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#405 DECEMBER/JANUARI 2018

AI WEIWEI OVER
HUMAN FLOW
MIJN KUNST EN ACTIVISME VALLEN 100% SAMEN
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GOLDEN GLOBE® NOMINATIES
DRAMA

BESTE FILM BESTE REGISSEUR BESTE ACTRICE
( MARTIN MCDONAGH )

DRAMA

WAARONDER

( FRANCES MCDORMAND )

“MCDORMAND IS
MAGNIFIEK!”

“BRILJANTE
DIALOGEN IN
SPANNEND
MISDAADVERHAAL”

★★★★★
AD

★★★★★
VPRO CINEMA

“EEN MOKERSLAG
VAN EEN FILM”

“FRANCES
MCDORMAND
SPEELT OSCARWAARDIGE
HOOFDROL”

NRC

★★★★
DE TELEGRAAF

FRANCES

McDORMAND

WOODY

HARRELSON

SAM

ROCKWELL

WITH

JOHN

HAWKES

11 JANUARI IN DE BIOSCOOP

AND

PETER

DINKLAGE

FOX SEARCHLIGHT PICTURES AND FILM 4 PRESENT A BLUEPRINT PICTURES PRODUCTION A MARTIN MCDONAGH FILM FRANCES McDORMAND WOODY HARRELSON SAM ROCKWELL “THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI” ABBIE CORNISH WITH JOHN HAWKES AND PETER DINKLAGE CASTING BY SARAH HALLEY FINN, CSA CO-PRODUCER BEN KNIGHT
MUSIC BY CARTER BURWELL COSTUME DESIGNER MELISSA TOTH FILM EDITOR JON GREGORY PRODUCTION DESIGNER INBAL WEINBERG DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY BEN DAVIS, BSC EXECUTIVE PRODUCERS ROSE GARNETT DAVID KOSSE DANIEL BATTSEK BERGEN SWANSON DIARMUID MCKEOWN PRODUCED BY GRAHAM BROADBENT PETE CZERNIN MARTIN MCDONAGH WRITTEN AND DIRECTED BY MARTIN MCDONAGH
ThreeBillboards.nl

#ThreeBillboards
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REDACTIONEEL Lijstjestijd!

December is de tijd van het jaar waarin cinefielen tot leven komen. Het mooiste en het beste.
Maar waarover gaat zo’n filmjaar nou echt? Zou
een rijtje films inderdaad kunnen weerspiegelen wat de stand van de wereld is? Of is het
vooral het moment waarop filmliefhebbers en
critici hun supernova’s kunnen uitdelen?
Vanaf oktober ging Filmjaar 2017 alleen nog
maar over Harvey Weinstein en #MeToo. Over
de excessen van seksisme en machtsmisbruik
in Hollywood. Maar we vergeten dat het hele
filmjaar al werd gekenmerkt door een gesprek
over identiteit en representatie.
Om te beginnen omdat het een jaar was
waarin vrouwelijke regisseurs een aantal van de
beste films uit de jaaroogst afleverden: de Hongaarse Ildikó Enyedi met haar Gouden Beer-
winnaar On Body and Soul in Berlijn; de wonderbaarlijk genoeg buiten competitie in Cannes en
Venetië vertoonde Un beau soleil interieur van
Claire Denis, Agnès Varda’s Visages villages en
Zama van Lucrecia Martel, dat ook een van de
hoogtepunten van het aanstaande Filmfestival
Rotterdam belooft te worden. En: Lynne
Ramsay’s You Were Never Really Here (wel in de
Cannes-competitie).
Het was het jaar van de ‘wonder women’ en
van Wonder Woman, misschien wel het beste
voorbeeld van hoe Hollywood vrouwen ziet en
representeert. Patty Jenkin’s superheldinnenfilm was zeker niet perfect, maar hoe verrukkelijk verfrissend om naar een vrouw te kijken die
in avondjurk haar mannetje staat. En wat een
suffe toestand om haar in Zack Snyders Justice
League weer in de schaduw van Batman te
moeten zien, terwijl de camera vooral alleen
haar benen, billen en borsten zag.
Soms is het niet de beste film die het filmjaar vertegenwoordigt. De redactie is er in ieder
geval nog niet over uit of Darren Aronofsky’s
mother! nou een ode aan Moeder Aarde is of
een intens misogyne film die de vrouw voor de
zoveelste keer tot passieve muze reduceert. Of
iets heel anders. Het was in ieder geval de film
waar we denk ik het meest over gediscussieerd
hebben.
Daarom is mother! de film waar we ons jaaroverzicht aan hebben opgehangen. Een film
over geweld en onverschilligheid van mannen
tegenover vrouwen en over de relatie tussen
masculiniteit (al dan niet in crisis), narcisme en
macht. Die zich zorgen maakt over hoe de
mensheid de aarde onderwerpt en uitput. Vragen stelt over kunstenaarschap en de relatie
tussen kunst en werkelijkheid en in hoeverre
schepping en destructie onvermijdelijk samenhangen. Een paar van onze overwegingen over
de vrouw (en de man) anno nu vindt u vanaf pagina 12 en de jaarlijstjes met onze favorieten op
filmkrant.nl. Dan rest ons niets anders dan u de
laatste dagen van december veel licht in het
bioscoopduister te wensen en een filmrijk
2018!

DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

DE TAXI DRIVER VAN DE 21STE EEUW
YOU WERE NEVER REALLY HERE
4 18

4

DE FILMKRANT 
#405 DECEMBER/JANUARI 2018

STEUN DE
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE

#405

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 18 JANUARI

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Aki Kaurismäki’s
Essential 5 op dvd.

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvangt u als welkomstgeschenk de
dvd-box Aki Kaurismäki The Essential 5.
Bent u al abonnee maar brengt u een
nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u allebei het welkomstgeschenk.*
Vanaf 4 januari draait de digitaal gerestaureerde versie van Aki Kaurismäki’s The Match
Factory Girl (1990) in diverse Nederlandse
filmtheaters. Ook andere hoogtepunten uit het
oeuvre van de Finse meester zullen weer op het
grote doek te zien zijn. Tegelijkertijd verschijnt
deze dvd-box met Leningrad Cowboys Go America, The Man Without a Past, Le Havre, The
Other Side of Hope en The Match Factory Girl.
Ook bevat de box twee korte films van Kaurismäki, Valimo en Those Were the Days.
Kortom, een must have voor cinefielen.
* 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 18 januari en zolang de voorraad strekt. Met
dank aan Cinemien.

MOTHER!
De oerfilm van 2017 4 12

THE THINKING VIDEO
MACHINE #14 ESSAY
filmkrant.nl

Maan, waterval, boom, stroompje | In het experimentele
genre van de foundfootage-film zijn veel voorbeelden te
vinden van ‘gecondenseerde’ films – nieuwe montages die
het narratief verwijderen en wat surreëel en suggestief is
concentreren. Het gebied van de B- (of Z-)film is een
vrijplaats voor dit soort werk en spel, zoals bijvoorbeeld
wordt aangetoond door de blijvende cultus rond Tommy
Wiseau’s The Room (2003). Maar ook telefilm-thrillers zijn
een goudmijn en die wordt vaak over het hoofd gezien.
Zonder al te veel manipulatie hebben we een radicale nieuwe
montage gemaakt van A Fatal Obsession (2015), waarin de
ingewikkelde menselijke plot wordt overstemd door

terugkerende natuurbeelden: maan, waterval, boom,
stroompje. Geholpen door rusteloze muziek.


CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN
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NIET TE MISSEN

BIJLAGE

4 25 Jesper Just in EYE

‘Het gaat erom verwachtings
patronen te doorbreken’

Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Human Flow 4 22
2 On Body and Soul 4 6
3 You Were Never Really Here 4 18
4 The Woman Who Left 4 17
5 The Disaster Artist 4 10

ON BODY AND SOUL

HUMANS OF FILM
AMSTERDAM

46

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 Wat moet een mens
met videokunst? 4 16 Typex tekent Andy at the Movies
voor de laatste keer 4 32 Filmkort Alle andere films
4 38 Agenda en evenementen 4 44 Filmsterren 4 46
Boeken Tot de laatste akte! 4 47 Thuiskijken Charlie
Brooker en Annabel Jones over Black Mirror, Brawl in Cell
Block 99 4 50 Actie! Op de set van De grote Hummimummi Kerstspecial

INTERVIEWS

4 6 Ildikó

Enyedi over On
Body and Soul
‘Via de droom uit de comfort zone’ 4 9 Sally Potter over
The Party Soiree op salpeterzuur 4 18 Lynne Ramsay
over You Were Never Really Here ‘Deze hele film was een
waanzinnige koortsdroom’ 4 20 Urzsula Antoniak over
Beyond Words ‘Wij behoren toe aan de grootste natie op
de wereld: de natie van immigranten’ 4 22 Ai Weiwei
over Human Flow ‘Er is geen verschil tussen kunst en
activisme’ 4 30 Paolo Virzí over The Leisure Seeker
‘Toen ze ja zeiden, zat ik eraan vast haha!’ 4 47 Kahlil
Joseph over solotentoonstelling New Suns ‘We hadden
Spike Lee en dat was het dan’

RECENSIES

4 7 On Body and
Soul Een onverwachte aanraking
4 10 The Disaster Artist Over een houterig softporno
drama dat een cultfilm werd 4 17 The Woman Who Left
Lav Diaz ziet de waarheid (en wacht niet af) 4 19 You
Were Never Really Here Furieus, maar niemand die het
ziet 4 21 Beyond Words Advocaat in spagaat 4 31 The
Leisure Seeker Plotgestuurde Alzheimer 4 32 Instant
Dreams De perfecte formule van Polaroid Wonder Wheel
Gevangen in de rol van haar leven 4 33 The Long Season Nieuwsgierig rondneuzen A ciambra Opgroeien in de
hak van Italië 4 35 Bar Bahar Vrouwen naar Beri Shalmashi’s hart Taal is zeg maar echt mijn ding Romantiek,
zeg maar, niet echt 4 36 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Waar de woede vandaan komt Paradise
De Duitse flirt van een aristocrate 4 37 Tokyo Trial Een
strafexpeditie uit het westen Call Me By Your Name
Proustiaans liefdesverhaal

		
COLOFON

WAT MOET EEN
MENS MET
VIDEOKUNST?

Wat voor invloed hebben films op het leven van gewone
Amsterdammers? Een serie straatfoto’s in samenwerking met Humans of Film Amsterdam.
“Er is niet een bepaalde film die in me opkomt. Ik heb ook
geen favoriete film. Er zijn er zoveel en ik hou juist van al die
verschillen. Of ze nou over religie, seksualiteit of slavernij
gaan.
Ik kan je wel over mijn hobby vertellen. Ik vind het namelijk leuk om selfies te maken met Nederlandse tv-persoonlijkheden en andere beroemdheden. Dat doe ik nu drie jaar.
Soms kom ik ze op straat tegen. Een keer zag ik Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink op straat gefilmd worden. Toevallig liep ik langs en greep de kans om een selfie met ze te
nemen. Vaak vragen ze of ik het opzettelijk doe. Ik vertel ze
dan dat ik het gewoon leuk vind en nieuwsgierig ben naar
hun reacties. Ik probeer ze te benaderen met een open geest
en een plezante houding. Want straks denken ze ‘wat wil
deze donkere man nou van ons?’ Dus ik doe mijn best zodat
ze zich comfortabel voelen. Ik blijf relaxed en ik vertel eerlijk
dat ik alleen maar een foto met ze wil nemen omdat ik ze van
televisie of van films ken. Meestal worden ze enthousiast en
post ik de foto’s op Facebook en Twitter. Soms merk ik dat ze
de foto’s hebben bekeken.
In ieder geval, je moet altijd doen wat je leuk vindt. Nee
heb je, ja kun je nog altijd krijgen. Dus, blijf positief en wees
gemotiveerd en je zult zien dat mensen dat voelen. Ze zullen
je om die reden mogen en zich misschien zelfs door je laten
inspireren.”

FEARGAL AGARD
HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM

Ik krijg altijd een ongemakkelijk gevoel als ik
tegen videokunst aanloop in een museum.
Soms staat er een kubusvormige zwarte tv in
een hoek waarop een gruizige VHS tape afgespeeld wordt. Of er is een donkere, met zwarte
stof beklede projectieruimte, waarin bezoekers
samenklonteren op oncomfortabele bankjes.
Van een afstandje hoor je alleen gerommel en
gekras uit zo’n kamertje komen. Alle bezoekers
kijken zwijgend, bang een domme opmerking te
maken binnen gehoorsafstand van anderen die
er wellicht meer van snappen. Je kunt er vaak
weinig aan doen dat je niet kunt volgen wat er
op het scherm gebeurt, omdat je meestal middenin de video valt. Je moet dan blijven zitten
tot halverwege de volgende loop. Dan blijft de
kans groot dat je niet veel wijzer wordt, want
videokunstenaars hebben vaak lak aan het idee
van een vertelling met een begin, een midden en
een eind. Stel je toch voor dat het een conventionele film zou worden!

ALL VOICES ARE MINE

Het voelt lomp om een veelzijdig kunstzinnig
medium als video zo over één kam te scheren,
maar ik ervaar bij het bekijken van videokunst
een stelselmatig gebrek aan houvast. Bij schilderijen, foto’s, installaties of beeldhouwwerken
heb ik daar meestal geen last van. Gelukkig heb
ik laatst ervaren dat videokunst niet vervelend
hoeft te zijn. Ieder jaar ga ik naar de open dag
van de Rijksacademie. Je kunt de ateliers en het
werk bekijken van veelbelovende internationale
kunstenaars die twee jaar lang in Amsterdam
letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om zich
te ontwikkelen. Onder de 45 kunstenaars werkt
een verrassend groot aantal met bewegend
beeld, een logische reflectie van een tijd waarin
onze aandacht zich naar schermen verplaatst.
Van aandoenlijke stop-motion video tot gelikte
digitale animaties. Het werk dat me het meest
raakte werd vertoond op een zolderverdieping.
Op een bioscoopwaardig doek werd een ultrascherpe video vertoond van een man die tergend langzaam van zijn paard valt. All voices are
mine heet het werk, gemaakt door de Pakistaanse kunstenaar Basir Mahmood. Ik heb er
minutenlang geboeid naar gekeken, maar ik heb
geen idee waarom.
EBELE WYBENGA
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VIA DE DROOM UIT DE
Ildikó Enyedi over
On Body and Soul COMFORT ZONE
Twee mensen dromen elke nacht hetzelfde. Regisseur Ildikó
Enyedi over haar prijswinnende On Body and Soul: ‘Ons
alledaagse leven is veel rijker dan we denken.’ Een wrang en
romantisch sprookje om ons uiteindelijk beter te laten nadenken
DOOR DANA LINSSEN
over wat te doen (en dromen). 				
Twee eenzame zielen ontmoeten elkaar in een slachthuis in Boedapest. De op het Filmfestival Berlijn met
een Gouden Beer bekroonde, en tot de longlist van de
Oscarnominaties voor Beste Buitenlandse Film doorgedrongen Hongaarse film On Body and Soul is speels,
wreed, precies en diep en vindt vele manieren om
lichaam en ziel te verbeelden. De ongewone liefdesgeschiedenis over de intense geestverwantschap tussen
de oudere directeur Endre en de jonge hygiëne-inspecteur Mária is de eerste film van regisseur Ildikó Enyedi
(My 20th Century, Simon Mágus) in bijna twintig jaar.
We spreken haar begin december via Skype. Haar film
verovert harten. En laat ons dromen.
Hoe raakte u geïnteresseerd in de mogelijkheden van
droom en cinema? “Eigenlijk was dat helemaal niet mijn

eerste interesse. Ik wilde een verhaal vertellen over de
menselijke conditie, over twee mensen die zich op een
kruispunt in hun leven bevinden. Om daar de droomwereld voor te gebruiken was een intuïtieve beslissing,
en tegelijk een efficiënte manier om twee mensen in een
situatie te brengen waarin ze hun leven niet meer konden leiden zoals ze gewend waren. Ze moeten uit hun
comfort zone stappen. Omdat ze op een behoorlijk
krachtige manier met elkaar geconfronteerd worden als

ze ontdekken dat ze al geruime tijd dezelfde droom dromen.”
Gelooft u dat het mogelijk is dat mensen dromen delen?

“Ik weet het niet. Sinds de film is uitgekomen is er veel
gesproken over de mogelijkheid. Onlangs zat ik in een
panel met neurowetenschappers die zeiden dat ze het
aan het onderzoeken zijn.”
Het is een enorm romantisch en misschien ook wel
angstaanjagend idee. U laat hen niet dezelfde praktische
droom delen, zeg een doel wat ze willen bereiken. Het is
iets metafysischer. “We dromen elke nacht dus het is

eigenlijk heel concreet. Het is niet alleen psychologisch,
maar zelfs fysiologisch belangrijk om te dromen, zelfs
als we ons onze dromen niet herinneren.”

On Body and Soul doet me veel denken aan uw vorige film
Simon Mágus [1999, over een onwelwillende ‘magiër’,
DL], dus er lijkt in uw werk een bredere interesse in het
bovennatuurlijke te bestaan. “Het doet me groot ple-

zier dat je Simon Mágus hebt gezien. Dan weet je ook
dat ik in die film erg m’n best heb gedaan om hem niet
als een soort ‘tovenaar’ af te beelden, die allerlei wonderbaarlijke dingen doet, zoals de Bijbelse Simon. In

zijn geval is het zijn persoonlijkheid, zijn charisma dat
hem ‘magisch’ maakt. Daarvoor moest ik ook sterk vertrouwen op acteur Péter Andorai. Ik heb in beide films
willen herdefiniëren wat werkelijkheid is. Niet per se
een esoterische wereld willen verkennen maar laten
zien dat ons alledaagse leven veel rijker is dan we denken. Dus het onderscheid tussen droom en realiteit is
misschien wel heel kunstmatig. Dromen kunnen heel
geloofwaardig zijn. Ze zijn een andere realiteit, en daarmee een realiteit.”
Is On Body and Soul op dezelfde manier als Simon Mágus
een karakterstudie, maar dan van twee ingekeerde mensen, van de ‘magie’ van introvertie ? “Niet bewust. Maar

ja, nu je dat zo zegt, vind ik het een interessante manier
om ze op die manier in samenhang te zien.”

Hoe zijn personages Mária en Endre ontstaan? “Ik heb

nooit het gevoel dat ik een personage hoef te ontwikkelen. Omdat ik ze al ken. Dat wil niet zeggen dat ik ze letterlijk ken of dat ze autobiografisch zijn. Maar wel dat ze
voortkomen uit mijn eigen ervaringen met mensen, uit
hoe je je in verschillende situaties kunt voelen of gedragen. Een film maken is meer een manier om te ontdekken hoe je die kennis met een publiek kunt delen. Bij Simon, en op een bepaalde manier ook bij Mária en Endre
gaat het om een stille, vanzelfsprekende integriteit. Dat
is zo’n zeldzame karaktereigenschap vandaag de dag. Ik
heb het script voor On Body and Soul in een roes geschreven. Het meeste werk was niet om hen te bedenken, maar om hun complexiteit en om die intense liefdesgeschiedenis tussen beiden aan het licht te brengen.”
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Misschien is dit een vraag die door #metoo meer lading
heeft gekregen: maar waarom is er zo’n groot leeftijdsverschil tussen de bijna gepensioneerde Endre en de jonge Mária? “Voor mij heeft dat niet met het clichébeeld

van relaties tussen oudere mannen en jongere vrouwen
te maken. Endre moest ouder zijn, omdat er voor hem
echt iets op het spel moest staan. Hij is als man ervaren.
Maar dit is zijn laatste kans op echte liefde en verwantschap. Ik zie zoveel mannen om me heen die teleurgesteld zijn in het leven, en daardoor cynisch geworden,
die zich daardoor niet meer durven uiten en feitelijk nee
tegen het leven zeggen. Mária is in mijn optiek meer
leeftijdsloos. Er is aan haar niets meisjesachtigs meer.
Ze komt jong over omdat ze onervaren is.”

Het is een beetje meer dan onervarenheid denk ik;
zonder een diagnose te willen stellen, maar het grenst
aan een Autisme Spectrum Stoornis. “Je zou kunnen

zeggen dat ze Asperger heeft. Maar ik heb het niet als
een psychiatrisch beeld willen behandelen, maar naar
het gedrag willen kijken, wat voor meer mensen herkenbaar is.”

Naar verhouding hebben minder vrouwen dan mannen
een Asperger-diagnose. Dus voor mij lag ook de neiging
op de loer om Endre en Mária vanuit stereotype man/
vrouwbeelden te begrijpen. Was dat de bedoeling? “Nee.

Er zit geen feministische of politieke insteek in de film.
Als ik een ding heb willen bereiken is het juist om mensen een ontspannen gevoel te geven, te bewerkstelligen
dat ze een beetje meer open zijn naar mensen die zich
niet op dezelfde manier uiten als zij. Dat ze iets meer geduld hebben, ook ten aanzien van hun eigen eigenaardigheden, en daarmee hopelijk ook tegenover die van
anderen.”

Uw film heet On Body and Soul en we hebben het nu vooral over het meer mentale deel van de film, voor Mária en
Endre een manier om ook lichamelijk tot elkaar te komen.
De setting van het slachthuis is daarentegen heel fysiek.

