archief
van zijn leven. Jij maakt de keuzes. Bepaalt de duur. De
associaties. Geeft er betekenis aan.

Duitse Godard

De inmiddels 85-jarige Kluge wordt wel de Duitse Godard genoemd, vanwege zijn rol als aanjager van het
Oberhausener Manifest en de Nieuwe Duitse Film van
Rainer Werner Fassbinder en Werner Herzog (de Duitse
tegenhanger van de Nouvelle Vague). Met name zijn
vroege films maakten school: de kortfilm Brutalität in
Stein (1961, in een nieuwe montage te zien); Abschied
von gestern (Anita G.), over een jonge vrouw die van
Oost- naar West-Duitsland verhuist, maakte indruk op
het Filmfestival Venetië, waar het Brechtiaanse Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos twee jaar later een
Gouden Leeuw won. Ook was hij een van de regisseurs
van de omnibus/collagefilm Deutschland im Herbst
(1978), waarin de regisseurs van de Nieuwe Duitse Film
de stand van hun land opnamen.
Net als Godard ging hij als een van de eersten over
op video toen het nieuwe medium zich aandiende en hij
maakte zijn belangrijkste werken voor televisie en internet (zijn nieuwste project is een videojournaal voor
de Berlijnse Volksbühne). Hij is nieuwsgierig en kritisch. De dialoog staat centraal in zijn werk: met andere
kunstenaars, met de filmgeschiedenis en met de toeschouwer. Zijn The Boat is Leaking. The Captain Lied,
een transmediaal werk dat zich net als de Pluriversum-tentoonstelling afvraagt hoe we ons tot de wereld
om ons heen moeten verhouden, wordt alom beschouwd als een van de hoogtepunten van de Biënnale
van Venetië.

foren die hij er zelf voor gebruikt in de eerste zaal waar
hij zijn ‘Sterrenkaart van begrippen’ op drie muren
heeft uitgestrekt: van ‘Circus’ tot ‘Openbare ruimte’,
‘Silicon Valley’ tot ‘Mnemosyne’ (de personificatie van
het geheugen uit de Griekse oudheid), een ‘anti-realisme van het gevoel’ of ‘tranen aan de oever van Babylon’.
Een filmpje met als titel Arachne, die Spinne (2017) laat
inderdaad een wevende spin zien, naar de Griekse godin met wie Kluge zich vaak vergeleken heeft, gedoemd
om de mooiste webben te weven. Maar ook de geëlektrocuteerde olifant Topsy van het filmpje van Thomas
Edison uit 1903, een beeld dat gedurende de tentoonstelling in vele films terug zal komen. Of de ‘Homo volans’ van Fausto Veranzio (1551-1617), die waarschijnlijk
de eerste gedocumenteerde parachutesprong maakte.
Het zijn beelden van mythe, techniek en destructie die
in steeds andere vormen terugkeren.

Montage tussen film en toeschouwer

Je zou kunnen zeggen dat montage niet alleen het centrale thema van zijn werk is, maar ook van de tentoonstelling zelf. Zowel in zijn films als in zijn meer theoretische beschouwingen heeft Kluge steeds gezocht naar
een derde vorm van montage, ergens tussen de onzichtbare continuïteitsmontage van Hollywood en
mainstreamcinema en de dialectische montage die via

KLUGE LESEND (UIT: MINUTENFILME, 2016)

SCHWARZE AUGEN (UIT: MINUTENFILME, 2016)

Sprookjes

Aan de muur hangt een tekst: ‘Wie niet in sprookjes
gelooft, was nooit in nood’. Het sprookje, ook in zijn
moderne vorm van de ruimtereiziger, is bij Kluge de
enige vorm van troost en utopie.
Dat is de gedachte die ik meeneem; Kluge’s pluriversum uit, mijn eigen pluriversum in.
Aan het begin van de tentoonstelling hangt haast
onmerkbaar tussen al het audiovisuele geweld Paul
Klee’s Angelus Novus (1920), een prent die filosoof
Walter Benjamin de ‘engel van de geschiedenis’ heeft
genoemd en volgens hem, met zijn gelaat naar het verleden gewend, een blik werpt op de catastrofale puinstorm die uit het paradijs waait. Het zijn de makers van
de twintigste eeuw als Godard en Kluge die in navolging van die engel die brokstukken weer tot een geheel
willen maken. Maar de storm is te hard. Dus kunnen ze
niets anders doen dan steeds weer nieuwe combinaties
maken. Een eeuwigdurend memoryspel. Het is daardoor noodzakelijk, maar soms ook wel frustrerend retrospectief werk, met als referentiekader de lange
twintigste eeuw van industrialisatie en modernisme.
Hun werken zijn databases met verwaaide indexkaartjes. Offline vormen van de utopie van het internet.
Knooppunten op verregende landkaarten.
Kluge is misschien zelf een van Benjamins laatste
engelen van de geschiedenis. Al kijkt hij niet alleen naar
de puinhopen van het paradijs, maar ook langdurig in
de afgrond van de sterren. Ook dat is een terugblik in de
tijd. Een laatste confrontatie met het stervende licht.
Wat ook een metafoor voor de cinema zelf is.
Alexander Kluge: Pluriversum

IN: MUSEUM

FOLKWANG, ESSEN | WWW.MUSEUM-FOLKWANG.DE |

Spinnenweb

In zijn Essense Pluriversum heeft Kluge zijn inspiratie-universum, annex geheugenarchief opengesteld.
Het is een spinnenweb, een sterrenkaart of een rhizomatische structuur. Dat zijn althans drie van de meta-

Sergei Eisenstein en de Russen z’n stempel op de Europese auteurscinema heeft gedrukt. Kluge heeft die
ruimte gevonden in de interval tussen de beelden zelf,
in het domein van de ‘Schnitt’ of de ‘cut’: dat is waar
de toeschouwer wordt uitgedaagd om zijn eigen verbeelding aan het werk te zetten, tot betekenis te komen
en als het ware coauteur van de film te worden. Dat is
een vorm van montage die zich voorbij het eigenlijke
werk van de editor uitstrekt, voorbij het moment waarop twee onafhankelijke beelden aan elkaar worden
geplakt, maar juist een ruimte opent waarin nog andere beelden worden uitgenodigd. Een niet-lineaire,
niet zozeer op tijd gebaseerde, maar meer ruimtelijke,
meerdimensionale vorm van het filmische. Je zou
kunnen zeggen dat voor Kluge de echte montage een
montage is tussen het daadwerkelijke filmbeeld en
het reservoir aan beelden en associaties dat geactiveerd wordt in het hoofd en geheugen van de toeschouwer.

TOT 7 JANUARI 2018
CATALOGUS

Alexander Kluge: Pluriversum

ALEXANDER KLUGE, FABIAN BREMER, JAN WENZEL,
ANNA FRICKE (EDS.), 2017, MUSEUM FOLKWANG/21ER
BLICK IN DEN ABGRUND DER STERNE, 2017

HAUS WIEN/SPECTOR BOOKS | 472 PAGINA’S | € 24,-
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Unwanted

Verzwegen oorlogsgeweld
tegen vrouwen
THE GLASS CASTLE

The Glass Castle

Zwemmen of
verzuipen
Off the grid en ongebonden was de jeugd
van Jeannette Walls. Je kunt ook zeggen
dat ze opgroeide in een vaak straatarm
white trash-gezin. De verfilming van haar
memoires laat beide kanten zien, maar
knipt de rafelranden op het laatst alsnog
af.
“Je kunt niet je hele leven aan de kant blijven
hangen!” roept Rex Walls zijn dochter toe in
het openbare zwembad. Zwemles zou de
voor hand liggende oplossing zijn voor haar
watervrees, als de familie Walls niet chronisch blut was. En was geld maar het enige
wat er miste. Een bonte verzameling pedagogische tekortkomingen zorgt voor de
meest alarmerende scène uit de film, als Rex
zijn kind tot drie keer toe naar de bodem van
het diepe bad duwt om haar te ‘leren’ hoe ze
op eigen kracht het hoofd weer boven water
krijgt. Zwemmen of verzuipen, dat is kort en
bondig hoe Jeannette Walls wordt grootgebracht – of beter: zichzelf grootbrengt.
In The Glass Castle kijkt Jeannette (Brie
Larson), inmiddels een succesvolle societyjournalist in New York, terug op een jeugd
waaraan ze zich nog maar net heeft ontworsteld en die ze verbergt voor iedereen behalve haar verloofde. Via een chronologische
reeks flashbacks zien we hoe de non-conformistische levenshouding van vader Rex
(Woody Harrelson) en moeder Rose Mary
(Naomi Watts) regelmatig resulteert in ern-

KORT

stige vormen van verwaarlozing – en krijgen
we geleidelijk door hoe psychisch instabiel
zij zijn. Rex (handig, inventief en hopeloos
chaotisch) is zwaar aan de fles en Rose Mary
gebruikt haar schilderkunst om zich af te
schermen van een wereld waartegen ze niet
is opgewassen. Je kunt je levendig voorstellen hoe die twee bij elkaar een veilige haven
vonden, maar voor hun vier kinderen is veiligheid het laatste wat er thuis te halen valt.
Het gebeurt niet vaak dat een acteur zo
goed op zijn plek is als Woody Harrelson in
deze rol: zijn Rex Walls is charismatisch, onbeholpen, liefdevol, verraderlijk en maniakaal; een menselijke achtbaan die je daarom
ook niet zomaar los kunt laten. In het terugblikkende perspectief van Jeannette lopen
weemoed, verwijt en schuldgevoel dan ook
voortdurend door elkaar heen. Het is allemaal zo dubbel. Jammer genoeg wordt die
ambivalentie tegen het einde van de film opgeheven, als het scenario toewerkt naar
Jeannettes verzoening met het verleden en
met haar vader. Voor de echte Jeannette
Walls, die met haar in 2005 gepubliceerde
memoires de basis leverde voor het scenario,
is dat natuurlijk goed nieuws: verzoenen is
gezond. In de dramatisering van haar geschiedenis is dit coda niet therapeutisch,
maar eerder cynisch. Het is alsof de film ons
uitnodigt om te concluderen: toch heeft hij
haar maar mooi leren zwemmen. Jawel, want
anders was ze nu verzopen.
SASJA KOETSIER

The Glass Castle

11111

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE

DESTIN DANIEL CRETTON | 127 MINUTEN | MET BRIE
LARSON, WOODY HARRELSON, NAOMI WATTS, ELLA
ANDERSON | DISTRIBUTIE INDEPENDENT FILMS | TE
ZIEN VANAF 19 OKTOBER 

Kun je een trauma eeuwig verzwijgen?
Nee, luidt het ferme antwoord van Edon
Rizvanolli in zijn broeierige speelfilmdebuut.
Daar keken de Nederlandse media even van
op: Unwanted (T’padashtun), het grotendeels in Amsterdam gedraaide debuut van de
in Nederland woonachtige regisseur Edon
Rizvanolli, is dit jaar de Kosovaarse inzending voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Rizvanolli wilde een stem geven
aan de ca. 20.000 vrouwen die tijdens de
oorlog in Kosovo werden verkracht, en kennelijk is het land er achttien jaar later zelf
ook aan toe om het taboe rond dit collectieve
trauma te doorbreken.
Hoofdpersoon Zana, met droevige oogopslag vertolkt door Adriana Matoshi, staat
symbool voor alles wat de slachtoffers van
dit gruwelijke oorlogswapen kon overkomen:
een zwangerschap, uitstoting door de familie, eeuwige schaamte en zwijgplicht. Zana
leidt haar leven als immigrant in Amsterdam
ook grotendeels zwijgend; meer dan een
vage glimlach kan ze niet opbrengen voor de
klanten van het bloemenwinkeltje waar ze
werkt, een Skype-gesprek met haar broer in
Kosovo breekt ze voortijdig af.
De actie in de film komt van Zana’s zoon
Alban - mooi stuurs gespeeld door Jason de
Ridder, een blond meisjesidool in wording.
Zonder dat zijn omgeving hem zichtbaar
buitensluit, gedraagt Alban zich als een verbitterde verschoppeling: hij bakt er niets van
op school, lokt vechtpartijen uit en heeft
hardhandige seks met meisjes die hij in het
nachtleven oppikt.
Zijn onbestemde woede krijgt reliëf als hij
met Zana naar haar geboortedorp terugreist
na het overlijden van haar moeder; daar
krijgt hij iets beschermends, wordt zoon
even man. Thuis in paradijselijk mooi gefilmd Amsterdam is hij intussen verliefd op
Ana, wier vader nota bene een Serviër blijkt,
met op zijn arm een tatoeage die de wantrouwige Zana ineen doet krimpen.

Good Time

Unwanted (T’padashtun)

111231

NEDERLAND, KOSOVO

2017 | REGIE EDON RIZVANOLLI | 82 MINUTEN | MET
ADRIANA MATOSHI, JASON DE RIDDER, NIKI VERKAAR,
HUGO KOOLSCHIJN | DISTRIBUTIE MOKUM FILM | TE
ZIEN VANAF 26 OKTOBER 

UNWANTED

Tschick Fatih Akin | “Fatih Akins verfilming van
Wolfgang Herrndorfs succesvolle young
adult-roman is boven alles een viering van
vriendschap maar heeft ook de anarchie en
energie en verwondering over de ontdekking van
de wereld van mijn beste jeugdherinneringen.”
(Ronald Rovers in Filmkrant 402) TE ZIEN VANAF

HhhH - The Man with the Iron Heart

GOOD TIME

SANDRA HEERMA VAN VOSS

een liefdevolle hommage aan de kracht van
Russische moeders.” (Jos van der Burg in Filmkrant 402) TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER EN ONLINE
VIA picl.nl 

Benny Safdie, Josh Safdie | “Good Time is een
kermisrit, een bom van energie en sensatie.
Maar wat aan het slot bijblijft, is de wanhoop
van de personages; het gevoel dat je op het
uiterste randje van het bestaan staat. Waarom
zou je eigenlijk niet springen?” (Hugo Emmerzael in Filmkrant 402) TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER 

Cédric Jimenez | “Ook The Man With the Iron
Heart is gebaseerd op Binets roman. Maar als
dat niet in de credits stond, hadden we het niet
vermoed, want de complexiteit van de roman
ontbreekt volledig in de film. De Europese
coproductie vertelt een rechtlijnig oorlogsverhaal over een psychopaat die door moedige verzetsstrijders wordt vermoord.” (Jos van der Burg

Een afgrijselijke flash-back doet alles op
zijn plek vallen, maar maakt de vrij saaie
passages over puppy love in lieflijk Nederland niet helemaal goed. Daar staat tegenover dat de Nederlandse én Kosovaarse filmcultuur met producent/schrijver/regisseur
Rizvanolli, die als Ana’s vader ook nog een
van de beste, meest geladen rollen vertolkt,
een multitalent rijker is.

HHHH – THE MAN WITH THE IRON HEART

in Filmkrant 402) TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER



Liefde is aardappelen Aliona van der Horst |
“Liefde is aardappelen legt het stalinistische
gruwelverleden bloot met brieven, getuigenissen en aangrijpende animaties, maar is ook

12 OKTOBER 

Brigsby Bear Kevin Costello, Kyle Mooney |

“Toen we het scenario al af hadden, lazen we de
synopsis van The Wolfpack”, zegt Costello —
een Amerikaanse documentaire uit 2015 over
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Your Name

Wat als je wakker wordt als
iemand anders?
De Japanse anime Your Name is een kosmisch liefdesavontuur door tijd en ruimte en is uitgegroeid uit tot meest succesvolle anime ooit.
Wakker worden in het lichaam van een ander
is een van die onmogelijke dingen waar film
goed raad mee weet. Your Name gaat grootscheeps met die fantasie aan de haal. In de
meeslepende Japanse anime kruipen een
jongen uit Tokio en een tienermeisje van het
platteland in elkaars huid zonder elkaar ooit
te hebben ontmoet. Met humor worden de
misverstanden en onhandigheden die dat
met zich meebrengt breed uitgemeten. Vlak
daarna vergeten ze allebei weer wat hen voor
bizars is overkomen. Hun herinneringen
vervagen maar ze voelen wel allebei dat ze
iets kwijt zijn, dat ze iemand zoeken – de ander die ze niet kennen.
Een naderende komeet geeft die zoektocht naar elkaar een kosmische lading die
het gewone leven ontstijgt. Maar voor het al-

No Place for a Rebel

Opono kan de
boom in
Oeganda moedigt soldaten uit het rebellenleger van Joseph Kony aan te ontsnappen en terug te keren naar huis. Documentairemakers Maartje Wegdam en
Ariadne Asimakopoulos zochten een van
hen op.
Soms heeft Opono Opondo zin om even in
een boom te klimmen. “Kom eens naar beneden”, roept zijn neef lachend, wanneer die
hem motorrijles wil geven. Volgens hem is
dat boomklimmen een gevolg van jarenlang
verblijf in de bush. Een grap met een grimmige achtergrond, want toen Opono tien jaar
was werd hij ontvoerd door het beruchte Oegandese Verzetsleger van de Heer van Joseph
Kony. Deze rebellengroep heeft veel gruwelijkheden op zijn kerfstok en was met name

ledaagse heeft de regisseur ook oog: haastig
ontbijten, de opgestapelde afwas, verveling
– het leven van een tiener gaat lang niet altijd over rozen. We zien ook veel schaamte op
hun wangen, die om de haverklap rood kleuren, zoals de schitterende herfstkleuren
waarin het platteland is gedrenkt. De stad
daarentegen is kil en hyperrealistisch in
beeld gebracht. De twee werelden lijken
maar niet bij elkaar te kunnen komen. Het is
een onvermogen dat de film prachtig weet te
verbeelden, met als hoogtepunt een schitterende scène in krijtpastel waarin de onvoorspelbare reis van de eenzame komeet wordt
gevolgd.
Your Name is niet alleen amusante bodyswap-sciencefiction en tienerportret in één,
maar zit ook vol symboliek en verwijzingen
naar het shintoïsme. Zo loopt een geweven
koord letterlijk als een rode draad door de
film. Dat koord deed eerst dienst als haarbandje, maar de verstrengelde draden
groeien gaandeweg uit tot een symbool voor
gespecialiseerd in het gebruik van kindsoldaten. Een schokkend verhaal, maar Maartje
Wegdam en Ariadne Asimakopoulos willen
met hun documentaire iets anders vertellen.
No Place for a Rebel gaat over wat daarna komt.
Na zestien jaar – Kony is inmiddels uit
Oeganda verdreven – wist Opono te ontsnappen. Een amnestiewet maakt het mogelijk dat voormalige rebellen hun plaats in de
samenleving weer innemen. In werkelijkheid
is het een moeizaam proces waarbij, als ik het
goed heb begrepen, de Oegandese regering de
teruggekeerden grotendeels aan hun lot
overlaat. En, afgaande op de beslissing die
Opono aan het eind neemt, misschien wel
misbruik van ze maakt.
Dat bredere kader wordt met nieuwsflarden wel aangestipt, maar Wegdam en Asimakopoulos houden het kleiner en persoonlijker
– op zich een goede keus. Hoe vergaat het
Opono? Hij leert voor timmerman, krijgt
goede raad van zijn oom en met zijn vriend
Tabuleh, die al eerder ontsnapte aan de
greep van Kony, kan hij het goed vinden.
Maar hij zit ook vaak met afwezige blik aan
de kant en houdt tegenover anderen het liefst
zijn mond.

YOUR NAME

verbintenis en de voortschrijdende tijd. Het
weven van draad (musubi) is niet zomaar een
handwerkje voor oudere dames. Weven is
draaien, verstrengelen, splijten en verbinden. En dat gebeurt ook in het duizelingwekkende verhaal zelf, dat relaties splijt en weer
samenbrengt via de vele tijdssprongen die
deze animatiefilm overigens wel een beetje
overvol maken. Ook de powerballads van
J-rockband Radwimps had Your Name wel

Maar nee dus. Bovendien, The Wolfpack portretteert ook wezenlijk iets anders: een werkelijkheid die fictie gebruikt, maar zelf vreemder is
dan fictie. Dat schurende element is net wat
het aardige Brigsby Bear ontbeert.” (Kees driessen in Filmkrant 402) TE ZIEN VANAF 19 OKTOBER 

Your Name
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JAPAN, 2016 | REGIE MAKOTO SHINKAI |

106 MINUTEN | STEMMEN RYÛNOSUKE KAMIKI, MONE
KAMISHIRAISHI, RYÔ NARITA | DISTRIBUTIE PERISCOOP
| TE ZIEN VANAF 2 NOVEMBER 

NO PLACE FOR A REBEL

Om te verduidelijken wat er speelt grijpen
de makers terug op een betrekkelijk conventionele formule. Tussen de betrekkelijk losse
impressies door laten ze Opono en anderen
vertellen wat er aan de hand is. Zo worden we
bijgepraat en kunnen we met Opono gaan
meevoelen.
Pijnlijk is vooral het feit dat Opono’s vader
hem, als mogelijke moordenaar van zijn
dorpsgenoten, niet meer wil zien. Het huidige leven is voor Opono geen bevrijding, en
dat hij dankbaar zou moeten zijn voor de vergiffenis die de regering zogenaamd schenkt
zit hem ook dwars. Was hij immers als onschuldig kind niet met geweld ontvoerd?
Toch is er ook veel dat ongrijpbaar blijft.

levensecht portret van een persoonlijkheid, een
aantrekkelijke, maar cynische en provocerende
hedonist. Ze is een van die vroege dertigers die
blijven leven alsof ze mid-twintig zijn.” (Kees
Driessen in Filmkrant 402) TE ZIEN VANAF 19 OKTOBER EN ONLINE VIA picl.nl 

een vader die zijn kinderen nooit de deur laat
uitgaan en hen bezighoudt met speelfilms die
daardoor hun referentiekader vormen voor de
werkelijkheid. “Het is een heel goede documentaire, maar we waren wel bang dat mensen zouden denken dat wij het daarvan hadden gejat.”

MARISKA GRAVELAND

Your Name FILMSCHUUR HAARLEM, 4 NOVEMBER 16.30 UUR

Daphne Peter Mackie Burns | “Daphne is een

GEOSTORM

kunnen missen want de film heeft geen overdaad en bombast nodig om een draad te weven tussen kijker en verhaal.

Geostorm Dean Devlin | Hoewel volgens de
Amerikaanse regering alleen hippies zich druk
maken over stijgende temperaturen en dito
zeespiegels, pompt Hollywood in gestaag tempo ecologische rampenfilms uit. In Geostorm
lijkt in eerste instantie een netwerk van satellieten verantwoordelijk voor een ophanden zijnde ramp. Dat blijk toch net effe anders te leggen. Gelukkig heeft iemand Gerhard Butler gebeld om even flink te komen zooien. Terwijl

Wordt Opono door bijna iedereen afgewezen? We nemen het aan, al zien we het niet.
En waarom heeft zijn vriend kennelijk wel
zijn draai gevonden en hijzelf als veelbelovend timmerman niet? Op zulke momenten
had de film best strakker en concreter mogen
zijn, al blijft het mooi dat een grote tragedie
in de vorm van een bescheiden en nuchter
portret is gegoten.
LEO BANKERSEN

No Place for a Rebel
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NEDERLAND, 2017 | REGIE

MAARTJE WEGDAM, ARIADNE ASIMAKOPOULOS | 76
MINUTEN | DISTRIBUTIE MOOOV FILM DISTRIBUTION |
TE ZIEN VANAF 9 NOVEMBER EN ONLINE VIA

picl.nl



vliegtuigen bevroren uit de lucht vallen en hele
steden wegspoelen of verbranden bereikt acteur Jim Sturgess het hoogtepunt van zijn carrière met de woorden “It’s worse than we
thought.” TE ZIEN VANAF 19 OKTOBER 

Home Again Hallie Meyers-Shyer | Het leven
van een alleenstaande moeder in Los Angeles
verandert wanneer ze drie jonge mannen in huis
neemt. Dat zou je denken ja. TE ZIEN VANAF 19 OKTOBER 

We are X Stephen Kijak | Documentaire over

naar verluidt legendarische Japanse rockband X
JAPAN. Voor de liefhebber: bedenk een bijschrift
bij bovenstaande still. TE ZIEN VANAF 19 OKTOBER
EN ONLINE VIA picl.nl 
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Jan Sierhuis zelfportret

De kunstenaar in eigen woorden
Terwijl de inmiddels 88-jarige schilder
Jan Sierhuis werkt aan wat waarschijnlijk
zijn laatste zelfportret wordt, schetst
Marte Visser in de documentaire Jan
Sierhuis zelfportret een intiem beeld van
de maker.

JAN SIERHUIS ZELFPORTRET

Oude liefde

Oude liefde
en roestende
families

De Amsterdamse expressionistische schilder Jan Sierhuis maakt een zelfportret. In
die volgorde presenteert de inmiddels 88jarige kunstenaar zichzelf: eerst Amsterdams, dan schilder. In deze intieme documentaire, het filmdebuut van portretfotograaf Marte Visser, schetst Sierhuis op
meerdere manieren zijn eigen beeltenis.
Ten eerste schildert hij het. We zien hem
aan het werk in zijn atelier in Amsterdam,
een grote en hoge ruimte vol zacht invallend
licht, waar een groot deel van de film is opgenomen. Laag voor laag bouwt hij aan wat

ook volgens de schilder zelf waarschijnlijk
zijn laatste zelfportret zal worden.
Het eerste zelfportret is het zeker niet.
Gaandeweg de film zien we diverse eerdere
zelfportretten; het oudste stamt van net na
de Tweede Wereldoorlog, en toont de jonge
schilder als een uitgehold mens. In de daaropvolgende decennia schilderde hij zichzelf
vaker, en terwijl hij die werken toont (ze
worden opgevist uit de grote hoeveelheid
schilderijen tegen de muren van zijn atelier,
of de depots van het Stedelijk Museum Amsterdam) vertelt hij over zijn leven in de tijd
dat hij het maakte.
Dat is het tweede zelfportret waar de film
om draait. Sierhuis vertelt in zijn eigen
nuchtere woorden over zijn leven en is vrijwel onophoudelijk aan het woord. Van zijn
jeugd in de Depressiejaren tussen de Eerste
en de Tweede Wereldoorlog, via zijn liefde

vens de vader van de betreurde man. Laat het
maar aan acteerveteranen Beppie Melissen
en Gene Bervoets over om er een ongemakkelijk weerzien van te maken. Maar als het de
kijker toch niet duidelijk was dat er oud zeer

zit, dan is er altijd nog Halina Reijn om als
oudste dochter haar weggelopen vader te kapittelen. Ze noemt hem consequent ‘onze
verwekker’ en ze keurt openlijk iedere toenadering tussen haar moeder en haar ex af.

Oude liefde bloeit op in Nicole van Kilsdonks tragikomedie over twee exechtgenoten die na vele jaren weer voor
elkaar vallen. Hun families vinden het
maar niks.
In hun vorige samenwerking Onder het hart
lieten scenarist Peer Wittenbolt en regisseur
Nicole van Kilsdonk de sfeer halverwege de
film rigoureus omslaan van een gevatte romantische komedie naar een bedompt
drama over terminale ziekte en elkaar aan
het ziekbed bestrijdende minnaressen. In
Oude Liefde kiezen Van Kilsdonk en Wittenbolt opnieuw voor een sfeeromslag - maar
dan wel meteen aan het begin. Een surprisepartijtje voor een veertigste verjaardag eindigt in een tragedie wanneer het feestvarken
dood ter aarde zijgt.
Op de uitvaart ontmoet de moeder van de
overledene na vele jaren weer haar ex - te-

JOOST BROEREN-HUITENGA

Jan Sierhuis zelfportret
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Natuurlijk komt die toenadering er toch,
omdat er behalve oud zeer ook nog oude
liefde en oude lust blijkt te zitten tussen
beide zestigers. In de sterkste momenten
ontmoeten de exen elkaar op de heide en
praten ze over verlies: van hun zoon en van
hun relatie. In deze (helaas schaarse) scènes
trekt de film open: door de hei en het mooie
licht, maar vooral ook door de ruimte die
Melissen en Bervoets krijgen om sprekend én
stil hun tegenstrijdige emoties uit te spelen.
Verder ontbreekt die ruimte in deze overvolle
film, waarin de hele familie bij moeder Melissen aan de keukentafel komt zitten in de
bestudeerde chaos van een Unox-rookworst-reclame. Het overvolle scenario nekt
zich vooral in de verhaallijn over de hyperactieve dochter Hilde en haar tegen het kluchterige aanhangende belevenissen in haar
nieuwe baan bij een dierencrematorium. Die
schermtijd had beter gegund kunnen worden
aan de jeugdige Claudia Kanne die als de
dochter van de overledene moet schipperen
tussen haar lamgeslagen moeder (Hadewych
Minis) en haar grootouders, die met hun getortel de verhoudingen op scherp zetten.
FRITZ DE JONG

Oude liefde
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NEDERLAND, 2017 | NICOLE VAN

KILSDONK | 99 MINUTEN | MET BEPPIE MELISSEN,
GENE BERVOETS, HALINA REIJN | TE ZIEN VANAF 2
OUDE LIEFDE

Weg van Jou Jelle de Jonge | En nog maar een
romantische komedie. Katja Herbers accepteert
verplicht een baan in Zeeuws-Vlaanderen en
laat vriend en vriendinnen achter in Rotterdam.
Alles zit tegen tot ze schipper Stijn ontmoet. TE
ZIEN VANAF 19 OKTOBER 

Jigsaw Michael Spierig, Peter Spierig | Dode

lichamen duiken overal in de stad op, het ene
nog vervelender doodgemarteld dan het andere.
Alle aanwijzingen wijzen naar Jigsaw, maar parbleu, die is toch al tien jaar dood? TE ZIEN VANAF

26 OKTOBER 

Thor: Ragnarok Taika Waititi | Deze plot voelt
WEG VAN JOU

voor de flamenco en zijn vriendschap en verwantschap met kunstenaars als Karel Appel
en Lucebert, tot aan de belangrijke rol die
Willem Sandberg, de toenmalige directeur
van het Stedelijk Museum, in de jaren zestig
speelde in zijn carrière.
De schaarse momenten dat Visser toch iemand anders aan het woord laat – bijvoorbeeld een van Sierhuis’ twee zoons – is dat
bijna storend. Het doorbreekt de magie van
het zelfportret zoals Sierhuis dat tot uiting
wil brengen.

een beetje als het eind van de rit. Thor zit gevangen en moet net als de gladiatoren in het
oude Rome (in een sterrenstelsel ver ver weg)

vechten om te overleven. Helaas met als tegenstander de Hulk. Wat de Hulk daar doet? Joost
mag het weten. Hoe dan ook, Thor moet vechten om te overleven – of hadden we dat al gezegd – nota bene in een race tegen de klok, om
te voorkomen dat – even kijken – de almachtige
Hela de Asgardiaanse beschaving vernietigt. TE
ZIEN VANAF 26 OKTOBER 

NOVEMBER 

de troubadour terug kunnen fluiten en zingen?
TE ZIEN VANAF 1 NOVEMBER 

Barbie, dolfijnenmagie Michael Douglas,

Conrad Helten | Barbie en haar zussen bezoeken Ken tijdens zijn zomerstage, waar hij op het
koraalrif dolfijnen onderzoekt. Ecologische
boodschap iemand? TE ZIEN VANAF 2 NOVEMBER 

Draken & Deuntjes Arnaud Demuynck | Dra-

ken & Deuntjes zijn vijf fabelachtige en muzikale
kinderfilmpjes voor jonkvrouwen en ridders
vanaf vijf jaar, onder meer over een kleine koning die graag een eenhoorn als huisdier wilt en
een drakenjacht met twee kleine prinsessen.
Ook ontmoeten we Eliette, een meisje van acht,
dat woont in een land waar de koning muziek
heeft verboden… Zou ze samen met haar vriend

BARBIE, DOLFIJNENMAGIE

JM FK.indd 1

5/10/17 15:27:13

Pirjo Honkasalo, Kim Longinotto,
Nick Broomfield, Jørgen Leth, The Yes Men,
Maziar Bahari, Heddy Honigmann,
John Appel, Hubert Sauper, D.A. Pennebaker
& Chris Hegedus, Heidi Ewing & Rachel
Grady, Frederick Wiseman, Steve James,
Victor Kossakovsky en Nishtha Jain
are coming to Amsterdam

Op donderdag 2 november verschijnt
het volledige programma op idfa.nl.
De kaartverkoop start op 6 november.
Volg ons op

IDFA bestaat dertig jaar en dat vieren we van 15 t/m 26 november met
een festivalprogramma vol premières, debuten, prijswinnaars en
nieuwemedia-projecten uit de hele wereld. Maar we blikken ook terug,
onder andere met het jubileumprogramma The Visual Voice. 18 van ’s
werelds belangrijkste documentairemakers komen naar Amsterdam, om
de films in te leiden die hun blik op de documentaire hebben veranderd.
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We Margiela

In de geest van het modehuis
In deze documentaire over het legendarische modehuis is hoofdontwerper Martin
Margiela de grote afwezige.
Film en mode zijn geen vreemden van elkaar:
de modewereld gebruikt het medium film (en
de grote namen die films maken) al jaren als
reclamemiddel; denk aan de minifilms die
Martin Scorsese en Joe Wright voor Chanel
of David Lynch en Harmony Korine voor
Dior maakten. Voor filmmakers is de modewereld dan weer een dankbaar onderwerp;
met The Devil Wears Prada (David Frankel,
2006) of The September Issue (R. J. Cutler,
2009) als twee bekende recente voorbeelden. Maar waar in deze films de smaakmakers de hoofdrol vervullen, schittert in We
Margiela hoofddesigner Martin Margiela
door afwezigheid. Via interviews met zijn
creatieve kernteam wordt de geschiedenis

van het legendarische modehuis geschetst.
Van oprichting tot verkoop; van creatieve
explosie die de regels van de modewereld aan
zijn laars lapte tot implosie door commerciële druk.
Margiela’s afwezigheid is wel zo passend:
toen Martin nog aan het hoofd van Maison
Martin Margiela stond, was hij ook de mysterieuze afwezige. Er werden geen foto’s van
hem gepubliceerd, in het gebruikte archiefmateriaal zien we nooit meer dan zijn handen. Zelfs op het eigen label (waar geen
merknaam op stond) schitterde hij door afwezigheid. Ook medeoprichter Jenny Meirens, die kort geleden overleed, is alleen via
haar stem aanwezig. “Op een wit scherm
projecteren mensen zichzelf”, vertrouwt ze
de makers toe. Haar stem wordt dan ook de
hele film begeleid door een wit scherm.
Hoewel de film zich vermomt als histo-

risch document, ondervraagt hij eigenlijk
subtiel het creatieve proces van deze bijzondere groep. Want hoewel Jenny de zakelijke
en Martin de creatieve leiding had, blijkt uit
de interviews dat deze twee mensen een bijzondere sfeer van creatieve vrijheid wisten te
creëren. Zo verzamelden ze een groep mensen om zich heen die het kloppende hart van
Maison Margiela vormden. Een familie, bij
shows altijd aanwezig in hun kenmerkende
laboratoriumjassen. Geleid door een gevoel,
meer dan door een strakke hand van een leider. Maison Margiela was een groepsonderneming.
Conceptueel is het dan ook bevredigend
dat We Margiela gemaakt is door een groep
makers die de film graag presenteren als Gesamtkunstwerk. Geen groot nieuws, elke
film is dat. Maar de nadruk die hierop gelegd
wordt door mint film office is opvallend. In
een statement zegt het filmproductiehuis de
al dan niet romantische notie van groepsdynamiek in creatieve samenwerkingen te willen onderzoeken. Dat lukt maar ten dele. Net
als Maison Margiela lijkt de film te varen op
een gevoel, niet op een duidelijk concept. Erg

Loving Vincent

Gemankeerd
zelfportret
Vincent van
Gogh
Geholpen door een legertje olieverfschilders brengen Dorota Kobiela en Hugh
Welchman het werk van Vincent van
Gogh tot leven om het mysterieuze verhaal rond zijn dood te vertellen.
Dacht je net dat alles over Vincent van Gogh
nou wel zo’n beetje bekend is, rakelt een stel
Britse biografen ineens de theorie op dat hij
geen zelfmoord pleegde, maar vermoord
werd. Filmmakerskoppel Dorota Kobiela en
Hugh Welchman nemen de mysteries rond
de dood van de schilder als uitgangspunt van

LOVING VINCENT

hun biopic Loving Vincent, waarvan zowel
titel als inhoud gebaseerd zijn op de vele
brieven die hij schreef aan zijn broer Theo.
Hoewel het raadsel rond zijn dood de plot
van de film op gang houdt, is het zeker niet
het ‘unique selling point’ van de film. Dat is
het feit dat de animatiefilm geheel in olieverfschilderijen werd uitgevoerd: duizenden
afzonderlijke schilderijen die door meer dan
honderd schilders werden gecreëerd in de
stijl van Van Gogh. Dat procedé springt zonder twijfel in het oog, al zullen animatiekenners wel wat af te dingen hebben op de claim
dat dit de eerste geheel geschilderde film ooit

Leatherface Alexandre Bustillo, Julien

Daddy’s Home 2 Sean Anders | Komedie over

Maury | Een jonge Leatherface – zie The Texas
Chainsaw Massacre – ontsnapt met nog twee
bewoners uit een psychiatrisch ziekenhuis en
ontvoert een jonge verpleegster, achtervolgd
door een wraakzuchtige agent. TE ZIEN VANAF 2

vaders en zonen met Mel Gibson, Mark Wahlberg, Will Ferrell en John Lithgow. TE ZIEN VANAF

9 NOVEMBER 

Flatliners Niels Arden Oplev | Een groep geneeskundestudenten probeert hun eentonige

NOVEMBER 

The Foreigner Martin Campbell | Een bescheiden zakenman met een verborgen verleden (dat zal Jackie Chan zijn) komt in actie
wanneer zijn dochter bij een terreuraanslag om
het leven komt. TE ZIEN VANAF 2 NOVEMBER 
The Snowman Tomas Alfredson | Jo Nesboverfilming van de regisseur van Let the Right
One In. Meer hoeven we niet te zeggen. TE ZIEN

VANAF 2 NOVEMBER 

is. Totdat computeranimatie het stokje overnam, was immers elke lange animatiefilm in
zekere zin geschilderd. Maar goed: dat waren
geen duizenden olieverfschilderijen dus die
prestatie staat buiten kijf.
Maar juist de unieke potentie van het volledig samenvallen van vorm en inhoud – het
verhaal van Van Gogh door de ogen van Van
Gogh – wordt door Kobiela en Welchman
verkwanseld. In de korte film die Kobiela
oorspronkelijk voor ogen had, zou dat uitgangspunt waarschijnlijk wel overeind zijn
gebleven. Maar uitgesmeerd over speelfilmlengte worden de scheurlijnen zichtbaar. De

WE MARGIELA

in de geest van het modehuis, maar daardoor
resulterend in een anticlimax zonder duidelijke conclusie. Hoewel: ook daarmee doet
We Margiela haar onderwerp recht. “Als je
niet klaar bent om te verliezen dan kun je ook
niet winnen”, zegt Meirens aan het begin.
Wie weet hoe het Maison Margeila vergaan
is, begrijpt hoe dubbel deze uitspraak is.
SACHA GERTSIK

We Margiela
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makers voelden de noodzaak een hapklaar
verhaal te vertellen, een moordmysterie nog
wel. En dat dan eerst door acteurs te laten
spelen – onder andere Douglas Booth,
Saoirse Ronan en Robert Gulaczyk als Vincent, met de stem van Jochem ten Haaf. Om
vervolgens hun bewegingen en gezichten
over te schilderen op de filmfiguren – rotoscopen, in vaktermen.
Die figuren zijn weliswaar gestileerd naar
diverse portretten door Van Gogh, maar de
gezichten van de acteurs blijven duidelijk
herkenbaar en het realisme overheerst in hun
gelaatstrekken. Dat botst genadeloos met de
expressionistische stijl van het werk van Van
Gogh, dat de filmmakers in de beroemde
landschappen en interieurs wel grotendeels
overeind houden. Juist die botsing staat de
centrale belofte dat de film Van Goghs werk
tot leven zal brengen ernstig in de weg.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Loving Vincent

112311

VERENIGD KONINKRIJK/POLEN, 2017

| REGIE DOROTA KOBIELA & HUGH WELCHMAN | MET
DOUGLAS BOOTH, SAOIRSE RONAN, ROBERT GULACZYK
| 95 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF
26 OKTOBER 

leven op te fleuren door kunstmatig bijnadoodervaringen te creëren. TE ZIEN VANAF 9
NOVEMBER 

Murder on the Orient Express Kenneth

Branagh | Smullen voor de liefhebber. Hopen we.
Agatha Christie-adaptatie over een luxe treinreis gevuld met verdachte figuren en een bizar
moordmysterie. TE ZIEN VANAF 9 NOVEMBER 

THE SNOWMAN

Oh Baby Thomas Acda | Flierefluiter Ruben
(Gijs Naber) blijkt na de onverwachte dood van
een scharrel de vader van haar acht maanden
zoon. Zonder enige voorbereiding heeft Ruben
van het ene op het andere dag de zorg voor baby
Oscar. TE ZIEN VANAF 9 NOVEMBER 

What Happened To Monday Tommy

Wirkola | In een wereld waarin gezinnen in het
kader van overbevolking nog maar één exemplaar mogen produceren, moet een zevenling
(allemaal gespeeld door Noomi Rapace) zien te
ontsnappen aan de staat en aan interne conflicten. TE ZIEN VANAF 2 NOVEMBER 

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

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

Programmagegevens voor De Filmkrant #404 moeten vóór vrijdag 27 oktober (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.nl)
bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen.
De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 9 november en
beslaat de periode 9 november t/m 20 december.