“Eigenlijk heb ik de persoonlijkheid van de dieren die
daar naartoe worden gebracht willen verbeelden. Hun
prachtige gezichten, de hartverscheurende blik in hun
ogen. Niet alleen vlak voor ze geslacht worden, maar
ook tijdens de lunchpauze als ze stil en geduldig wach-

Een onverwachte aanraking
Kan je een droom met iemand delen? Het
lijkt onmogelijk, maar toch gebeurt dat in
het dwarse en mysterieus ontroerende
On Body and Soul, eerder dit jaar de terechte winnaar van de Berlijnse Gouden
Beer.
Op het eerste gezicht is een slachthuis een
merkwaardige locatie voor een verhaal dat je
een poëtische liefdesgeschiedenis kan noemen. Nog vreemder is de openingsscène die
aan die tamelijk hardhandige situering voorafgaat. Twee herten zoeken in een besneeuwd woud naar schaarse groene blaadjes en benaderen elkaar voorzichtig en teder.
Een betoverend en geheimzinnig beeld dat af
en toe terugkeert en onverwacht betekenis
krijgt.
Nadat met dat vervreemdende contrast de
toon is gezet maken we kennis met Maria,

een jonge vrouw die in het slachthuis als
kwaliteitscontroleur is aangesteld. Met haar
scherpe blik, onfeilbare geheugen en hang
naar regels maakt ze zich niet geliefd, ook al
niet omdat ze geen talent voor sociaal verkeer heeft. Ze registreert weliswaar precies
wanneer de pupillen van haar gespreksgenoot zich verwijden of vernauwen, en op
haar kamer oefent ze conversaties met Lego-poppetjes, maar ze blijft voor iedereen
een rare. Alleen haar chef Endre, die om heel
andere redenen omgang met anderen vermijdt, is geïntrigeerd en probeert haar te benaderen.

Emotionele binnenwereld

Mochten hier al clichés op de loer liggen, dan
worden die resoluut van tafel geveegd door
de precieze en ook heel visuele manier
waarop de Hongaarse filmmaker Ildikó

ten op het moment dat ze gedood zullen worden. Alle
bloederige details zijn voor mij nodig om te laten zien
dat het levende wezens zijn die hier geslacht worden,
misschien wel net zo complex als de menselijke hoofdpersonen van mijn film. Wezens die hun laatste momenten heel bewust meemaken. Het ging me niet om
het oproepen van horror of walging.”
Er zit een scène in de film waarin Endre iemand tijdens
een sollicitatiegesprek vraagt of hij medelijden met deze
dieren heeft. “Ik denk dat we als mens bewust moeten

zijn van wat we doen. Er is teveel onverschilligheid. We
vinden het zo makkelijk om onze ogen te sluiten voor
dingen die we ongemakkelijk vinden. ‘Ik hoef niet te
weten hoe mij iPhone wordt geproduceerd’, ‘ik wil niet
weten dat het vlees op mijn bord van een levend wezen
afkomstig is’, ‘het kan mij niet schelen of mijn kleding
milieuonvriendelijk wordt geproduceerd’, ‘ik dit en dat
tadadam’. Omdat we wegkijken zijn onze beslissingen in
mijn optiek geen volwassen, weloverwogen beslissingen. Onze maatschappij schuift veel te veel verantwoordelijkheden op die manier van zich weg.”

Enyedi dit voor ons uittekent. Zeker wanneer
deze curieuze en met een toets gortdroge humor doorsneden geschiedenis een onverwachte wending krijgt. Bij toeval ontdekken
Maria en Endre dat ze iedere nacht allebei
hetzelfde dromen. Kan dat de sleutel tot intimiteit zijn?
Hoewel het slot misschien wat geforceerd
is, is het bijzonder om te zien hoe vanzelfsprekend Enyedi omgaat met dit sprookjesachtige element, ingepast in een strak en realistisch neergezet verhaal. De psycholoog
van dienst meent niet voor niets dat men
haar een loer draait.
Een overtuigende bijdrage leveren ook de
twee hoofdrolspelers. Alexandra Borbély’s
serene Maria doet soms denken aan een
vriendelijke androïde, terwijl van haar tegenpool Géza Morcsányi als de verfomfaaid
ogende en afstandelijk spottende Endre ook
een heel suggestieve werking uitgaat. Hun
blik is ook de blik waarmee de film naar het
menselijk geharrewar kijkt.
De verleiding is groot om Maria met haar

angst voor fysieke aanraking autistisch te
noemen, maar dat zou te gemakkelijk zijn.
Eerder zijn Maria en Endre beschadigde figuren in een diep menselijke fabel over het
moeilijk te realiseren verlangen naar echt
contact. Al zijn daarmee de interpretaties
lang niet uitgeput. Enyedi noteerde dat ze
persoonlijk een sterke band met Maria voelt,
en dat het efficiënt gerunde slachthuis voor
haar een spiegel van de westerse samenleving is.
Zelf was ik vooral geraakt door de onverwachte manier waarop je via die herten zicht
krijgt op de emotionele binnenwereld van de
hoofdpersonen. Ontroerend, en ook verfrissend inventief en origineel.
LEO BANKERSEN

On Body and Soul
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HONGARIJE, 2017 | REGIE ILDIKÓ
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Sally Potter over
The Party

SOIREE OP
Sally Potters The Party begint
als een bescheiden feestje om
een politica te feliciteren met
haar promotie tot schaduwminister. Coke, een pistool,
opgeblazen ego’s en verdriet
vergroten de gezelligheid.


DOOR RONALD ROVERS

Zoals zo ongeveer elk feestje waar ons soort mensen
elkaar ontmoeten om los te gaan op champagne en
hors-d’oeuvres loopt Sally Potters The Party gierend
uit de hand. De titel van deze Britse sterrenparade
verwijst niet alleen naar het feestje waar de gasten
doordraaien op aromatherapie en coke – en is cocaïne
niet ook een soort aromatherapie? – maar ook naar de
naamloze politieke partij – denk Labour – waar Kristin
Scott Thomas’ personage Janet zojuist gepromoveerd is
tot schaduwminister van Gezondheid – de aanleiding
voor deze soiree op salpeterzuur.
Potter (Orlando, Yes), in 1984 de eerste Britse vrouw
die een lange speelfilm regisseerde – inderdaad, zo kort
geleden nog maar – schreef het script in de aanloop



naar de laatste Britse verkiezingen, toen Labour volgens haar alle gevoel voor richting kwijt was en dacht
dat het een partij van rechtse conservatieven was.
Tijdens de opnamen besloot 51 procent van de Britten
ook nog even dat het beter was om de EU te verlaten en
het hele eiland weg te laten drijven op de Atlantische
Oceaan.
Potter filmde alles in strak zwart-wit en gaf de film
de ultrakorte speeltijd van 70 minuten. The Party zou je
een kamerspel kunnen noemen, want alles speelt zich
af in de kamers van Janets huis in Londen. Soms verdwijnen mensen naar de wc voor aromatherapie, soms
worden de steeds venijniger gesprekken even apart op
de gang of in de keuken gevoerd. Op het feestje gaat het
met niemand goed. Ook met Janet niet. Alleen de aromatherapeut gespeeld door Bruno Ganz is een baken
van rust. De eerste keer dat we Janet zien, richt ze een
pistool op de camera.
We spraken Sally Potter in februari met een internationale groep journalisten tijdens het filmfestival van
Berlijn.
U dacht: ‘Ik ga iets doen met Tsjechovs pistool? Ik introduceer het en we zien wel wat er gebeurt?’ Sally Potter:

“Zei je Tsjechov? Ten eerste, als het over schrijven gaat,
is Tsjechov mijn held. Ten tweede, in elke film heb ik de
verleiding weerstaan om er een pistool in te stoppen. Nu
dacht ik: ‘Fuck it. Wat kan ik doen met een pistool?’
Maar het is een wapen dat staat voor iets absurds, het
staat niet voor de dood.”
U zegt dat het zwart-wit het verhaal intenser maakt.
Maar de tekst is al intens. Wat voegt zwart-wit precies
toe? “Het vergroot het contrast met wat er in de perso-

nages omgaat. Mensen leiden vanbinnen een ongelofelijk intens leven, is mijn overtuiging, terwijl ze vanbuiten een kalm omhulsel lijken. Ik heb nooit iemand ontmoet die van binnen niet een massa emoties, lijden,
ambitie, teleurstelling, verlies, liefde, al die dingen is.
We zijn rijke, complexe dramatische wezens. De rust
van het zwart-wit maakt die turbulentie beter voelbaar.”

U laat een van de personages iets waars zeggen over aromatherapie. “Wat? ‘Tickle an aroma therapist and you

find a fascist?’ Nou ja, omdat iemand die met new age
bezig is niet noodzakelijk politiek vooruitstrevend is.
Maar ik heb niets tegen ze hoor. Sommige van mijn beste vrienden zijn aromatherapeut.”

Opgezwollen figuren

Sally Potter vertelt dat het idee voor de film voortkwam
uit een behoefte om mensen te laten lachen, een behoefte om de politiek van gezondheid te verkennen en

de gezondheid, of ongezondheid, van politiek. Labour
hallucineerde zoals gezegd dat het een rechtse partij
was, te bang om de waarheid te spreken. Die onmacht
wilde Potter verkennen via de microkosmos van persoonlijke relaties.
De film is een feest van failliete persoonlijkheden,
waar een upper middleclass zichzelf weliswaar niet à la
Marco Ferreri’s La grande bouffe komt doodvreten, maar
op z’n minst toch al een beetje gestorven is voordat
men op de deurbel drukt. Het is Potters gevoel over de
stand van het land. Ze noemt het een ‘bescheiden film’.
“Te veel zaken in de filmwereld worden opgeblazen
en er lopen te veel opgezwollen figuren rond. Sinds
mijn veertiende heb ik mijn leven gegeven aan film en ik
voel nog steeds een grote liefde voor het medium. Maar
ik voel geen liefde en respect voor die glorificatie en die
opgeblazen reputaties. Film is een fantastische, voortreffelijke vorm, net als muziek en poëzie en literatuur.
Het is hun metgezel. Ik hoop dat ik me niet schuldig
maak aan valse bescheidenheid. Ik bedoel ook niet dat
de film klein is als ik die bescheiden noem. Ik bedoel
authentiek en ongekunsteld.”

Floreren

Potter was een pionier, als eerste Britse vrouw die een
speelfilm regisseerde, al voelt ze zich niet zo. Hoe beoordeelt ze de situatie nu voor vrouwen in de filmwereld? Hier in Duitsland, zegt een collega, wordt gedacht
over quota: een vast percentage van gesubsidieerde
films dat door vrouwen moet worden geregisseerd.
“Daar zitten altijd twee kanten aan. Soms is drastische actie nodig in de vorm van quota of positieve
discriminatie omdat de situatie anders niet verandert.
Denk aan de Duitse renaissance in film begin jaren
zeventig met makers als Wenders, Schlöndorff en Fassbinder. Die ontstond niet omdat er plotseling zoveel
geniaal talent in Duitsland aanwezig was. Die ontstond
omdat omroep ZDF besloot geld te stoppen in hun
films. ZDF creëerde de omstandigheden waarin dat talent kon floreren. Dat is de positieve kant.
“Hier is de negatieve: als je een vrouwelijke regisseur bent en je hoort mensen zeggen dat je de kans
alleen kreeg omdat je vrouw bent, dan is dat een knal
in je gezicht. Mensen willen beoordeeld worden op hun
eigen talenten, niet op basis van hun geslacht of kleur.
Maar goed, dan moet je eerst wel de kans krijgen om
dat talent te laten zien.”
The Party 11111 GROOT-BRITTANNIË, 2017 |
REGIE SALLY POTTER | MET PATRICIA CLARKSON, BRUNO GANZ, CILLIAN MURPHY, KRISTIN SCOTT THOMAS,
TIMOTHY SPALL | 70 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART |
TE ZIEN VANAF 14 DECEMBER | ZIE
HET VOLLEDIGE INTERVIEW 
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The Disaster Artist

OVER EEN
HOUTERIG
SOFTPORNO
RELATIEDRAMA
DAT EEN
CULTFILM
WERD

James Franco brengt met The Disaster Artist de chaotisch verlopen
productie van The Room tot leven. Dit curieuze softporno relatiedrama zou uitgroeien tot heuse cultfilm: een ‘best worst film’ van
outsider artist Tommy Wiseau. Uit The Room en The Disaster Artist
rijst een ontroerend beeld van een charismatische, naïeve figuur
DOOR MARISKA GRAVELAND
die doet denken aan een eenzaam, groot kind.
De beste slechte films zijn die waarin je aan alles merkt
dat de regisseur er zijn ziel en zaligheid in heeft gestopt. Ed Wood (Plan 9 from Outer Space) was er zo één
en vijftig jaar later was er ineens Tommy Wiseau. Het
dramatisch slecht ontvangen The Room (2003) draait
inmiddels al veertien jaar als midnight movie in Los
Angeles. Ook in andere landen brengt The Room nog altijd mensen op de been t die met eigen ogen willen zien
hoe geweldig slecht de film is. Zoals het een cultfilm
betaamt, spelen bezoekers in de zaal graag scènes na
die illustreren hoe beroerd de film is (zie kader), zoals in

rokkostuum een bal overgooien – een van de onbedoeld
tragische scènes die deze curieuze film rijk is.
The Room is een softporno relatiedrama over
vriendschap en loyaliteit, extreem houterig maar ook
oprecht en met de beste bedoelingen gemaakt. In The
Room gaat de vriendin van de hoofdpersoon vreemd
met diens beste vriend. In het eerste half uur krijgt de
kijker maar liefst vier gênante vrijscènes voor de kiezen
die het bedrog kracht moeten bijzetten. Ook in het echt
had Wiseau het gevoel dat iedereen hem bedroog, zo
blijkt uit The Disaster Artist van James Franco, dat is

gebaseerd op het boek dat Wiseau’s vriend en acteur
Greg Sestero schreef over de chaotische totstandkoming van The Room.
Wiseau speelt zelf de hoofdrol in The Room, ook al is
zijn talent ver te zoeken. Hij lijkt nauwelijks te acteren
en reageert op een kinderlijke, authentieke manier op
elk splintertje aandacht. Zo heeft hij een surpriseparty
voor zichzelf de film in geschreven, waarbij je het gevoel bekruipt dat dit in het echt een langgekoesterde
wens was. Hij laat ook een hartenkreet horen: “If everybody loved each other, the world would be a better
place.” Je krijgt sterk de indruk dat hij ook in zijn eigen
leven naar vriendschap en liefde hunkerde. Uit The
Room en The Disaster Artist rijst een beeld van een
charismatische, naïeve figuur die niet helemaal lijkt te
sporen en doet denken aan een eenzaam, groot kind.

Schaamteloos

Het ontroerende verhaal achter The Room is in goede handen bij James Franco. Met The Disaster Artist
geeft hij een mooie karakterschets van outsider artist
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Roepen naar The Room
Een gids voor wie in de bioscoop naar The Room
gaat kijken. Wat te roepen op welk moment.
“Spoon!”
In de film zie je vreemd genoeg allerlei fotolijstjes met
afbeeldingen van… lepels. Wanneer die in beeld verschijnen, roep je “Spoon!” En gooi je plastic picknicklepels naar het scherm.

“Sestosteron!”
Roep dit als je Greg Sestero in beeld ziet, Tommy’s beste
vriend die verleid wordt door zijn geliefde. Vooral als
Greg op het punt staat om zich meer macho voor te
doen dan hij is.

Samen met Greg begint hij dan maar een film voor
hen beiden te schrijven. Toch blijft de angst voor afwijzing als een rode draad door zijn leven lopen. “Nobody
respects my vision!” roept hij wanhopig uit als de crew
weer eens in verbijstering moet aanzien hoe de film op
uiterst knullige wijze tot stand komt. Wiseau moet de
meest simpele teksten tientallen keren opnieuw doen:
“ takes nodig voor de beroemde dakscène: “I did not hit
her! I did not! Oh, hi, Line? What is line?” Zo had hij 32
Mark!”. Dit sterk staaltje stemmingswisseling moet je
zien om te geloven.
Bij de rampzalig verlopen première barstte de zaal
tot zijn grote ontzetting in schaterlach uit bij scènes die
Wiseau toch echt bloedserieus had bedoeld. Dodelijk
was de reactie van een acteur in de zaal die zich na afloop doodschaamt: “Het beste wat ik erover kan zeggen
is dat toch niemand de film gaat zien.”
Toch zou de film daarna uitgroeien tot een fenomeen, met hulp van Michael Rousselet, regisseur van
Dude Bro Party Massacre III. Hij zag The Room in een
lege zaal (Wiseau had zelf de vertoningen ingekocht),
en herkende gelijk een instant best worst film. Hij
nodigde al zijn vrienden uit en door hun mond-totmondreclame verkreeg de film langzaam de status die
die nu heeft. Rousselet zit ook als een easter egg verborgen in The Disaster Artist, net als een Wiseau zelf.

Grootheidswaan

Wiseau. Franco imiteert op magnifieke wijze Wiseau’s
typische mimiek en spraakgebrek. Zoals zijn neplach
(een monotoon ‘hahaha’, die fans graag imiteren) en
het inslikken van lidwoorden en andere grammaticale
eigenaardigheden (“Everybody betray me!”). Wiseau
doet zeer geheimzinnig over zijn afkomst (Oost-Europa?), de financiering van zijn uit eigen zak betaalde film
(waar haalde hij die 6 miljoen dollar vandaan?) en zijn
leeftijd (die hij steevast 25 jaar lager inschat).
In The Disaster Artist volgen we de productie en
de vernietigende ontvangst van The Room op de voet.
Greg en Tommy ontmoetten elkaar in San Francisco
in 1993, bij een workshop acteren, waar Wiseau een
krankzinnige variant op Wachten op Godot speelt. Wiseau is ‘fearless’, schaamteloos en inspireert de timide
Greg om zijn remmingen te overwinnen. Samen gaan ze
op goed geluk naar Los Angeles. Maar als Wiseau een
producent tijdens het eten lastig valt met zijn ‘talenten’,
krijgt hij op geïrriteerde toon de harde waarheid te horen over zijn kansen in de filmindustrie: “Dat gaat niet
gebeuren.”

Wiseau verklaarde dat 99,9 procent van The Disaster
Artist klopt. Op Franco’s vraag wat er dan mis is met
die 0,1 procent zei hij dat de film iets te donker belicht
was. Maar Tommy, riep Franco, je hebt altijd je zonnebril op in de bioscoop! Is dit zelfspot of ernst van
Wiseau? Is het een pose of een bord voor de kop dat hij
zichzelf in de categorie James Dean schaart, en in The
Room zonder enige gêne Rebel Without a Cause citeert:
“You’re tearing me apart, Lisa!” Aan James Franco
stelde hij unverfroren voor om de hoofdrol van The
Disaster Artist aan Johnny Depp te geven. Sympathieke
grootheidswaan. Grote kans dat dit als compensatie
dient voor Wiseau’s vroegere gebrek aan erkenning. Die
is uiteindelijk gekomen, alleen niet zoals hij het zich
had voorgesteld. Wiseau is inmiddels bij veel voorstellingen van The Room aanwezig om het applaus in ontvangst te nemen. Het is bewonderenswaardig dat hij de
veerkracht heeft om de compleet andere lezing van The
Room te omarmen.
The Disaster Artist 11111

VERENIGDE

“One!” “Two!”
Sestero’s personage zegt maar liefst vijf keer (of zeven
keer) dat hij Tommy’s beste vriend is. Het precieze aantal is niet helemaal duidelijk, maar wanneer hij het zegt,
schreeuwt iedereen het vermoedelijke aantal.

“FOCUS! Unfocus!”
Wanneer de film weer eens uit focus is, roep je “Focus!”
Wanneer een van de vele gênante seksscènes begint,
dan voelt iedereen collectief de behoefte om “Oh God.
Unfocus!” te roepen.

“Go! Go! Go! Go!”
Als er weer eens een luchtopname van de Golden Gatebrug voorbij komt, roep je “Go! Go!” als het shot het
einde van de brug haalt. Laat je teleurstelling horen als
dat niet zo is.

“Oh shit! Metaphore!”
Een veelgehoorde uitspraak in de film is “gotta go”, ook
al is diegene net binnen. Buurjongen Denny komt te pas
en te onpas binnenvallen terwijl dat geen enkele functie
heeft voor de plot. Denny knabbelend aan een appel is
misschien wel de meest irrelevante scène in de film. Op
dat moment kun je roepen: “Oh shit! Metaphore!”
(Want misschien heeft Denny toegegeven aan verleiding? Welke verleiding? Wat heeft Denny in godsnaam
te doen met ook maar iets in de film?)

Bal overgooien
Wanneer de mannen in de film een bal overgooien, doe
je hetzelfde met je vriend(en). Omdat je ongetwijfeld
dronken bent en in een donkere zaal zit, gaat dit
meestal mis.

“Hahaha”
Reageer op Tommy’s vreemde monotone lach, die hij
laat horen op de meest ongepaste momenten (Greg:
“Hij heeft haar helemaal lam geslagen, ze belandde in
een ziekenhuis op Guerro St.” Tommy: “Hahahahahaha!!!”).

‘The Seventh-Inning Stretch’
De naam die de fans hebben gegeven aan de langste
van de vele gratuite seksscènes. Dit is het uitgelezen
moment om naar de wc te gaan of een sigaret te roken.
Doorgewinterde fans weten wanneer deze scène eraan
zit te komen en kunnen de drukte bij de wc voor zijn.

STATEN, 2017 | REGIE JAMES FRANCO | 99 MINUTEN |
MET JAMES FRANCO, DAVE FRANCO, SETH ROGEN, ARI
GRAYNOR, SHARON STONE, MELANIE GRIFFITH | DIS
TRIBUTIE WARNER | TE ZIEN VANAF 21 DECEMBER 
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Als er één film is die 2017 typeert dan is het Darren Aronofsky’s
mother!. De film gaat over geweld en onverschilligheid van
mannen tegenover vrouwen en over de relatie tussen masculini
teit, narcisme en macht. Hij maakt zich zorgen over hoe de mens
heid de aarde onderwerpt en uitput. Hij stelt vragen over
kunstenaarschap en de relatie tussen kunst en werkelijkheid en
in hoeverre schepping en destructie onvermijdelijk samen
hangen. De favoriete film van de redactie is het niet niet per se.
Maar wel de film die ons door de rijkdom van z’n thema’s en
vormen inspireerde tot een jaaroverzicht.