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

Auf Einmal vr 20 okt | Bram Fischer
wo 11 okt | El ciudadano ilustre vr 27
okt | Manifesto vr 3 nov | Maudie wo
8 nov | The Other Side of Hope wo 25
okt | Viceroy´s House vr 13 okt

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwefilmhuis
Aquarius vr 20 en di 24 okt, 19.30 |
wo 25 okt, 11.00 | Kedi vr 13, 19.30 |
za 14 13.00 | di 17, 19.30 | wo 18, 11.00
okt | Tulip Fever vr 27 okt, 19.30 | za
28 okt, 13.00 | wo 1 nov, 11.00 | Cinemacolleges Horrorfilms wo 18 okt,
20.00 - 22.00 | Halloween Fright
Night The Wailing di 31 okt, 19.30

20th Century Women vr 27 okt, 11.00
en 20.00 | Raw vr 13 okt, 11.00 en
20.00 | Sami Blood vr 10 nov, 11.00
en 20.00 | Filmclub Almere Filmgeschiedenis Hoe is Film eigenlijk
ontstaan? Per ongeluk! do 9 nov,
20.00 | Amusement en censuur do
16 nov, 20.00 | Roerige tijden do 23
nov, 20.00 | Vrijheid van film do 30
nov, 20.00

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

The Big Sick do 26, za 28 okt en wo 1
nov, 20.00 | di 31 okt, 13.30 | La Chana do 12 okt, 20.00 | zo 15 okt, 14.30
| Donkyote di 24 okt, 13.30 | do 26 en
ma 30 okt, 20.00 | Hampstead vr 3
en ma 6 nov, 20.00 | zo 5 nov, 14.30
| Retour en Bourgogne za 21, ma 23,
wo 25 en di 31 okt, 20.00 | zo 29 okt,
14.30 | Sage femme vr 13, za 14, ma
16 en wo 18 okt, 20.00 | di 17 okt,
13.30 | Summer 1993 do 2 en za 4
nov, 20.00 | di 7 nov, 13.30 | Viceroy’s House di 17, do 19, vr 20 en di 24
okt, 20.00

Premières en nieuw Un beau soleil intérieur vanaf do 2 nov | Borg/
McEnroe vanaf do 12 okt | Daphne
vanaf do 19 okt | La Fidèle vanaf do 2
nov | Jupiter’s Moon vanaf do 2 nov
| Kleine IJstijd vanaf do 19 okt | Loving Vincent vanaf do 26 okt | Oude
Liefde vanaf do 2 nov | White Sun
vanaf do 26 okt | Woodshock vanaf do 19 okt | The Royal Opera House
Opera Encore: La Bohème do 12 okt,
14.00 | Ballet Live: Alice’s Adventures In Wonderland ma 23 okt, 20.15 |
Exhibition on Screen David Hockney
at the Royal Academy of Arts zo 29
okt, 12.15 | British Museum Presents:
Hokusai di 31 okt, 19.00 (met inleiding) | Film & Architectuur De weelde van soberheid do 12 okt, 20.00
(in het Rietveldpaviljoen, Zonnehof
8) | Cinesingle Loving Vincent zo 15
okt, 12.00 (inloop vanaf 11.00 uur)
| Gay & Lesbian Film Lazy Eye ma 6
nov, 19.00

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

Verwacht Jan Sierhuis: Zelfportret
vanaf do 12 okt | Liefde is aardappelen vanaf do 12 okt | Vergeten krijgers zo 15 okt, 19.15 (met nagesprek
met regisseur) | We Margiela vanaf do 26 okt | Russische IJzervreters
Grumant: Island of Communism +
31st Haul za 14 okt, 19.30 (met vooraf gesprek met journalist Arnout
Brouwers) | Gatherers of Sea Grass
ma 23 okt, 19.30 | The Last Limousine di 31 okt, 19.30 | ENFF on Tour
Chasing a Dream di 24 okt, 19.30 |
Seret Film Festival Ben-Gurion, Epilogue za 4 nov, 19.00 | Shalom Italia

Op bezoek bij de oosterburen
De wereld een global village? Economisch zeker, maar cultureel valt
dat nog wel eens tegen. Ook in de
filmcultuur. In Nederland mogen
we blij zijn met de vele filmtheaters
die films uit alle windstreken vertonen, maar wie zich werkelijk wil
verdiepen in andere filmculturen is
aangewezen op specifieke festivals.
Voor de filmcultuur in Oost- en
Zuidoost-Europa is dat het Eastern
Neighbours Film Festival dat van 1
t/m 5 november wordt gehouden in
Filmhuis Den Haag. Het vertoont
films uit zestien landen, waaronder
Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Macedonië, Oekraïne en Georgië. Het festival richt
zich op het leren kennen van de
(film)cultuur in deze landen. Dat is
geen overbodige luxe in een tijd
waarin vooroordelen voor kennis
worden aangezien. Het Eastern
Neighbours Film Festival zoekt het
in verdieping en niet in geestelijke
luiheid. Grote woorden maar daarom niet minder waar.
Het festival opent met My Aunt
in Sarajevo van de Zweeds-Bosnische regisseur Goran Kapetanovic.
In de tragikomedie bezoekt een in

Zweden geboren dochter met haar
Bosnische vader, die in 1991 naar
Zweden vluchtte, zijn geboortegrond. Het is voor het eerst sinds
de oorlog dat de man weer in Bosnië is, waar hij op een oude tante
na, die hij vanuit Zweden jarenlang
geld stuurde, geen familie meer
heeft. Zo heeft de dochter het althans altijd begrepen, maar in
Bosnië blijkt het verleden van haar
vader net even anders in elkaar te
steken. My Aunt in Sarajevo had
een zware film over oorlogstrauma’s kunnen zijn, maar Kapetanovic, die in het begin van de jaren
negentig zelf de Bosnië-oorlog
ontvluchtte, zoekt het in licht-absurdisme en humor. Het leverde
hem het Zweedse Gouden Kalf
voor Beste Regie op.
Speciale aandacht besteedt het
festival aan Roemenië. Te zien is
onder andere Breaking News (Lulia
Rugina), over een tv-verslaggever
die zich na de dood van zijn cameraman over diens dochter ontfermt. De documentaire Cabbage,
Patatoes and Other Demons (Serban Georgescu) toont de absurde
gevolgen van marktwerking in de

landbouw, waar tonnen kool en
aardappelen worden vernietigd als
het aanbod groter is dan de vraag.
Natuurlijk gaat het op het festival
ook over grenzen, het favoriete
woord van veel politici. Het festival vertoont (korte) films over
grenzen tussen landen en grenzen
in onszelf.
Speciale gast is actrice Mirjana
Karanovic, die in tientallen films
speelde, waaronder Emir Kusturi-

za 4 nov, 17.00

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

Sympathy for the Devil do 19 en vr
20 okt, 20.30 | To Be Takei do 26 en
vr 27 okt, 20.30 | Twelve Monkeys do
2 en vr 3 nov, 20.30 | La Vallée do 12
en vr 13 okt, 20.30 |
The Happenings Interlocution with
1960’s Fluxus movement on “Happenings” and classic experimental
films. screenings and original work
za 28 okt, 15.00
4 Cinecenter

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

Verwacht Borg/McEnroe vanaf do 12
okt | Daphne vanaf do 19 okt | Loving
Vincent vanaf do 26 okt | Nog te zien
120 BPM | Maudie | Tulipani | Victoria & Abdul | Cine Expat Una mujer
fantástica zo 8 okt, 19.00 | Perfetti
sconosciuti do 26 okt, 21.00 | CineMore Loving Vincent za 14 okt, 19.30
(met Q&A na afloop)
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Raadpleeg verder de website
Premières A Gentle Creature vanaf do 26 okt (naast deze première
ook te zien My Joy en In the Fog) | Jan
Sierhuis Zelfportret vanaf do 12 okt
| Liefde is aardappelen vanaf do 12
okt | Maria by Callas vanaf do 19 okt |
The Searchers vanaf do 19 okt | Verwacht o.v.b. You Were Never Really Here | Cinema Concert The Wind
verwacht in okt | Eye on Art Bouwen
te midden van eenzaamheid + voorfilm Sotsgorod Kemerovo di 24 okt,
19.15 | KLIK! di 17 t/m zo 22 okt | Cinema Egzotik: Tomas Milian Night
Milano odia: la polizia non può sparare + La vittima designata vr 13 okt
4 Het Ketelhuis

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

Premières Un beau soleil interieur
vanaf do 2 nov | Daphne vanaf do 19

ca’s When Father Was Away on
Bussiness (1985) en de Gouden
Beer winnaar Grbavica (Jasmila
Zbanic, 2006). Ook zijn er twee
masterclasses: een met Kata Weber, coscenarist en producent van
het geweldige White God van Kornel Mundruczo, de andere met
Bostjan Virc, scenarist en producent van Houston, We Have a Problem!. Die laatste film is een docufictie over een bizarre complottheorie over de Joegoslavische president Tito en de Amerikaanse
ruimtevaart. Na afloop een discusENFF.NL
sie over nepnieuws.

Campillo laat de
strijd voor homo
rechten en ade
quate medicijnen
prachtig samen
smelten met de
groeiende club
cultuur, al doet hij
dat nooit te na
drukkelijk. Voor de
activisten is het
dansen een ont
snapping aan de
dood waar ze bijna
dagelijks mee ge
confronteerd
worden.
11111
Hugo Emmerzael over 120
BPM in de Filmkrant

okt | Jupiter’s Moon vanaf do 2 nov
| Kleine IJstijd vanaf do 19 okt | Oh
Baby vanaf do 9 nov | Oude liefde
vanaf do 2 nov | Tschick vanaf do 12
okt | Unwanted vanaf do 26 okt | Nog
te zien Du Forsvinder | Loveless | Tulipani | Walk With Me | Special We
Are X Docu over Japanse cultband,
op 16 oktober in aanwezigheid van
Japanse grootheid Yoshiki ma 16 okt,
19.15 en 21.30 | ma 23 en ma 30 okt,
21.15 | Amongst Friends Elke derde
maandag van de maand Sneak Preview met bijzondere videoclip als inleiding ma 16 okt, 21.15 | Deutsches
Kino 66 Kinos di 31 okt, 19.15 | Gay
Film Night Lazy Eye wo 1 nov, 21.15
| Die Mitte der Welt di 17 okt, 21.15 |
Psychoanalyse & Film Borgman wo
18 okt, 20.00 (met inleiding en nagesprek) | Taxi Driver wo 8 nov, 20.00
(met inleiding en nagesprek) | Cinematheque Francaise Le doulos di 24
okt, 19.00 | di 31 okt, 15.00 | Les parapluies de Cherbourg di 7 nov, 19.00
| di 14 nov, 15.00 | Un singe en hiver
di 17 okt, 15.00
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl

Verwacht Brigsby Bear vanaf do
19 okt | Daphne vanaf do 19 okt | La
Fidèle vanaf do 2 nov | Good Time
vanaf do 12 okt | Jupiter’s Moon vanaf do 2 nov | Moderne Klassiekers
Carrie ma 30 okt. 22.00 | The Fly ma
23 okt, 22.00 | Stand By Me ma 16
okt, 22.00 | Movies that Matter Insyriated wo 8 nov, 19.30 | Sneak
Preview elke di, 22.00
4 Lab111

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

Loves Cinam - Weekender Met de
films Burn After Reading zo 15 okt,
15.00 (met brunch) | Dr. Strangelove zo 15 okt, 21.30 | Your Name
(voorpremière) vr 13 okt, 21.30 | en
ook met Filmquiz (za 14 okt, 19.30)
en Party (vr 13 okt, 23.00) | Amsterdam Dance Event di 17 t/m za 21 okt
met de films/docu’s Beats, Ryhmes
& Life - A Tribe Called Quest | Conny
Plank - The Potential of Noise | Control | Flying Lotus’Kuso | If I Think
of Germany at Night | Northern Disco Lights | Suzanne Ciani - A Life
in Waves | Halloween Halloween vr
27 okt, 20.15 (straight to video) en
23.59 | zo 29 en di 31 okt, 21.30 | The
Rocky Horror Picture Show za 28
okt, 21.30
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl

Verwacht Borg/McEnroe vanaf do 12
okt | Le Fidèle vanaf do 2 nov | Good
Time vanaf do 12 okt | Loving Vincent vanaf do 26 okt | The Royal
Ballet Alice’s Adventures in Wonderland ma 23 okt | Exhibition on
Screen British Museum Presents:
Hokusai zo 29 okt
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

MY AUNT IN SARAJEVO

Premières A Gentle Creature vanaf do 26 okt | Liefde is aardappelen
vanaf do 12 okt | Loving Vincent vanaf do 26 okt | We Margiela vanaf do
26 okt | White Sun vanaf do 26 okt |
Filmclub Liefde is aardappelen vr 13
okt, 11.00 (met inleiding) | Klassieker The Misfits zo 15 okt | The Seven
Year Itch di 17, zo 22, di 24 en zo 29
okt | Black Achievement Month Anton de Kom - Wij slaven van Suriname zo 15 okt, 18.20 | Louis Doedel zo
15 okt, 17.15 | Mi ta hasi mi kos zo 15
okt, 15.35 | Podium Masterclass Ser-
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Rialto in november
Rialto Klassiek: Do the Right Thing:

| 5, 7 & 12 november | Invloedrijke
film waarin regisseur Spike Lee de
raciale verhoudingen in de VS
messcherp ontleedt. Op 5 november ingeleid door documentairemaakster en tv-journalist Bibi
Fadlalla.

Cracking the Frame: The Seasons in
Quincy: Four Portraits of John Berger | 15 november | Portret van

schrijver, kunstcriticus en kunstenaar John Berger (1926 - 2017), een
man die zijn scherpzinnige ideeën
koppelde aan een enorme eruditie.

ADVERTORIAL

Gemaakt door vier van zijn vrienden, onder wie Tilda Swinton.
Seret Israeli Film & Television Festival | Israël is een smeltkroes van

verschillende volkeren, culturen
en religies. Die verschillen genereren een dynamiek die niet alleen
veel spanningen oplevert, maar
ook veel moois, bijvoorbeeld op
het gebied van film. Personal Affairs & A Quiet Heart (5/11); Past
Life & Who’s Gonna Love Me Now
(6/11); Bar bahar (7/11).
RIALTOFILM.NL

lutie voor het NOS Journaal versloeg)
| Pantserkruiser Potemkin 13.0014.30 (met live muziek) | Videogramme Einer Revolution - 19.3020.30 (Engels ondertiteld) | WeekEnd 10.30-12.30 ( Eng. ondertiteld
) | Werckmeister Harmonies 15.0017.30 | Cracking the Frame Everybody Knows… Elizabeth Murray wo 25
okt, 19.15 | Movies That Matter On
Tour No Place For A Rebel wo 25 okt,
19.00 (met nagesprek regisseur) |
Gelders Doek Elke maand een verrassende melange aan (korte) Gelderse films, na afloop een gesprek
met de makers di 24 okt, 21.00

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

Aquarius ma 30 en di 31 okt | En
amont du fleuve ma 6 en di 7 nov |
The Fury of a Patient Man ma 23 en
di 24 okt | In the Crosswind ma 16 en
di 17 okt (met inleiding) | Una mujer
fantástica ma 13 en di 14 nov | Summer 1993 ma 27 en di 28 nov | Une
vie ma 20 en di 21 nov

Bergen

PERSONAL AFFAIRS

gej Loznitsa + voorpremière A Gentle Creature di 24 okt, 19.15 | DocuPodium We Margiela za 28 okt, 16.00
| Cracking the Frame Troublemakers: The Story of Land Art wo 18 okt
| ENFF on Tour Scream for Me Sarajevo za 28 okt
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl

Se7en di 24 okt, di 7 nov en di 21 nov,
22.00 | Silence of the Lambs di 17
en di 31 okt, di 14 nov en di 28 nov,
22.00 | Klassieker Barry Lyndon elke
zo in okt, 21.00
4 Zuid-Afrikahuis

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

African Jim di 24 okt, 19.30 (met inleiding) | A United Kingdom do 2 nov,
19.30 | Muziekdocumentaire Soweto Soul do 9 nov, 19.30 (met nagesprek)

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

120 BPM do 12 t/m wo 18 okt | L’
amant double ma 16, ma 23 en ma
30 okt | City of Ghosts zo 15 t/m di
17 okt | Down to Earth wo 18 okt | Du
Forsvinder di 24 okt | Good Time do
26 en za 28 t/m di 31 okt | In Blue do
12 t/m wo 25 okt | Indivisibili do 12
t/m wo 18 okt | Kedi vr 13, za 14, di 17,
do 19, za 21, zo 22 en wo 25 okt | Loveless do 19 t/m zo 29 en di 31 okt |
Loving Vincent do 26 t/m di 31 okt |
Maudie do 19 t/m di 31 okt | Tulipani do 12 t/m zo 22, di 24 en wo 25 okt
| Victoria And Abdul do 12, vr 13 t/m
do 26, za 28, zo 29 en di 31 okt | Walk
With Me do 12, zo 15, zo 22 en zo 29
okt | White Sun do 26, za 28, zo 29,
ma 30 en di 31 okt

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026‑442 4283 |
focusarnhem.nl | Raadpleeg verder
ook de website

Premières Brigsby Bear vanaf do 19
okt (ovb) | Daphne vanaf do 19 okt |
A Gentle Creature vanaf do 26 okt |
Kleine IJstijd vanaf do 19 okt (ovb)
| Liefde is aardappelen vanaf do 12
okt | Loving Vincent vanaf do 26 okt
| White Sun (Seto Surya) vanaf do
26 okt | Klassiekerreeks: The Cinema Of Revolution Le fond de l’air
est rouge ma 30 okt, 19.30 (Eng. ondertiteld) | Ik ben Cuba ma 16 okt,
19.00 (Eng. ondertiteld) | Maidan
ma 6 nov, 19.00 | Oktyabr ma 23 okt,
19.00 (Eng. ondertiteld en met live
muziek) | Revolutie Themadag do
9 nov met de films: Al Midan- The
Square 21.00-23.10 (met voorgesprek met Nicole Lefever die de revo-

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

120 BPM vr 20, za 21 en wo 25 okt |
The Beguiled za 21, zo 22 en di 24 okt
| Blessed Benefit do 12 en zo 15 okt
| Du Forsvinder za 28 en ma 30 okt
| Die Göttliche Ordnung vr 13, za 14
en di 17 okt | Loveless do 26 en zo 29
okt | Maudie vr 13, zo 15 en wo 18 okt
| Mother! Za 28, zo 29 en di 31 okt |
The Net do 19 en ma 23 okt | Tulip Fever zo 15 en ma 16 okt | Tulipani vr 27
en zo 29 okt | Walk with Me vr 20 t/m
zo 22 okt | Speciale documentaire Ergens achter Duin en Zee do 26
t/m za 28 okt

Herfst, dus Cinekid
De bladeren vallen van de bomen,
dus is het tijd voor Cinekid. Het
festival doet in de herfstvakantie
onder de naam Cinekid on Tour
vanaf 14 oktober ruim dertig
filmtheaters aan. Op de thuisbasis
in Amsterdam, op het terrein van
de Westergasfabriek, wordt het
festival van 21 t/m 27 oktober gehouden. Zoals altijd is er een overvol programma. Het festival opent
met De buurtspion (Karla von
Bengtson) een Deense animatiefilm over een tienjarig meisje dat
thuis in de kelder een detectivebureau inricht en verzeild raakt in een
mysterie. Vrolijk gegriezeld kan er
worden bij de animatiefilm De kleine vampier (Richard Claus), over
een aardige vampierfamilie die
door een akelige vampierjager
wordt bedreigd. Het is niet de enige griezelfilm want op 27 oktober is
er een heuse griezeldag als aanloopje naar Halloween vier dagen
later. Te zien zijn Kamer 213 (Emelie Lindblom), waarin op een zomerkamp onverklaarbare, bovennatuurlijke, dingen gebeuren en
Zombillenium (Arthur de Pins),
waarin monsters zich verbergen in
een pretpark.

Cinekid vergeet ook de geschiedenis niet. Dat Bugsy Malone veertig jaar bestaat, viert het met de
vertoning van de film in een gloednieuwe restauratie. Nog een jubileum: de legendarische jeugdfilm
Het zakmes van Ben Sombogaart
bestaat vijfentwintig jaar. Reden
voor een eenmalige vertoning van
de boekverfilming, in gezelschap
van Sjoerd Kuyper, de schrijver van
het boek.
Voor volwassenen is er het programma Nacht van de Leeuw. In de
Westergasfabriek kunnen zij van

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

Premières Borg/McEnroe vanaf do
12 okt | Jupiter’s Moon vanaf do 2
nov | Kleine IJstijd vanaf do 19 okt |
Liefde is aardappelen vanaf do 12
okt | Loving Vincent vanaf do 26 okt
| Oude Liefde vanaf do 2 nov | White Sun vanaf do 26 okt | Nog te zien
120 BPM | Cargo | A Family Quartet |
In Blue | Loveless | Maudie | Tulipani | Walk With Me | Wind River | Ontbijtfilm The Square zo 20 okt, 10.45
| Voorpremière Loving Vincent di 24
okt, 19.15 | Boek in Beeld Une vie ma
16 okt, 19.30 | Royal Opera House
Alice’s adventures in Wonderland
(live ballet) ma 23 okt, 20.15 | Exhibition on Screen Hokusai - British
Museum Presents di 31 okt, 19.30
| Cracking the Frame Everybody
knows Elizabeth Murray ma 30 okt,
19.15 | Special De reis van Khadija
wo 8 nov, 19.15 | Filmcolleges British film Four Weddings and a Funeral ma 13 nov, 19.30 | Howards End
ma 30 okt, 19.30 | The Selfish Giant
ma 20 nov, 19.30 | The Third Man ma
27 nov, 19.30 Victoria & Abdul ma 6
nov, 19.30

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

The Beguiled do 12 okt, 16.15 | vr
13 okt, 19.00 | za 14 okt, 19.00 | zo
15 okt, 15.45 en 20.30 | wo 18 okt,
20.30 | vr 20 okt, 13.30 en 21.30 | zo
22 okt, 16.00 | ma 23 okt, 20.30 | Du
Forsvinder vr 20 okt, 15.45 en 18.45
| za 21 okt, 15.45 | zo 22 okt, 20.00 |
di 24 okt, 20.00 | vr 27 okt, 21.15 | za
28 okt, 15.45 | di 31 okt, 20.00 | Die
Göttliche Ordnung vr 13 okt, 13.00 |
za 14 okt, 13.30 en 21.30 | di 17 okt,
14.15 en 20.00 | In Blue vr 13 okt,
21.30 | za 14 okt, 18.45 | zo 15 okt,

23 t/m 27 oktober vijf bijzondere
jeugdfilms zien. Die films zijn Wallay (Berni Goldblat), Hobbyhorse
Revolution (Selma Vilunen), Little
Wing (ook van Selma Vilunen,
Steenkop (Zhao Xiang) en Little
Harbour (Iveta Grófová). Voor (basisschool)leerkrachten is er de studiedag Film voor het Basisonderwijs. Daarin draait het om het gebruik van film in het onderwijs.
Wat zijn de do’s en don’ts? Sarah
Cox, creative director bij de Britse
Aardman Studio, is een van de
sprekers op de Professionals Conference. Zij houdt een lezing over
de artistieke keuzes bij het maken
van animatiefilms.
CINEKID.NL

Dertien keer Cate
Blanchett. Dat is
het geheime wa
pen van Manifesto. Dertien keer de
beste actrice van
onze tijd die in
dertien rollen,
dertien vermom
mingen vaak, in
dertien andere
decors, altijd be
staande archi
tectonische om
gevingen, heel
veel meer dan
dertien kunste
naarsmanifesten
tot een groot ver
haal samen
smeedt over Be
schaving! Verval!
Vooruitgang!
Sturm. Und Drang!
Markt! En kapi
taalvernietiging!
Utopie! En de
structie!
11111
Dana Linssen in de Filmkrant

DE BUURTSPION

20.00 | ma 16 okt, 20.30 | wo 18 okt,
20.00 | Manifesto do 26 okt, 20.00
| vr 27 okt, 18.45 | za 28 okt, 13.30
en 19.00 | ma 30 okt, 20.00 | Maudie do 12 okt, 16.00 | vr 13 okt, 13.15
en 21.15 | zo 15 okt, 13.00 | di 17 okt,
14.00 | do 19 okt, 16.00 | za 21 okt,
21.30 | wo 25 okt, 20.00 | The Net do
19 okt, 20.30 | vr 20 okt, 21.15 | za 21
okt, 19.00 | zo 22 okt, 15.45 | ma 23
okt, 20.00 | Tulipani do 19 okt, 16.15
| za 21 okt, 13.00 en 21.15 | zo 22 okt,
13.30 en 20.30 | vr 27 okt, 15.45 | za
28 okt, 18.45 | zo 29 okt, 20.00 | Tulip Fever do 19 okt, 20.00 | vr 20 okt,
13.00 en 19.00 | za 21 okt, 16.00 | zo
22 okt, 11.00 | do 26 okt, 16.15 | za 28
okt, 13.00 en 21.15 | zo 29 okt, 15.45
| Viceroy’s House do 12 okt, 20.30
| vr 13 okt, 15.45 | za 14 okt, 16.00 |
zo 15 okt, 13.15 | wo 18 okt, 14.45 | za
21 okt, 18.45 | zo 22 okt, 13.00 | wo
25 okt, 20.30 | Walk With Me do 26
okt, 20.30 | vr 27 okt, 13.15 en 21.30
| zo 29 okt, 13.15 | ma 30 okt, 20.30
| White Sun vr 27 okt, 19.00 | za 28
okt, 21.30 | zo 29 okt, 13.00 en 20.30
| Wind River do 12 okt, 20.00 | vr 13
okt, 18.45 | za 14 okt, 15.45 en 21.15
| Sneak Preview di 17 okt, 20.30 | di
24 okt, 20.30 | di 31 okt, 20.30 | di
7 20.30 | Verwacht in nov Cargo |
Daphne | Le Fidèle | The Glass Castle | Loveless | Loving Vincent | Oude
Liefde | Victoria & Abdul

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

The Beguiled di 21 nov | Dunkirk di 31
okt | Gifted di 7 nov | Hampstead di
24 en wo 25 okt | Just Like Our Parents di 17 okt | Maudie di 14 nov | Tulipani di 28 nov

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

Premières en nieuwe films Borg/
McEnroe vanaf do 12 okt | City of
Ghosts vanaf do 2 nov | Knife in the
Clear Water ma 30 okt | Liefde is
aardappelen do 19 (regisseur aanwezig) | Loving Vincent vanaf do
26 okt | Weekfilms Aquarius speelweek 12 t/m 18 okt | Blessed Benefit speelweek 19 t/m 25 okt | A Gentle Creature speelweek 2 t/m 8 nov |
Walk With Me speelweek 12 t/m 18
okt | Movies that Matter No Place
for a Rebel do 12 okt | Geluksdrieluik
A Mindful Choice di 31 okt en wo 1
nov | Walk With Me speelweek 12 t/m
18 okt | Previously Unreleased Lily
Lane ma 23 okt | Deutsches Kino
Kino 66 do 26 okt (regisseur aanwezig) | Sneak Preview Elke zo

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

Premières Daphne vanaf za 14 okt |
Le Fidèle vanaf do 2 nov | The Glass
Castle vanaf za 14 okt | Hhhh – The
Man With The Iron Heart vanaf do 12
okt | Jan Sierhuis, zelfportret vanaf do 12 okt | Kleine IJstijd vanaf za
14 okt | Liefde is aardappelen vanaf do 12 okt | Loving Vincent vanaf za
14 okt | Oude Liefde vanaf do 2 nov |
Tschick vanaf do 12 okt | Sneak Preview Elke di, 21.15 | Ontbijtfilm Elke
zo, 12.00 | Film & Architectuur In
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Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke maand
Intro’s bij speciaal geselecteerde films en daarnaast
inleidingen, lezingen, Q&A’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod
en filmprogramma’s (op alfabetische volgorde naam
stad).
4 Alkmaar | Filmhuis
 Story of Film-reeks | 18 oktober,
1 en 8 november, loopt door t/m 13
december, 19.30 uur | André Waardenburg, Dana Linssen
4 Amsterdam | Cinecenter
 The Killing of a Sacred Deer –
Cinemore | 10 november, 21.00 uur
4 Apeldoorn | Gigant
 The Square | 9 november, 19.30
uur
 Loveless | 19 oktober, 20.00 uur
4 Borne | Filmhuis
 Auf Einmal | 7 november, 20.15
uur | Omar Larabi
4 Denekamp | Filmhuis
 Soul Kitchen (Fatih Akin) | 25
oktober, 20.00 uur | Omar Larabi
4 Deventer | De Keizer
 Manifesto | 26 oktober, 20.00
uur | Gerlinda Heywegen
4 Groningen | GroningerForum
 A Clockwork Orange – Mijlpalen | 6 november, 19.30 uur | Joost
Broeren-Huitenga
4 Haaksbergen | Filmhuis
 Im Labyrinth des Schweigens | 8
november, 19.30 uur | Omar Larabi
4 Haarlem | Filmschuur
 A Gentle Creature | 28 oktober,
16.00 uur
 Your Name | 4 november, 16.30
uur
 The Square | 11 november, 16.00
uur
4 Hengelo | Filmhuis
 Manifesto – opening Duits Filmfestival | 19 oktober, 20.00 uur |
Gerlinda Heywegen
4 Rijswijk | Filmhuis –
Bibliotheek aan de Vliet
 Moonlight – lunchlezing | 28 oktober, 13.00 uur | Jos van der Burg
4 Voorschoten | Filmtheater
 A Personal Journey with Martin
Scorsese Through American Movies | 3 en 17 november, 20.00 uur |
Dana Linssen
4 Wassenaar | Filmhuis
 A Personal Journey with Martin
Scorsese Through American Movies | 3 en 17 november, 21.15 uur |
Dana Linssen
4 Zwolle | Fraterhuis
 Manifesto | 6 november, 19.45
uur | Gerlinda Heywegen

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

deze reeks het werk van bekende architecten door de ogen van hun zonen, aangevuld met inleidingen ma
16 okt, 19.30 |
Film & Spriritualiteit Aan de hand
van bekende kaskrakers en onbekende pareltjes gaan we in deze cursus op zoek naar heilige verhalen van
over heel de wereld. Welke rol speelt
spiritualiteit binnen religie - en vooral ook daarbuiten? di 24 okt, 19.30 |
Film & Filosofie Gluckauf en Uzak |
wo 25 okt en wo 8 nov, 19.30 | Filmcursus Déjà vu Filmdocent Mark
Meuldijk selecteert premières die de
moeite waard zijn en vertelt je meer
over de regisseur, de cameravoering,
het acteerwerk of het scenariodo 26
okt, 19.30

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuisdenhaag.nl
Premières Un beau soleil vanaf do
2 nov | Brigsby Bear vanaf do 19 okt
| Daphne vanaf do 19 okt | A Gentle
Creature vanaf do 26 okt | Jupiter’s
Moon vanaf do 2 nov | Kleine IJstijd
vanaf do 19 okt | Liefde is aardappelen vanaf do 12 okt | Loving Vincent
vanaf do 26 okt | A Mindful Choice
vanaf do 2 nov | Oude liefde vanaf do
2 nov | De vergeten krijgers vanaf do
19 okt | White Sun vanaf do 26 okt |
Klassieker Friday the 13th vr 13 okt
| Film & Debat De vergeten krijgers
do 19 okt, 19.00 | Festival Anatolië
Film, eten, muziek en verhalen vr 27
t/m zo 29 okt | FilmFocus White Sun
di 31 okt | Eastern Neighbours Film
Festival Recente speelfilms, documentaires en veelbelovende korte
films uit Oost- en Zuidoost-Europa
do 1 t/m wo 8 nov
4 Nutshuis

tin Scorsese retrospectief Goodfellas ma 16 okt | The Wolf of Wall
Street ma 23 en ma 30 okt | Focus
op Indonesië De vergeten krijgers
ma 6 nov, 20.30 (met inleiding en
Q&A door de regisseur)

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

Aquarius do 5 okt, 20.00 | di 10 okt,
14.00 en 20.00 | The Beguiled do 19
okt, 20.00 | di 24 okt, 14.00 en 20.00
| Maudie do 12 okt, 20.00 | di 17 okt,
14.00 en 20.00 | Tulipani do 2 nov,
20.00 | di 7 nov, 14.00 en 20.00 | Tulip Fever do 26 okt, 20.00 | di 31 okt,
14.00 en 20.00 | Walk With Me do 9
nov, 20.00 | di 14 nov, 14.00 en 20.00

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

La ciel flamand zo 5 en wo 8 nov | In
Persuit of Silence za 29 okt en wo 1
nov (met inleiding) | Paterson zo 22
en wo 25 okt | Verdwijnen zo 15 en
wo 18 okt | Film Extra La danseuse vr 20 okt | A Streetcat Named Bob
vr 3 nov

Doetinchem

Drachten

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

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

The Beguiled do 2, za 4 en di 7 nov,
20.30 | di 7 nov ook, 14.00 | vr 10 nov,
16.00 | Indivisibili vr 13, ma 16, wo 18
en zo 22 okt, 20.30 | Kedi vr 13 okt,
16.00 | zo 15 okt, 20.30 | Una mujer fantástica vr 20, ma 23 en zo 29
okt, 20.30 | di 24 okt, 10.00 | The Net
vr 3, zo 5 en ma 6 nov, 20.30 | The
Only Living Boy in New York do 26,
za 28 en di 31 okt, 20.30 | di 31 okt
ook 14.00 | Through the Wall do 12
en za 14 okt, 20.30 | di 17 okt, 14.00
en 20.30 | Tulip Fever ma 19, za 21,
vr 27 en ma 30 okt, 20.30 | di 24 okt,
14.00 | di 31 okt, 10.00 | Martin Scorsese Special zo 29 okt met: Taxi Driver (11.00) - Lunch (13.00) - Raging
Bull (14.00) | Exhibition on Screen
Rembrandt wo 1 nov, 20.30 | vr 3
nov, 16.00 | di 7 nov, 10.00

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

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl

Raw wo 18 okt, 20.00 | Straw Dogs
wo 25 okt, 20.00 | It’s All About
Food: TransitieCinema Film en gesprek vr 13 okt, 19.30 | Eastern Neighbours Film Festival do 26 t/m za
28 okt

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

The Beguiled do 26 t/m ma 30 okt,
20.30 | Du Forsvinder do 2 t/m ma
6 nov, 20.30 | Maudie do 12 t/m ma
16 ok, 20.30t | Tulip Fever do 19 t/m
ma 23 okt, 20.30 | Walk With Me di
7 nov, 20.30

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

Premières Borg/McEnroe vanaf do
12 okt | Daphne vanaf do 19 okt | Le
Fidèle vanaf do 2 nov | The Glass
Castle vanaf do 19 okt | Kleine IJstijd vanaf do 19 okt | Loving Vincent
vanaf do 26 okt | Oude Liefde vanaf do 2 nov | White Sun vanaf do 26
okt | Nog te zien Kedi | Loveless |
Walk With Me | Weekfilms 120 BPM
speelweek 12 okt | Félicité speelweek
19 okt | Manifesto speelweek 26 okt
(met inleiding op 26 okt) | Tramontane speelweek 12 okt | Special Tijd
om te sterven zo 15 okt, 16.45 | Mar-

IT STAINS THE SANDS RED

Het verdoemde Amsterdam
Amsterdamned heet het festival

dat Mister Horror Jan Doense vorig
jaar oprichtte als eerbetoon aan
Dick Maas, door Doense ‘Neerlands enige echte genrefilmmaker’
genoemd. De eerste editie van het
festival dat horror, fantasy, scifi en
cult vertoont, sloeg aan, zodat we
van 25 t/m 27 oktober in Kriterion
naar de tweede editie kunnen. Op
het programma staan tien films.
Het festival opent, uiteraard, met
een klassieker van Dick Maas. Vorig jaar was dat Amsterdamned, dit
jaar De lift, zijn doorbraakfilm uit
1984. Onder andere Dick Maas en
Willeke van Ammelrooy zijn bij de
vertoning van de digitaal opgepoetste griezelfilm aanwezig. Vóór
De lift wordt de korte zwarte komedie Salvatore van Maarten
Groen vertoond. Daarin pakt een
oude Italiaan in een verzorgingshuis zijn oude metier – drie keer
raden wat dat is – nog één keer op
als hij geterroriseerd wordt door
een lompe verzorger. Ook de makers van deze film zijn aanwezig.
Dat er bloed vloeit op het festival spreekt voor zich. Zoals in It
Stains the Sands Red (Colin Miniham), waarin een vrouw in de

woestijn in de buurt van Las Vegas
hinderlijk op de hielen wordt gezeten door een zombie. In Game of
Death (Sebastien Landry) kampt
een vriendengroepje met een ander
probleem: hun hoofden zullen exploderen als zij niet snel een moord
plegen. Het dilemma is niet bevorderlijk voor de vriendschap. In Psiconautas, los niños olvidados (Pedro Rivero) zijn drie kinderen zo
onverstandig om van huis weg te
lopen. Een vader en een zoon, beiden lijkschouwers, krijgen het in
The Autopsy of Jane Doe (André
Øvredal) moeilijk als zij het lichaam van een mysterieuze vrouw
moeten identificeren. In The Evil
Within (Andrew Getty) zit het
kwaad inderdaad van binnen bij
een jongen, die door zijn spiegelbeeld opdracht krijgt om te moorden. In The Void (Jeremy Gillespie)
krijgt een politieagent met vreemde gewelddadige voorvallen te maken. Naast de recente genrefilms
brengt Amsterdamned met drie
geweldige klassiekers een hommage aan John Boorman: Deliverance
(1972), Zardoz (1974) en Excalibur
(1981).
AMSTERDAMNEDFILMFESTIVAL.NL

120 BPM wo 29 nov, 20.30 | The Beguiled do 2, vr 3 en za 4 nov, 20.30
| Daphne do 16, vr 17 en za 18 nov,
20.30 | A Family Quartet zo 12 nov,
11.00 | The Glass Castle do 30 nov,
vr 1 dec en za 2 dec, 20.30 | Loveless vr 10 en za 11 nov, 20.30 | Loving
Vincent wo 15 en wo 22 nov, 20.30
| Maudie do 26 en vr 27 okt, 20.30 |
Una mujer fantástica do 12, vr 13 en
za 14 okt, 20.30 | The Nile Hilton Incident wo 18 en wo 25 okt, 20.30 |
Tulipani do 19 t/m za 21 okt, 20.30 |
Victoria and Abdul do 23, vr 24 en za
25 nov, 20.30 | Wind River wo 1 en
wo 8 nov, 20.30 | Lunchfilm Hampstead do 2 nov, 10.30

Thomas heeft de
film met zijn grote
aandacht voor au
thentieke details
een ‘antropologi
sche landkaart’
genoemd. Met
spaarzame dia
loog en een sub
tiele soundtrack
zonder toege
voegde muziek
doet dit eerder
denken aan een
droomachtig visi
oen dan aan een
traditionele kos
tuumfilm. Een im
pressionistisch
noodlotsdrama
dat als het ware
de ademhaling
van die tijd laat
voelen.
11111
Leo Bankersen over Vazante
in de Filmkrant

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

Borg/McEnroe do 12 okt | A Gentle
Creature do 26 okt | HhhH – The Man
with the Iron Heart do 12 okt | Insyriated do 19 okt | Kleine IJstijd do 19
okt | Liefde is aardappelen do 12 okt
| Loving Vincent do 26 okt | Oude
Liefde do 2 nov | Tschick do 12 okt |
We Margiela do 26 okt | Woodshock
do 19 okt
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

Bram Fischer ma 30 okt t/m wo 1
nov, 20.00 | Dunkirk ma 9 t/m wo
11 okt, 20.00 | I Am Not Your Negro
ma 16 t/m wo 18 okt, 19.30 | La región Salvaje ma 23 t/m wo 25 okt,
20.00 | Wonder Woman ma 6 t/m wo
8 nov, 20.00

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

The Fury of a Patient Man ma 16 okt,
20.15 | wo 18 okt, 19.00 | Pop Aye di
17 okt, 19.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

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

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

L’amant double ma 23, do 26 en di
31 okt en wo 1 nov | The Big Sick do
12, vr 13 en di 17 okt | Kedi wo 18 okt
| My Cousin Rachel wo 18 t/m vr 20
en di 24 okt | La región Salvaje ma 16
en wo 25 okt

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182‑522 200 |
filmhuisgouda.nl
The Beguiled vr 20 okt, 19.00 | di 24
okt, 14.00 | do 26 okt, wo 1 nov en di
7 nov, 20.30 | za 28 okt, 18.30 | za 4
nov, 15.30 | Gifted vr 27 okt, 21.45 |
ma 30 okt, 20.30 | di 31 okt, 14.00 |
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Russische ijzervreters

gelegen dorp van verse voorraden
voorzien. Op 23 oktober staat
Gatherers of the Sea Grass (Maria
Murashova) op het programma. De
film portretteert seizoensarbeiders
die ver van de moderne beschaving
op een eilandje in de Witte Zee
zeewier oogsten. De reeks besluit
31 oktober met The Last Limousine
(Daria Khlestkina), over de geschiedenis van de legendarische
ZIL-autofabriek in Moskou, waar
ooit zeventigduizend arbeiders
werkten, maar die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hopeloos ten onder ging.

De Russische nieuwe rijken die al
dan niet door corruptie in weelde
baden, ontbreekt het niet aan publiciteit in de westerse media. Met
geld smijtende Russen in internationale vakantieoorden doen het
altijd goed. Maar hoe zit het met
Russen die noeste arbeid verrichten op afgelegen plekken? Over
hen weten we nauwelijks iets, omdat de meeste correspondenten
liever in Moskou zitten dan in afgelegen gebieden waar geen goede
restaurants zijn.
Goed idee van De Balie om in
samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis onder de titel Russische ijzervreters de schijnwerper
nu eens op Russen te zetten die het
loodzware werk doen dat Joris
Ivens in het stalinistische Russische verleden romantiseerde in
propagandafilms als Komsomol
(1933). Wat is er sinds de val van
het communisme veranderd voor
deze Russen? De Balie laat het zien
met vier documentaires. Twee er-

van zijn te zien op 14 oktober. Grumant: Island of Communism (Ivan
S. Tverdovskiy) portretteert in Barentsburg, een grauwe nederzetting op Spitsbergen, mijnwerkers
in de kolenmijnen. Voorafgaand
aan de film praat Arnout Brouwers,
ex-Ruslandcorrespondent van de
Volkskrant, over de Russische
rouwdouwers-mentaliteit. Ook te
zien die avond is 31st Haul (Denis
Klebleev), over twee mannen die
met een oude aftandse tank een af-

vr 3 nov, 15.30 | za 4 nov, 21.15 | Die
Göttliche Ordnung vr 3 nov, 21.45
| zo 5 nov, 11.00 | Hampstead vr 13
okt, 21.45 | zo 15 okt, 11.00 | di 17 okt,
20.30 | za 21 okt, 18.30 | zo 22 okt,
20.00 | In Blue zo 22 okt, 16.00 | wo
25 okt, do 2, 20.30 | vr 27 okt, 15.30
| zo 29 okt, 11.00 | di 7 nov, 14.00 |
Kedi wo 18 okt, 16.00 | Maudie vr 13
okt, 15.30 | Una mujer fantástica do
12 okt, 20.30 | di 17 okt, 16.00 | za 21
okt, 21.15 | The Nile Hilton Incident
za 14 okt, 21.15 | ma 16 okt, 20.30 |
Tulipani za 4 nov, 18.30 | wo 8 nov,
20.30 | Tulip Fever za 14 okt, 18.30
| zo 15 okt, 16.00 | do 19 en di 31 okt,
20.30 | zo 22 okt, 11.00 | vr 27 okt,
19.00 | za 28 okt, 15.00 | zo 29 okt,
20.00 | Victoria & Abdul vr 3 nov,
19.00 | ma 6 nov, 20.30 | Walk With
Me vr 13 okt, 19.00 | zo 15 okt, 20.00
| vr 20 okt, 15.30 | Who is Alice ma
23 okt, 20.00 | Wind River vr 20 okt,
21.45 | di 24 okt, 20.30 | za 28 okt,
21.15 | zo 29 okt, 16.00

2 nov | Mijlpalenfilm A Clockwork
Orange ma 6 nov |
4 RKZ Bios

Câini zo 15 okt | Howards End zo 22
okt | Una mujer fantástica zo 29 okt

Groningse première The Teacher
za 21 en ma 23 okt, 20.30 | Camera Japan Eriko, Pretended ma 16
okt, 20.30 | Over the Fence za 14
okt, 20.30 | Halloween Madness
The Devil’s Candy za 28 en ma 30
okt, 20.00 | The Void za 28 en ma 30
okt, 22.00