De oerfilm van 2017
Huis

Het huis blijkt niet langer een veilige plek.
Als de naamloze moeder in mother! staat voor Moeder Aarde
dan is haar huis onze aardbol. Het huis dat ze met gevaar voor
eigen leven tegen hordes indringers probeert te beschermen.
Zoals ook de aarde steeds meer moeite moet doen om zich te
verzetten tegen uitbuiting, uitputting en uitsterven. Maar dat
huis is ook gewoon een huis: een houten constructie met een
voordeur en een keuken.
Traditioneel is dat huis het domein van de vrouw – al zijn
we inmiddels maatschappelijk misschien iets verder. Maar
toch: een aanval op het huis is al snel een aanval op de vrouw.
Zo is het in mother! en zo was het dit jaar ook in de Braziliaanse film Aquarius (Kleber Mendonça Filho) waarin vrijgevochten zestiger Clara als laatste is overgebleven in haar appartementencomplex. Verbeten strijdt ze tegen de
projectontwikkelaar die het huis waar ze al haar hele leven
woont tegen de vlakte wil gooien en tegen de betutteling van
de uitleggerige mansplainers om haar heen.
Het huis staat voor veiligheid en geborgenheid. Waarden
die in 2017 door alle onrust en vijandigheid in de wereld opnieuw – of nog steeds – bedreigd werden. Aquarius en mother! zijn niet de enige films die commentaar leverden op die
bedreiging. Filmmakers lijken het onderbewuste van de tijdgeest goed aan te voelen. De buitenwereld lijkt steeds beang-

stigender, grimmiger en vijandiger en mensen trekken zich
terug binnen de eigen schijnveilige gemeenschap, filterbubbel, huis.
Maar hoe meer je je verschanst, hoe enger alles buiten
lijkt. Een paradox die zich in een hele reeks films manifesteerde. Kernachtig in horrorfilm It Comes at Night waarin
mensen vanwege een raadselachtige wereldwijde dreiging
hun hele huis dicht timmeren. In het waargebeurde Loving
probeert de witte Richard Loving tevergeefs tegen de achtergrond van een gesegregeerd Amerika een huis voor zijn
zwarte vrouw Mildred te bouwen. Insyriated van Philippe
van Leeuw speelt zich helemaal af in een appartement in de
Syrische stad Damascus terwijl buiten de bommen vallen. En
in The Killing of a Sacred Deer wordt de orde en veiligheid in
een gezin op dramatische wijze door een indringer verstoord.
Soms werkt het andersom en kijken we door de ogen van
degene die het huis binnen wil komen. Dan is het geen symbool meer van geborgenheid, maar een fort waaruit iemand
wordt buitengesloten. Zoals in Get Out van Jordan Peele, een
horrorkomedie die ook nog even de geschiedenis van de
‘black experience’ in Amerika laat zien. Een land waar
zwarte mensen zich nooit thuis konden voelen omdat hen
constant de deur werd gewezen. En wanneer je dan eindelijk
wist binnen te komen, was je nog niet veilig.

JOOST BROEREN-HUITENGA
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Aarde

Waarom altijd die uitersten in de verbeelding van
vrouwen? Onderken haar destructieve én haar creatieve
kracht.

Ernst

De vrouw mocht weer eens serieus zijn in mother!
De man mocht zich vermaken.
In mother! heeft Javier Bardems personage ‘Hij’ alle bewegingsvrijheid terwijl Jennifer Lawrence als ‘Moeder’ op het
huis mag passen. Hij ontvangt gasten, mag zich vermaken,
heeft plezier. Zij mag bloedserieus zijn. Die stereotype rolverdeling van ernst en plezier is zo hardnekkig dat die zelfs in
de wereld van komedie heerst. Daar prevaleert nog steeds het
idee dat vrouwen minder grappig zijn dan mannen. Hoe
komt dat? Omdat mannen biologisch gezien grappiger moeten zijn, zoals Christopher Hitchens ooit beweerde? Omdat
alle vrouwelijke komedianten lesbische feministen zijn en
komedie, aldus Louis CK, niet samengaat met feminisme? Of
omdat de oude hierarchieën in komedie zo groot zijn dat
vrouwen amper de gelegenheid krijgen om hun talent voor
humor op een mainstream platform te tonen?
Door de aantijgingen tegen Louis CK is duidelijk dat de
wereld van de komedie is geen vriendelijke plek is voor vrouwen die daar carrière willen maken. “Het was het wilde westen”, zei komediant Marc Maron na de val van Louis CK in
een verontschuldigende redevoering op zijn wekelijkse podcast. “Het was een jongensclub en ik ben daar ook schuldig
aan geweest.” Die jongensclub moet nog maar eens goed naar
z’n jongenshumor kijken. Zo laten de masturbatiegrappen
van Louis CK zich ineens heel anders lezen. Zijn omstreden
speelfilmdebuut I Love You, Daddy is niet eens meer via officiële kanalen te zien. 2017 lijkt het einde in te luiden van een
bepaalde vorm van seksueel getinte mannenhumor.
Laat 2017 dan het jaar van de vrouw in komedie zijn. Want
dit jaar maakte Claire Denis met Un beau soleil intérieur een
van de beste romantische komedies in tijden, werd Girls Trip
een kaskraker ondanks (of juist omwille van) het feit dat vier
zwarte Amerikaanse vrouwen de hoofdrol vertolken en verblufte Jill Soloway met haar glorieuze battle-of-the-sexes
komedieserie I Love Dick. En voor iedereen die de humor van
Louis CK mist is er Better Things van Pamela Adlon. Soortgelijk in toon en stijl, minstens even grappig en van onbesproken gedrag. Dus een stuk minder ongemakkelijk om te
zien dan Louis CK.
Adlon schrijft, produceert, regisseert en speelt de hoofdrol in deze semi-autobiografische komedie over Sam Fox, een
alleenstaande moeder van drie tienermeisjes die bijklust als
actrice. In een typerende scène stelt Better Things de genderproblematiek in komedie aan de orde. Sam heeft een rol in
een soapserie waarin een tegenspeler zich tussen haar benen
moet storten. “Kunnen we dat veranderen?”, vraagt Adlon
aan de regisseur omdat ze liever niet zo gezien wil worden op
tv. “Oh,” reageert hij verbaast. “Maar dat was juist het grappige gedeelte.”
HUGO EMMERZAEL

De vrouw (Jennifer Lawrence) in mother! staat voor Gaia, de
aarde die wordt geplunderd. God (Javier Bardem) is ondertussen te druk met zichzelf, want religie is altijd onverschillig
geweest over het aardse. Christenen bekommerden zich liever om het zielenheil van de mensen. Terwijl ze zich meenden toe te leggen op de Geest verloren ze de Aarde, stelt de
Franse wetenschapsfilosoof Bruno Latour. Wie zijn nieuwe
boek Oog in oog met Gaia leest, kan zich alleen maar verbazen over de raakvlakken met mother!.
Latour stelt dat de aarde op twee manieren wordt bekeken: als delen die passief gehoorzamen aan de natuurwetten
(de onbezielde versie) of als delen die samenwerken ter
meerdere glorie van het leven (de overbezielde versie). Als we
net als Darren Aronofsky voor de aarde ‘vrouw’ invullen, dan
krijg je een akelig accuraat beeld van de hoeken waar de
vrouw zo lang in heeft gestaan: passief/onbezield of levengevend/overbezield. En begrijp je waarom dat het niet serieus
nemen van vrouwen (ook door vrouwen zelf) zo hardnekkig
standhoudt. Want eeuwenlange inprenting laat niet zo makkelijk wegvagen.
In mother! schikt de aarde zich naar God, die de macht
heeft om alles te verwoesten en weer op te bouwen. In werkelijkheid ontbreekt zo’n stuurman. Daarom is het jammer
dat in mother! de vrouw dit oeroude beeld niet op zijn kop
zet, door bijvoorbeeld de stuurman lekker overboord te duwen.
Voor de wraak van Gaia moeten we naar andere films kijken. Provocerende films als Raw, Daphne, Un beau soleil intérieur, Thelma, La région salvaje. Die vrouwen nou eens niet
als heiligen laten zien maar ook hun duistere en seksuele
kanten tonen. Niemand schiet er wat mee op als vrouwen op
het schild worden gehesen ter compensatie voor eeuwenlange onderdrukking. In de geweldige Franse horrorfilm Raw,
geregisseerd door een vrouw, eet een studente mensenvlees
– een meer symbolische wraak kun je je niet voorstellen.
Maar ja, met wraak is nog nooit iets opgelost. Met uitwisseling wel. James Lovelock, de inmiddels 98-jarige wetenschapper en natuurbeschermer, bedoelde met zijn begrip
Gaia dat de aarde een systeem is waarin alles op elkaar reageert. Dat niet alleen organismes zich aanpassen aan de omgeving maar dat de omgeving zich ook aanpast aan het organisme.
De vrouwen in genoemde films passen zich niet aan maar
in de natuur zien we iets anders: daarin staat niets op zichzelf. Hoe realistisch is dan dit alternatieve wensbeeld van de
supervrouw als onaangepast wezen, dat onafhankelijk is en
niemand nodig heeft? Het is tijd om minder in uitersten te
denken.
Als we de aarde als vrouw zien, kunnen we dan ophouden
haar als extreem agressief of extreem passief af te beelden en
juist haar destructieve én creatieve kracht onderkennen?
MARISKA GRAVELAND
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Muze

Het idee van een muze die alleen maar
mooi loopt te wezen om te inspireren, is
hopeloos achterhaald.

Object

Het tegengif voor Darren Aronofsky’s objectificatie van vrouwen is I Love Dick.
Time is het met me eens: het gezicht van 2017 is
vrouwelijk en het is woest. Een schandaal dat begon
met de onthullingen over Harvey Weinsteins weerzinwekkende gedrag werd een beweging. Een door
mannen gedomineerde industrie, die staat voor een
door mannen gedomineerde samenleving, barstte
open. Wat het tot nu opleverde, behalve de onthulling van nog meer weerzinwekkend gedrag, was een
nieuwe kijk op vrouwen voor en achter de camera; en
daarmee vrouwen in het algemeen. Onze ervaringen
kregen voor het eerst in lange tijd een stem die luid
en duidelijk te horen is. Niet langer bestaan vrouwen
alleen uit lichamen, bedoeld voor andermans plezier
- om naar te kijken, te grijpen, om mee te doen wat je
wilt. Dit is misschien het begin van een wereld
waarin de vrouwelijke ervaring serieus wordt genomen.
Een maand voordat deze cultuurverandering zich
aankondigde, liet Darren Aronofsky ons nog even
zien hoe het lange tijd gegaan is in Hollywood. Om
zijn punt over hoe we omgaan met de aarde te maken, zet hij in mother! de camera (en daarmee zijn
male gaze) goed dicht op het in weinig verhullende
kleding gehulde lichaam van Jennifer Laurence. Voor
de regisseur is ze geen personage maar een instrument. Uiteindelijk is het in deze film ook niet haar
ervaring die centraal staat, maar die van de van
oudsher verheerlijkte mannelijke kunstenaar. Het
resultaat is dat Aronofsky totaal voorbij gaat aan de
ervaring van deze vrouw, terwijl dat een ervaring van

verwaarlozing en uitbuiting is. Er is een groot verschil tussen die ervaring tonen en onderzoeken of die
botweg gebruiken om je eigen punt te maken. Het
eerste zou interessant zijn. Het tweede, vooral in het
jaar waarin wij (als critici, als mensen) sensitiever
werden voor de vrouwelijke ervaring, is achterhaald
en eerlijk gezegd beledigend.
Gelukkig was dit jaar rijk aan films en tv-series die
de ervaringen van vrouwen centraal stellen: American Honey (Andrea Arnold), Amor (Isabel Lamberti),
The Fits (Anna Rose Holmer), 20th Century Women
(Mike Mills), de Girls aflevering American Bitch (Richard Shepard) om er een paar te noemen. Maar voor
mother! stel ik een ander tegengif voor: de televisieserie I Love Dick. Sowieso een fijne titel om hardop in
cafés te zeggen. Het is de nieuwe serie van Transparent-bedenker Jill Soloway, naar de feministische
cult-klassieker geschreven door Chris Kraus. De serie heeft vrouwelijk verlangen en creativiteit als
hoofdthema, wat je nog best taboeonderwerpen
kunt noemen. In de door Soloway zelf geregisseerde
aflevering vijf, getiteld A History of Weird Girls, kijken de vrouwelijke personages je aan terwijl ze de geschiedenis van hun seksuele verlangen beschrijven.
Ze zijn geen objecten – de camera neemt hen medium-close in beeld, gekleed in onstuimig rood, je
recht in de ogen kijkend. Het resultaat is prachtig,
verwoestend eerlijk, maar vooral: echt. Dit zijn echte
vrouwen, ze voelen, ze ademen. Ze zijn niemands
pleziertje, niemands punt. Ze zijn van zichzelf. En ze
weigeren gemuilkorfd te worden. #metoo

Wat heeft de naamloze successchrijver in
mother! het zwaar. Ja, succes en roem zijn
een last om te dragen. Want hoe blijf je succesvol? Javier Bardems personage hikt tegen
een kolossaal schrijversblok aan. Dat bevordert niet de gezelligheid in huis met zijn
vrouw, gespeeld door Jennifer Lawrence, die
ook al geen naam heeft maar op de aftiteling
Moeder (met een hoofdletter) heet. Klinkt
nogal verknipt, want hoe moeten we dat
zien? Is zij als een moeder voor de schrijver?
Is de schrijver een man die zijn hele leven in
vrouwen een moeder zoekt? Klinkt behoorlijk griezelig en dat is mother! ook. Niet om
de horrorscènes – wie wel eens een horrorfilm ziet zal van deze horrorchique niet
schrikken – maar om het portret van de
schrijver. Hij is een engerd. Dat hij chagrijnig
is omdat hij geen schrijfinspiratie heeft,
vooruit dat accepteren we, maar dat hij –
bijna schreef ik de patriarchale narcistische
lul - zijn vrouw als een kind behandelt, moet
een diepere oorzaak hebben. Die ligt in mother! in de ontsporende, klassieke ik-benkunstenaar-en-jij-mijn-muze-verhouding.
Ongetwijfeld is het zo gegaan: de beroemde
schrijver las ergens voor, werd na afloop benaderd door een adorerende jonge lezeres,
die wat onhandige woorden stamelde, wat
hem vertederde, waarna beiden na een paar
flessen wijn de volgende morgen samen in
bed wakker werden. Daarna, waarom ook
niet, zijn ze bij elkaar gebleven en schreef de
verliefde schrijver een meesterwerk. De
vrouw voelde zich gevleid dat zij zijn muze
was, maar na een tijdje bekroop haar de onbehagelijke gedachte dat muze voor hem een
ander woord is voor seks. Waarom deelt hij
niet méér met haar? Erover praten kan niet,
want dan ontsteekt hij in woede.
Ergens op dat punt in het leven van de
muze speelt mother! Venijnig zegt de schrijver tegen haar dat het zo fijn is om met iemand te praten die zijn werk waardeert.
Beng! Hij bedoelt niet haar, maar een fan die
hun huis is binnengedrongen. Dat de schrijver in zijn eentje beslist dat deze idiote kerel
ook nog eens bij hen mag blijven slapen, bewijst dat hij zijn vrouw volkomen niet-serieus neemt. Een gewone aardse vrouw zou
hem tierend en vloekend verlaten, maar muzen doen zoiets niet. Zoals een langdurig in
een ziekenhuis opgenomen patiënt gehospitaliseerd raakt, zo verschrompelt een zelfstandige vrouw als muze tot een afhankelijk
wezen dat vergeet dat ze een eigen leven
heeft. Daar komt ze pas weer achter als de
kunstenaar die ze zo geweldig inspireerde,
een nieuwe, meestal jongere vrouw vindt,
die voor nog meer inspiratie zorgt. Overdreven? Kijk eerst naar deze films: Surviving Picasso (James Ivory), Camille Claudel 1915
(Bruno Dumont) en Final Portrait (Stanley
Tucci).
De muze is uitgeput
Teveel lichamen en niet genoeg ziel
Zij heeft de porno blues. 

– Marlene Dumas, 1994)

SACHA GERTSIK

JOS VAN DER BURG
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Meisje

Kunst is een veilig domein om taboes en impulsen te onderzoeken.
Een van de vragen die mother! oproept, is of we de kunst van
de kunstenaar kunnen scheiden. Javier Bardems verveelde
schepper is niet alleen god, maar ook de klassieke kunstenaar
die uit de chaos tussen creatie en destructie zijn meesterwerk hoopt te maken. Een zelfzuchtige kunstenaar die in zijn
werk verdwijnt en amper onderscheid ziet tussen zijn werk
en de werkelijkheid waaruit hij put. Wat hij maakt moet
mooier, waarachtiger en beter worden dan al het andere;
zelfs als hij daarvoor zijn eigen ziel en de zaligheid van anderen moet opofferen. In de nasleep van #metoo blijven me
twee dingen dwars zitten die hiermee te maken hebben.
De eerste is: hoe gaan we om met de films van makers die
beschuldigd zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Her en der klinken oproepen tot het boycotten van de films
van Woody Allen (wiens Wonder Wheel gewoon uitkomt); en
retrospectieven in de Cinémateque Française van JeanClaude Brisseau (uitgesteld) en Roman Polanksi (doorgegaan
onder hevig protest) lagen onder vuur. Die respons begrijp ik
wel. Al is mijn eerste reactie anders: juist nu moeten we hun
films bekijken, om iets te begrijpen van niet alleen hun (particuliere) fascinatie (van oudere mannen) voor de schoonheid van bloeiende meisjes, iets wat misschien wel diep in
onze biologie verankerd zit en door een paar duizend jaar
westerse kunst en media wordt uitgedragen en vermenigvuldigd. Maar ook om jezelf daarin te begrijpen. Kunst is een
veilig domein om taboes en impulsen te onderzoeken.
Meestal is het goed om in verwarrende tijden pas op de
plaats te maken. Na te denken over dingen die je niet zelf bedacht zou hebben. Kunst creëert dat soort reflectieve ruimtes waarin morele oordelen niet al meteen bij de ingang worden uitgedeeld. Er zijn drie klassieke reacties bij
controversieel werk. Of: maar het is wel erg goed (Picasso,
Céline); of: we gedogen of contextualiseren het (Leni Riefenstahl); of: we bannen het uit ons gezichtsveld en dat van anderen (de recente pogingen om het erotisch geladen Therese
Dreaming van schilder Balthus uit het New Yorkse Metropolitan Museum te verwijderen). Journaliste Caroline Framke
bood op vox.com een vierde standpunt: “In plaats van de
films te betreuren die nu besmeurd lijken door verschrikkelijke mannen, zouden we verdrietig moeten zijn om de dingen die hun slachtoffers niet de kans hebben gekregen om te
maken.”
Er is een verschil tussen de individuele beslissing om een
werk niet te willen zien of een kunstenaar niet te willen steunen en institutionele vormen van censuur waar filmmakers
in landen als China of Iran dagelijks mee te maken hebben.
Maar de chilling effects en zelfcensuur die om de hoek liggen,
horen tot dezelfde glijdende schaal. Dat is zo verwarrend aan
deze discussie: je kunt niet alles op één hoop gooien en toch
heeft alles met elkaar te maken.
Om dezelfde redenen vind ik het onbegrijpelijk dat Ridley
Scott drie weken voor de première alle scènes met Kevin
Spacey in All the Money in the World met acteur Christopher
Plummer opnieuw heeft gedraaid. Maar dat heeft waarschijnlijk ook niets meer met artistieke expressie te maken,
maar alles met een andere uitwas van de filmindustrie.
DANA LINSSEN

Man

Films als mother! en The Square laten zien dat de
moderne man geboren wordt met de erfzonde
van het patriarchaat. Goeie zaak of niet?
Denk aan beelden van mannen. Letterlijk: aan standbeelden van steen en marmer. Hoe is de man sinds de
oudheid verbeeld? Gespierd, met torso’s waar je oorlogen mee wint. Het klassieke beeld. Hoe zou een
standbeeld van een 21ste-eeuwse man eruitzien? Net
zo gespierd? Met baard en knotje? Vadsig? Meer zitvlees dan torso? Klaar om de strijd aan te gaan of
moegestreden?
Een van de pijnlijkste dingen die een mens kan
overkomen, zei Ruben Östlund naar aanleiding van
Force majeure, is je identiteit verliezen. Mannen moeten helden zijn en als ze dat niet blijken te zijn, hebben
ze afgedaan. Zoals in de film gebeurt. Maar het is een
aangeleerde rol, zegt de maker, want kijk maar naar
de verbeelding van mannen in de populaire cultuur.
Darren Aronofsky speelt in Mother! met het cliché
van de ongenaakbare man door Javier Bardem voor de
rol van schepper te kiezen. Hij is een stereotype, zoals
ook de rol van de übervrouwelijke Jennifer Lawrence
bewust een stereotype is. Aronofsky wil dat je je bewust wordt van het cliché. En het werkt: bijna als
vanzelf meet je de afstand tussen je eigen mannelijkheid en die van Bardem. Alleen, om dat te doen, moet
je eerst weten wat dat dan is, die mannelijkheid.
Enter The Square waarin Östlund ook het idee van
mannelijkheid bevraagt maar met een meer eigentijdse blik. Zijn museumcurator, een witte man,
knap, midden veertig, is de moderne, West-Europese man. Je zou het de postfeministische variant

van machismo kunnen noemen: precies wetend hoe
ver hij kan gaan met vrouwen, ook als hij te ver gaat,
altijd manipulerend, ook als hij zich daar niet bewust
van is, altijd zijn uiterlijk en positie subtiel het speelveld in manoeuvrerend.
Hij kan de wereld beheersen omdat het zijn wereld
is. The Square gaat in essentie over de vraag wat er
gebeurt als die zelfverzekerdheid deuken oploopt.
Als deze witte man, Christian, uit zijn veilige omgeving wordt gehaald. Het verzet tegen verandering in
de wereld komt voort uit de onrust die Christian
voelt: het gevoel dat hem de wereld wordt afgepakt.
Dat afscheid van de status quo doet soms denken aan
de klassieke stadia van rouwverwerking, met het populisme als de stem van boosheid, de tweede fase,
met nog wat sporen van de ontkenning die ervoor
kwam.
Östlund gaat verder. Hij beweert dat je als moderne man geboren wordt met de erfzonde van het
patriarchaat dat de geschiedenis bepaalde. De dubbelzinnigheid – en waarschijnlijk de reden dat er in
het publieke debat verwarring is over wat een man
moet zijn – is dat je je dan weer bewust moet zijn van
die geschiedenis en dan weer gewoon lekker de beest
moet uithangen in bed, dan weer moet veroveren en
dan weer moet laten veroveren. Het spel tussen Anne
en Christian in The Square is een satire op die rolverwarring. Ondertussen verbeeldt Östlund via het gehannes met een gebruikt condoom iets wat in het
collectieve onderbewuste best eens een reële angst
van mannen kan zijn: dat ze alleen nog maar nodig
zijn voor het zaad.
RONALD ROVERS
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The Woman Who Left

DIAZ ZIET DE WAARHEID
(EN WACHT NIET AF)
Lav Diaz werkt onverdroten
voort aan een imposant oeuvre
over alledaagse mensen, die
tussen de raderen belanden van
de gewelddadige Filippijnse
geschiedenis. Met het ontroerende The Woman Who Left won
hij de Gouden Leeuw in Venetië.
DOOR JOS VAN DER BURG

Lav Diaz was drie jaar geleden in EYE bij de vertoning
van zijn zes uur durende From What Is Before. De in de
jaren zeventig spelende film portretteert een dorpje
waarin de inwoners vredelievend samenleven. Animistische rituelen blijken samen te kunnen gaan met
het christendom. Maar dat blijft niet zo. Prachtig laat
de film zien hoe het dorpje door krachten van buiten
verpulverd wordt. Regeringssoldaten komen de bewoners zogenaamd beschermen tegen communistische
guerrillastrijders, maar het resultaat is dat deze zich
onveiliger voelen dan ooit. Subtiel verweeft Diaz de
persoonlijke belevenissen van de bewoners met het
grote politieke en militaire krachtenveld, dat als een
monster het dorp binnenwalst.
Diaz merkte na afloop van de film op dat hij met zijn
werk de waarheid wil vertellen. Die waarheid is dat gewone mensen op de Filipijnen het slachtoffer zijn van
de corrupte en gewelddadige elite, die zich straffeloos
alles kan veroorloven. Alle films van Diaz zijn variaties op die thematiek. Zo ook in het losjes op Tolstojs
korte verhaal ‘God ziet de waarheid (maar wacht af)’
geïnspireerde The Woman Who Left, dat zich afspeelt
in 1997 en met een lengte van vier uur voor een film
van Diaz niet al te lang is. Op de radio horen we dat
Hongkong zich losmaakt van Groot-Brittannië, prinses Diana is verongelukt en Moeder Teresa overleden.
Maar we horen vooral berichten over ontvoeringen van
zakenlieden. Kidnapping heeft epidemische vormen
aangenomen.

Sluwe manipulaties

Tegen deze achtergrond van dood en geweld voert The
Woman Who Left een vrouw op, Horacia, die dertig jaar
onschuldig in de gevangenis zit. Haar ex-vriend, een

jongen uit de rijke elite, heeft haar dertig jaar geleden
door middel van sluwe manipulaties een moord in de
schoenen geschoven, uit wraak omdat zij de relatie
met hem verbrak. Als na dertig jaar de werkelijke dader bekent, wordt Horacia vrijgelaten. Maar wat heeft
de wereld haar na dertig jaar weggegooid leven nog te
bieden? Haar man is dood, haar zoon spoorloos en voor
haar dochter, die zeven was toen zij in de gevangenis
belandde, is ze een vreemde.
Dat Horacia (prachtrol van Charo Santos-Concio)
wraak wil nemen op haar ex-vriend, inmiddels een
steenrijke corrupte familiepatriarch, zorgt voor een
thrilleraspect, maar belangrijker is het beeld van de
morele kloof tussen de elite en mensen in de marge. De
rijken hebben met de katholieke kerk de touwtjes in

The Woman Who Left

handen, maar menselijkheid is bij hen niet te vinden.
Voor moreel besef en humaniteit moeten we bij mensen
in de marge zijn, zoals Horacia, die zich het lot aantrekt
van een zwerfster, een straatverkoper en een in elkaar
geslagen transgender. Anders dan de rijken neemt zij de
katholieke leer over naastenliefde serieus.
Met een mengeling van thriller, sociaalrealisme en
melodrama voegt The Woman Who Left, zoals alle films
van Diaz in prachtig zwart-wit, een ontroerend nieuw
hoofdstuk toe aan Diaz’ diep borende Filippijnse geschiedschrijving.
The Woman Who Left 11111 FILIPPIJNEN,
2016 | REGIE LAV DIAZ | MET CHARO SANTOS-CONCIO,
JOHN LLOYD CRUZ | 226 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 21 DECEMBER 

FILMSCHUUR HAARLEM, 23 DECEMBER 14.30 UUR, INGELEID DOOR DANA LINSSEN

| FOCUS ARNHEM, 16 JANUARI 19.15 UUR, INGELEID DOOR GERLINDA HEYWEGEN
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‘DEZE HELE FILM
WAS EEN
WAANZINNIGE
KOORTSDROOM’
Lynne Ramsay over
You Were Never Really Here

In Lynne Ramsay leeft de geest
van punk. You Were Never
Really Here heeft een wilde,
chaotische, anarchistische
energie en is tegelijkertijd beeldschoon. Met Joaquin Phoenix
deelt ze een afkeer van bullshit.
‘Ik ben liever kort en goed dan
DOOR KEES DRIESSEN
lang en saai.’
Lynne Ramsay is punk. Niet qua haar, maar qua houding. Ze werkt intuïtief, snel en direct, met naar verhouding lage budgetten. En ze triomfeert onder tijdsdruk, zoals bij de afronding van You Were Never Really
Here, die tijdens het laatste weekeinde van Cannes, met
de hakken over de sloot, in première ging. Tot haar verrassing, in eerste instantie.
“Het festival had mijn film gezien zonder dat ik het
wist. Mijn productiemaatschappij had hem laten zien.
Een versie nog met storyboards erin. Tekeningen. Zelf
dacht ik dat we misschien op tijd klaar zouden zijn voor
Venetië.”
Het werd niet Venetië in september, maar Cannes
in mei. Dat werd aanpoten. Maar, zoals haar hoofdrolspeler Joaquin Phoenix zei tegen Vulture: “Ze werkt
zo goed onder druk! Ik kreeg na een tijdje juist een
voorkeur voor de momenten waarop ze het gevoel had
dat ze met haar rug tegen de muur stond. (…) Omdat ze
dan zo fokking goed is.”
Niet dat het niet spannend was. Het waren lange,
lange dagen om de film af te monteren. Tijdens het
groepsinterview op een dakterras in Cannes, de dag
na de perspremière van de film, twijfelt Ramsay nog
steeds. Misschien moet haar film nog getweakt worden.
Misschien schuift ze nog wat met de soundtrack van
componist en Radiohead-gitarist Jonny Greenwood:
“Ik heb zijn muziek niet eens echt allemaal goed kunnen beluisteren.”
Maar na het festival, als ze alle loftuitingen, de gedeelde scenarioprijs en de acteerprijs voor Phoenix
heeft verwerkt, laat ze weten dat ze niets aan de film
zal veranderen. Alleen de eindcredits worden toegevoegd – daar was ze nog niet aan toegekomen. Zodat
de persvertoning abrupt eindigde met een zwart vlak.
Prachtig, eigenlijk.

Hamer

You Were Never Really Here
FILMSCHUUR HAARLEM, 6 JANUARI 16.45 UUR

Ik weet natuurlijk niet wat er gebeurd zou zijn als
Ramsay er nog wél aan zou hebben gesleuteld. Maar
ik ben blij dat ze de wilde, chaotische, anarchistische
energie van het tegelijkertijd vaak beeldschone en precieze You Were Never Really Here niet heeft veranderd.
Dat ze niet alles heeft opgepoetst en netjes gemaakt.
Want het is die punky energie waarmee You Were Never
Really Here raak slaat. Als een hamer.
Dezelfde energie kenmerkt zijn maker. Ramsay lijkt
misplaatst, op dat pijnlijk witte dakterras in Cannes
met zijn goedkope sjiek en dure drankjes. Ze heeft ook
zelf het gevoel dat ze er niet bij hoort. En niet alleen hier
in Cannes. “De filmwereld discrimineert volledig op
sekse en klasse”, zei ze in 2011 tegen The Guardian. “Het
is wezenlijk betuttelend, zo van: ik weet het beter dan
jij. En dan heb ik ook nog dat Glasgow-ding. Volgens
mij haken ze af zodra ze m’n Schotse accent horen.”
En inderdaad, haar accent is sterk – Joaquin Phoenix
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gaf tegen Vanity Fair toe dat hij haar soms niet verstond
en dan maar ‘yeah’ zei – maar ook aanstekelijk en de
groep journalisten in Cannes is duidelijk op haar hand.
Alleen: Ramsay geeft niet de standaardantwoorden die
je bij zo’n interview verwacht. Veel van haar beslissingen
voor You Were Never Really Here, die in de film weloverwogen overkomen, blijken gebaseerd op gevoel, improvisatie, last-minute invallen of nauwelijks te verwoorden intuïtie. In een babbelende woordenstroom met een
ontelbaar aantal you knows en I means tast Ramsay naar
verklaringen waar wij misschien wat mee kunnen.

Snoepjes

“Joaquin hoorde me zeggen: ik houd van groene snoepjes. Omdat ze zuurder zijn, weet je? Daarom zegt hij in
de film: ik wil het groene snoepje. Zulke rare shit. Of
toen ik na een dag van vijftien uur opeens tegen mijn
cameraman zei: hou er soms een paar lege frames in.
Gewoon, lege ruimte. Voor het gevoel dat die man on-

zichtbaar is, weet je? Hij wil er niet zijn. Dat vond ik
opeens een heel goed idee! Maar goed, dat deed Yasujirō Ozu ook al.
“Bij Judith Roberts, die de moeder speelt – ik vind
haar fantastisch, ze zat ook in Eraserhead – moest ik
denken aan m’n eigen moeder. Die kijkt op tv naar
klassiekers. TCM en zo. En dan met het geluid knetterhard. Dus ik vroeg Roberts: welke film vind je mooi? Zij
zei: Psycho. Dus zei ik: oké, dan kijk je Psycho haha! Dat
bedachten we ter plekke.
“De film is gebaseerd op een hard-boiled novelle en
die zijn compact, weet je? Ik ben liever kort en goed
dan lang en saai.
“De hoofdpersoon is mislukt. Beschadigd. Ik bedoel,
hij woont bij z’n moeder. Een verlopen figuur, weet je
wel? Dat vond ik fantastisch. Toen ik begon met schrijven heb ik een foto van Joaquin op m’n computer gezet.
Hij is de film. We hebben veel gepraat over het personage. Hoe we alle bullshit eruit konden krijgen. Onder-

tussen hadden we de grootste lol van de wereld. Ik ging
elke dag met enorme zin naar m’n werk, weet je? Ook al
waren het dagen van vijftien uur en was het bijna vijftig
graden in New York. Een smerige, plakkerige zomer.
“Omdat New York zo duur was, heb ik twintig pagina’s uit het script geschrapt haha! Dat was best eng.
Maar niks belangrijks hoor. Ik bedoel, deze hele film
was gewoon een waanzinnige koortsdroom. Gemaakt
op een punkrock-manier. De houding van de film is:
oké, zo doen we het.
“De song I’ve Never Been to Me zit erin omdat mijn
vader het zo mooi vindt. Hij is behoorlijk macho en ik
vond het altijd grappig als hij meezong met dat nummer en emotioneel werd. Maar dat afkappen van de
muziek bij elke cut bedachten we pas vorige week bij de
geluidsmix haha! Ik dacht, als we van de ene surveillancecamera naar de andere springen, zit er eigenlijk
een tijdsprong in. Dus dat probeerden we even en toen
dacht ik: oh, dat is cool.”

Furieus, maar niemand die het ziet
Joaquin Phoenix zwerft als man met de
hamer door de onderwereld, in deze
brute, impressionistische, explosieve
nieuwe film van Lynne Ramsay.
Lynne Ramsays nieuwe film is al de Taxi
Driver van de 21e eeuw genoemd en als je de
vergelijking eenmaal kent kun je die niet meer
ontkennen. Hoewel Ramsay (Ratcatcher, We
Need to Talk About Kevin) vast niet ongelukkig is met die vergelijking, doe je de film ermee tekort. De hoofdrol van Joaquin Phoenix
is zo eigen, de impressionistische sfeer en de
energie van You Were Never Really Here zo anders, dat een vergelijking meer een marketingjingle is dan inhoudelijk iets toevoegt. De
Niro’s Travis Bickle zag de wereld als verdorven, bij Ramsay is de wereld verdorven.
Joe is ook geen taxichauffeur, hoewel je
zijn werk als huurmoordenaar zou kunnen
uitleggen als iemand die zielen naar het

hiernamaals helpt. In die zin chauffeert hij.
Maar de ritprijs is hoog. “Wat doe je de hele
dag?” vraagt een therapeutische stem. “Dingen”, zegt Joe. Wat Joe doet is mensen doodslaan met een hamer. Het eigene van
Ramsays film is dat Joe volledig in zijn eigen
wereld leeft en dat wij met hem in die wereld
leven. Hoe overtuigend hij ook tekeer gaat –
wat we niet direct zien, maar via videocamera’s in de gebouwen waar hij binnensluipt –
hij is er nooit echt bij. Joe praat niet maar
mompelt, als hij zijn mond al open doet. Hij
is furieus maar niemand die het ziet. Voor
wie het wel ziet, is het die laatste seconde
voor het licht uitgaat.

Hallucinant

Een vriend die klussen regelt, vraagt Joe om
de ontvoerde dochter van een bekende politicus op te sporen, die schijnbaar verdwenen
is in een onderwereld van seksueel misbruik

en pedofielen. Hij gaat aan de slag, zogezegd,
maar niet alles is wat het lijkt.
Joe’s stemming is de stemming van de
film. Gedempt, gehuld in duisternis, bruut,
gewelddadig, explosief. Zo lang hij niet thuis
is bij zijn oude moeder. Samen, zo leren we
van de voice-over, hebben ze het een en ander te verstouwen gehad van Joe’s vader, die
er niet meer is. Ramsays methode om via de
kleinste signalen hun liefdevolle verhouding
te schetsen en toch niet af te wijken van de
toon van de film, is verbluffend.
Er is nog een tweede voice-over, die naast
Jonny Greenwoods soundscape (de man van
Radiohead) de hallucinante sfeer van deze
scherpgesneden, 85 minuten durende beproeving illustreert: de stem van het kleine
meisje dat op een onbekende plek gevangenzit en aftelt naar het moment van verlossing.
En natuurlijk: zoals alles in de film is het eigenlijk de stem van Joe.

Dit is hoe de onderwereld eruit had gezien
als Orpheus een hamer bij zich had gehad.
Ramsay is een meester van haar ambacht
maar als genrefilm had You Were Never
Really Here het moeilijk in de strijd om de
Gouden Palm op het filmfestival van Cannes.
Phoenix won de prijs voor Beste Acteur en
Ramsay kreeg de prijs voor het Beste Scenario, omdat ze de roman van Jonathan Ames
binnenstebuiten keerde. Maar voor haar artistieke visie en met deze visuele zeggingskracht had ze de hoofdprijs moeten krijgen.
RONALD ROVERS
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Urzsula Antoniak over Beyond Words
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Ze drinkt cappuccino in het café van het filmhuis niet
ver van waar ze woont. Geen opvallende verschijning,
zo tussen de andere koffiedrinkers. Gewoon een van
hen. Of toch niet?
In haar nieuwste film Beyond Words staat Michael
centraal, een misschien wel over-geïntegreerde advocaat die op zijn achttiende van Polen naar Berlijn trok.
Volgens Antoniak is acteur Jakub Gierszal, net als zijn
personage, een soort ‘shapeshifter’, hij spreekt perfect
Duits en perfect Pools.
“Het moest perfect zijn. Hij moet onzichtbaar zijn.
Ik geloof dat elke immigrant ergens in zijn achterhoofd
hierin gelooft. Zo van: ‘In het nieuwe land ga ik zo
ontzettend mijn best doen dat iedereen mij wel moet
respecteren.’ Alsof je de liefde van die nieuwe plek kan
‘verdienen’, maar dat is natuurlijk belachelijk.”
Waar zoekt Michael die liefde? “Zeker niet bij zijn vader.

URSZULA ANTONIAK EN JAKUB GIERSZAL OP DE SET VAN BEYOND WORDS

‘WIJ BEHOREN TOE AAN
DE GROOTSTE NATIE OP
DE WERELD: DE NATIE
VAN IMMIGRANTEN’

Urzsula Antoniak is een vrouw met inmiddels een behoorlijk
oeuvre op haar naam sinds haar debuut Nothing Personal in 2009.
‘Beyond Words is een film over wat het betekent om immigrant te
zijn. Aan het eind begrijpt Michael waar hij staat. Hij zal nooit
DOOR BERI SHALMASHI
ergens aan toebehoren.’
					

Hij is opgegroeid zonder vader, waardoor zijn idee over
mannelijke autoriteit zich niet heeft ontwikkeld. Eigenlijk is Duitsland een soort vader voor hem. Hij probeert
‘de idee van Duitsland’ te plezieren. Die verhouding tot
Duitsland en daarmee tot zijn baas op het advocatenkantoor heeft iets weg van hoe de Spartanen te werk
gingen. Die jongens werden door hun vader opgevoed
tot hun zevende, geloof ik. Als ze eenmaal konden vechten, werd de opvoeding overgenomen door vechters.
Dan ligt de autoriteit niet per se in handen van je biologische vader maar bij een man die simpelweg beter is
dan jij. Het gaat om die competitie. Die gaat Michael
aan met zijn baas, niet met zijn vader.”

Als je Beyond Words bekijkt als een film over een vaderzoonrelatie kom je dus bedrogen uit? “Dit is een film

over wat het betekent om immigrant te zijn. De confrontatie met zijn vader duwt Michael slechts naar waar
de film eigenlijk over gaat: het besef van wie hij is. Aan
het eind begrijpt hij waar hij staat. Hij zal nooit ergens
aan toebehoren. Hooguit aan Berlijn.”
Is dat een gevoel voorbehouden aan immigranten of typisch iets van deze tijd? “Het gevoel van toebehoren aan

een stad vervangt steeds meer het gevoel toebehoren
aan een nationaliteit. Als iemand mij vraagt of ik uit
Nederland kom, kan ik in ieder geval altijd met volle
overtuiging antwoorden dat ik uit Amsterdam kom.”

En als je twee immigranten tegenover elkaar zet, zoals
wij nu? Wat is dan onze overeenkomst? Dat we Amsterdammers zijn, Nederlands of dat we beiden een migrantenachtergrond hebben? “Ik denk dat wij allebei iets

hebben wat ik ‘the immigrant’s identity’ noem. Dat
raakt de kern van waar Beyond Words over gaat. Wij behoren toe aan de grootste natie op de wereld: de natie
van immigranten. Maar Michael is niet de gemiddelde
migrant, hij is veel verder doorgeschoten.”

Hij doet denken aan Geert Wilders. Niet alleen in zijn
zwart-wit denken, ook in zijn verschijning. Antoniak

vindt dat grappig, maar niet gek. “Geert Wilders staat
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ook voor een droom waar hij eigenlijk zelf buiten staat,
met zijn geblondeerde haren, het negeren van zijn
niet-Nederlandse achtergrond. Hij wil onherkenbaar
zijn, dat wil Michael ook. Voor types als Michael geldt
ook hoe meer het lukt jezelf te construeren, hoe eenzamer het wordt.”
In het begin wijst hij een zwarte dichter af, die Michael
verzoekt om zijn zaak op zich te nemen. Komt het door
die gedeelde identiteit van immigranten dat dit voelt als
verraad? “De film is een emotioneel portret van Mi-

chael. Wat de zwarte man hem in het begin van de film
leert, is dat hij geliefd was in zijn thuisland. Hij weet wie
hij is. Daardoor was het een bewuste keuze om zijn thuis
achter te laten. Tegenover hem zit een witte man, Michael, voor wie het weliswaar ook een keuze was om
naar Duitsland te gaan, maar Michael was niet geliefd
als kind. Hij voelt zijn wortels niet. Ik geloof er in als iemand werkelijk geliefd was, dat zijn wortels dan dikker
zijn. Michael is vertrokken als achttienjarige en heeft

zichzelf gemodelleerd naar Duitsland. Hij heeft daar zo
hard voor gewerkt, vindt hij, dat hij het verdient om
Duits te zijn. Geen immigrant.”
Geldt dat ook voor jou? “Ik richt me niet zozeer op het

Nederlands zijn, maar ik vind het heel irritant als ik nog
altijd als ‘Poolse die in Amsterdam woont’ wordt gezien. Dat las ik eens in de krant over mezelf. Ik heb al
bijna 20 jaar een Nederlands paspoort. Ik werd verliefd
hier, ik was met een man hier, ik heb mijn vrienden hier,
ik studeerde hier, alles. Daar gaat mijn integratie, denk
ik als ik zoiets lees. Het was ook het jaar dat ik naar Polen ging en daar besefte dat ik al lang ben losgezongen
van wat Pools is. Ik ben veel pragmatischer, een eigenschap die ik de Nederlander toeschrijf.”

Voel je nog wel verbintenis met de Polen die nu naar
Nederland komen voor werk? “Ik sta daar wat schizo-

freen in, want ik voel me deel van het Westen en ik
voel ook dat ik dat verdiend heb. Dat is ook wat ik wilde.