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

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

Premières Brigsby Bear vanaf do 19
okt | Daphne vanaf do 19 okt | Gentle
Creature vanaf do 26 okt | The Glass
Castle vanaf do 19 okt | Jupiter’s
Moon vanaf do 2 nov | Loving Vincent vanaf do 26 okt | Tschick vanaf do 12 okt | White Sun vanaf do 26
okt | Filmconcert Oktober za 14 okt
| Docs Jan Sierhuis zelfportret zo 15
okt | Liefde is aardappelen wo 18 okt
(met nagesprek) | School life wo 25
okt | We Margiela wo 1 nov | Groningse Nieuwe #74 SUN / MOON zo 15 |
Sneak Preview Amongst Friends ma
16 okt | Your Cinema #5 wo 18 okt |
Royal Opera House Live Alice’s Adventures in Wonderland ma 23 okt
| Ciné-club Otez-moi d’un doute di
24 okt | Exhibition on Screen Hokusai zo 29 okt | Cinemadiner Perfetti sconosciuti di 31 okt | Halloween
IT & Thomas Olde Heuvelt di 31 okt
| Boek & Film My Cousin Rachel do

DEBALIE.NL

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

O.a. verwacht Borg/McEnroe vanaf do 12 okt | Liefde is aardappelen
zo 15 okt | Loving Vincent vanaf do
26 okt (zo 22 okt voorpremière) | The
Square vanaf do 9 nov

Heerlen

Aquarius do 19 en za 21 okt, 20.00 |
vr 20 okt, 14.00 | Beyond the Mountains and Hills zo 22 okt, 14.00 | ma
23 okt, 20.00 | Eternité za 28 okt,
20.00 | zo 29 okt, 14.00 | The Eyes of
my Mother ma 30 okt, 20.00 | Felicité vr 3 en za 4 nov, 20.00 | La helada negra do 26 en vr 27 okt, 20.00
(Eng. ondertiteld) | La mort de Louis
XIV za 14 en ma 16 okt, 20.00 | Patti Cake$ zo 5 nov, 14.00 | ma 6 nov,
20.00 | Summer 1993 do 12 en vr
13 okt, 20.00 | White Sun vr 20 okt,
20.00 (voorpremière)

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

La Chana vr 3 nov, 16.00 | za 4 en wo
8 nov, 20.15 | La fille de Brest zo 5
nov, 15.00 | vr 10 en wo 15 nov, 20.15 |
The Fury of a Patient Man wo 25 t/m
vr 27 okt, 20.15 | I Am Not Your Negro
vr 13 okt, 16.00 | wo 18 okt, 20.15 |
Lady Macbeth vr 3, do 9 en za 11 nov,
20.15 | The Other Side of Hope za 28
okt, wo 1 en do 2 nov, 20.15 | Coming
Out Festival Carol vr 13 okt, 20.15
| The Danish Girl za 14 okt, 20.15 |
Moonlight do 12 okt, 20.15 | Overijssels Filmfestival Auf Einmal vr 20 en
za 21 okt (met inleiding), 20.15 | Manifesto do 19 okt, 20.00 (met inleiding) | vr 20 okt, 16.00

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

O.a. verwacht Youth (La giovinezza)
vanaf zo 22 okt | You Were Never Really Here vanaf wo 18 okt

Hoogeveen
4 Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15 - 22.00
Denail ma 16 okt | Layla M. di 14 nov |
Paterson di 31 okt en ma 6 nov

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

Verwacht Borg/McEnroe vanaf do

Insyriated in MtM On Tour

ADVERTORIAL

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00
Down to Earth di 17 en wo 18 okt |
Manchester by the Sea di 7 en wo
8 nov

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

In november vertoont Movies that
Matter On Tour de speelfim Insyriated.
In een appartement in hedendaags Syrië probeert de energieke
Oum Yazan wanhopig om haar familie bijeen te houden, terwijl het
buiten bommen regent. Er is weinig voedsel of water, maar naar
buiten gaan is levensgevaarlijk:
overal liggen scherpschutters op
de loer.

Deze claustrofobische, dwingende film toont hoe een liefdevolle thuisbasis in een oorlogssituatie
verandert in een gevangenis. De
film is te zien in zeventien filmtheaters door heel Nederland. Na de
vertoning is er een nagesprek met
journalisten, experts of ervaringsdeskundigen. Insyriated won de
Panorama Audience Award op het
Filmfestival van Berlijn.
MOVIESTHATMATTER.NL

Houten
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 |
filmaandeslinger.nl | Aanvang:
20.00, tenzij anders aangegeven

Het acteerensem
ble beleeft zicht
baar lol aan het in
guerrillastijl ge
draaide vrienden
portret, maar het
ruige rock-’n-rollverleden dat ze
delen, komt
slechts mondjes
maat tot leven. De
film wint aan au
thenticiteit door
Kas te laten spe
len door een van
Nederlands’ wei
nige echte rock
sterren, Peter te
Bos van Claw Boys
Claw. Toch blijft
het braaf.
11111
Fritz de Jong over Kleine
IJstijd in de Filmkrant

Donkeyote zo 29 okt, 13.30 | Maudie do 26 en vr 27 okt | The Nile Hilton Incident di 17 okt | The Only Living Boy in New York do 19 en vr 20
okt | Paris Can Wait di 31 okt | Sage
femme di 24 okt, 20.00 | Tulip Fever
do 12 en vr 13 okt | FilmClub Tulip Fever wo 18 okt, 10.00 | Filmfan Avond
Maudie za 21 okt

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl | Aanvang:
20.30, zondagfilm: 16.00
La fille de Brest vr 13 en za 14 okt |
Viceroy’s House vr 20 en za 21 okt |
Vincent vr 27 en za 28 okt

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

120 BPM do 19 okt | Die Göttliche Ordnung do 12 okt | Jupiter’s
Moon do 2 nov | The Killing of a Sacred Deer do 23 nov | Loving Vincent do 26 okt | The Man Who Saw
Too Much zo 15 okt | Robin de Puy - Ik
ben het allemaal zelf za 14 okt | The
Secret Life of Walter Mitty zo 22 okt
| Noordelijk Film Festival wo 8 tot
zo 12 nov

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl | Aanvang: 19.45
The Other Side of Hope di 24 okt |
Raw di 7 nov | Sage femme di 17 okt |
Sprakeloos di 31 okt

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | detuininleusden.nl | Vertoning van
sept t/m mei
I, Daniel Blake ma 16 en di 17 okt |
Down to Earth zo 22 okt (o.v.b.) |

Lisse

Aquarius za 4 nov, 20.15 | di 7 nov,
14.00 | The Circle do 19 en za 21 okt,
20.15 | Django za 14 okt, 20.15 | di 17
okt, 14.00 | Lady MacBeth zo 29 okt,
20.15 | di 31 okt, 14.00 | Louise en hiver ma 6 okt, 20.15 | Paris Can Wait
za 28 en ma 30 okt, 20.15 | Una ma
23 okt, 20.15 | di 24 okt, 14.00 | Klassieker RoboCop ma 6 nov, 20.15

4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

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

Denial di 14 nov | The Eagle Huntress di 21 nov | Howards End di 7 nov
| Un sac de billes di 31 okt | Sprakeloos di 24 okt | Viceroy’s House di 28
nov | Leids International Filmfestival Voorpremière (titel nog niet bekend) di 17 okt

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

12 okt | Daphne vanaf do 19 okt | The
Glass Castle vanaf do 19 okt | Kleine
IJstijd vanaf do 19 okt | Loving Vincent vanaf do 26 okt | FilmPlus I Am
Not Your Negro zo 15 okt, 14.00 (met
inleiding) | Exhibition on Screen The
Artist’s Garden - American Impressionism wo 8 nov, 19.30 | Documentaire In Persuit of Silence zo 29 okt,
14.00 (met inleiding en nagesprek) |
In het hoofd van mijn zusje di 14 nov,
20.00 (met nagesprek)

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

Hilversum

GRUMANT: ISLAND OF COMMUNISM

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

Helmond

INSYRIATED
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Wetenschap en film
Wetenschap is populair. Zie de
tv-colleges van Robbert Dijkgraaf.
Goed idee dus drie jaar geleden om
het wetenschapsfestival Dutch In-

ternational Science Film Festival

op te richten. Op de derde editie,
die van 8 t/m 12 oktober in Nijmegen, met als centrale festivallocatie filmtheater Lux, wordt gehouden, staan 45 recente wetenschapsfilms – veel documentaires
maar ook speelfilms – op het programma. De meeste films gaan
over actuele thema’s als klimaatverandering, technologie, voedselproductie en ruimteonderzoek.
Bij alle films worden gesprekken
gehouden met wetenschappers en
filmmakers. Een kleine greep uit
het programma. Chasing Coral
(Jeff Orlowski) onderzoekt met
prachtige onderwaterfotografie de
verdwijning van het koraal. Cyborgs Among Us (Rafel Duran Torrent) gaat in op de implicaties van
technologische implantaten in ons
lichaam. Is de toekomstige mens
een cyborg? The Farthest (Emer
Reynolds) staat stil bij de spectaculaire reis van de Voyager 1, die als
eerste ruimtesonde buiten ons
zonnestelsel is getreden. De documentaire Food Evolution (Scott

Kennedy) ontrafelt de op ongefundeerde angsten gebaseerde onzinverhalen over voedsel. Pre-Crime
(Matthias Heeder en Monika Hielscher) onderzoekt of misdaden in
de toekomst genetisch te voorspellen zijn. En Unseen Enemy (Janet Tobias) gaat over het gevaar
van nieuwe epidemieën door nog
onbekende virussen.
Als speelfilms zijn onder meer
te zien: Hidden Figures (Theodore
Melfi), dat een hommage brengt
aan de zwarte rekenvrouwen die de
eerste bemande Amerikaanse
ruimtevlucht mogelijk maakten en
The Young Karl Marx (Raoul Peck),
waarin de jonge Marx in gesprekken met vrienden en vriendinnen
zijn opvattingen toetst.
Natuurlijk wordt er ook gepraat
op het festival. Technoproducer en
wetenschapper Max Cooper presenteert zijn wetenschappelijke
project Emergence. Denker des
Vaderlands René ten Bos houdt een
lezing over het festivalthema No
Facts, No Future. Ook is er een panelgesprek over de financiering
van wetenschapsfilms. Hoe vind je
geld voor deze films?
INSCIENCEFESTIVAL.NL

Een man die Ove heet di 10 okt | Tulip
Fever di 24 okt

Nijmegen

Roermond

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

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

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

Verwacht Borg/McEnroe vanaf do
12 okt | Brigsby Bear vanaf do 19 okt
| Daphne vanaf do 19 okt | A Gentle Creature vanaf do 26 okt | The
Glass Castle vanaf do 19 okt | Good
Time vanaf do 12 okt | HhhH - The
Man With the Iron Heart vanaf do
12 okt | Kleine IJstijd vanaf do 19 okt
| Liefde is aardappelen vanaf do 12
okt | Loving Vincent vanaf do 26
okt | Tschick vanaf do 12 okt | White Sun za 28 okt | Dutch International Science Film Festival wo 8 t/m
zo 12 nov

4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
La pazza gioia vr 13 okt, 20.15

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

Borg/McEnroe vanaf do 12 okt | Brigsby Bear vanaf do 19 okt | Daphne vanaf do 19 okt | A Gentle Creature vanaf do 26 okt | The Glass Castle vanaf do 19 okt | HhhH-The Man
With The Iron Heart vanaf do 12 okt |
Kleine IJstijd vanaf do 19 okt | Loving
Vincent vanaf do 26 okt | Tschick
vanaf do 12 okt | 1 jaar Lumière C’est
la vie zo 15 okt, 17.00 | Griezelpremière za 14 okt, 14.00 | Limburgia zo 15
okt, 15.00 | Loving Vincent zo 15 okt,
15.00 en 17.00 | The Square za 14 okt,
20.15, zo 15 okt, 12.00 | Surprisefilm
za 14 okt, 21.00 | 100 jaar Oktober
revolutie Liefde is aardappelen ma
16 okt, 19.00 | Torn From The Flag ma
23 okt, 19.00 | De Rode Ziel vanaf ma
23 okt | Filmconcert Oktober ma 30
okt, 19.00 | Best of Secret film festival The Women’s Balcony zo 29 okt,
15.00 | Norman zo 29 okt, 17.10

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613
482 | cinemamiddelburg.nl
The Beguiled vanaf vr 20 okt | A Family Quartet vr 3 en zo 5 nov, 15.00
| za 4 nov, 21.30 | ma 6 nov, 14.00
| Insyriated do 7 nov, 20.00 | Lief-

de is aardappelen do 26 okt, 20.00
| vr 27 okt, 21.30 | ma 30 okt, 14.00 |
Maudie vanaf do 19 okt | Una mujer
fantástica do 12 en zo 15 okt, 20.00
| vr 13 okt, 19.00 | za 14 okt, 21.30 |
Paris Can Wait do 12 okt, 15.30 | vr
13 okt, 21.30 | za 14 okt, 19.00 | zo 15
okt, 15.45 | di 17 okt, 20.00 | Speciale
documentaire Middelburg 800 vanaf za 28 okt

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl
I Am Not Your Negro do 26 okt | Louise en hiver do 19 okt | Manchester by the Sea wo 25 okt | Waterboys do 12 okt | Avondje Bert Haanstra Van Fanfare tot Alleman wo
18 okt, 20.00 | Documentaires The
Beatles Eight Days a Week wo 8 nov,
19.45 | Hidden India (BBC Earth) wo
1 nov, 19.45

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30
Twelve Years a Slave do 26 okt,
19.30 (met toelichting) | Filmcyclus
Cinema China Deel I Inleiding, 19.30
en aansluitend film uit Volksrepubliek China za 4 nov(+ chinees eten-

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

Un bacio vr 13 okt, 20.30 | The Big
Sick za 21 okt, 20.30 | zo 22 okt,
13.30 | di 24 okt, 20.30 | Donkyote di 31 okt, 13.30 en 20.30 | King of
the Belgians vr 20 okt, 20.30 | di 24
okt, 13.30 | Louise en hiver di 17 okt,
13.30 en 20.30 | Una mujer fantástica za 14 okt, 20.30 | Sage femme di 7
nov, 13.30 en 20.30 | Their Finest vr
27 okt, 20.30 | Una za 28 okt, 20.30

Oirschot

CHASING CORAL

Purmerend

tje om 18.00, reserveren nodig)| Deel
II Inleiding, 19.30 en aansluitend film
uit Hongkong do 9 nov | Deel III Inleiding, 19.30 en aansluitend film uit
Taiwan do 16 nov | Deel IV Inleiding,
19.30 en aansluitend film uit Volksrepubliek do 23 nov

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

20th Century Women di 14 en wo 15
nov | Down to Earth di 14 nov | King
of the Belgians di 7 nov | The Sense of an Ending di 31 okt en wo 1 nov |
Viceroy’s House di 28 en wo 29 nov |
Overijssels Film Festival Auf Einmal
di 24 en wo 25 okt (met inleiding)

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

L’amant double zo 15 t/m di 17 okt,
20.30 | ma 16 okt ook 16.00 | Aquarius zo 22 okt t/m di 24 okt, 20.30 |
ma 23 okt ook 16.00 | The Big Sick
zo 29 t/m di 31 okt, 20.30 | ma 30
okt ook 16.00 | Una mujer fantástica zo 5 nov t/m di 7 nov, 20.30 | ma
6 nov ook 16.00 | Walk With Me wo
18 en do 19 okt, 20.30 | Exhibition on
Screen British Museum Presents:
Hokusai wo 1 nov, 16.00 en 20.30

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

Die Göttliche Ordnung do 12 okt | Loveless do 2 nov | Maudie do 19 okt |
Patti Cake$ do 26 okt | Filmzondag
Howards End zo 12 nov, 11.00 (met
inleiding en koffie/thee-complet)

Zvjagintsev leent
uit het thrillergen
re en verwijst rij
kelijk naar Ingmar
Bergmans Scènes
uit een huwelijk
om Rusland een
spiegel voor te
houden. Niet de
zwarte spiegel uit
Black Mirror (het
zwarte scherm
van een smartp
hone) waar de
personages van
Loveless zo aan
verknocht zijn,
maar een aan
klacht tegen de
haperende moraal
van zijn landgeno
ten.
11111
Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

L’amant double vanaf do 12 okt |
Django vanaf do 2 nov | Just Like Our
Parents vanaf do 12 okt | Kedi vanaf
do 19 okt | La mort de Louis XIV vanaf do 12 okt | The Nile Hilton Incident
vanaf do 26 okt | Tulip Fever vanaf do
19 okt | Wakefield vanaf do 12 okt |
Special Silent Land wo 25 okt, 19.30
(Regisseur aanwezig en Chefkok Rob
Custers verzorgt een bij de film passend gerecht)

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

O.a. verwacht Brigsby Bear vanaf do 19 okt | Le Fidèle vanaf do 2 nov
| Good Time vanaf do 12 okt | HHhH
vanaf do 12 okt | Kapitein Onderbroek: Het eerste grote avontuur

vanaf do 12 okt | Loving Vincent vanaf do 26 okt | The Snowman vanaf
do 2 nov | The Square vanaf do 9 nov
| Your Name vanaf do 2 nov | Sneak
Preview elke di om 21.30 | Amongst
Friends ma 16 okt | KINO 1 jarig bestaan Met de films: Your Name, The
Killing of a Sacred Deer, You Were
Never Really Here, Sorcerer (1977)
vr 20 t/m zo 22 okt | Breakfast at
KINO Loving Vincent zo 22 okt | Royal Opera House Alice Adventures in
Wonderland (live) ma 23 okt | Avond
van de Vieze Film za 28 okt | Cineville Filmquiz zo 29 okt | IFFR KINO #10
Viva wo 1 nov | REC Film A Life in Waves wo 1 nov | REC Film Kuso wo 1 nov
| Rotterdamned za 4 en zo 5 nov | Expat Arthouse Le Fidèle ma 6 nov
4 Lantaren Venster

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

Verwacht Daphne vanaf do 19 okt
| Liefde is aardappelen vanaf do 12
okt | Loving Vincent vanaf do 26 okt
| Voorpremières Brigsby Bear wo
18 okt, 19.15 | Loving Vincent zo 15
okt, 14.00 (Q&A) | We Margiela zo
22 okt, 19.00 | Docs Chasing Trane:
The John Coltrane Documentary vr
20 okt, 21.00 | The Salt of the Earth
zo 15 okt, 11.30 | De vergeten krijgers
vr 20 okt, 19.00 | We Are X do 26 okt,
21.00 | Black Achievement Month
Tangerine di 24 okt, 21.00 | The Watermelon Woman di 31 okt, 19.30 |
Exhibition on Screen David Hockney at the Royal Academie of Arts
zo 22 okt, 10.30 | di 24 okt, 19.30 | vr
27 okt, 14.15

Schagen

Naar Leiden!
Het in 2006 door een paar cinefiele
studenten opgerichte Leiden International Film Festival (LIFF) is inmiddels niet meer weg te denken.
Dat is knap. De elfde editie van het
festival vindt plaats van 27 oktober
t/m 5 november, met als officiële
als openingsfilm Suburbicon van
George Clooney, naar een script
van Ethan en Joel Coen. De publieksopener is Battle of the Sexes
(Jonathan Dayton en Valerie Faris,
makers van Little Miss Sunshine),
over de legendarische tennismatch
tussen Billie Jean King en Bobby
Riggs in 1973. Met Emma Stone en
Steve Carell. De twee films zijn niet
de enige voorpremières, want die
vormen een belangrijke pijler van
het festival. Zo is ook te zien The
Killing of a Sacred Deer van Yorgos
Lanthimos, de Griekse regisseur
die met Dogtooth en The Lobster
het woord ‘bizar’ stevig oprekte. In
The Killing of a Sacred Deer neemt
een hartchirurg een tiener onder
zijn hoede. Het festival prijst de
film aan met ‘nog gruwelijker, nog
absurder en nog fijner om ineengekrompen naar te kijken’. Dat zit dus
goed. Uit een ander vaatje tappen
Olivier Nakache en Eric Toledano,
die we kennen als regisseurs van de
megahit Intouchables. Het festival
toont de voorpremière van hun
nieuwe film C’est la vie, waarin een
cateraar van een spectaculaire
bruiloft in een zeventiende-eeuws
kasteel kopje onder dreigt te gaan
in de chaos.