Wanneer is Michael thuis?
In monochrome beelden schetst Urszula Antoniak de tweespalt van een Poolse
migrant in Berlijn. Wanneer hoort de ambitieuze advocaat Michael er nu eigenlijk
écht bij?
Dat golvend achterovergekamde, blonde
haar en dat net te krappe pak… heeft Urszula
Antoniak haar hoofdpersoon Michael nu met
opzet gestyled als een jeugdige versie van
Geert Wilders? “Ik ben niet als jij, maar jij
bent als ik”, zegt een Nigeriaanse dichter
voor wie Michael met tegenzin als asieladvocaat optreedt. Die opmerking raakt een
gevoelige snaar, want inderdaad: Michael is
ook zelf een immigrant in Duitsland. Elke
ochtend voor hij naar zijn werk gaat, strijkt
hij zijn overhemd en zijn accent glad. Zijn
Poolse afkomst is een zorgvuldig bewaard
geheim – beter gezegd: een bron van ongemak en schaamte. Maar dan staat plotseling
zijn vader voor zijn neus en wordt Michael
alsnog gedwongen zich te verhouden tot zijn
wortels.
Er valt veel voor te zeggen om Beyond
Words te beschouwen als een allegorische
vertelling. Dat maakt het volkomen logisch
dat, precies op het moment dat Michael aan
zijn afkomst wordt herinnerd, die vader ineens in Berlijn opduikt. Dan zijn ook die literair geformuleerde dialogen te plaatsen, en
het feit dat de personages maar weinig volume krijgen. Het past bovendien in de benadering van Antoniak, bij wie ideeën vaker
rechtstreeks in personages worden vertaald
– het hoofdpersonage in Code Blue fungeerde als personificatie van de dood, bijvoorbeeld. Michaels interacties met zijn
baas (en vriend) Franz, met de Poolse serveerster Alina voor wie hij de geboren en getogen Duitser speelt, met die ene asielzoeker
en met zijn vader leren ons weinig over hem,
maar vormen wel een weergave van de spa-

gaat die migratie met zich mee kan brengen.
Het treffendst wordt die geïllustreerd in
een scène waarin Michael als tolk optreedt
tijdens een lunch met zijn vader en Franz.
Van twee kanten vliegen het wantrouwen en
de minachting over tafel; ze worden door
Michael kundig opgevangen en in gekuiste
vorm doorgegeven. Hier laat Antoniak zien

Als ik kijk naar de Polen nu, die komen ook met dromen
en ambities en willen niet gezien worden als
tweedehands werkkrachten. Ik vind het wel tragisch
dat al twee miljoen Polen het thuisland hebben verlaten om niet meer terug te keren. Zo groot is de teleurstelling.”
Zie je jezelf ooit weggaan hier, naar een nieuwe plek?

“Alleen naar New York, maar dat is natuurlijk gewoon
een soort Amsterdam in het groot.”
Als we klaar zijn, begint ze zich langzaam voor te bereiden op de kou die ons buiten wacht. Jas aan, sjaal
om. Muts op, jas dicht. Ingepakt om op te gaan in de
andere Amsterdammers, immigranten, Nederlanders
en weet-ik-veel wie op deze winterse namiddag de kou
trotseren voor koffie of een boodschap. Net als Urszula
Antoniak. Ze blaast een kus toe als afscheid en stapt
haar stad tegemoet. Als ze ooit naar New York verhuist,
dan zal ze ook daar uitstekend passen.

wat migrant-zijn betekent: een voortdurende onderhandeling tussen twee identiteiten die elkaar niet per se liggen. Wat Michael
stoort aan de houding van zijn cliënt is dat de
man die onderhandeling weigert aan te gaan.
De dichter claimt brutaalweg de vrijheid om
te wonen en werken waar hij wil.
Beyond Words peurt naar het wezen van
hedendaags nationalisme en snijdt interessante vragen aan over identiteit, in- en uitsluiting; urgente thema’s waarvan je zou
willen dat ze vaker in films werden onderzocht. Maar het blijft te veel een analytische
gedachteoefening. Priemende blikken en
nevelige uitspraken verhullen meer dan ze
vertellen; waar het gaat om Michaels relaties

tot zijn vader en tot Alina blijven we volstrekte buitenstaanders. In zekere zin geldt
dat ook voor Michael zelf en zo reflecteert de
film misschien ook de pathologie van zijn
hoofdpersonage. Een fysieke confrontatie in
de laatste akte helpt niet alleen om Michael
uit zijn isolement te halen, maar trekt ook op
het laatste moment de film vlot.
SASJA KOETSIER

Beyond Words
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Ai Weiwei over Human Flow

Voor zijn eerste bioscoop-documentaire Human Flow filmde
de Chinese kunstenaar, activist en dissident Ai Weiwei met 25
camerateams in meer dan 20 landen. Alles draait bij hem om
schaal – om uiteindelijk de menselijke maat te begrijpen,
DOOR DANA LINSSEN
vertelde hij in Amsterdam.
			

Eigenlijk was hij helemaal niet voorbereid genoeg om
een film over vluchtelingen te maken, vertelde de Chinese kunstenaar Ai Weiwei afgelopen maand in Amsterdam. Maar hij moest gewoon beginnen. Hij moest
het gewoon doen. Ai is misschien wel de beroemdste
kunstenaar én vluchteling ter wereld. Hij is de hedendaagse erfgenaam van dadaïst Marchel Duchamp (die
van het gesigneerde urinoir en de snor op de Mona Lisa)
en pop art-kunstenaar Claes Oldenburg (die alledaagse
gebruiksvoorwerpen tot immense proporties opblies).
Ai maakt kunst die zich afvraagt wat kunst is, en hoe
traditie (vakmanschap) en commercie (vermenigvuldiging) zich tot elkaar verhouden. Maar hij is ook activist.
Sociale media zijn voor hem zowel gereedschap als
materiaal om actuele en politieke vragen over de wereld
te stellen. Het leidde ertoe dat hij tussen 2011 en 2015
een gevangene was in zijn eigen huis in Peking. Officieel
vanwege belastingontduiking, maar het spreekverbod
dat hij tegelijkertijd kreeg opgelegd sprak boekdelen.
Nadat hij zijn paspoort terugkreeg verhuisde hij naar
Berlijn waar hij sindsdien in ballingschap woont en
werkt. Ai was altijd een kunstenaar van het grote gebaar: in 2011 stortte hij tien ton handbeschilderde porseleinen zonnebloempitten in de Tate in Londen; drie
jaar later zette hij 6000 Chinese houten boerenkrukjes
op de begane grond van het Martin Gropius-bau in
Berlijn, een tentoonstelling waar ook de replica van zijn
gevangeniscel was te zien. Sinds 2015 gaan eigenlijk
al zijn werken over vluchtelingen: in Kunsthal Charlottenburg in Kopenhagen stopte hij eerder dit jaar
de ramen dicht met meer dan 3500 zwemvesten van
vluchtelingen die hij op Lesbos verzamelde; hij bouwde
een 70 meter lange rubber boot in Praag; trok meer dan
300 hekken op in New York; en spande in het kader van
het Amsterdam Light Festival een zeven kilometer lange
rode lichtgevende draad rondom de grachtengordel.
Volgens mij moeten we het om te beginnen over ‘schaal’
hebben. Uw werken worden groter en groter. Ook uw film
Human Flow kent eenzelfde massaliteit. Om een indruk
te krijgen van het vluchtelingenprobleem reisde u met 25
camerateams door meer dan 20 landen. Waarom is
schaal zo belangrijk in uw werk? “Schaal is een vorm van

perspectief. Als mensen meten we de wereld met onze
eigen lengte, worden onze emoties de maat der dingen.
Maar als je even afstand neemt, zeg dat je de aarde vanaf
een kilometer in de lucht bekijkt, dan krijg je een heel
ander beeld. Dan worden dingen relatief, of komen ze in

een andere context te staan. Toen we voor Human Flow
vluchtelingenkampen met drones filmden om een indruk te krijgen van hun massaliteit, kon je vanaf die
hoogte al geen mensen meer onderscheiden. Vanuit de
ruimte gezien zijn we niets dan stof.
“Sinds de jaren negentig zijn er meer dan 33.000
mensen gestorven terwijl ze in Europa een veilig heenkomen zochten. Wat betekent zo’n getal? Dat gaat ook
over schaal. Wereldwijd zijn er 65 miljoen mensen op
de vlucht. Dat is nog steeds maar de helft van de Chinese bevolking. Dus schaal is krankzinnig fascinerend.
Als je naar die cijfers kijkt, dan heb je geen idee waar
die voor staan. Dus als je als kunstenaar met schaal
werkt, is dat ook een manier om die betekenis terug te
vinden, en de menselijke maat.”
Naast schaal gaat al uw recente werk ook over inperking,
over hoe we hekken en muren optrekken, over grenzen.

“Het werk thinline dat ik in Amsterdam heb gemaakt,
heette oorspronkelijk red line. Dat is een term uit de architectuur, die de omlijning van een perceel aangeeft,
maar ook de correcties op een bouwtekening. In China
heeft hij ook een politieke betekenis: de rode lijn geeft
aan over welke onderwerpen je het niet kunt hebben:
Tibet, de studentenprotesten van 1989, maar ook vrijheid van meningsuiting en democratie. Als je het daarover hebt word je gecensureerd, worden je tweets verwijderd, kun je worden ontslagen of veroordeeld, zoals
mijn advocaat Xia Ling wegens het verdedigen van
mensenrechtenactivisten en het posten van relatief onschuldige tweets.”
Dus we hebben een feitelijke ‘red line’ op het land, en
eentje die meer politiek en psychologisch is… “Ja, en op

een bepaalde manier symboliseren ze allebei hoe je verbeeldingskracht, je nieuwsgierigheid en de noodzaak om
je uit te drukken kunnen worden ingeperkt door dat soort
restricties. Zeven kilometer rode draad is natuurlijk helemaal niets. Misschien dat het verkeer en de toeristen er
een beetje last van hebben. Maar het gaat om het bewustzijn dat de rode lijn het centrum afbakent, ook al
zijn er geen echte gevolgen voor de bewegingsvrijheid.”
Hoe kwam u op het idee? “Toen het Amsterdam Light

Festival me benaderde, vroeg ik hen voor welke plek
het was, en toen gaven ze me een plattegrond waarop
de locatie met een rode lijn was gemarkeerd. Toen dacht
ik: waarom geef ik ze geen fysieke lijn, in plaats van al-
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TUSSEN KUNST EN ACTIVISME’
leen maar een lijn op een kaart? Daardoor kon ik de
mogelijkheden van de rode lijn conceptueel maximaliseren.”

schoonheidsideaal wordt de rest van de wereld opgedrongen. Maar misschien betekenen Da Vinci en Rembrandt wel niet zoveel voor de rest van de wereld.”

Is dat gebied door die rode lijn ook een soort vrijhaven,
een asiel misschien wel, voor kunst geworden? “Het

Dat is de discussie over cultureel kolonialisme, natuurlijk. Maar uw werken worden over de hele wereld gewaardeerd, dus we zouden het ook over de vraag kunnen
hebben of kunst, en esthetische categorieën misschien
een universele aanspraak kunnen maken. “Er is geen

zou zo kunnen werken. Maar elke individuele kunstenaar heeft zijn eigen grenzen waarover hij of zij kan of
wil praten. Ook dat is een kwestie van gradaties. Niet
alleen maatschappelijk gezien, maar het heeft ook te
maken met zelfvertrouwen. Sommige kunstenaars zijn
meer volwassen of ervaren in het begrijpen van de implicaties van hun werk.”

U bent even bekend als kunstenaar, als activist en als
media-persoonlijkheid. Zijn dat voor u overlappende
gebieden? “Mijn kunst en mijn activisme vallen 100

procent samen. In sommige werken is dat duidelijker,
in andere meer verborgen. Want veel kunstwerken
kunnen een andere, zelfs tegengestelde mening in zich
dragen. Maar al mijn activistische uitingen hebben een
esthetische vorm, en al mijn kunst heeft een duidelijke
betekenis, emotie en passie. En de kracht van een bestaande esthetiek kan tot op bepaalde hoogte naar activisme of media worden uitgebreid. Dat is natuurlijk
niet wat we op school over kunst leren.”
Betekent dat dat voor u kunst altijd moreel geladen is?

“Elk esthetisch oordeel is volkomen politiek. Je kunt
het niet over de betekenis van kunst hebben zonder
moreel geweten. Los daarvan, het feit dat je een mens
bent op deze planeet is al compleet politiek. Mensen
denken dat ze de meesters van de aarde zijn, wat al een
behoorlijk statement is. Dus het is volkomen naïef om
te denken dat onze daden niet politiek zijn.”
Bedoelt u dat in de Griekse zin van ‘polis’, het feit dat we
altijd tot een sociaalgeografische, sociaalhistorische
gemeenschap behoren waaraan we ons niet kunnen
onttrekken? “Precies. Als kunstenaar, en in het bijzon-

der wanneer je een film maakt, heb je een grote verantwoordelijkheid om duidelijk uit te kunnen leggen wat
je wilt maken, omdat je in relatie staat tot de maatschappij en de kunstgeschiedenis. Je moet weten
waarom dat wat jij wilt maken zoveel interessanter of
mooier is dan iets anders. In het bijzonder wanneer je
het over schoonheid hebt, want onze ideeën over
schoonheid zijn cultureel bepaald. Het westerse

universeel begrip of waardering van kunst. Zelfs als
mensen naar de hemel kijken, dan hebben ze een persoonlijk of cultureel of geografisch begrip van wat de
lucht is. Jij kunt naar de sterren kijken, en op andere
plekken ter wereld zien ze andere sterren of helemaal
geen sterren. In de Chinese stad Chengdu is de lucht zo
vervuild dat mensen als ze de maan willen zien een
vliegtuig moeten nemen om boven de smogwolken uit
te stijgen. In de Chinese cultuur is de maan van oudsher net zo belangrijk als de zon, dus tijdens het jaarlijkse maanfestival huren rijke mensen een vliegtuig
om de maan te zien.”

En veroorzaken nog meer vervuiling… “Hahaha, ja ze-

ker. Waardoor arme mensen zeker nooit de maan zullen zien.”

Misschien maak ik nu een enorme denkstap, maar als de
esthetische ervaring vervuiling kan veroorzaken, betekent dat dan dat kunst ook een vorm van vervuiling van
onze waarneming kan zijn? “Kunst is menselijke ver-

vuiling. Een dier heeft geen begrip van kunst. Mijn
katten zijn niet in kunst geïnteresseerd. Ze slaan hun
klauwen uit naar mijn kunstwerken.”

We hadden het net over de lucht in gaan… Uw film
Human Flow…“Gaat over menselijkheid…”
Maar de film neemt ook afstand van de menselijke nabijheid door al die droneshots. “Dat is omdat het, waar

we het eerder over hadden, een kwestie van perspectief en verhouding is. We gaan naar boven om te kijken
vanaf welke afstand we de mens nog kunnen onderscheiden. En tegelijkertijd gebruik ik mijn iPhone om
te kijken van hoe dichtbij is kan filmen. Met mijn iPhone kan ik zo dichtbij komen dat ik bijna iemands huid
kan aanraken. We kwamen erachter dat als de mens op
aarde de drone niet meer kan zien, de drone de mens
niet meer kan zien.”

In hoeverre is Human Flow het verslag van een artistieke en intellectuele strijd om de vraag te begrijpen: ‘Wat
is een vluchteling?’ “Het is absoluut een gevecht. Als je

wilt begrijpen wat een vluchteling is, begin je bij nul.
Er zijn geen heldere definities. Wanneer ben je een
vluchteling, wanneer ben je verdreven, wanneer ben je
een immigrant? Voor mensen van mijn generatie in
China zou het niet zo moeilijk moeten zijn om een paspoort aan te vragen, tenzij er zoals in mijn geval andere
redenen zijn waarom je niet mag reizen. Maar mensen
uit Tibet, of van andere etnische groeperingen, zullen
niet zomaar een paspoort krijgen. Nooit. Terwijl tegelijkertijd elk jaar meer dan een miljard mensen in China voor het lentefestival naar huis reist. Dat is een immense hoeveelheid verplaatsingen met verkeersopstoppingen en wat dies meer zij tot gevolg. Dat komt
door de afgedwongen arbeidsmigratie van mensen uit
landelijke gebieden naar enorme fabriekssteden. En
dat is een veelvoud van de mensen die als vluchteling
Europa proberen te bereiken.”

Zijn deze arbeidsmigranten een vorm van geïnstitutionaliseerde vluchtelingen? “Ja, het zijn inderdaad een

ander soort vluchtelingen. Aan de ene kant heb je de
Tibetanen voor wie het verboden is om te reizen, en
aan de andere kant arbeiders die gedwongen worden
om elders in het land te gaan werken en daardoor het
grootste gedeelte van hun leven van huis verdreven
zijn. China is zo’n enorm land. In Europese begrippen
zou het betekenen dat iemand uit Spanje in Polen moet
gaan werken. Dus dat zijn geen mensen die door oorlog
van huis en haard verdreven zijn, maar ten gevolgde
van klassenstrijd en armoede. Als ze niet weggaan
overleven ze het niet. Maar ze hebben in ieder geval
nog een huis om naar terug te keren. De meeste mensen die ik tijdens het maken van de film heb ontmoet,
hebben al twintig jaar een vluchtelingenstatus, en geen
huis meer om naartoe te gaan. Maar er waren mensen
bij die nog steeds hun huissleutels hadden. Hun steden
zijn platgebombardeerd, hun straten verdwenen, hun
huizen vernietigd, maar ze hebben nog steeds een
sleutel voor een deur die ze nooit meer zullen openen.
Dus waar hebben we het dan over?”
Human Flow 11111 DUITSLAND, 2017 | REGIE
AI WEIWEI | 140 MINUTEN | DISTRIBUTIE INDEPEN
DENT FILMS | TE ZIEN VANAF 14 DECEMBER | LEES
VERDER OP
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JESPER JUST
in EYE
Jesper Just breekt door de muren van EYE

‘Het gaat erom verwachtingspatronen te doorbreken’
Voor zijn expositie in het EYE Filmmuseum in
Amsterdam deconstrueerde de Deense kunstenaar
Jesper Just niet alleen de tentoonstellingszalen in
EYE maar ook zijn eigen werk.  door Dana Linssen

“Elk werk begint met de ruimte”, vertelt de Deense kunstenaar Jesper Just (1974) ter gelegenheid
van zijn tentoonstelling in het EYE Filmmuseum in
Amsterdam. “Of ik nu een werk in opdracht van een
museum of galerie maak, of dat ik bestaand werk op
een nieuwe plek tentoonstel. De presentatie is altijd
afgestemd op de locatie en dat is van invloed op de
vorm en de betekenis van het werk.”
Die relatie tussen locatie en inhoud, meer in het bijzonder tussen film en architectuur staat bijna altijd
centraal in het meest recente werk van Just, een van
de meest vooraanstaande kunstenaars uit het grensgebied tussen film en beeldende kunst. Hij werkt in
Kopenhagen, Graz en New York en zijn filminstallaties waren te zien op de Biënnale van Venetië en in
het Palais de Tokyo in Parijs, waar hij vanaf het doek
op de projectiecabine projecteerde. Hij draait graag
de bestaande orde om: “Het gaat er altijd om verwachtingspatronen te doorbreken.”
Deze zomer bouwde Just in opdracht van Galerie
West in Den Haag een muur van buiten naar binnen
dwars door de gevel van Huis Huguetan op het Lange
Voorhout. Continous Moments noemde hij de installatie die zowel ondoordringbaar was als vederlicht.
De Ytong-betonblokken die hij gebruikte zijn gemaakt
van schelpen, zand en lucht. Het was bedoeld als
eerbetoon aan de brute architectuur van het Italiaanse architectuurcollectief Superstudio dat in de jaren
zestig en zeventig in verzet kwam tegen de bestaande
architectonische machtsstructuren en bouwvormen.
Op een vergelijkbare manier onderzoekt Just niet al-

leen de relatie tussen film, kunst en ruimte, maar ook
de sociale verhouding tussen architecturale structuren
en de mensen die zich in die ruimtes bewegen. Wie
zijn zij? Wat maakt ons tot wie we zijn? Is dat afhankelijk van de kaders die de maatschappij ons voorschrijft
en de speelruimte die we zelf moeten creëren? Want
speels is het werk ook. In het werk van Just is bijna
niets wat het op het op het eerste gezicht lijkt.

Vervormde hoeken
In EYE is goed te zien hoe die kettingreactie van superstructuur naar architectuur naar film naar individu
werkt. Just selecteerde drie video-installaties – This
Nameless Spectacle, 2011; Intercourses, 2013; en
Servitudes, 2015. In plaats van ze op de oorspronkelijke schermen of monitoren te vertonen, of zelfs
maar in de originele formaten, verspreidt hij ze over
de expositieruimtes van EYE, projecteert ze vaak
direct op de muur of de grond, en in de vreemdste
hoeken, waardoor kader en beeld vervormen, en
nieuwe dimensies toevoegen aan de composities van
de films. Hij werkt met bamboe, roze ledlicht en lichtgewicht betonblokken. En in het geval van Servitudes
zelfs met een ledscherm dat als een puzzel in losse
stukken op de vloer uiteenvalt.
Het werk van Just kenmerkt zich door een gestileerde
beeldtaal die gebruik maakt van de esthetiek van
Hollywood en reclamefotografie. Maar wie iets langer
kijkt, ziet dat hier geen ideaalbeelden en stereotypen
worden verkocht maar juist worden onderzocht en
ondermijnd. Zijn tentoonstelling is bouwplaats en ruïne tegelijkertijd. Hij speelt met vragen rondom gender
en identiteit, met schoonheidsidealen, en de obsessie
van de westerse wereld met perfectie en symmetrie.
Vragen waarop de antwoorden zowel steeds worden
afgebroken als voortdurend in aanbouw zijn.