BATTLE OF THE SEXES

Voorpremières zijn leuk maar
de American Indie Competition is
het hart van het festival. Het bevat
de beste films uit de Amerikaanse
onafhankelijke cinema. Te zien is
onder meer het komische Band Aid
(Zoe Lister-Jones), waarin een ruziënd stel op het idee komt om hun
ruzies te gebruiken voor liedjes in
een door hen op te richten band. In
Menashe (Joshua Z. Weinstein) valt
niet te lachen, want daarin vecht
een orthodox-joodse vader voor
de voogdij over zijn kind. Becoming
Bond is een speelfilm over George
Lazenby, de Australische autoverkoper die in 1969 James Bond
speelde in On Her Majesty’s Secret
Service, waarna hij een contract
voor zes volgende films afsloeg.
Het festival sluit af met Last Flag
Flying van Richard Linklater
(Boyhood). In de tragikomedie
gaan drie Vietnamveteranen de in
Irak omgekomen zoon van één van
hen begraven. De winnaar van de
Amerikan Indie Competition gaat
naar huis met de publieksprijs.
LIFF.NL
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Utrecht

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

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

20th Century Women do 19 t/m za 21
okt | The Bleeder do 12 en vr 13 okt |
Sage Femme do 26 en vr 27 okt | Una
do 2 en vr 3 nov

Verwacht
Daphne vanaf do 19 okt |
Liefde is aardappelen vanaf do12
okt |
Roze Film Die Mitte der Welt wo
18 okt
4 Louis Hartlooper Complex

Schiedam

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

4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

Verwacht Good Time vanaf do 12 okt
| Loving Vincent vanaf do 26 okt
4 Springhaver 1 en 2

Schijndel

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
springhaver.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma

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

Verwacht Good Time vanaf do 12 okt
| Loving Vincent vanaf do 26 okt |
Animatiehoofdstad Job, Joris & Marieke + Frame Order & il Luster Films
+ Winnaars HAFF 2017 zo 15 okt

Réparer les vivants di 7 nov, 20.30
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70 | Reserveren noodzakelijk

Themafilm Kwetsbaar kind di 17 okt,
20.00 | Themafilm Talent di 24 okt,
20.00 | Wereldcinema: Brazilië di 31
okt, 20.00

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

L’amant double t/m wo 18 okt | The
Beguiled 19 okt t/m 8 nov | The Big
Sick 13 t/m 29 okt | Kedi 27 okt t/m 1
nov | Loving Vincent 2 t/m 8 nov | La
mort de Louis XIV 26 okt t/m 8 nov |
Una mujer fantástica 12 t/m 25 okt |
The Nile Hilton Incident t/m za 21 okt
| Raw 26 t/m 31 okt | Victoria & Abdul 2 t/m 22 nov | Your Name 2 t/m 8
nov | Filmcursus British Film di 24,
31 okt en 7 nov | DOCUpodium Watermark 20, 22 en 25 okt | DocFest
on Tour Gaza Surf Club 27 okt

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

L’amant double di 21 nov | The Big
Sick di 7 nov | Little Men di 14 nov
| Magellanes di 24 okt | My Cousin
Rachel di 28 nov | Voir du Pays di 31
okt | Waldstille di 17 okt

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

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 2996
| cinecitta.nl | Raadpleeg de website
voor exacte tijden en data
In oktober Borg/McEnroe | Brigsy
Bear | Daphne | The Elephant Man |
Loveless | Loving Vincent | Me before you | No Place for a Rebel | Quand
on as 17 ans | En verder verwacht
Opera’s live uit London

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

L’amant double do 26 okt | Donkyote do 19 okt | Die göttliche Ordnung
do 12 okt

Het is meestal een
flauwe poging om
aandacht te krij
gen, maar bij
Mother! is het uit
roepteken in de ti
tel terecht. Aron
ofsky neemt een
voorsprong op de
naderende Apoca
lyps en springt
met deze oer
schreeuw tot aan
zijn knieën in de
modder, de stront,
de pus en het
bloed van onze
angstige tijden.
111123
Joost Broeren-Huitenga in de
Filmkrant

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

The Beguiled ma 6 nov, 20.00 | Dunkirk ma 23 okt, 20.00 | Hampstead
ma 30 okt, 20.00 | Kedi di 7 nov,
20.00 | Retour en Bourgogne ma 16
okt, 20.00

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

Da Bounce Urban Film Festival
Je kunt vaststellen dat het filmaanbod in de bioscoop weinig divers is,
maar je kunt er ook iets aan doen.
Dat doet het Da Bounce Urban Film
Festival, waarvan de vierde editie
van 1 t/m 5 november in Pathé Arena en het Bijlmer Parktheater wordt
gehouden. Het vijfdaagse festival
vertoont vijfentwintig films van
zwarte filmmakers met een overwegend zwarte cast en over onderwerpen die geworteld zijn in de
zwarte Amerikaanse cultuur. Naast
Hollywoodfilms vertoont het festival onafhankelijke films, documentaires en tv-series die gaan over diversiteit, racisme, LGBQT en vrouwenemancipatie. Naast vertoningen zijn er panels en debatten. Een
kleine greep uit het programma. De
docuserie Black Love (Codie Elaine
Oliver) gaat op zoek naar de succesfactoren van een langdurig huwelijk. Beroemde Amerikanen, onder
wie filmster Viola Davis, praten
over hoe het hen lukt. De speelfilm
Gook (Justin Chon) speelt zich af
tegen de achtergrond van de rassenrellen in 1992 in Los Angeles.
Twee Koreaans-Amerikaanse

broers runnen een schoenenwinkel
die door plunderaars wordt bedreigd als de rellen uitbreken. De
documentaire Olympic Pride, American Predujice (Deborah Riley Raper) zoekt uit waarom zwarte Amerikaanse atleten, met als belangrijkste Jesse Owens, indertijd de
Olympische Spelen in 1936 Berlijn
niet boycotten. De film laat zien dat
zwarte atleten meer waardering
kregen van de Duitse bevolking dan
van hun landgenoten thuis. Over
partnergeweld gaat de speelfilm Till
Death Do Us Part (Christopher B.
Stokes). Een verliefd stel gaat samenwonen maar al snel ontpopt de
man zich tot een gewelddadige ti-

Waalwijk

31 okt

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

Woerden

Die Göttliche Ordnung zo 29 okt,
14.30 | za 4 nov, 20.00 | Hampstead za 14 okt, 20.00 | zo 22 okt,
14.30 | Kedi zo 15 okt, 14.30 | wo 25
okt, 20.00 | The Nile Hilton Incident za 28 okt, 20.00 | Lutherfestival Veenendaal Luther za 21 okt,
20.00 | Storm - Letters van Vuur za
21 okt, 15.30

Alles voor elkaar vanaf do 12 okt |
L’amant double ma 16 okt, 20.15 |
Home Again vr 27 en za 28 okt, 21.30
| Kedi vr 13, za 14 en ma 16 okt, 19.00
| di 17 okt, 20.15 | Kleine IJstijd vr 20,
za 21, ma 23 en ma 30 okt, 19.45 |
Loving Vincent di 24 okt, 11.00 | vr 27
okt, 21.30 | zo 29 okt, 16.00 | Maudie ma 30 okt, 20.15 | Sage femme
ma 23 okt, 20.15 | Ladies Night Alles
voor elkaar do 12 okt, 19.45

Venlo

Wageningen

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

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

Glory week van do 19 okt t/m wo 1
nov | La mort de Louis XIV week van
do 19 okt t/m wo 1 nov | Night of the
Living Dead week van do 26 okt t/m
wo 1 nov | Una week van do 19 okt
t/m wo 1 nov | Victoria and Abdul
week van do 19 okt t/m wo 1 nov | IMBISS-Food 10-daagse do 5 okt t/m
wo 18 okt met de films : The Island
and the Whales | It All Starts With
Beer | Mussles in Love | Paris Can
Wait | Retour en Bourgogne | Spokenjagers | Theater of Life

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) |
hetzeepaard.nl | Raadpleeg verder
de website
Just Like Our Parents do 12 okt,
20.30 | zo 15 okt, 16.15 | Une vie do
26 okt, 20.30 | zo 29 okt, 16.15

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Prinses Marijkelaan 4 | 071-561
2566 | filmtheatervoorschoten.nl |
Raadpleeg de website voor de actuele informatie

Aquarius do 19, za 21, vr 27, ma 30
okt en wo 1 nov, 20.00 | Just Like
Our Parents do 12, zo 15 en di 17 okt,
20.30 | Une mujer fantástica za 14
en ma 16 okt, 20.30 | The Nile Hilton Incident vr 20, ma 23, wo 25, za
28 en di 31 okt, 20.30 | Safari zo 22,
di 24, do 26 en zo 29 okt, 20.30 | Une
vie vr 13 en wo 18 okt, 20.30 | Wij
oogsten hier geluk (Harvesting Happiness) zo 15 okt, 16.00

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

It do 26 okt, 20.00 | Kedi zo 5 nov,
20.00 | The Only Living Boy in New
York do 2 nov, 20.00 | Sage femme
do 12 okt, 20.00 | Sense of an Ending
do 19 okt, 20.00

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

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

The Big Sick di 24 okt | Just Like Our
Parents di 7 nov | Lady Macbeth di

ran. Als de vrouw vlucht en een
nieuwe identiteit aanneemt, komt
haar leven tot rust, maar ze belandt
in een nachtmerrie als haar ex weer
opduikt.
Naast filmvertoningen is er het
programma Diversity in the Picture, dat het talent van zwarte acteurs en filmmakers zichtbaar
maakt voor een breed publiek. Zo
is er in samenwerking met het fotografiemuseum FOAM een foto-expositie over diversiteit in film
en media. Ook presenteren acht
jonge talenten hun fotowerk, dat
zij bij het Talent Lab van het Bijlmer Parktheater hebben gemaakt.
DBUFF.NL

BLACK LOVE

4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 |
annexcinema.nl | Raadpleeg de
website voor de actuele informatie

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

The Beguiled do 19 t/m ma 30 okt en
wo 1 nov | The Big Sick do 12 t/m zo 15
en wo 18 okt | Django za 28 okt | Donkeyote do 12 t/m zo 15 en di 17 okt |
Maudie do 26 t/m ma 30 okt en wo
1 nov | Paris Can Wait do 26 t/m ma
30 okt | Retour en Bourgogne do 19
t/m ma 23, wo 25 en vr 27 t/m zo 29
okt | Summer 1993 do 12, za 14, zo 15,
wo 18, vr 20 t/m zo 22 en di 24 okt |
Viceroy’s House vr 13 t/m di 17 en do
19 t/m zo 22 okt | KunstFilmFabriek
Ascenseur pour l’échafaud vr 13 okt

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuwstraat 2 | Reserveren via e-mail
cinemaarten@planet.nl | Aanvang:
20.15
Kedi di 17 okt | Loving Vincent di 31
okt | La mort de Louis XIV di 24 okt |
Summer 1993 di 7 nov

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

Broers do 12 okt, 14.30 | Dunkirk ma
23 okt, 14.30 | vr 13, ma 16 en di 24
okt, 20.15 | Kedi ma 6 en wo 8 nov,
20.15 | My Cousin Rachel di 7 nov,
10.30 | di 24 okt, do 26 okt, vr 3 en
ma 6 nov, 14.30 | vr 20, zo 22, ma
30 okt en wo 1 nov, 20.15 | Retour en
Bourgogne vr 13 en di 31 okt, 14.30
| za 14, wo 18 en ma 23 okt, 20.15 |
Sage Femme di 24 okt, 10.30 | wo
25, ma 30 okt en wo 8 nov, 14.30 |
do 19, za 21, zo 29 en di 31 okt, 20.15
| Sprakeloos di 17 okt, 10.30 | zo 29
okt, 14.30 | do 12 okt, 19.15 | zo 15, di
17, wo 25 en vr 27 okt, 20.15 | Summer 1993 di 31 okt, 10.30 | vr 27 okt,
wo 1 en do 2 nov, 14.30 | do 26 en za
28 okt, 20.15 | Tulip Fever zo 5 nov,
14.30 | do 2, za 4 en di 7 nov, 20.15 |
Une vie di 7 nov, 14.30 | vr 3 en zo 5
nov, 20.15

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

The Beguiled za 28 okt, 21.30 | ma
30 okt en do 2 nov, 20.00 | The Big
Sick di 31 okt en za 4 nov, 20.00 | Denial zo 15 en wo 18 okt, 20.00 | Dunkirk vr 20 en zo 22 okt, 20.00 | di 24
okt, 14.00 | La fille de Brest vr 13 okt,
20.00 | Maudie zo 29 okt, vr 3 en ma
6 nov, 20.00 | Summer 1993 za 14 en
ma 16 okt, 20.00 | Tulip Fever do 26
okt, 20.00 | za 28 okt, 19.00 | di 31
okt, 14.00 | Wakefield di 17, za 21 en
ma 23 okt, 20.00

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

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

24 Wochen ma 6 nov, 20.00 | Beyond the Mountains and Hills vr 6 okt,
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André Waardenburg

De Gruffalo + Het kind van de Gruffalo 4+ za 14 okt | De GVR 3D 6+ za 14 en
zo 15 okt | Hotel De Grote L 9+ ma 16,

Liefde is aardappelen legt het sta
linistische gru
welverleden bloot
met brieven, ge
tuigenissen en
aangrijpende ani
maties, maar is
ook een liefdevol
le hommage aan
de kracht van Rus
sische moeders.

De Telegraaf

4 Focus Filmtheater

NRC Handelsblad

Dana Linssen

De Groene
Amsterdammer

Trouw

Gawie Keyser
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Buurman & Buurman 4+ vanaf wo
15 nov |
4 Rialto
Oktober… Griezelmaand! Desmond
en het moerasmonster 4+ wo 18 en
za 21 t/m zo 29 okt | Dolfje Weerwolfje 6+ za 14, zo 15 en wo 18 okt | Frankenweenie 6+ za 21, zo 22, wo 25, za
28 en zo 29 okt | Het kleine spookje
Laban 3+ za 14 en zo 15 okt

Arnhem

Alphen a/d Rijn
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4 Het Ketelhuis

De geheime club van Soepstad 8+
ma 16 en di 17 okt | De kleine grijze
tractor en de dansende geit 5+ za
14, zo 15 en wo 18 t/m zo 20 okt

Hotel de Grote L 9+ za 21 okt, 15.00 |
Mijn naam is Courgette 6+ di 24 okt,
15.00 | Minuscule en de mierenvallei
6+ do 26 okt, 15.00

Belinda van de Graaf

Cinema.nl/VPRO

Gerhard Busch
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Amsterdam

4 Filmtheater/Podium Gigant

4 Corrosia Theater, Expo & Film

De geheime club van Soepstad 8+
ma 16 okt, 15.00 | wo 18 okt, 10.30 |
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Nog te zien Casper & Emma de bergen in 4+ | Verwacht Magie in de
bergen (Amelie rennt) 11+ | Tschick
12+ | Cinekid za 14 t/m zo 22 okt

Apeldoorn

Almere Haven

4 Filmhuis Parkvilla

Blade Runner 2049				 11111

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

de Volkskrant

House wo 4 okt, 20.00 | Vincent do 2
nov, 15.00 en 20.00 | vr 3 nov, 17.00
| vr 4 nov, 21.00 | wo 8 nov, 20.00
| Wakefield vr 13 okt, 20.30 | za 14
okt, 18.30 | Wolf and Sheep vr 27 okt,
20.30 | zo 29 okt, 15.00 | di 31 okt,
20.00 | Tweede zutphense snottermarathon Films met traangarantie
in een programma om te huilen za 21
okt, 15.00

Het Parool

| La mort de Louis XIV do 5 okt, 15.00
en 20.00 | za 7 okt, 21.00 | zo 8 okt,
15.00 en 20.00 | Pop Aye di 3 okt,
20.00 | Rodin do 19 okt, 15.00 en
20.00 | zo 22 okt, 15.00 | wo 25 okt,
20.00 | Sprakeloos zo 1 okt, 20.00 |
De Stedeling zo 1 okt, 15.00 | Summer 1993 vr 13 okt, 17.00 | di 17 okt,
20.00 | Through The Wall do 26 okt,
15.00 en 20.00 | vr 27 okt, 17.00 | za
28 okt, 21.00 | zo 29 okt, 20.00 | wo
1 nov, 20.00 | Tramontane za 28 okt,
18.30 | ma 30 okt, 20.00 | Viceroy’s

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

Amersfoort

Marco Weijers

Premières Borg/McEnroe vanaf do
12 okt | The Glass Castle vanaf do 19
okt | HhhH - The Man with the Iron
Heart vanaf do 12 okt | Kleine IJstijd vanaf do 19 okt | Loving Vincent
vanaf do 26 okt | White Sun vanaf do
26 okt | Woodshock vanaf do 19 okt
| Nieuwe films Liefde is aardappelen vr 13 okt, 16.00 | zo 15 okt, 16.30
| di 17 okt, 14.00 | We Margiela zo 29
okt, 16.30 | di 31 okt, 14.00 | Pop-Up
Cinema Grote Kerk Publieke Werken
vr 13 en za 14 okt, 21.00 | Exhibition
On Screen David Hockney At The Royal Academy of Arts za 28 okt, 17.00
| ma 30 okt, 20.15

De kleine grijze tractor en de dansende geit 5+ ma 16 en wo 18 okt,
13.30 | The Invisible Boy 10+ do
19 okt, 15.00 | Magie in de bergen
(Amelie rennt) 11+ zo 22 okt, 14.30 |
Molly Monster 4+ ma 16 en do 19 okt,
13.30 | Paw: de reddingshond 8+ di
17 okt, 10.30 | wo 18 okt, 15.00

Floortje Smit

WRINKLES

120 BPM 				 11111

is zeer goed |

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

Jeugdfilm

Bor Beekman

20.30 | di 10 okt, 20.00 | Cloud 9 ma
9 en ma 16 okt, 20.00 | Daughters
of the Dust ma 2 okt, 20.00 | La fille de Brest do 12 okt, 15.00 en 20.00
| za 14 okt, 21.00 | zo 15 en wo 18 okt,
20.00 | Goodfellas vr 20 okt, 20.30
| zo 22 okt, 20.00 | La helada negra
vr 3 nov, 20.30 | zo 5 nov, 20.00 | Ich
seh, Ich seh ma 23 okt, 20.00 | Just
Like Our Parents vr 20 okt, 17.00 | di
24 okt, 20.00 | Kedi za 4 nov, 18.30
| zo 5 nov, 15.00 | di 7 nov, 20.00 |
Luther vr 6 okt, 17.00 | za 7 okt, 18.30

KLIK.AMSTERDAM/FESTIVAL

Jos van der Burg

viert het van 17 t/m 22 oktober in
EYE met een uitbundig programma. Het festival presenteert een
selectie van recente korte en lange
animatiefilms (fictie en documentaire), workshops en presentaties.
Daron Nefcy, de schepper van de
Disneyserie Star vs. The Forces of
Evil, geeft een masterclass. Nefcy
is niet de enige gast. Ook aanwezig
zijn, om maar een paar namen te
noemen, Dorota Kobiela en Hugh
Welchman van Vincent van Goghs
schilderijenfilm Loving Vincent, en
Akob Schud en Bin-Han To, de
makers van de (twee) Roald
Dahl-animatieverfilmingen Revolting Rhymes.
Het festivalthema dit jaar is Never Grown Up. Het stelt met korte
en lange animatiefilms, compilaties
en presentaties vragen over leeftijd
en levensfasen. Zijn de opvattingen
erover veranderd? Zo ja, wat bete-

kent dat voor ons gedrag? De
Spaanse animatiefilm Wrinkles (Ignacio Ferreras) is één van de films in
dit programma. Hij portretteert een
groep ouderen die zich gevangenen
voelen in een verzorgingshuis. Ook
te zien in dit programma is Boy and
the World (Alê Abreu), dat een
beeld van de wereld schetst door de

de Volkskrant

Het Klik Amsterdam Animation
Festival bestaat tien jaar en dat

Zwolle

De Filmkrant/Trouw

Animatie voor jong en oud

ogen van een jongetje.
Wie behoefte heeft aan nostalgie kan terecht bij de presentatie
van Han Peekel, de presentator van
Wordt Vervolgd, een tv-programma in de jaren tachtig en negentig
over strips en animatiefilms. Ook
kinderen worden niet vergeten. Zij
kunnen kijken naar selecties van
de beste korte animatiefilms. Ook
is er voor hen een workshop stemmen in animatiefilms.
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di 17, wo 18, vr 20 en za 21 okt | Picknick met taart + Stap maar op mijn
bezemsteel 4+ za 14 t/m zo 22 okt |
Shaun het schaap: De Film 5+ ma 16
t/m zo 22 okt | Griezelavond Hotel
Transylvania 3D 6+ di 17 okt, 18.45
| Focus Mini’s Nijntje de Film 3+ wo
25 okt, 9.45 | Focus Junior Workshop Keepvogel Samen met Keepvogel-bedenker Wouter van Reek maak
je een Keepvogel stop-motion film
(Wouter spreekt live de stemmen in)
do 19 okt, 13.30-15.30

Deventer

Bergen

Diemen

4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur

4 Filmtheater De Omval

Cinekid The Invisible Boy 10+ di 24
en wo 25 okt | De kleine grijze tractor en de dansende geit 5+ ma 23 en
wo 25 okt | Molly Monster 4+ ma 23
en di 24 okt

Herfstvakantiefilm Abeltje 6+ di 24
okt en do 26 okt, 11.00

Breda
4 Chassé Cinema
Antboy 7+ do 19 okt, 11.15 | Buurman & buurman 3+ (incl. kleurpauze) vr 20 okt, 10.30 | Muis en panda 2+ (incl. kleurpauze) ma 16 okt,
10.30 | Cinekid De geheime club van
Soepstad 8+ di 17 okt, 14.30 | wo 18
okt, 14.45 | The Invisible Boy 10+ di
17 en wo 18 okt, 13.00 | De kleine grijze tractor en de dansende geit 5+
di 17 en do 19 okt, 10.30 | wo 18 okt,
12.45 | Magie in de Bergen (Amelie rennt) 11+ do 19 okt, 14.30 | Molly Monster 4+ di 17en do 19 okt, 12.30
| wo 18 okt, 10.45 | Paw: de reddingshond 8+ wo 18 okt, 10.30

4 Filmhuis De Keizer
Kinderboekenweekspektakel Dolfje Weerwolfje + Molly Monster zo 15
okt | Cinekid zo 22 t/m zo 29 okt met
de films: Casper & Emma de Bergen
in (4+) | De geheime club van Soepstad 8+ | The Invisible Boy 10+ | De
kleine grijze tractor en de dansende
geit 5+ | Molly Monster 4 + | Paw: De
reddingshond 8+ | Pelle en de dierenrovers 4+ |

Cinekid De geheime club van Soepstad 8+ ma 16 en do 19 okt, 15.00
| The Invisible Boy 10 + za 21 okt,
15.00 | De kleine grijze tractor en de
dansende geit 5+ ma 16, wo 18 en
vr 20 okt, 10.00 | Molly Monster 4+
za 14 okt, 14.00 | di 17, do 19 en za 21
okt, 10.00 | Paw de reddingshond
8+ za 14 okt, 16.00 | wo 18 en vr 20
okt, 15.00

Drachten
4 Schouwburg de Lawei
Dikkertje Dap 4+ zo 5 nov, 15.00 |
Peuterpret Nijntjes Avonturen zo 29
okt, 11.00 | Stip en Vlek doen weer
gek zo 26 nov, 11.00

4 Filmhuis Bussum

4 Groninger Forum

Casper en Emma. de bergen in 4+
za 14 okt, 13.00 | zo 15 okt, 15.30 | vr
20 okt, 15.30 | za 21 okt, 13.15 | do 26
okt, 16.00 | vr 27 okt, 13.00 | za 28
okt, 15.30 | Verwacht in nov Dikkertje Dap 4+ | Peuterbioscoop Masha en de beer naar de bioscoop vr 13
okt, 15.15 | wo 18 okt, 15.00 | zo 22
okt, 10.30 | vr 27 okt, 15.15 | zo 29
okt, 15.15 | Cinekid ma 23 okt, 10.00 |
di 24 okt, 10.00 | wo 25 okt, 10.00

Cinekid za 21 t/m vr 27 okt

Cinekid 16 t/m 20 okt met de films:
De geheime club van Soepstad 8+ |
The Invisible Boy 10+ | De kleine grijze tractor en de dansende geit 5+
| Molly Monster 4+ | Paw: de reddingshond 8+ | Daarna nog te zien
De kleine grijze tractor en de dansende geit 5+ en Molly Monster 4+
zo 22, wo 25 en zo en 29 okt

Den Bosch
4 Verkadefabriek
In de herfstvakantie films gebaseerd op bekende verhalen van Roald
Dahl, Annie M.G. Schmidt en Paul
van Loon za 14 t/m zo 22 okt

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
De Betovering Een boordevol programma met films en workshops
voor kinderen van 2 t/m 12 jaar za 14
t/m za. 21 okt
4 Nutshuis
Het geheim van Nimh 6+ wo 25 okt,
14.00 | za 28 okt, 13.00 | Toen mijn
vader een struik werd 6+ wo 18 okt,
14.00 | za 21 okt, 13.00

4 Film Aan de Slinger
Peuterfilm Kikker en vriendjes do 19
okt, 09.30

Maastricht
4 Lumière Cinema

4 Filmhuis/Gruitpoort

Groningen

4 Filmhuis Lumen

Houten

Doetinchem

Bussum

Delft

10+ ma 23 en vr 27 okt, 13.30 | De
kleine grijze tractor en de dansende geit 5+ zo 22, do 26 en za 28 okt,
13.30 | Molly Monster za 21, di 24 en
zo 29 okt, 13.30 | Paw de reddingshond 8+ zo 22 en za 28 okt, 15.15

Haarlem
4 Filmschuur
Dikkertje Dap 4+ za 21 en za 28 okt,
13.30 | ma 23 t/m vr 27 okt, 12.00 en
14.30 | zo 29 okt, 14.30 | Cinekid De
geheime club van Soepstad 8+ za 21
en do 26 okt, 15.00 | Molly Monster
4+ za 23, wo 25 en vr 27 okt, 13.30 |
Paw de reddingshond 8+ ma 23 en
za 28 okt, 15.00 | Tschick 12+ zo 22
en vr 27, 15.00

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Verschrikkelijke ikke 6+ zo 29 okt,
14.00

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Toen mijn vader een struik werd 6+
wo 25 en vr 27 okt, 14.00

Hilversum
4 Filmtheater
Cinekid De geheime club van Soepstad 8+ vanaf za 21 okt | The Invisible Boy 10 + vanaf za 21 okt | De kleine grijze tractor en de dansende geit
5+ vanaf za 21 okt | Molly Monster 4+
vanaf za 21 okt | Paw de reddingshond 8+ vanaf za 21 okt

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Dikkertje Dap 4+ za 14 en zo 15 okt,
13.30 | Cinekid De geheime club van
Soepstad 8+ za 21 en zo 29 okt, 15.15
| wo 25 okt, 13.30 | The Invivible Boy

Good Time is een
kermisrit, een
bom van energie
en sensatie. Maar
wat aan het slot
bijblijft, is de wan
hoop van de per
sonages; het ge
voel dat je op het
uiterste randje
van het bestaan
staat. Waarom
zou je eigenlijk
niet springen?
11111
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Cinekid De geheime club van Soepstad 8+ ma 16 okt, 15.40 | di 17 en wo
18 okt, 13.40 | The Invisible Boy 10+
ma 16, di 17 en wo 18 okt, 15.40 | De
kleine grijze tractor en de dansende geit 5+ ma 16, di 17 en wo 18 okt,
13.30 | Molly Monster 4+ ma 16, di 17
en wo 18 okt, 13.40 en 15.30 | Paw:
De reddingshond 8+ ma 16 okt, 13.40
| di 17 en wo 18 okt, 15.40

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Cinekid De geheime club van Soepstad 8+ ma 16 en wo 18 okt, 15.00
| The Invisible Boy 10+ vr 20 okt,
15.00 | De kleine grijze tractor en de
dansende geit 5+ zo 15 okt, 14.00 |
di 17 en do 19 okt, 13.00 | Molly Monster 4+ za 14 okt, 14.00 | ma 16, wo 18
en vr 20 okt, 13.00 | di 17 okt, 15.00
| Paw: De reddingshond 8+ do 19
okt, 15.00

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Storm 9+ wo 18 okt, 14.00 | Pyjamaontbijt Toen mijn vader een struik
werd 6+ werd do 19 okt, 8.30

Nijmegen
4 Lux
Cinekid za 14 t/m zo 22 okt

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Ballerina 6+ zo 15 okt |

Oss
4 Cultuurpodium Groene Engel
Cinekid De geheime club van Soepstad 8+ ma 16 en do 19 okt, 13.30
| The Invisible Boy 10+ wo 18 okt,
13.30 | De kleine grijze tractor en de
dansende geit 5+ di 17 en do 19 okt,
10.30 | Molly Monster 4+ ma 16 en
wo 18 okt, 10.30 | Paw de reddingshond 8+ di 17 en do 19 okt, 10.30

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
Cinekid van 16 t/m 20 okt met de
films: De geheime club van Soepstad 8+ | Paw: De reddingshond 8+ |
Molly Monster 4+

Rotterdam
4 KINO Rotterdam
Kapitein Onderbroek: Het eerste
grote avontuur 6+ vanaf 12 okt
4 Lantaren Venster
Nog te zien Dikkertje Dap 4+ Cinekid
za 14 t/m zo 22 okt

Sittard
4 Filmhuis De Domijnen

Lezersacties
Aloys

Aloys Adorn
is een privédetective van
middelbare
leeftijd die
met zijn vader
samenwerkt
en -woont.
Hij bekijkt
het leven op
veilige afstand, door de lens van een videocamera en het obsessief bekijken
en ordenen van een immense hoeveelheid surveillance-tapes die hij
in hun woning heeft liggen. Dan
overlijdt vader en Aloys blijft alleen achter. “Met lekker excentrieke humor, fraai camerawerk en
goed verzorgde aankleding is Aloys
een knap gemaakt debuut. Fantasie en werkelijkheid lopen in de
film probleemloos in elkaar over”,
schreef Pauline Kleijer in de Volkskrant. “Het is niet gemakkelijk een
film te maken die zich voor een
groot deel afspeelt in de binnenwereld van een personage, maar de
jonge regisseur en scenarioschrijver Tobias Nölle doet het met
ogenschijnlijk gemak.” Contact
Film stelt vijf dvd’s van Aloys beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Retour en Bourgogne

Jean verliet
tien jaar geleden zijn geboortestreek
Bourgogne
om de wereld
te ontdekken.
Als zijn vader
op sterven
ligt, keert hij
terug naar
zijn familie.
Samen met
zijn zus Juliette en zijn broer Jérémie probeert hij het familiebedrijf,
een wijngaard, gaande te houden.
We volgen een jaar lang het ritme
van de seizoenen, die in het teken
staan van de wijn die ze gezamenlijk produceren. “In Retour en
Cloudboy 9+ elke zondagmiddag
in okt | Solan & Ludwig en de grote kaasrace 4+ elke zondagmiddag in okt

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Brandweerman Sam: UFO alarm! 4+
zo 22, wo 25 en vr 27 t/m zo 29 okt |
Gilbert 6+ zo 15, zo 22, wo 25, vr 27
en za 28 okt

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
De Grote Vriendelijke Reus (De GVR)
6+ do 19, vr 20 en zo 22 okt, 14.30 |
Toen mijn vader een struik werd 6+
zo 15, ma 16 en di 17 okt, 14.30

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Hotel de grote L 9+ wo 8 okt, 15.00 |
De jongen die niet meer praatte 12+
wo 1 nov, 15.00 | Otto is een neus-

Bourgogne plant veteraan Cédric
Klapisch herkenbaar lief en leed in
een bodem van traditie”, schreef
Coen van Zwol in NRC. “Retour en
Bourgogne brengt je soms best in
de beoogde rozige stemming. Wat
een fijn land toch. Waar men er samen wel uitkomt, minderheden
druiven plukken en iedereen toch
gelijk is.” Twin Pics stelt vijf dvd’s
van Retour en Bourgogne beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Broers

De broers
Lukas en Alexander zijn
haast tegenpolen van elkaar, maar
hun intense
band overheerst. De
wat verlegen
Lukas kijkt op
tegen zijn oudere, levenslustige broer
Alexander en volgt hem overal. Als
Alexander plotseling naar Frankrijk vertrekt, besluit Lukas met
hem mee te gaan. Tijdens hun road
trip groeien ze steeds meer naar elkaar toe. “Broers is het zelfverzekerde, persoonlijke speelfilmdebuut van regisseur Bram Schouw.”,
aldus Floortje Smit in de Volkskrant. “Door acteurs Niels Gomperts en Jonas Smulders begrijp je
de band tussen de twee tegenpolen
van broers, ook als ze later niet
meer bij elkaar zijn. Goed ook hoe
Schouw de seizoenen in zijn film
laat voortglijden, waarbij zomerzotheid voor Lukas gewoon overgaat in een regenachtige herfst en
kille winter.” September Film stelt
vijf dvd’s van Broers beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

Interesse?

Stuur een email met naam en
adres naar info@filmkrant.nl en
geef daarin aan voor welke actie u
belangstelling hebt. N.B. Slechts
één actie per inzender en wie het
eerst komt, die het eerst maalt.
Deze actie loopt tot 9 november.
Winnaars ontvangen bericht en
over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
hoorn 6+ wo 4 okt, 15.00 | Raafje
met de rode sok 4+ wo 11 okt, 15.00 |
Cinekid De geheime club van Soepstad 8+ ma 16 okt, 15.00 | vr 20 okt,
11.00 | The Invisible Boy 10+ wo 18
okt, 15.00 | De kleine grijze tractor
en de dansende geit en de dansende
geit 5+ zo 15 okt, 15.00 | Molly Monster 4+ za 14 okt, 15.00 | do 19 okt,
11.00 | Paw de reddingshond 8+ di 17
en wo 25 okt, 15.00

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Cinekid De geheime club van Soepstad 8+ ma 23 en do 26 okt, 15.30 | The
Invisible Boy 10 + di 24 en vr 27 okt,
15.30 | De kleine grijze tractor en de
dansende geit 5+ di 24 en do 26 okt,
13.30 | Molly Monster 4+ ma 23 en wo
25 okt, 13.30 | Paw de reddingshond
8+ wo 25 okt, 15.30 | vr 27 okt, 13.30
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Boeken

Images of Occupation in Dutch Film

VAN OORLOGSHEROÏEK
NAAR ONTNUCHTERING

ALS TWEE DRUPPELS WATER

De studie Images of Occupation in Dutch Film
onderzoekt wat tussen 1962 en 1986 gemaakte
Nederlandse oorlogsfilms vertellen over onze
omgang met De Oorlog. Steken we er wat van
DOOR JOS VAN DER BURG
op?		
Dat films op een verhullende manier over collectieve
angsten, neurosen, trauma’s en andere pijnpunten in
een samenleving gaan, is de theoretische basis van de
studie Images of Occupation in Dutch Film – Memory,
Myth, and the Cultural Legacy of War van de Engelse
cultuurwetenschapper Wendy Burke. De aan het legendarische Londense King’s College (een van de oudste
Britse universiteiten) verbonden onderzoeker ziet films
als ‘culturele teksten’, waarin onder de oppervlakte
verborgen betekenissen liggen. Met geduldig graaf- en
spitwerk kunnen ze worden blootgelegd. Burke doet dat
aan de hand van een analyse van zeven oorlogsfilms uit
de periode tussen 1962 en 1986. Die films zijn De overval, Als twee druppels water, Soldaat van Oranje, Pastorale 1943, Het meisje met het rode haar, In de schaduw
van de overwinning en De aanslag. Burke onderzoekt
het beeld van de vijand, de Nederlandse identiteit, het
leven onder Duitse bezetting en collaboratie en verzet
in deze films.
De studie begint met De overval (1962), waarbij Burke instemmend David Barnouw citeert, die het op een
scenario van Loe de Jong gebaseerde drama ‘de laatste
echte verzetsfilm’ noemde. Hij was de laatste die een
ongecompliceerd beeld gaf van Nederland in de oorlog,
In het drama staat het hele volk eendrachtig achter de
helden die in verzet kwamen tegen de ‘moffen’. Burke
noemt het ‘de mythologisering van het verzet’. Dat was
nodig om de vernedering van de bezetting, de omvangrijke collaboratie, de hulp aan en het wegkijken bij de
Jodenvervolging en de geringe omvang van het verzet te
verhullen. De mythe van ‘één voor allen, allen voor één’
verzachtte het trauma van de oorlog.
De films na De overval tastten in toenemende mate

het simpele beeld aan van één volk dat gezamenlijk
tegen de vijand opstond. Dat gebeurt op allerlei niveaus. Bestaat de vijand in De overval uitsluitend uit
sadisten die met genoegen verzetsstrijders martelen,
in Paul Verhoevens Soldaat van Oranje (1977) zitten
Duitse soldaten gezellig flirtend tussen Nederlandse
vrouwen op het strand. Dat het verzet niet alleen uit
briljante geesten bestond, is te zien in Wim Verstappens Pastorale 1943 (1978), waarin een knullige lokale
verzetsgroep een NSB’er liquideert, die zij ten onrechte
verdenken van het verraden van een onderduikadres.
Dat verzetsstrijders niet alleen knullig, maar ook verraderlijk konden zijn, is te zien in Verhoevens Zwartboek.
De film valt buiten Burke’s selectie, maar ze verwijst
er kort naar, omdat een verzetsstrijder er een perverse
dubbelrol in speelt.
De gruwel van de Jodenvervolging was lang te pijnlijk om in films onder ogen te zien. Pas in Soldaat van
Oranje, en een jaar later in Pastorale 1943, waren voor
het eerst Joodse personages te zien in Nederlandse oorlogsfilms. Het duurde nog weer bijna tien jaar voordat
met In de schaduw van de overwinning (1986) de Jodenvervolging expliciet werd verbeeld. Burke beschouwt
De aanslag (1986) van Fons Rademakers als een eindpunt in de ontmythologisering van het oorlogsverleden.
Images of Occupation in Dutch Film geeft buitenlandse lezers een interessant overzicht, maar is voor
Nederlandse lezers nogal teleurstellend. Dat het beeld
van de bezettingstijd in Nederlandse oorlogsfilms
evolueerde van simplistische heroïek naar een gecompliceerde, veelkantige werkelijkheid is bepaald geen
nieuw inzicht. Filmhistoricus Egbert Barten stelde
dat ruim twintig jaar geleden al vast in zijn bijdrage
aan de bundel Overal sporen: De verwerking van de
Tweede Wereldoorlog in literatuur en kunst (redactie
D.H. Schram en C. Geljon). Ook is er een theoretisch
probleem: weerspiegelen Nederlandse oorlogsfilms
collectieve opvattingen of de visie van de makers?
Zeggen de romanverfilmingen Als twee druppels water
en Pastorale 1943 iets over Nederland in de oorlog of
vooral iets over de opvattingen van W.F. Hermans en
Simon Vestdijk? Veelzeggend is Burke’s worsteling met
Als twee druppels water: met het beeld van de oorlog
als een verwarrende chaotische tijd liep de film in 1963
enorm uit de pas met de toen nog dominante oorlogsheroïek, zodat hij totaal niet in de door haar geschetste
ontwikkeling past.
Images of Occupation in Dutch Film

Boeken kort
Sofia Coppola, A Cinema of Girlhood FIONA
HANDYSIDE | 2017 | I.B. TAURIS PRESS | € 24,95
Van stelende tieners in
Hollywood (The Bling Ring)
tot de melancholieke zusjes in een gegoede Amerikaanse middenklassebuurt
(The Virgin Suicides) en
van de veertienjarige prinses die naar Versailles verhuist om te trouwen met
de Franse koning (Marie
Antoinette) tot de schoolmeisjes op een meisjesinternaat (The Beguiled) –
een centraal thema in het gelauwerde oeuvre van Sofia
Coppola is de ervaringswereld van het meisje dat op
het punt staat een volwassen vrouw te worden. De belangrijkste overeenkomst tussen deze jonge vrouwen
is dat ze in een soort gouden kooien lijken te zijn geplaatst, waarin de verwachtingen en bekrompenheid
van hun omgeving ze kopje onder lijken te duwen. Fiona Handyside beschrijft op toegankelijke wijze hoe
Coppola’s films gezien kunnen worden als visuele vertalingen van het post-feministische discours. Handyside schenkt daarbij speciale aandacht aan de manier
waarop Coppola locaties, decor, kostuums en belichting inzet om haar ideeën over te brengen. Het maakt
Sofia Coppola, A Cinema of Girlhood tot een waardevol
boek voor lezers die geïnteresseerd zijn in de connotaties die bij het filmen en afbeelden van jonge vrouwen
kunnen ontstaan.

African Filmmaking, Five Formations

KENNETH W. HARROW | 2017 | MICHIGAN STATE
UNIVERSITY PRESS | € 34,95
In haar populaire TED Talk
Het gevaar van een enkel
verhaal sprak de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie over
de uiterst beperkte visie
die sommige Europeanen
en Amerikanen op het Afrikaanse continent hebben.
Alsof er naast de kommer
en kwel niet ook vele landen en gebieden zijn met
bloeiende intellectuele en culturele tradities. Zo zal de
vraag om enkele favoriete films van Afrikaanse makelij
te noemen, bij de gemiddelde Nederlandse filmliefhebber waarschijnlijk vooral tot gestamel leiden. Het
boek van Kenneth W. Harrow vult deze lacune met essays van vijf verschillende schrijvers, die vijf verschillende Afrikaanse filmtradities te behandelen; die van
de Magreb, Egypte, Franstalig Afrika, Engelstalig
West-Afrika en Zuid-Afrika. De essays bestrijken daarbij de jaren waarin de eerste filmcamera’s hun intrede
deden tot de films die in het afgelopen decennium
werden gemaakt. Een goede kans om het werk van bekende/onbekende filmmakers zoals Kwaw Ansah, Merzak Allouache en Jamie Uys te leren kennen.

MEMORY,

MYTH, AND THE CULTURAL LEGACY OF WAR | WENDY

SAMENSTELLING: JORIK GALAMA, INTERNATIONAL

BURKE | 2017, EYE FILMMUSEUM/AMSTERDAM

THEATRE & FILM BOOKS, AMSTERDAM,

UNIVERSITY PRESS | 270 PAGINA’S | € 89,00 

THEATREANDFILMBOOKS.COM 
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Thuiskijken
Suntan

OH OH LOLITA
De laagjes ongemakkelijkheid worden net
zo dik gesmeerd als de zonnebrandcrème
in Suntan, de Griekse variant op Lolita,
ditmaal in het hoogseizoen.
We kunnen het haast een genre op zich noemen: man belandt op een afgelegen eiland
om zijn werk te doen en komt vervolgens in
dikke problemen. Kijk naar The Wicker Man,
Insomnia of Shutter Island. Dit subgenre begint meestal als detective en eindigt in gruwelijke horror. In Suntan, Argyris Papadimitropoulos’ opvolger van zijn veelbelovende
debuut Wasted Youth, is het arts Kostis die
wordt ingevlogen naar een klein Grieks vakantie-eiland.
Eerst is er verstilling. Kostis gaat van huis
naar huis om de oudere lokale Griekse bevolking te behandelen. De klachten zijn normaal. Sommige mensen zijn oud, de meesten
moeten minder drinken. Natuurlijk doen ze
dat niet. In de winter zijn er geen toeristen en
blijft het geld weg. In de zomer wordt het eiland overgenomen door zuipende jongeren
die uit de cast van Oh oh Cherso lijken te komen. Het leven voor hen is elk seizoen on-

dragelijk. In die zin past de middelbare Kostis prima tussen de lokale Grieken met hun
levensmoeheid.
En dan komen de toeristen om de boel wakker te schudden. Ze gooien hun halfnaakte
lichamen in de strijd tegen ouderdom en
brengen iedereen die niet jong, knap en rijk
is in verlegenheid. Zo ook Kostis, die zich
aangetrokken voelt tot Anne, een van zijn
patiënten die geen erg heeft in de consequenties van haar seksuele toespelingen.
Anne is het toppunt van jeugdigheid. Als een
zeenimf bedwelmt ze daardoor Kostis die alles wil achterlaten: zijn artsenpost, zijn verantwoordelijkheid en zijn leeftijd. Net als in
Wasted Youth – over depressieve politieagenten versus skaters in Athene – toont
Papadimitropoulos dat je niet zomaar van de
kwalen van ouderdom afkomt. Kostis’ misère wordt alleen maar versterkt doordat hij
zo misplaatst is tussen alle dronken en stonede tieners.
Net als zijn Griekse collegae Yorgos Lanthimos (Dogtooth, The Killing of a Sacred
Deer) en Athina Rachel Tsangari (Attenberg,
Chevalier) kan Papadimitropoulos menselijke interactie tot in het extreem ongemak-

kelijke afbeelden. Zijn beeld van ouderdom
in relatie tot jeugd is zo wrang dat het haast
ondragelijk wordt. Naarmate de film vordert
en Kostis’ frustratie groeit, wordt voelbaar
dat dit – geheel in lijn met het genre – ook
echt een horrorfilm is. Papadimitropoulos
verwijst dan niet alleen naar Lolita, maar
ook naar Frankenstein, al laat hij in het midden wie het monster in Kostis heeft gecre-

ëerd: Annes jaloersmakende jeugd of Kostis’
afstotelijke ouderdom.
HUGO EMMERZAEL

Suntan
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GRIEKENLAND, 2016 | REGIE ARGYRIS

PAPADIMITROPOULOS | MET MAKIS PAPADIMITRIOU,
ELLI TRINGOU, DIMI HART | TE ZIEN OP (IMPORT)
BLU-RAY (EUREKA!) 