This Nameless Spectacle 2011

Op twee grote, tegenover elkaar geplaatste
schermen volgen we twee hoofdpersonen die
om elkaar heen draaien in een spel van kat en
muis. De titel van This Nameless Spectacle, dat
Just maakte in opdracht van het Musée d’Art
Contemporain in Val-de-Marne, is ontleend aan
het gedicht ‘The Right of Way’ uit 1923 van de
Amerikaanse dichter William Carlos Williams. In
dit gedicht beschrijft Williams de fascinatie waarmee mensen de willekeurige gebeurtenissen om
zich heen observeren, de “naamloze spektakels”
die ons altijd en overal omringen.
De twee personages – een man en een vrouw
– bevinden zich in het beroemde Parijse park
Buttes Chaumont. De vrouw, een aantrekkelijke
dame op leeftijd (die wordt gespeeld door een
beroemde Parijse transseksueel), zit in een rolstoel. Ze wordt achtervolgd door de man – door
het park, de lege straatjes eromheen, zelfs tot
aan haar huis.
De kijker staat tussen de twee enorme breedbeeldschermen in, waarvan de beelden elkaar
spiegelen. Zo staan we dus tussen dader en
slachtoffer in. Net als de vrouw zitten we vast in
de raadselachtige blikken van de man. Net als
de man voelen we hoe zij die blikken ontvangt.
Terwijl de handeling tussen de twee schermen
heen en weer kaatst, is het publiek zowel getuige als medeplichtige, afhankelijk van waar we
onze aandacht op richten. Zo maakt Just de onlosmakelijke band tussen vertelling en toeschouwer voelbaar.

Intercourses 2013

Het is een desoriënterend beeld. Op de voorgrond: de straten van Parijs, duidelijk herkenbaar aan de Haussmann-architectuur en de
Eiffeltoren op de achtergrond. Maar de verkeersborden zijn Chinees. En ook de horizon klopt
niet: daar staan flatgebouwen, grauwe en logge
Chinese woonblokken.
In een buitenwijk van de Chinese stad Hangzhou
is een complete wijk van Parijs nagebouwd.
China kent meer van dit soort replica’s, maar
in tegenstelling tot veel andere wijken is deze
bewoond en functioneel – al zijn delen nog in
aanbouw of juist in verval.
Met Intercourses, een tien minuten durende videoloop op vijf schermen, vertegenwoordigde
Just in 2013 zijn thuisland Denemarken op de
Biënnale van Venetië. Hij koos de vervreemdende locatie als reactie op het uitgangspunt van de
Biënnale: het vertegenwoordigen van een land in
een ander land. Hij vergroot de vervaging tussen
echte stad en replica, tussen feit en fictie, door de
zogenaamd Parijse straten in zijn film te laten bewandelen door Franse acteurs. Zo bevraagt het
werk ideeën over nationaliteit en identiteit. Wat
betekenen die in een globaliserende wereld?
De film volgt deze drie mannen en verweeft hun
verhalen, die worden verbonden door de onheilspellende soundtrack. Maar de echte hoofdpersoon is de (nep)stad, legde Just uit: “Ik zocht
naar manieren om de stad een bemiddelaar te
maken tussen deze personages, om via de architectuur contact tussen hen te leggen. Ik wilde
onderzoeken hoe je zoiets kunstmatigs als deze
gebouwen kunt omvormen tot iets dat mensen
verbindt.”

Servitudes 2015

De beelden van de oorspronkelijk acht en in EYE
vier schermen tellende installatie Servitudes
zijn gefilmd bij het controversiële nieuwe One
World Trade Center in New York. Just: “Er heerst
een gevoel van afwezigheid en verlies, een fantoom-ledemaat, ook door de gladde esthetiek en
imposante uitstraling. Zelfs tussen al die andere
stalen constructies oogt dit gebouw onnatuurlijk –
een neparm in een gewijzigde skyline.”
In en rond dit “gehandicapte” gebouw onderzoekt
Just via zijn twee vrouwelijke hoofdpersonen ook
menselijke fysieke gebreken. Hoe zijn gebouwen
en openbare ruimten ingericht voor mensen met
een handicap? En waar kan dat juist misgaan?
Het ene personage is een negenjarig meisje
met een handicap aan haar handen; het ander
de prachtige jonge actrice Dree Hemingway, de
belichaming van de idealisering en fetisjisering
van jeugd, schoonheid en vrouwelijkheid. Beide
onderzoeken ze de grenzen van hun lichaam
en hun zelfstandigheid. Hemingway probeert
een maiskolf te eten met twee “hulparmen”:
gemotoriseerde apparaten die haar het eten
zowel makkelijker maken als verhinderen.
Just speelt met de spanning tussen vrouwelijkheid, handicap en autonomie. Zo zoomt hij
in op onze obsessie met jeugd en schoonheid.
Hij liet zich inspireren door muzikale concepten
als feedback en resonantie voor de samenhang
tussen de verschillende schermen. Die staan op
zichzelf, maar zijn ook met elkaar verbonden, in
belangrijke mate door de muziek bij de installatie.
Just: “Die muziek biedt een narratief, waar er verder geen expliciete plot of overzichtelijke lijn van
handelingen is.”
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Waarom bent u zo geïnteresseerd in vragen rondom
representatie, perfectie en de verstoring daarvan?
“Het begon met een algemene interesse in de manier
waarop mainstream media vragen rondom gedrag en
identiteit representeren. Beelden films een bepaald
soort gedrag af omdat we zo zijn, of gaan we ons
gedragen naar wat we in films zien? Beetje kip- en
eivraag natuurlijk, maar superintrigerend. Mijn eerste films waren performanceachtige registraties van
mannelijk emotioneel gedrag. Later raakte ik meer
geïnspireerd door intieme verhoudingen tussen mannen. Ik creëerde situaties waaruit vrouwen waren
weggevlakt, bijvoorbeeld voor No Man is an Island
(2004), mijn eerste echte filmfilm, opgenomen in een
stripclub.
“Wat gebeurt er in zo’n overgeseksualiseerde ruimte
als de heteroseksuele normaliteit wegvalt? Wat zijn
de verhoudingen tussen die mannen? Zijn ze geliefden, of vaders en zoons? Wat zijn lichamelijkheid en
tederheid tussen mannen in een niet-seksuele vorm?
In een commerciële film kun je dat soort vragen niet
stellen. Daar kent seksualiteit geen enkele dubbelzinnigheid. Veel te gevaarlijk.
“No man is an Island was eigenlijk geïnspireerd door
Virginia Woolfs A Room of One’s Own. Ik vroeg me
af of in moderne Westerse samenlevingen mannen
misschien ook zo’n ‘room of one’s own’ nodig hebben
om te herdefiniëren wie ze zijn. Net als voor vrouwen
wordt er voor mannen een dubbele standaard gehanteerd: ze moeten macho zijn in het openbaar en
gevoelig in de privésfeer.”
Daarna kwamen films over vrouwen en seksualiteit,
over racistische stereotyperingen. Waarom is film
zo’n geschikt medium om dat allemaal aan de kaak
te stellen? “Omdat grote publieksfilms dat beeld in
stand houden. De wetten, codes en visuele taal van
Hollywood bleken voor mij ideaal. Iedereen ‘weet’
als het ware hoe hij een film moet kijken, dus heeft
ook direct in de gaten als die regels doorbroken
worden. Die gender- en identiteitsvragen en die
clichérepresentaties worden met name precair als
we kijken naar hoe gemarginaliseerde groepen worden afgebeeld. In Hollywoodfilms worden mensen
met een handicap, gekleurde mensen, homoseksuelen, vrouwen altijd gereduceerd tot hun handicap,
hun kleur, hun seksuele voorkeur en gender. Ze
mikken altijd op de meerderheid, en in de Verenigde
Staten is dat een witte heteroseksuele meerderheid.
Tegelijkertijd is er een enorme honger naar andere vormen van representatie. Dus elke keer als er
een film over een gemarginaliseerd persoon wordt
gemaakt wint hij een Oscar. Maar het zijn wel bijna
altijd tragedies, zodat het mainstreampubliek de
boodschap meekrijgt dat het verschrikkelijk moeilijk
is om anders te zijn dan de norm. Het zijn niet per se
empowering films.”
U kantelt de norm niet alleen in uw films, maar heeft
het gebouw van EYE ook danig aangepakt. “EYE is een
heel hoekig gebouw. Van binnen en van buiten. Bijna
een decor uit een expressionistische film. Veel van
die moderne architectuurhoogstandjes functioneren
als herkenningspunten in de stad. Voor een kunstenaar is het een uitdaging om daarmee aan de slag te
gaan. De meeste hedendaagse gebouwen zijn niet
echt gemaakt om mee te interacteren. Bij veel van de
eerdere tentoonstellingen die ik in EYE heb gezien
moest er bijna een tentoonstelling in de tentoonstelling worden gebouwd, een ruimte in de ruimte. En
niet alleen in EYE, maar in veel moderne musea.
“Ik vind dat niet erg, want de werken die nu in EYE

staan waren site specific voor de locaties waar ze
oorspronkelijk voor zijn gemaakt, en nu zijn ze voor
deze tentoonstelling weer aangepast aan de omgeving en nieuwe werken geworden. Juist omdat ze site
specific zijn ontwikkeld, moet je bij elke tentoonstelling de betekenis van het werk weer helemaal herdenken. De afgelopen jaren is dat een integraal deel
van mijn werk geworden. In plaats van een gebouw
te negeren, probeer ik het in het werk te betrekken.
In dit geval projecteer ik de films op de meest grillige
hoeken en vormen van de muren, en is er ook meer
licht dan gewoonlijk bij exposities met filmwerk, zodat
ik ook de structuur van de ruimte kan laten zien. Het
gevolg daarvan is dat veel van de beelden vervormd
zijn. De gezichten en de lichamen plooien zich over
de muren op een manier waarop je weer op een andere manier naar het menselijk lichaam gaat kijken.
“Dat was ook de bedoeling want alle drie de werken
gaan ook over het menselijk lichaam. Over gender,
over schoonheid, en over de manier waarop sommige
lichamen van hun ideaalbeelden ‘afwijken’. Die interactie met het gebouw geeft er op die manier een nieuwe betekenis aan. De architectuur werkt zo als een
versterker voor de video-installaties, want de werken
laten ook zien hoe architectuur zelf ook een ‘personage’ of ‘performer’ kan zijn, een mediator die betekenis
draagt, en een interactie aangaat met de personen die
ik opvoer. Het is als het ware architectuur die zichzelf
‘speelt’. Op die manier heb ik het EYE Filmmuseum
ook als een ‘actor’ willen opvoeren.”
U gaat daarin best ver. Het Oostenrijkse architectenbureau Delugan Meissl Associated Architects was al niet
gelukkig dat er direct na de opening een toegangssluis
tussen restaurant en expositiezalen werd gebouwd;
u zette daar een megaplantenbak achter glas met
bamboeplanten onder felroze ledlicht dat helemaal

vanaf het Centraal Station te zien is. “Ik wilde iets wat
prikkelde. Wat irriteerde. Het roze licht interfereert
nu met het zwart-wit van Intercourses, een installatie
uit 2013 die ik oorspronkelijk voor de 55ste Biennale
van Venetië maakte. De plantenbakken gaan daar de
hoek om, en dwars de zaal in.
Het integreert het werk in de omgeving en werpt er
letterlijk een nieuw, roze, artificieel licht op. De film is
opgenomen in de Chinese stad Hangzhou waar 1:1
delen van Parijs zijn nagebouwd. Volkomen nep. Het
bamboe verwijst daar ook naar, omdat in China alle
bouwsteigers van bamboe worden gemaakt. Het coole vind ik dat je het licht al van de overkant van het
water kunt zien. Dat de tentoonstelling als het ware al
begint terwijl je er nog naartoe onderweg bent.”
U gebruikt ook weer de Ytong-bouwblokken. “Die
komen vaker in mijn werk terug. Ik heb ze hier in
vormen gezaagd die in de verte doen denken aan de
buitenhuid van EYE. Ik wilde het niet precies imiteren, maar wel suggereren. Ik heb ook nog wel even
met het idee gespeeld om in EYE muren te bouwen
van turf. Alleen maar ronde vormen, als verwijzing
naar de Nederlandse geschiedenis. Als manier om
de wisselwerking tussen organisch en anorganisch in
mijn werk te thematiseren. Maar dat bleek te brandbaar. Samen met curatoren Jaap Guldemond en
Marente Bloemheuvel heb ik verschillende variaties
besproken, tot we de kern van mijn werk raakten.
“De blokken zijn gefragmenteerd, op dezelfde manier
als het gebouw en de tentoonstelling. Het is ook een
commentaar op de manier waarop we normaliter film
kijken, in een stoel in een donkere zaal. Een en al
hoofd. Je lichaam doet maar beperkt mee. Maar hier
moet je lichamelijke keuzes maken: hoe je loopt, hoe
je kijkt, hoe je monteert door zelf je kijkduur en -volgorde te bepalen. Het verwijst naar de diorama’s en
panorama’s van de voorlopers van de cinema, waarbij de toeschouwer ook altijd een fysieke relatie tot de
beelden had. Ik wil die fysicaliteit weer agenderen.”
Bent u met dit soort politieke en esthetische vragen in
uw kunst een beetje zoals het gehandicapte meisje in
Servitudes, dat met een klein kiezelsteentje tegen het
One World Trade Center tikt, waardoor het grote bouwwerk van kunst en representatie op een dag misschien
wel ineenstort? “Weet je dat sommige mensen dat
een schokkend beeld vonden? Het One World Trade
Center is een soort prothese voor de Twin Towers
en alles wat er sinds 9/11 is gebeurd. Het meisje is
gehandicapt, maar dat is nauwelijks zichtbaar. Het is
ook een verwijzing naar de spiegeltherapie die wordt
gebruikt om fantoompijn te bestrijden. Natuurlijk hoop
je dat je werk op die manier rimpelingen in de vijver
kan veroorzaken. Dat mensen er op een andere manier door gaan kijken. En een beetje gaan nadenken.
Dat gaat met kunst misschien wel makkelijker dan
met film, dat door de meeste mensen als een superieure vorm van escapisme wordt beschouwd. Dus
in die zin maak ik het mezelf niet makkelijk door met
een kunstvorm te werken die er als film uitziet. Maar
ik vind die ambiguïteit ook fascinerend natuurlijk.
En ik wil ook zeker niet het soort kunstenaar zijn dat
mensen iets voorschrijft. Het is meer zoals het roze
EYE, een klein vuiltje in je oog, een schrammetje aan
het oppervlak. Maar ja, volgens de kwantumfysica
kan dat een begin zijn.”

Voor dit interview werd ook gebruikt gemaakt van een
interview dat de auteur zomer 2017 met Jesper Just
had.

19 december 2017, 19.15

Jesper Just – Artist Talk

| EYE Director of Exhibitions Jaap Guldemond interviewt Just over zijn oeuvre, waarvan de
gestileerde beeldtaal vaak verwijzingen bevat naar
de klassieke Hollywood-cinema. Tijdens de avond
worden verschillende films getoond, naar aanleiding
waarvan Guldemond en Just in gesprek gaan.

Voertaal Engels

27 februari 2018, 19.15

Jesper Just – Choreographing the
Soft Matter

| Nina Folkersma gaat in op de relatie
tussen harde en zachte materie in het werk van
Jesper Just. Nina Folkersma is zelfstandig curator
en werkte afgelopen zomer samen met Just aan zijn
tentoonstelling en installatie in de openbare ruimte
bij West in Den Haag. Met vertoning van korte single
channel -werken van de kunstenaar.

Voertaal Engels

Deze bijlage werd gemaakt ter gelegenheid van de
tentoonstelling Jesper Just in EYE Filmmuseum
Amsterdam
Teksten Joost Broeren-Huitenga, Dana Linssen
Vormgeving Bart Oosterhoorn
Fotografie Hans Wilschut (installaties) en Guillaume
Ziccarelli (portret)
Eindredactie Ronald Rovers
De tentoonstelling is samengesteld door Jaap Guldemond in samenwerking met Marente Bloemheuvel
Met dank aan Jesper Just, Galleri Nicolai Wallner,
Copenhagen, Galerie Perrotin, Paris/New York/Hong
Kong/Seoul/Tokyo, James Cohan, New York

Jesper Just, Intercourses, 2013.
Courtesy: Galerie Emmanuel Perrotin, Miami & Paris © Jesper Just
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Lumière!
Tentoonstelling

Jesper Just
Alles een kwart slag draaien. Dat is wat
de internationaal furore makende Deense
kunstenaar Jesper Just (1974) doet. Wie
zegt dat die mooie vrouw in een rolstoel
invalide is? Of dat de Eiffeltoren in Parijs
staat? Reusachtige bewegende stillevens,
klemmende vragen. Het grote gebaar,
het doorwerkte detail. Kijken is beleven
in de spectaculaire totaalervaring van
Jesper Just.
Vanaf 17 december.

Le Redoutable

& Jean Luc Godard Klassiekers
Zeg ‘Godard’ en de avant-garde-associaties vliegen je om de oren. Maar wie
heeft nog weet van de diepe artistieke
crisis waarin Frankrijks meest invloedrijke
ﬁlmmaker verkeerde, een jaar voor mei
’68? Louis Garrel speelt fenomenaal een
ontredderde Jean-Luc Godard op zoek
naar nieuwe inspiratie. Na Anna Karina
dient zich een nieuwe muze aan, actrice
en studentenactiviste Anne Wiazemsky.
Première in het Cannes-competitieprogramma 2017.
Vanaf 18 januari.

(Thierry Frémaux)
Thierry Frémaux, artistiek directeur van
het Cannes-ﬁlmfestival, neemt je mee
naar de oertijd van de cinema toen de
gebroeders Lumière de Cinématographe
uitvonden, een mix van camera en projector. Kijk naar de – digitaal fraai gerestaureerde – beelden die de eerste
bioscoopbezoekers uit hun stoel deden
tuimelen van verbazing! Frémaux, ook
directeur van het Institut Lumière in Lyon,
komt naar EYE en geeft live commentaar bij de ﬁlm.
Vanaf 21 januari.

You Were Never
Really Here
(Lynne Ramsay)

Een helse trip door de overkokende hersenpan van een oorlogsveteraan. Lynne
Ramsay (We Need to Talk About Kevin)
maakte een beklemmende thriller over
ex-soldaat Joe die op zuiveringsmissie
gaat door de New Yorkse onderwereld.
Joaquin Phoenix’ vertolking van Joe als
gewelddadig monster dat toch weet te
ontroeren, is griezelig intens. Taxi Driver
en Old Boy springen in herinnering,
maar deze ﬁlm is anders – menselijker.
De soundtrack is van Radiohead-gitarist
Jonny Greenwood.
Vanaf 4 januari.

EYE Filmmuseum Amsterdam
Info & tickets eyeﬁlm.nl
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Paolo Virzì over The Leisure Seeker

‘TOEN ZE JA ZEIDEN,
ZAT IK ERAAN VAST
HAHA!’

Paolo Virzì is goedlachs, op het afstandelijke af. Gaandeweg
het gesprek bekruipt me het gevoel dat hij The Leisure Seeker
DOOR KEES DRIESSEN
eigenlijk helemaal niet wilde maken.		
Hij herhaalt een paar keer hoe onwaarschijnlijk zijn
project was: “We hadden het scenario geschreven,
maar ik betwijfelde of de film van de grond zou komen.”
En toch: The Leisure Seeker heeft zojuist op het filmfestival van Venetië zijn première beleefd.
Hij lacht ook erg veel, de Italiaanse regisseur Paolo
Virzì, tijdens het gesprek met een groepje journalisten
in een omgebouwde Venetiaanse plantenkas. Natuurlijk is het best grappig dat ze voor de hoofdrollen eerst
aan Robert Redford en Jane Fonda dachten, terwijl
die op ditzelfde festival opduiken in een ander geriatrisch-romantisch drama, Our Souls at Night. Dat is
een mooi toeval – en geeft aan dat Virzì op het goede
spoor zat.

Maar dat hij ook nog steeds niet lijkt te geloven dat
zijn tweede keus, Donald Sutherland en Helen Mirren,
wél is gelukt, wordt, nu de film goed en wel af is, een
beetje raar: “Ik dacht dat dat onmógelijk zou zijn”, “Ik
had het niet verwacht, maar ze zeiden ja!” en “Het
noemen van die namen was ook een uitvlucht, zodat ik
geen film hoefde te gaan maken in Amerika. We wisten
zeker dat ze zouden weigeren. Maar toen ze ja zeiden,
zat ik eraan vast haha!” En dat hij ook daarbij maar
blijft lachen, wordt eigenlijk een beetje vermoeiend.

‘Waarom ik?’

Hij lacht überhaupt om bijna alles. Het kan zijn dat
Paolo Virzì zo is. Maar het komt over als ongemak. Het

waren dan ook zijn producenten die erop aandrongen
dat ie een film ging maken in de Verenigde Staten: “Ik
kreeg allemaal scenario’s aangeboden uit Amerika,
maar daar zat niks tussen. Dan vroegen ze of ik een
onzinnige komedie of een áctiefilm wilde maken – geen
idee waarom ze daarbij aan mij dachten haha! Maar
mijn producenten zeiden: kom nou, je laat de kans
toch niet schieten om één keer van je leven een film in
Amerika te maken? Nou goed, zei ik, als ik dan zelf het
scenario mag schrijven, zoals ik gewend ben, dan wil ik
er over nadenken.”
Dat gebeurde dus, met The Leisure Seeker. Maar of
ie daarmee echt zin kreeg om in de Verenigde Staten
te werken? Hij klinkt alsof ‘ie het liefst gewoon een
Italiaanse film had gemaakt. Hij exporteerde ook bijna
zijn hele crew. En met Donald Sutherland castte hij
natuurlijk iemand met ook een lange carrière in Italië
zelf, “1900 en Casanova en dan nog allemaal shitfilms
haha!”. Dat geldt niet voor zijn tegenspeler Helen Mir-
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ren, maar zij is nu eenmaal “de beste levende actrice”,
meent Virzì.
Dat klinkt als ontzag, en of het daardoor komt weet
ik niet, maar Virzì vertelt zijn acteurs nauwelijks aangestuurd te hebben: “Ik had twee acteergiganten. Soms
was mijn baan alleen maar om de set voor te bereiden
en dan to enjoy the show, haha!” Dat kan natuurlijk een
methode zijn – Woody Allen werkt op dezelfde manier
– maar komt bij Virzì meer over als: zoeken jullie het
maar uit. Als ik hem vraag of hij wilde dat ze een bepaalde scène komisch of juist tragisch zouden spelen,
antwoordt hij: “Ik zei alleen dat ze zouden volgen wat
er geschreven was.”

‘Ik weet het niet’

Het zou natuurlijk iets interessants kunnen opleveren,
een Amerikaanse film vanuit Italiaanse sensibiliteit.
Maar dan zouden die twee culturen elkaar wel moeten

vinden. Dat hij twee keer de Trump-campagne voorbij
laat komen – terwijl de filmopnamen plaatsvonden
voordat iemand dacht dat Trump een serieuze kans had
– verklaart Virzì bijvoorbeeld uit zijn nationale gevoeligheid: “Ik voorvoelde dat er iets stond te gebeuren. Ik
ben geen helderziende, maar wij Italianen zijn wel gewend aan zulke onverwachte gebeurtenissen, haha!”
Dat is interessant. Maar hoewel hij zijn film nota
bene met Trump begint, heeft dat verder niets te maken
met het psychologisch drama tussen de twee oudere
echtelieden. Waarom dan toch? “Ik weet het niet. Misschien omdat Altmans Nashville ook zo begint.” Een
eerbetoon; in het verhaal een losse flodder.
En ook de enorme, overdreven jaloezie die de dementerende John op zijn oude dag bevangt, voelt
geforceerd en overdreven – niet inherent aan dit Amerikaanse personage: “Ja, dat is wel een Italiaanse specialiteit ja! Haha!”

Plotgestuurde Alzheimer
Het bejaarde stel Ella en John haalt nog
één keer hun stokoude camper uit de garage, voor een laatste road trip samen –
dwars door de Alzheimer en andere fysieke ongemakken heen.
“Het is zo fijn wanneer je even vergeet dat je
vergeetachtig bent”, verzucht Ella (Helen
Mirren) na een korte episode van luciditeit
bij haar man John (Donald Sutherland). In
Paolo Virzì’s The Leisure Seeker ontsnapt dit
hoogbejaarde echtpaar uit hun leven, dat inmiddels door hun kinderen en artsen wordt
bestierd. John mag dan Alzheimer’s hebben,
hij kan best nog achter het stuur van hun
stokoude camper – bijnaam ‘The Leisure
Seeker’ – om de vakanties uit hun jongere ja-

ren een laatste keer na te bootsen. Op de radio draaien ze de muziek uit ‘hun’ jaren zestig, en kweelt Janis Joplin: “Freedom is just
another word for nothing left to lose.”
De coming-of-agefilm is allang een gevestigd genre, maar inmiddels is ook de coming-of-old-age aan een flinke opmars bezig. Op het afgelopen filmfestival van
Venetië was The Leisure Seeker een van de
drie films die ouderdom centraal stelden.
Het is helaas verre van het scherpste voorbeeld in het opbloeiende genre.
Met La pazza gioia leverde de Italiaanse
regisseur Paolo Virzì vorig jaar nog een alleraardigste road movie op, maar tijdens zijn
Amerikaanse omzwervingen is de regisseur
behoorlijk de weg kwijt geraakt. In het boek

‘Iets eenmaligs’

Ik snap het wel, iedereen praatte op hem in en hij ging
twijfelen. Wilde hij misschien toch ook eens in de Verenigde Staten filmen met grote Hollywood-sterren?
Ook een keer een roadmovie maken langs Route One?
Maar Virzì moest ertoe gezet worden. Hij verzamelde
zo veel mogelijk vertrouwelingen om zich heen, liet de
acteurs hun ding doen en lijkt vooral blij dat ‘ie weer
thuis is. “Ik ben een kind van de Italiaanse cinema. Ik
ben trots een Italiaanse filmmaker te zijn. Daarom had
ik ook nooit verwacht een film te maken in een ander
land en een andere taal. Ik denk dat dit iets eenmaligs
is.” Dat is dan wel weer verrassend eerlijk in een interview, dat toch vooral promotie ten doel heeft. “Ik geloof niet dat ik dit ooit nog eens ga doen.”

van Michael Zadoorian uit 2010 waarop The
Leisure Seeker is gebaseerd, gaan John en Ella
vanuit hun woonplaats Detroit op weg naar
Disneyland. De film vervangt dat arbeidersmilieu door iets net wat intellectuelers: Detroit wordt een buitenwijk van Boston (hoewel Mirren een lekker vet zuidelijk accent
ten tonele mag voeren), John blijkt een gepensioneerd literatuurprofessor en de eindbestemming wordt het huis van Hemingway.
Dat was ongetwijfeld noodzakelijk om de
rollen naar de persona’s van Mirren en
Sutherland (nota bene beiden Brits) toe te
schrijven, maar het botst met de meer eenvoudige Americana waar de film ook nog altijd naar lonkt. Die botsing is het meest storend in de misplaatste scènes waarin Virzì de
Amerikaanse actualiteit, en specifiek de verkiezingscampagne van Trump, in het verhaal
probeert te verwerken. Het noodzaakt hem
zijn op zich tijdloze verhaal expliciet in au-

gustus 2016 te plaatsen. Een tenenkrommende scène waarin de voorheen links-liberale John zich enthousiast in een
Trump-rally mengt, komt de film niet meer
te boven.
Een groter probleem is dat John leidt aan
een nogal plotgestuurde vorm van Alzheimer: zijn vergeetachtigheid laait op en verdwijnt weer al naar gelang het verhaal dat
vereist. Ook Ella’s fysieke problemen openbaren zich exact op de meest dramatische
momenten, als de plot weer even een oppepper nodig heeft. Met echte ouderdom heeft
The Leisure Seeker al met al weinig te maken.
JOOST BROEREN-HUITENGA

The Leisure Seeker

11111

ITALIË/FRANKRIJK, 2017 |

REGIE PAOLO VIRZÌ | MET HELEN MIRREN, DONALD
SUTHERLAND | 112 MINUTEN | DISTRIBUTIE IMAGINE |
TE ZIEN VANAF 4 JANUARI 
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Instant Dreams

De perfecte
formule
Het verdwijnen van de polaroidfoto wordt
betreurd in de documentaire Instant
Dreams, die vooral interessant is door de
lyrische intermezzo’s met psychedelische beelden en pulserende emulsies.
Het was ‘de perfecte formule’: polaroid. Een
extreem complex chemisch proces, zo leren
we uit Instant Dreams, een documentaire
requiem voor de techniek die ten onder is
gegaan in de digitale beeldenstroom. Soms
duikt hij nog wel op, zoals bij de hipsterfotograaf uit Agnès Varda’s Visages villages die de
polaroid-techniek nieuw leven heeft inge
blazen in de vorm van een bestelbusje waar
direct een enorme foto uit komt rollen.
Instant Dreams laat zien wat de bekoring
is van zo’n direct resultaat, ooit door bedenker Edwin Land met sonore stem aangeprezen met ‘Press the button and have the picture’ – een omschrijving waar geen speld
tussen is te krijgen. Maar de documentaire
van de Nederlandse regisseur Willem Baptist
(Wild zwijn) is veel meer dan een informatief
eerbetoon aan de vierkante instantfoto.
De lyrische intermezzo’s zitten vol met psychedelische beelden en pulserende emulsies.
Daartussenin volgt Baptist een aantal
mensen die hun dromen projecteren op de
polaroidfoto: een chemicus, een Duitse
kunstenares, een New York Magazineredacteur en een Japans meisje.

Sommigen zien het verdwijnen ervan als
symbool voor alles wat er mis is in onze
steeds versnellende tijd. Een wereld van instant gelach en instant plezier, van overdaad
en ongeduld, een tijd waarin iedereen geobsedeerd is door het moment, maar dan zonder het te willen bewaren. De kunstenares
wil liever haar eigen ‘tijdsdimensie’ creëren,
maar blijft in het vage over wat dat dan zou
moeten zijn. Zo blijft wel meer aan de oppervlakte. Instant Dreams is dan ook vooral interessant in zijn vormgeving en zijn onvoorspelbare opbouw, waardoor elke scène wel
weer weet te verrassen. Het meest in het oog
springend zijn de oneindige caleidoscoopbeelden, maar ook de Blade Runner-achtige
scènes met wolkenkrabbers, ogen en dreigende sciencefictionmuziek mogen er zijn.
Er zijn inmiddels wel weer laagdrempelige
polaroidachtige toestellen op de markt, zoals
de Instax. Daartegenover staat dan weer Instagram, geheel gebaseerd op het idee dat je
een foto juist niet bewaart. In de documentaire komt Instant Lab voorbij, uit de serie
Impossible Project App, waarmee je een polaroidfoto direct vanaf een smartphone kunt
uitprinten. De gebruiksaanwijzing is op
traag-komische wijze ingesproken door
Werner Herzog. Misschien nemen steeds
meer mensen geen genoegen met de makkelijke, digitale foto die op de mesthoop van de
geschiedenis verdwijnt. En kiezen ze af en
toe voor een dure ‘polaroid’-foto die niet
vervaagt. Press the button and have the past.
MARISKA GRAVELAND

Instant Dreams
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NEDERLAND, 2017 | REGIE WILLEM

BAPTIST | 91 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA DELIC A
TESSEN | TE ZIEN VANAF 14 DECEMBER EN ONLINE VIA

picl.nl



INSTANT DREAMS

KORT

Ferdinand

Gevangen in
de rol van
haar leven
Is het werk van een spraakmakend filmmaker als Woody Allen ook schuldig in
deze tijd van #metoo? In dit portret van
een voormalig actrice is Allen weer eens
op niveau. Dat wil je als publiek niet boycotten.
Een nieuwe Woody Allen, zitten we daar op
te wachten na alle #metoo-aantijgingen? In
zoverre hij al niet vanzelf voorbij kwam in de
wereldwijde discussies rondom #metoo (getrouwd met zijn geadopteerde stiefdochter,
door zijn dochter beschuldigd van seksueel
misbruik), wierp de regisseur zichzelf in de
schijnwerper. Op de vraag wat hij van het
Weinstein-schandaal vond, antwoordde hij
afgelopen oktober niet te hopen dat het zou
uitmonden in een heksenjacht waarin elke
naar een vrouw knipogende man zich zou
moeten verantwoorden. Een dag later volgde
in allerijl een rectificatie in filmvakblad Variety, maar het leed was al geschied.
Misschien had Allen verstandiger moeten
zijn, maar het roept een bredere vraag op: in
hoeverre is het werk schuldig? Zijn we als
publiek niet ook de dupe als we door een
boycot een goede film mislopen?
Het goede nieuws is dat Allen in Wonder
Wheel eindelijk iets anders doet dan waar we
hem de laatste twintig jaar voornamelijk op
hebben zien variëren. Nu eens geen mannelijk personage dat een nerveus pratende Allen-imitatie doet en geen komische verwikkelingen in high society-milieus. Toch is dit
onmiskenbaar een kind van zijn maker.
Naast de in #metoo-verband paradoxale focus op zijn vrouwelijke hoofdrolspeler zijn
ook gebruikelijke ingrediënten als Coney Island en kalmeringsmiddelen aanwezig. Dit is
de Allen die we voor het laatst aan het werk
zagen in Blue Jasmine (2013).
Plaats van handeling in dit melodrama is
een pretpark aan zee, jaren vijftig. Tegen de
achtergrond van een stiefdochter die zich
schuilhoudt en een onbehouwen carrouselbediende, maken we kennis met Ginny (een
dof fonkelende Kate Winslet). Ginny was
ooit actrice maar is tegenwoordig serveerster in een visrestaurant. Haar enige geluk
haalt ze uit haar ontmoetingen met een

Jake Kasdan | Vier pubers ontdekken een oude
videogame, worden letterlijk het spel in gezogen
en komen als de volwassen personages waar ze
mee speelden in de jungle terecht. TE ZIEN VANAF

Huisvrouwen bestaan niet

Trish Sie | Na hun winst bij het wereldkampioenschap zijn de Bellas uit elkaar gegaan maar
ze keren terug voor nog één laatste zangwedstrijd overzee, waarin ze de strijd aangaan met
een groep die zowel zang áls instrumenten
gebruikt. TE ZIEN VANAF 21 DECEMBER 

TE ZIEN VANAF 21 DECEMBER 

WONDER WHEEL

jonge badmeester die aspiraties heeft als toneelschrijver (Justin Timberlake).
Allens grootste troef in deze sobere uitstap is dat hij een minimaal aantal locaties
gebruikt (één interieur in het bijzonder) en
zich richt op een handjevol acteurs. Het versterkt de indruk dat je naar een toneelstuk
kijkt. Een stuk dat Ginni heen en terug voert
naar de tijd dat ze nog op de planken stond,
de tijd waar ze zo naar terugverlangt. En dat
terwijl haar dagelijkse bestaan haar meer dan
genoeg voorziet van het drama dat ze zo
denkt te missen. Het is deze onuitgesproken
vertwijfeling die Wonder Wheel naar een hoger plan tilt.
Miserabele levens in een pretpark en een
voormalig actrice die gevangen zit in de rol
van haar leven. Controversieel of niet,
Allen is terug.
ALEXANDER ZWART

Wonder Wheel

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE

JUSTIN TIMBERLAKE, JIM BELUSHI, JUNO TEMPLE |
DISTRIBUTIE PARADISO FILMED ENTERTAINMENT | TE
ZIEN VANAF 21 DECEMBER 

21 DECEMBER 

Pitch Perfect 3

Wonders of the Sea 3D

Jean-Michel Cousteau, Jean-Jacques
Mantello | Natuurdocumentaire met voice-over
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WOODY ALLEN | 101 MINUTEN | MET KATE WINSLET,

Jumanji: Welcome to the Jungle

Paul Feigh | Komische animatie over een schattige stier die voor een gevaarlijk beest wordt
aangezien en bij zijn familie wordt weggehaald.
Met een bende mafketels ontsnapt hij uit
gevangenschap en begint aan een roadmovie
naar huis. TE ZIEN VANAF 20 DECEMBER 

Aniëlle Webster | Komedie over twee zussen en
hun moeder die gedwongen worden om hun
verschillen aan de kant te zetten en na te denken over het leven. Gebaseerd op het theaterstuk De Huisvrouwmonologen dat weer gebaseerd werd op de columns van Sylvia Witteman.

HUISVROUWEN BESTAAN NIET

Wonder Wheel

JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE
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A Ciambra

Opgroeien in de hak van Italië
Geen wonder dat Martin Scorsese uitvoerend producent is van A Ciambra:
Jonas Carpignano’s tweede speelfilm
schetst het Italiaanse Gioia Tauro als een
microkosmos waar criminaliteit heerst.
De jonge Pio Amato rent door die wereld
op weg naar volwassenheid, zonder te
begrijpen wat het betekent om volwassen te worden.
THE LONG SEASON

The Long Season

Nieuwsgierig
rondneuzen
Leonard Retel Helmrich geeft een zeldzaam inkijkje in het leven in een vluchtelingenkamp. Zijn befaamde cameravoering is niet de enige reden waardoor
het heel dichtbij komt. Prijs voor beste
Nederlandse documentaire op IDFA.
Natuurlijk, op het schooltje in het Khiaratentenkamp voor Syrische vluchtelingen in
Libanon ontbreken de kindertekeningen van
soldaten en luchtaanvallen niet. En als een
vrouw vertelt wat ze meemaakte tussen de
koppensnellers in Raqqa is dat huiveringwekkend. Maar springt The Long Season er
daardoor uit of is het toch iets anders?
Wat me het meeste opviel is dat er zelfs
onder deze ongewone omstandigheden veel
is dat heel erg herkenbaar blijft. Zoals de
boosheid van de opstandige tienerjongen
Maher wanneer hij een blauwtje heeft gelopen. Of de ruzies tussen Hoesseins eerste
echtgenote Ysra en zijn als tweede vrouw
aangenomen Zahra. Een kind komt ter wereld, er wordt getrouwd, er is frustratie en
honger naar nieuwtjes uit Raqqa, en kinderen hoepelen ondanks alles uitgelaten met
een oude autoband.
Leonard Retel Helmrich werd bekend
door De stand van de zon, Stand van de maan
en Stand van de sterren, zijn drieluik over
een gewone familie die zich in de roerige
Indonesische samenleving staande houdt.
Blikvanger was de door hem ontwikkelde
Single Shot Cinema, een cameravoering met
lange, beweeglijke shots die observerend,

maar niet afstandelijk is.
The Long Season kwam volgens dezelfde
aanpak tot stand. Het camerawerk deelde
Retel Helmrich deze keer met Ramia Suleiman. Zij raakte ook nauw betrokken bij de
afwerking toen de regisseur in de montageperiode werd uitgeschakeld door een hartstilstand, gevolgd door enkele weken in
coma. Toen IDFA de film vertoonde was hij
wel weer in staat het resultaat een ‘thumbs
up’ te geven.
Hoewel de film betrekkelijk conventioneel
is gemonteerd, zorgt die nieuwsgierig rondneuzende camera van de Single Shot Cinema
voor een levendige dynamiek en een sterk
gevoel er direct bij te zijn, ook in intieme en
pijnlijke situaties. Maar minstens zo belangrijk zijn de goed gekozen hoofdpersonen. Dat
maakt dat je volledig meeleeft. Bijvoorbeeld
met het dilemma van onderwijzeres Maria,
die uit loyaliteit met haar vader overweegt
volgens zijn wens te trouwen met een onbekende in Raqqa. Wat goed werkt, is de balans
tussen de grote tragedie van de vluchtelingensituatie en de kleine alledaagse dingen.
Wachtend op terugkeer naar Raqqa lijkt het
of het leven stilstaat, maar toch gaat alles
gewoon door. Dat gevoel dus.
Inzoomend op zo’n kleine gemeenschap
maakt The Long Season het abstracte gegeven van 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen in
Libanon menselijk en concreet. Iets meer
context was soms welkom geweest – dat het
een groep gestrande seizoenarbeiders betreft
was me in eerste instantie ontgaan – maar
dat doet aan de kracht van deze onderdompeling weinig af.
LEO BANKERSEN
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The Long Season NEDERLAND, 2017 | REGIE
LEONARD RETEL HELMRICH | 115 MINUTEN | DISTRI
BUTIE MOKUM FILMDISTRIBUTIE | TE ZIEN VANAF 28
DECEMBER EN ONLINE VIA

picl.nl | ZIE OOK HET IN

TERV IEW MET RAMIA SULEIMAN IN FILMKRANT #404 

Net als in zijn debuut maakt AmerikaansItaliaans regisseur Jonas Carpignano in A
Ciambra een microkosmos van Gioia Tauro,
de arme streek in de hak van Italië die bekendstaat om diens grote zigeunerpopulatie.
Tussen vervallen flats en verbrand rubber
vond Carpignano jaren geleden de familie
Amato: vier generaties zigeuners in een krap
huis die rondkomen van kleine criminaliteit.
Langzaamaan maakte Carpignano zich bekend met die omgeving en won hij het vertrouwen van de familie. Nu spelen ze bijna
allemaal een rol in zijn tweede speelfilm,
waarvoor Martin Scorsese tekende als uitvoerend producent.
Tiener Pio Amato had al een klein, maar
onvergetelijk rolletje in Carpignano’s debuutfilm Mediterranea. Nu vertolkt hij de
hoofdrol in dit semi-biografische portret van
een jongen die zo snel mogelijk volwassen
wil worden. Maar de eindeloze sigaretten die
hij in zijn mond steekt, de plastic bekertjes
wijn die hij naar binnen giet en de ritjes op
zijn brommer kunnen niet verhullen dat hij
nog een kind is. Pio is de belichaming van de
ongemakkelijke puber die door zijn jonge jaren wil racen. Het maakt van Pio een van de
betere straatcastings uit de Italiaanse filmgeschiedenis, die dankzij het neorealisme
van de jaren 40’ en 50’ toch al een indrukwekkende traditie kent.
Met zijn groezelige Super 16 cinematografie lijkt Carpignano zich ook te willen
scharen in het gezelschap van pionierende
neorealisten als Roberto Rossellini en Vittorio De Sica die met hun camera’s de straat op
gingen om verhalen uit het echte leven te
vertellen. Carpignano’s Gioia Tauro lijkt op
het Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog in Rossellini’s Germania anno zero: in
puin, in wanhoop en in armoede. Het zijn eigenlijk geen plekken voor kinderen en Pio
weet dat. Maar volwassenheid kent ook een
prijs in het Italië van corruptie, discriminatie
en criminaliteit. Pio staat klaar om die prijs
te betalen. Althans, dat denkt hij, zonder te
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A Ciambra ITALIË/FRANKRIJK, 2017 | REGIE JONAS
CARPIGNANO | 118 MINUTEN | MET PIO AMATO,
KOUDOUS SEIHON, DAMIANO AMATO| DISTRIBUTIE ART
FILM | TE ZIEN VANAF 4 JANUARI EN ONLINE VIA

picl.nl



A CIAMBRA

Elia Schneider | Gebaseerd op het leven van
Teo, een prominente en succesvolle advocaat,
vier jaar getrouwd en met twee kleine kinderen,
die besluit om een langgekoesterde wens in
vervulling te laten gaan: om een vrouw te worden. TE ZIEN VANAF 4 JANUARI EN ONLINE VIA picl.nl

DECEMBER 

Molly’s Game

Aaron Sorkin | Jessica Chastain speelt in dit
waargebeurde verhaal Molly Bloom, een Olympische skiër die ’s werelds meest exclusieve
pokerwedstrijden organiseerde en doelwit van
de FBI werd. TE ZIEN VANAF 26 DECEMBER 

Brett Morgen | Net als voor Cobain: Montage of
Heck verwerkte regisseur Brett Morgen voor zijn
nieuwe documentaire over Jane Goodall een
enorme hoeveelheid biografisch materiaal. In
1960 trok ze in opdracht naar Tanzania en
EVERYBODY WANTS
bestudeerde
alsSOME!!
eerste het leven van chimpan-

HUGO EMMERZAEL

Tamara

van Arnold Schwarzenegger en een driedimensionale onderwaterwereld. TE ZIEN VANAF 21

Jane

begrijpen dat volwassenheid betekent dat je
ook verantwoordelijkheid voor anderen op je
moet nemen.
Pio is een hosselaar. De kleine vergrijpen
om zijn familie te voeden slepen helaas en
beetje in A Ciambra en helaas zijn er veel van
dit soort momenten. Interessanter is Pio’s
constante zoektocht naar een nieuw vaderfiguur. Die vindt hij eerst in zijn broer, maar
die draait de gevangenis in voor Pio’s fouten.
Later vindt hij het in een sympathieke man
uit Burkina Faso (gespeeld door Koudous
Seihon, die de hoofdrol vertolkte in Mediterranea), maar die maakt zich zorgen om
zijn eigen familie aan de andere kant van de
oceaan. De mannen laten Pio zien dat volwassenheid niet per se bevrijding betekent
en dat melancholie en zorgen zich alleen
maar zullen opstapelen. En dat is juist de les
die de jonge zigeuner niet van ze kan aannemen. Daarvoor is hij te jong. Om volwassen te worden moet je eerst met je eigen fouten leren leven. Het weemoedige A Ciambra
laat zien dat hij om fouten niet verlegen zal
zitten.