Strong Island

HOE ‘GEKLEURD’ IS ONZE
ANGST?
De onopgeloste moord op William Ford is
verre van uniek in het van racisme doordrenkte rechtssysteem van de VS. De documentaire die Yance Ford over zijn broer
maakte is dat wel.
De kale feiten: op 7 april 1992 haalt William
Ford Jr., een 24-jarige leraar die hoopt op een
carrière bij de politie, zijn beste maat over
om even langs die garage buiten hun eigen,
zwarte wijk op Long Island te rijden. William, ‘Ford’ voor zijn vrienden en bekend om
zijn imposante fysiek, wil zijn auto nu wel
eens terug. Zo klaar, sust hij zijn vriend, die
het een slecht idee vindt: de garage staat bekend als een schimmig adres en Ford heeft er
onlangs nog ruzie gemaakt omdat zijn geliefde moeder Barbara er respectloos bejegend werd.
Het vervolg is even knullig als fataal: Ford
bekvecht vóór de zaak met de eigenaar, wandelt naar binnen en: pang. Er blijkt een schot

te zijn gelost met een jachtgeweer. De dader
is Mark Reilly, een van de garagemedewerkers. 19 jaar, blank. Ford komt teruggestommeld en zakt in elkaar. Hij ‘is weg’, zoals zijn
verbijsterde ouders het later zullen blijven
herhalen.
Over de verwoestende emotionele gevolgen van Williams dood had regisseur Yance
Ford, een transgender die opgroeide als Williams jongere zusje, al een prachtige film
kunnen maken. Yance filmt met grote precisie – shots van het ooit zo hoopvol betrokken
ouderlijk huis in de suburbs, de kamers nu
griezelig stil, wisselt hij af met monologen
waarbij hij zelf gepijnigd zijn geheugen aftast, en interviews met betrokkenen. Stuk
voor stuk zijn het begenadigde vertellers;
vooral beste vriend Kevin en moeder Barbara
ontleden hun verdriet waardig, met poëtisch
momentum.
De bom die onder dit universele verhaal
van verlies en verdriet ligt geeft de film zijn

urgentie. Hoewel alle bewijzen richting Mark
Reilly wezen, besloot een jury van blanke
New Yorkers om hem niet strafbaar te stellen. Reilly handelde uit noodweer, heette
het, omdat er een grote intimiderende
zwarte man op hem af kwam. Bij Yance, die
jarenlang onderzoek naar de zaak heeft gedaan, leidt dit tot de bredere vraag hoe ‘ge-

kleurd’ onze angst is; moeder Barbara heeft
grote spijt dat ze haar kinderen heeft ingeprent dat er méér is dan huidskleur.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

Strong Island
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VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE

YANCE FORD | 107 MINUTEN | TE ZIEN OP NETFLIX 
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Tag

DAMESONDERGOED MET
BLOEDSPETTERS
Onder het mom van sociaal commentaar
stort de Japanse cultregisseur Sion Sono
een bak gore over dromerig-mooie meisjes in een vermakelijke maar ook wat huichelachtige pulpfilm.
Wat zegt het over de status van de Japanse
cinema dat dichter, seks- en geweldsfetisjist
en allround enfant terrible Sion Sono is uitgegroeid tot een van Japans bekendste filmmakers? De cultregisseur lijkt de positie te
hebben overgenomen van die andere veelfilmer, Takashi Miike, met wie hij niet alleen
een masochistisch arbeidsethos deelt, maar
ook een voorliefde voor ultrageweld en
zwarte humor. Sinds Suicide Club (2001) is
zijn alle kanten op schietende werk op talloze
filmfestivals te zien geweest – inclusief een
hiphopmusical en een serial-killer-thriller

in een dierenwinkel. In Japan worden niet al
zijn films goed gewaardeerd; ooit noemde hij
zijn meer serieuze filmmakende landgenoten
“werkzaam in het genre genaamd Cannes”.
In TAG (als in tikkertje) wordt de lieftallige
scholiere Mitsuko achtervolgd door een onzichtbaar kwaad, dat als een Evil Dead door
de bossen ruist. In de onwaarschijnlijk brute
opening snijdt die kwade wind als een horizontale guillotine een bus vol scholieren
dwars door midden. Met bloedspetters op
haar witte bh is Mitsuko de enige overlevende. Dan begint een surrealistische survivaltocht door verschillende scènes, werelden
en realiteiten waarbij zij en haar vriendinnen
constant worden achtervolgd door het
kwaad. Alsof dat al niet lastig genoeg is, verandert ze tussendoor ook nog van identiteit:
Mitsuko wordt gespeeld door drie verschil-

Gaga: Five Foot Two

KLEINER DAN MADONNA
Popster Lady Gaga liet haar privèleven
filmen en kiest voor een ouderwets
frame: de ster als lijdend voorwerp.
Om maar meteen haar meest gevreesde concurrente te noemen: met de intieme documentaire Gaga: Five Foot Two begeeft Lady
Gaga zich andermaal direct in de voetsporen
van Madonna. In filmisch opzicht pakt dat
ongunstig uit voor Stefani Germanotta,
achtentwintig jaar jonger dan mama M.,
wier trendsettende documentaire Truth or
Dare uitkwam in 1991.
De opzet is identiek: de superster biedt
een mannelijke regisseur een blik achter de
schermen, kleedt zich om en uit (Gaga loopt
er nog bloter bij, het geblondeerde haar in
eenzelfde knoetje), repeteert en commandeert, sluit bondjes met dansers en assistenten. Maar waar Madonna’s omgeving zoveel
weerwoord bood dat er een spannende film
ontstond, lijkt Gaga’s regisseur Chris Moukarbel vooral onder de indruk. Hij volgt haar
agenda en die is nogal paradoxaal. Madonna
wilde (en hoopt nog altijd op) onze aandacht;
Gaga wil medelijden.
Five Foot Two opent veelbelovend: ook
voor niet-fans is het interessant om te zien
hoe bewust en koersvast Gaga haar sound en
imago in een nieuwe richting duwt tijdens de
voltooiing van haar laatste album, Joanne.

Op haar dertigste wil ze zichzélf tonen, legt
ze omstandig uit aan het legertje medewerkers dat haar bijstaat, onder wie manager
Bobby Campbell en producer Mark Ronson.
Haar krankzinnige uitdossingen, drank- en
drugsgebruik en het gedoe met mannen wa-

lende actrices. Ook wij happen naar adem.
Tijdens dromerige luchtopnames over bergen en bomen komen we even tot rust. Tot
een krokodil uit het water springt en een
scholiere in haar kruis bijt.
Waar gaat dit over? Sion Sono flirt opzichtig met feminisme. Zo zijn aanvankelijk
alle karakters vrouw en de eerste man die in
beeld komt heeft een monsterlijke varkenskop. Men are pigs: duidelijk. Maar: waarom
dan al die shots van damesondergoed? Zelfs
de wind kan het niet laten de korte schooljurkjes omhoog te blazen en toevallig staan
Sono en zijn camera dan net lekker laag.
Trouwens, gluren naar meisjesslipjes is een

ren allemaal symptomen van de onderliggende twijfel of ze in haar eentje wel voldeed,
of ze goed genoeg was – terwijl ze bulkt van
het talent. Gaga zingt, componeert en acteert met schijnbaar achteloos gemak.
Dat klinkt als een gemiddeld, maar daarom
niet minder lovenswaardig feministisch ontwaken - maar Gaga ontpopt zich gaandeweg
als een hoopje ellende. In de aanloop naar de
release van Joanne en haar optreden tijdens
de Super Bowl in februari 2017, bedoeld als
climax van de film, komen zulke grote fysieke
en mentale problemen aan het licht dat Five
Foot Two een naargeestige indruk achterlaat.

populaire Japanse traditie in manga en anime
(fanservice is de officiële term). En was ook
zo’n beetje hoofdonderwerp van Love Exposure, Sono’s vier uur durende magnum
opus. Dit is pro-feminist action fantasy
roept kwaliteitsdistributeur Eureka verheugd. Ja, zo ken ik er nog wel een paar.
TAG is pro-vrouw zoals Death Wish antigeweld is.
RIK HERDER

TAG
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JAPAN, 2015 | REGIE SION SONO | 85 MINUTEN |

MET REINA TRIEND, MARIKO SHINODA, ERINA MANO | TE
ZIEN OP EUREKA VIDEO (IMPORT) 

Ondanks het onmiskenbare lijden dat haar
fibromyalgie veroorzaakt – een reumatische
aandoening die haar doet huilen en in kussens bijten van de kramp – is het ingewikkeld
om medelijden te hebben met iemand met
zoveel geld en gaven en zo weinig zelfspot, al
maakte haar laatste verloofde het dan uit.
Een bevrijde vrouw is Gaga nog lang niet.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

Gaga: Five Foot Two
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VERENIGDE STATEN, 2017 |

REGIE CHRIS MOUKARBEL | 100 MINUTEN | TE ZIEN OP
NETFLIX 
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The Meyerowitz Stories (New and Selected)

WIE BAUMBACH ZEGT
MOET OOK ALLEN ZEGGEN
Noah Baumbach is de belangrijkste
erfgenaam van Woody Allen, maar dan
iets tragischer en iets minder meta. Zijn
nieuwste film The Meyerowitz Stories is
te zien op Netflix.

Le samouraï

DE SCHADUW VAN
EENZAAMHEID
Honderd jaar na de geboorte van JeanPierre Melville en vijftig jaar na de
bioscoopuitbreng is er nu de Blu-ray van
Le samouraï. De existentiële
misdaadtragedie met Alain Delon
onderstreept dat alles draait om hoe je
een verhaal vertelt.
“Mensen worden onschuldig geboren maar
dat blijft niet duren”, zei Jean-Pierre Melville (1917-1973), “de enige oplossing die ik
vond om niet verraden te worden is alleen te
leven.” Dat raakte een gevoelige snaar bij
Alain Delon, over wie in een documentaire
op de Blue-ray van Le samouraï de anekdote
wordt verteld dat hij fysiek instortte bij het
vernemen van Melvilles dood, vlak na hun
derde (uitgespuwde) samenwerking Un flic.
Daarom klinkt het in een tv-interview opmerkelijk intens: “Le samoeraï is geen film
maar een kunstwerk dat Melville al lang in
zich draagt. Het thema is eenzaamheid.”
Die eenzaamheid koesterde de honderd
jaar geleden geboren en op 56-jarige leeftijd
overleden regisseur (‘auteur’ en ‘cinema-woordenboek’, preciseert Delon). Hij
weerde licht wanneer hij scenario’s schreef,
ging 's nachts op locatiejacht en leefde vooral via film. Melville was, met dertien films,
geen veelfilmer. Hij was zelfs niet Melville,
maar iemand anders. Hij was Jean-Pierre
Grumbach, die “uit pure bewondering en
het verlangen me te identificeren met een
auteur die alles voor me betekende” de
naam van de schrijver van Moby Dick als
‘nom de caméra’ koos. Emotionele hooggevoeligheid leidde tot een staat van permanent wantrouwen en de opvatting dat een
filmmaker “constant open moet staan en
traumatiseerbaar moet zijn”. Dat vertaalde

zich in dissectie van oorlogstrauma’s (Le silence de la mer, Léon Morin, prêtre, L’armée
des ombres) en existentiële misdaadfilms(Bob le flambeur, Le doulos, Le cercle rouge, Le
samouraï).
Melville's eerste kleurenfilm Le samouraï
focust op een schizofrene huurmoordenaar
die niet beseft dat hij een crimineel is. Perfectionist Jeff Costello leeft volgens een
code, maar wordt bedrogen door zijn werkgever. Hij zwerft kriskras door Parijs, achternagezeten door de politie en op zoek naar
een onbestaande uitweg. Als fan van de
Amerikaanse cinema dompelt Melville zijn
protagonist onder in het universum van film
noir en Sam Peckinpah, gedrenkt in bedrog
en een einde-van-een-tijdperk-gevoel.
Costello is eigenlijk al dood bij aanvang en
merkt dat een pagina van de geschiedenis
wordt omgedraaid. “Het belangrijkste is hoe
een verhaal verteld wordt”, wist Melville en
puur visueel geeft hij aan hoe een schaduw
van eenzaamheid over Costello hangt. Een
metaalachtige fotografie en behavioristische acteursregie (emoties worden fysiek uitgedrukt) creëren een tegelijk
intense en onwerkelijk gestileerde
cinema, waar het opzetten van een hoed een
hypnotisch karakter krijgt. “Ik
vermoed dat mijn films binnen vijftig jaar
verschrikkelijk verouderd zullen zijn”, vreesde Melville. Dat valt best mee.
IVO DE KOCK

Le samouraï
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FRANKRIJK, 1967 | REGIE JEAN-PIERRE

MELVILLE | 105 MINUTEN | MET ALAIN DELON,
NATHALIE DELON, FRANÇOIS PERRIER, CATHY ROSIER |
BONUS: DOCUMENTAIRE, INTERVIEW | TE ZIEN OP
(IMPORT) BLU-RAY (PATHÉ) 

Noah Baumbach is, van iedereen die met
Woody Allen wordt vergeleken, zijn meest
rechtmatige erfgenaam. Ik hoop en verwacht
dat mensen ooit zullen vragen ‘heb je de
nieuwe Baumbach gezien?’, zoals ze nu vragen ‘heb je de nieuwe Woody Allen gezien?’,
in plaats van, in dit geval, The Meyerowitz
Stories.
Je kunt, net als bij Woody Allen, de ene
Baumbach beter of slechter vinden dan de
andere. Maar het overheersend Baumbachse
blijft. Net zoals bij Woody Allen heb je een
vast deel (het Woody Allense aan de film) en
een variabel deel (de specifieke gebeurtenissen en acteurs). Het vaste deel is het meest
bepalend.
Het lijkt er bovendien op dat acteurs
net zo graag met Baumbach willen werken
als met die andere neurotische New Yorkse
intellectueel. Zijn cast wordt ditmaal aangevoerd door Adam Sandler (weer even goed
als in Punch-Drunk Love), Ben Stiller (het
getroebleerde alter-ego van Baumbach) en
Dustin Hoffman (hun nukkige vader), maar
als je de lijst afgaat kom je ook nog Emma
Thompson, Candice Bergen, Judd Hirsch,
Adam Driver en Sigourney Weaver teGen –
alsof het niks is.
Net als Allen heeft Baumbach fantastisch
geschreven dialogen vol humor en frustraties – die vaak voelen als superieur oeverloos
geouwehoer – en vloeiend ensemblespel voor
een groot aantal personages die allemaal de
kans krijgen hun individuele (en doorgaans

egocentrische) persoonlijkheid te laten kennen.
Het grootste verschil met Allen is dat bij
Baumbach de filosofische en zelf-reflexieve
laag grotendeels ontbreken: het gaat hem
meer om menselijke relaties dan om De Grote
Levensvragen of De Cinema Zelf. Ook al volgt
een dochter van Sandlers personage een filmopleiding (met de heerlijke creatie Pagina
Man, over iemand met een penis en vagina)
en is Hoffmans personage een gefrustreerde
oudere beeldhouwer, een echte reflectie op
de kunsten wordt het niet.
Een ander, relatief verschil is dat Baumbach in zijn tragikomedies meer naar tragiek
neigt. Maar toen ik hem sprak ter gelegenheid
van While We’re Young, bleek hij dat zelf
anders te zien: zelfs de meest treurige scènes
in zijn hartverscheurende doorbraakfilm
The Squid and the Whale (2005) vond hij zelf
grappig. Maar, gaf hij zuchtend toe, “in de
zaal werd niet gelachen”.
Nog een verschil is dat Baumbach geen
bezwaar heeft tegen festivalcompetities:
dus kon The Meyerowitz Stories (New and
Selected), als eerste Baumbach, worden geselecteerd voor de hoofdcompetitie in Cannes
– iets wat Allen altijd heeft afgehouden.
Tot slot, net als bij Allen, de vaste vraag:
hoe is de nieuwe Baumbach? Antwoord: niet
zijn beste, maar een prima toevoeging aan
zijn oeuvre.
KEES DRIESSEN
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The Meyerowitz Stories (New and Selected)
VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE NOAH BAUMBACH |
110 MINUTEN | MET ADAM SANDLER, BEN STILLER,
DUSTIN HOFFMAN, EMMA THOMPSON | TE ZIEN OP
NETFLIX VANAF 13 OKTOBER 2017 
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Bilderdijkstraat 198,
1053 LE Amsterdam
24 april 2017, 16.22 uur
Even voor 16.00 uur stappen regisseur Alex
de Ronde, cameraman Deen van der Zaken
en geluidsman Charles Kerstens uit de auto
bij The Parlour Hairsalon op de Bilderdijkstraat. Ze hadden er een scène willen draaien
voor Doof kind, De Rondes documentairedebuut, maar de kapsalon is al gesloten. Zijn
28-jarige zoon Tobias, het dove kind dat de
hoofdrol speelt, is er ook nog niet.
Terwijl de drie overleggen, komt Tobias
aangefietst. “Te laat”, zegt De Ronde – in de
Nederlands Gebarentaal. “De kapper had
waarschijnlijk weinig te knippen.” Er wordt
geopperd om in de buurt een andere kapperszaak te zoeken, maar dat vindt De Ronde
niet nodig; hij besluit het interieur-shot te
veranderen in een exterieur, met Tobias vóór
de kapperszaak.
“Doof kind is een coming-of-age-documentaire over mijn zoon, een dove jongeman
die zijn draai heeft gevonden en zichzelf bepaald niet zielig vindt. De film volgt hem op
het snijvlak van verleden en toekomst”, legt
De Ronde uit, terwijl Van der Zaken zijn camera aan het halen is. Nadat hij ze heeft uitgesproken, lijkt hij zijn woorden nog even te
wegen. “Documentaire is natuurlijk ook fic-

tie. Misschien kun je Doof kind het beste omschrijven als een documentaire sprookje”,
zegt hij dan.
Al een jaar of vijf is De Ronde bezig met
zijn sprookje, hij filmde ook in Amerika.
Tussen zijn gewone werkzaamheden door –
De Ronde is directeur van de Amsterdamse
bioscoop Het Ketelhuis, waar hij al drie keer
het festival Deaf in the Picture organiseerde,
met films van en over doven.
Vader en zoon overleggen even, uiteraard
in gebarentaal, over de op te nemen scène:
Tobias vertelt op camera een mop over een
kapper die een overdosis mededogen met
gehandicapten aan de dag legt. In gebarentaal. Hij gaat ongeveer zo: een blinde man
gaat naar de kapper. Na de knipbeurt hoeft
hij niet te betalen, de kapper vindt het wel
goed zo. Als dank laat de blinde man de vol-

gende dag een enorme bos bloemen bij de
kapper bezorgen. Een paar dagen later komt
een man in een rolstoel bij de kapper, die ook
gratis wordt geknipt, en de volgende dag een
fles wijn laat bezorgen. Weer een paar dagen
later komt er een dove man bij de kapper en
ook hij wordt gratis geknipt. De volgende
ochtend gaat de kapper weer naar zijn werk,
vol verwachting wat er nu weer als bedankje
zal worden afgeleverd. Maar als hij bij zijn
zaak arriveert, staat er een enorme rij dove
mensen voor de deur te wachten...
Als Tobias de mop drie keer heeft verteld is
De Ronde tevreden – het is écht een goeie
mop, zegt hij. De twee geven elkaar een
knuffel en beiden gaan weer huns weegs.

VAN LINKS NAAR RECHTS: CAMERAMAN DEEN VAN DER ZAKEN,
REGISSEUR ALEX DE RONDE, ZIJN DOVE ZOON TOBIAS, EN
GELUIDSMAN CHARLES KERSTENS

Doof kind

NEDERLAND 2017 | SCENARIO EN

REGIE ALEX DE RONDE | PRODUCTIE PIETER VAN
HUYSTEE FILM (ZOË DE WILDE, NATASJA MÖHRS) |
IN COPRODUCTIE MET KRO-NCRV | MET STEUN VAN
NEDERLANDS FILMFONDS | CAMERA DEEN VAN DER
ZAKEN, REMCO BIKKERS | GELUID CHARLES KERSTENS
| MONTAGE CHRIS VAN OERS | SOUND DESIGN & MIXAGE
MARK GLYNNE | SOUND EDITORS TOM BIJNEN, SELLE
SELLINK | MUZIEK PAUL M. VAN BRUGGE | GRADING
MICHIEL RUMMENS | POSTPRODUCTION JAN JAAP
KUIPER / AMATOR DATAHANDLING: WATSE EISMA |
KLEUR, 7 1 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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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
Herfstvakantie

Workshop Griezel
Grimeren 4 – 12 jaar
Laat je kinderen veranderen in een
grappig, griezelig monster.
Zie ook eyeﬁlm.nl/workshop.
24 en 25 oktober

Museum Night –
Stop Making Sense
De Museumnacht staat in het teken van
de zintuiglijke ﬁlms van Apichatpong
Weerasethakul en Cao Guimarães.
Tijdens de Museumnacht worden alle
zintuigen op de proef gesteld in performances, workshops, lichtinstallaties en
virtual reality.
4 november

Un beau soleil d’interieur
(Claire Denis)
In dit komische drama speelt Juliette
Binoche de gescheiden Parijse kunstenaar Isabelle, die verschillende typen
man uitprobeert. Ze is single en twijfelt of
het obsessief zoeken naar die Ene, de
Ware, een eerste levensbehoefte is of
een doelloze dwaasheid.
Vanaf 2 november

EYE Filmmuseum Amsterdam
Info & tickets eyeﬁlm.nl

WHITE SUN
Een Nepalees familiedrama

VANAF 26 OKTOBER IN DE FILMTHEATERS

director:
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