The Greatest Showman

MOLLY’S GAME

sees in het wild. De cameraman van National
Geographic die werd gestuurd om alles vast te
leggen, werd de liefde van haar leven. TE ZIEN
VANAF 28 DECEMBER 

BILLY

Billy

Theo Maassen | Regiedebuut van Theo Maassen over een buikspreker die een relatiecrisis
krijgt met zijn pop. TE ZIEN VANAF 4 JANUARI 

Michael Gracey | Biografische musical over P.T.
Barnum, die een revolutionaire visie had op
showbusiness en een spektakel creëerde dat
een wereldwijde sensatie werd. TE ZIEN VANAF 4
JANUARI 

The Match Factory Girl

Aki Kaurismaki | Gortdroge komedie en smartlap ineen. Het saaie leven van een fabrieksme-
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BAR BAHAR

Bar bahar

Vrouwen naar
je hart
Bar bahar is een verfrissende, eigentijdse
feministische film waarin drie vrouwen in
Tel Aviv leren hun eigenwaarde te bewaken.
Drie totaal verschillende jonge Palestijnse
vrouwen – de een wat uitgesprokener dan de
ander – delen een flat in Tel Aviv. Laila is een
eigengereide advocaat, Salma een hippieachtige dj en Nour een vrome student. Alle
drie zoeken ze een weg om hun eigenzinnigheid te behouden in een cultuur die dat soms
een beetje, soms heel erg, de kop indrukt.
‘Bar bahar’ betekent ‘tussenin’ en portretteert de vrouwen op een punt in hun leven
waarin ze keuzes maken voor de rest van hun
leven. Zonder oordeel toont de in Europa opgegroeide regisseur Maysaloun Hamoud het
leven van haar Palestijnse generatiegenoten
in de meest vrije stad van Israël. Hamoud
werd zelf geboren in Hongarije, waar ze naar
de filmacademie ging, maar inmiddels
woont ze in het thuisland van haar ouders.
Met haar speelfilmdebuut Bar bahar knalt
ze de filmwereld in. Het is moeilijk deze film
te beschrijven zonder het te hebben over de
setting van het verhaal. Maar dat is wel hoe
de regisseur je verleidt te kijken. Dat is ook
het mooie aan haar blik: die vormt een bemiddeling ‘tussen Oost en West’. De Palestijnse achtergrond van Salma, Nour en Laila
lijkt in hun dagelijks leven in Tel Aviv niet
bijster ongewoon en geen onoverkoombaar
obstakel. Niet anders dan hoe dat voor elke
minderheid overal en altijd lijkt te gelden.
Als Salma tijdens haar werk in de keuken van
een restaurant wordt gevraagd ‘omwille van
de gasten’ niet hardop Arabisch te praten,

zegt dat genoeg. Bar bahar zit vol van dat
soort subtiele statements.
Als Salma in een café wil solliciteren,
vraagt de barman of ze uit Venezuela komt.
Ze vertelt hem dat ze Palestijnse is, waarop hij
simpelweg zegt dat hij dat cool vindt. Ze zijn
tenslotte stadshippies onder elkaar, Palestijns zijn is stoer en edgy. Tel Aviv is in die zin
voor de vrouwen een veilige bubbel waar ze
zichzelf kunnen zijn en de grenzen van hun
identiteit kunnen onderzoeken. Of, zoals
Laila’s geliefde het uitlegt, je kunt er een redelijk vrij leven leiden als je je maar houdt aan
het gezegde ‘Kleed je zoals men wil, maar eet
zoals jij wilt’. Dat is voor Laila niet voldoende.
Ze wil geaccepteerd worden zoals ze is: het

Taal is zeg maar echt
mijn ding

Romantiek,
zeg maar, niet
echt
Taal is zeg maar echt mijn ding van
Paulien Cornelisse is bewerkt tot een
romantische komedie met veel goede
grappen over taal. Maar een film die zo
scherp de standaarduitdrukkingen op de
hak neemt, had ook best de romantische
clichés mogen opfrissen.
‘Ik ben er helemaal klaar mee’, ‘te bizar voor
woorden’, ‘check’ – het is de smeerolie van
de taal. Overdrijvingen, stopwoordjes,
clichés, we kunnen niet zonder. De grootste
attractie van de romantische komedie Taal is
zeg maar echt mijn ding is dan ook dat de

bloesje aandoen dat ze mooi vindt. Roken als
ze daar zin in heeft. Haar vriend is zelf tenslotte ook niet van plan om te veranderen,
toch? Ook dj Salma loopt tegen de grenzen
aan als ze haar vriendin meeneemt naar een
etentje met een mogelijke huwelijkskandidaat bij haar ouders. En de verloofde van
Nour, de liefste van de drie, doet zijn uiterste
best alle vrijheden die zij heeft verworven
compleet kapot te maken. Hij gaat daarin zo
kwaadmakend, hartverscheurend ver dat uiteindelijk haar huisgenoten haar bij moeten
staan als ze besluit wraak te nemen.
Al met al is Bar bahar een verfrissende,
eigentijdse feministische film waarin drie
vrouwen leren hun eigenwaarde te bewaken.
Samen staan ze sterk, met al hun overeenkomsten en al hun verschillen. Een krachtige
film in een arena waar te vaak meelijwekkende slachtofferverhalen over worden gemaakt. Laila, Nour en Salma zijn vrouwen
naar je hart, allesbehalve zielig.
BERI SHALMASHI

Bar bahar
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ISRAËL/FRANKRIJK, 2017 | REGIE MAYSA-

LOUN HAMOUD | 103 MINUTEN | MET MOUNA HAWA,
SANA JAMMELIEH, SHADEN KANBOURA | DISTRIBUTIE
MOOOV | TE ZIEN VANAF 4 JANUARI EN ONLINE VIA

picl.nl | LEES HET INTERVIEW MET MAYSALOUN
HAMOUD OP filmkrant.nl 

hoofdpersoon, de Bridget Jonesachtige glossy-medewerker Anne (Fockeline Ouwerkerk), die een scherp oor heeft
voor alle verbale nonsens die we de hele dag
uitzenden. Taal is in haar ogen geen hoogstaand communicatiemiddel maar een
stroom aan verwarrende onzin. Wel hele
amusante onzin. ‘Ik ben mezelf 2.0’, ‘het
kwam echt bij me binnen’, dat soort zinnen
hoort ze de hele dag, in de lift, op de pont.
Of uit de mond van de ‘topkok’ op het dak
van het Groothandelsgebouw in Rotterdam,
de stad waar de film van Barbara Bredero
(Mees Kees, Dikkertje Dap) nadrukkelijk is
opgenomen. In een interview met Anne zegt
hij hoe blij hij is dat hij hier ‘mag werken’, en
dat hij houdt van ‘mooie groentes en een
mooi vleesje’, het alfa en omega van de chefkok. Een van de grappigste scènes laat een
interview met een belegger zien (Yannick
van de Velde) die roept dat hij kamperen de
hel vindt, waarna Anne zich verliest in een
letterlijke verbeelding van die uitspraak, met
kampeervelden vol vuurtongen en krijsende
mensen, en vraagt: is die vergelijking niet
ietsje overdreven? Waarna hij haar verbijsterd aankijkt. Want zij is de enige die zo taalgevoelig is.

dewerkster die haar salaris thuis moet inleveren
en dan nog door haar ouders het vlees uit haar
soep gestolen ziet worden, heeft in een opwelling
één leuke avond en raakt meteen zwanger. Ze
besluit wraak te nemen. TE ZIEN VANAF 4 JANUARI

All the Money in the World

Ridley Scott | Het verhaal over de ontvoering
van de 16-jarige John Paul Getty III en de wanhopige pogingen van zijn moeder om de rijke
grootvader over te halen het losgeld te betalen.
Scott verwijderde acteur Kevin Spacey nadat
die in opspraak kwam en verving hem door
Christopher Plummer. TE ZIEN VANAF 11 JANUARI 

Insidious: the Last Key
ALL THE MONEY IN THE WORLD

Adam Robitel | Parapsycholoog Dr. Elise Rainier
wordt geconfronteerd met de griezeligste hor-

TAAL IS ZEG MAAR ECHT MIJN DING

Een tweede verhaallijn in de film is de
band met haar vader (Peter Faber), die aan
het dementeren is. Hij verzamelt bingoplaatjes waarmee kinderen vroeger leerden
lezen. Des te verdrietiger is het dat hij de
woorden soms niet meer kan vinden. Dat
levert ontroerende scènes op die de film gewicht geven. Dat wordt weer tenietgedaan
door de derde verhaallijn, gevuld met de gebruikelijke romantische ingrediënten. Anne
valt voor een macho-collega bij een mannenblad die, zo kan iedereen zien, totaal niet
bij haar past. Dat zou grappig moeten zijn
maar hun ‘verliefdheid’ voelt vooral heel nep
en gescript, terwijl de rest van de film wel
een fijne toon aanslaat. Op aanstellerige
wijze past Anne zich aan zijn smaak aan. Dat
kan niet goed gaan natuurlijk, is de moraal,
maar ondertussen zendt de film wel een
dubbele boodschap uit. Want om gezien te
worden moet ze zich wel leuk aankleden –
terwijl ze zelf zo’n gruwelijke hekel heeft aan
haar glossy waarin lezers worden gewaarschuwd voor stijlblunders en ‘fruitig’ het
maandthema is.
De satire op de modebladen hinkt dan ook
op twee gedachtes: zelfs kritische vrouwen
zoals zij vallen ten prooi aan het idee dat je je
voor een man leuker moet voordoen dan je
bent, omdat je anders niet wordt opgemerkt.
Een film die zo scherp de standaarduitdrukkingen en overdrijvingen van de taal op de
hak neemt, had ook best de romantische
clichés mogen opfrissen.
MARISKA GRAVELAND

Taal is zeg maar echt mijn ding
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NEDERLAND,

2017 | REGIE BARBARA BREDERO | 90 MINUTEN | MET
FOCKELINE OUWERKERK, PETER FABER, EGBERT JAN
WEEBER, ANNET MALHERBE | DISTRIBUTIE EONE | TE
ZIEN VANAF 18 JANUARI 

ror van haar loopbaan, nota bene in haar eigen
huis. TE ZIEN VANAF 11 JANUARI 

Otez-moi une doute

Carine Tardieu | Erwan, een Bretonse mijnopruimer, ontdekt dat de man die hem heeft opgevoed niet zijn biologische vader is en gaat op
onderzoek uit. Hij weet de man die hem heeft
verwekt te vinden en maakt ook kennis met de
ongrijpbare Anna, voor wie hij onmiddellijk valt.
Maar er is nog iets wat hij niet weet. TE ZIEN
VANAF 11 JANUARI 

The Commuter

Jaume Collet Sera | Liam Neeson raakt tijdens
zijn dagelijkse gang van werk naar huis betrokken bij een criminele samenzwering. TE ZIEN
VANAF 11 JANUARI 
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Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Waar de woede vandaan komt
Met drie opruiende billboards, gericht
aan én tegen de lokale politie, zet Mildred
Hayes de verhoudingen in haar dorp op
scherp in Martin McDonaghs bijtende
Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri.
‘Ebbing: Worth Stopping For’, staat er op de
drie oude billboards net buiten het dorpje.
Maar die posters zijn inmiddels volledig afgebladderd: ze hangen er al sinds 1986, toen
de snelweg werd omgeleid. Sindsdien stopt
er niemand meer in Ebbing, Missouri.
Dat biedt mogelijkheden voor Mildred
Hayes (Frances McDormand). Zij woont iets
verderop langs die weg waar niemand meer
rijdt, en weet een mooie deal te sluiten om de
drie billboards voor onbepaalde tijd te huren.
Haar boodschap is niet gericht op de toeristen die hier niet meer passeren, maar op de
inwoners van het dorpje zelf. Op een knalrode achtergrond laat ze in schreeuwende
kapitalen drie even simpele als opruiende regels teksten plaatsen: ‘Raped while dying /
And still no arrests / How come, sheriff Willoughby?’
Mildred kan het niet verkroppen dat de
lokale politiemacht na een jaar nog altijd
geen vorderingen heeft gemaakt in het oplossen van de moord en verkrachting van
haar tienerdochter Angela. De billboards zijn
het begin van een loopgravenoorlog tussen
Mildred en de politie. Daarbij krijgt ze het
niet alleen te stellen met sheriff Willoughby

(Woody Harrelson), op zich nog een redelijke
kerel, maar vooral ook met agent Dixon (Sam
Rockwell), die zijn matige intelligentie compenseert met impulsieve woede-uitbarstingen.
Zoals gebruikelijk in het werk van schrijver/regisseur Martin McDonagh (In Bruges)
gaat het escalerende geweld gepaard met
bloemrijke dialogen vol scherp geformuleerde scheldkanonnades. Daarbij moet je
even over een drempel: de scherpzinnige acteurs spelen personages die duidelijk dommer zijn dan zijzelf. McDormand maakt daar
een glansrol van, Harrelson heeft er zijn hele
carrière op gebouwd, maar de onverwachte
ster van Three Billboards is Rockwell.
Zijn domme Dixon maakt dan ook de
grootste ontwikkeling door, een spanningsboog die boekdelen spreekt over onze verdeelde wereld. Niet voor niets plaatst
McDonagh zijn verhaal ergens in de vroege
jaren nul, al heeft dat verder geen invloed op
de plot en wordt het nergens expliciet gesteld. Maar de afwezigheid van smartphones
is een eerste hint. En dankzij een subtiele verwijzing naar 9/11 kunnen we afleiden dat de
film ergens in 2002 moet spelen, nog geen jaar
na die aanslagen op het World Trade Center.
Toch is het juist die plaatsing in het verleden die de film een grote zeggingskracht
geeft over het heden. “All this anger just
begets more anger”, zegt iemand, en dat is
waar de film om draait: hoe een gebrek aan
gerechtigheid leidt tot woede, en hoe die

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

woede vervolgens de gerechtigheid onmogelijk maakt. McDonagh schetst het startpunt
voor de neerwaartse spiraal die de wereld
heeft gebracht waar hij nu is.
JOOST BROEREN-HUITENGA
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Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
ENGELAND/ VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE MARTIN
MCDONAGH | MET FRANCES MCDORMAND, SAM
ROCKWELL | 115 MINUTEN | DISTRIBUTIE 20TH
CENTURY FOX | TE ZIEN VANAF 11 JANUARI 

Paradise

De Duitse flirt
van een
aristocrate
Filmveteraan Andrei Konchalovsky betoogt met Paradise nog maar weer eens
dat het streven naar een aards paradijs
vaak tot de hel leidt. De filmvorm is wel
interessant.
Andrei Konchalovsky leek zeven jaar geleden
gedwongen met pensioen te moeten na de
catastrofale flop van de negentig miljoen
dollar kostende Brits-Hongaarse familiefilm
De notenkraker. Niemand wilde meer in zee
met de toen 73-jarige regisseur. Een treurig
einde van een kleurrijke carrière, die Konchalovsky, de broer van Ruslands bekendste
filmregisseur en fanatieke Poetinaanhanger
Nikita Michalkov, onder meer in Hollywood
bracht.
Konchalovsky begon een halve eeuw geleden als scenarist (hij schreef mee aan Andrei
Tarkovski’s meesterwerk Andrei Roeblov),
maar maakte in 1965 zijn speelfilmregiedebuut. Veertien jaar later verruilde hij Rusland na het internationale succes van het familie-epos Siberiade (1979) voor Hollywood.
Geen Russische drama’s meer, maar actiefilms, zoals het succesvolle Runaway Train
(1985). Aan het Hollywoodfeest kwam in
1989 een einde na ruzie met de producent
van de pulpfilm Tango & Cash. Konchalovsky werd ontslagen en keerde terug naar
Rusland. De laatste twintig jaar maakte hij
Russische films en (Europese) coproducties,
maar na De notenkraker leek het gedaan met
zijn carrière.
Het kan verkeren. Konchalovsky maakte
drie jaar geleden een geslaagde comeback

PARADISE

met The Postman’s White Nights. De op een
eilandje in Noordwest-Rusland spelende
docufictie oogt als een Tsjechovdrama en
kijkt met milde blik naar door alcohol aangejaagde dorps- en liefdesperikelen. Met het
tragikomische drama was Konchalovksy
duidelijk op vertrouwd Russisch terrein. Dat
is niet het geval bij het in de Tweede Wereldoorlog spelende Paradise. Het in ouderwets
vierkant Academy Format en gestileerd
zwart-wit geschoten drama begint met de
arrestatie in 1942 in Parijs van een aristocratische Franse Russin, omdat zij twee Joodse
jongetjes verborg. Een Franse collaborerende
rechercheur belooft haar vrij te laten in ruil
voor seks, maar de vrouw belandt alsnog in
een concentratiekamp. Daarin loopt ze een
Duitse flirt van lang geleden, met wie ze een
leuke tijd in Italië had, tegen het lijf. Jammer
dat deze man nu een SS-officier is, die ervan
overtuigd is dat Hitler een aards paradijs zal
realiseren, maar gelukkig houdt hij ook van
Brahms, Tsjechov en Tolstoj. Wie er nu nog
van opkijkt dat er ook cultuurminnende nazi’s waren, heeft de laatste decennia iets gemist.
Konchalovsky’s talent om kleurrijke werelden te creëren, werkte uitstekend in The
Postman’s White Nights, maar voelt misplaatst in Paradise. Nooit maakt het drama
de gruwelijke ellende van een concentratiekamp voelbaar. Het wordt enigszins gecompenseerd door de interessante filmvorm. De
door het verhaal gemonteerde latere getuigenissen van de personages, waarbij pas in
de slotscène duidelijk wordt tegen wie zij
praten, geeft Paradise een schijn van authenticiteit, die in de rest van de film ontbreekt.
JOS VAN DER BURG

Paradise
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RUSLAND/DUITSLAND, 2016 | REGIE ANDREI

KONCHALOVSKY | 130 MINUTEN | MET JOELIJA
VISOTSKAJA, CHRISTIAN CLAUSS, PHILIPPE DUQUESNE
| DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 11
JANUARI 

Elias: alle ankers vooruit!

Simen Alsvik e.a. | Geanimeerde familiefilm
voor kleuters over Elias de kleine reddingsboot.
Elias mag in de haven komen werken nadat hij
een schip in nood heeft gered. Daar ontmoet hij
de stoere Stella. TE ZIEN VANAF 17 JANUARI 

24 Hours to Live

Brian Smrz | Een huurmoordenaar zoekt verlossing nadat hij net aan de dood weet te ontsnappen. Ook met Rutger Hauer. TE ZIEN VANAF 18

LE MÉPRIS

JANUARI 

Darkest Hour

DARKEST HOUR

Joe Wright | Toen de Tweede Wereldoorlog nog
maar net begonnen was, moest de net aangetreden Britse premier Winston Churchill besluiten of hij met de nazi’s om de tafel moest, of

doorvechten terwijl de overwinning verre van
gegarandeerd was. TE ZIEN VANAF 18 JANUARI 

time-lapses en drones laat kijken op plekken waar
je nooit kon komen. TE ZIEN VANAF 18 JANUARI 

Earth: een onvergetelijke dag

Father Figures

Richard Dale e.a. | Vervolg op Earth dat je met
technologie van nacht- en onderwatercamera’s,

Lawrence Sher | Komedie met Owen Wilson
over twee broers die ontdekken dat hun moeder
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Tokyo Trial

Een strafexpeditie uit
het westen
Tokyo Trial is een gedramatiseerde verbeelding van het roemruchte naoorlogse
proces tegen 28 Japanse oorlogsmisdadigers in Tokio, grotendeels bezien vanuit
het perspectief van een Nederlandse
rechter en met amper ruimte voor de Japanse kant van het verhaal.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd in Tokio een tribunaal opgericht: 28 van oorlogsmisdaden verdachte Japanners zouden worden berecht, variërend van oud-ministers
tot hooggeplaatste officieren. De rechters
waren afkomstig uit landen waar Japan oorlog mee had gevoerd.

De verfilming van deze historische episode verscheen eind 2016 in vier uitgesponnen afleveringen bij Netflix. Afgelopen najaar presenteerden regisseur Pieter Verhoeff
en co-regisseur Rob King op het Nederlands
Film Festival een kortere versie voor in de
filmtheaters, waarin de nadruk meer dan in
de druilerige serie ligt op de gedramatiseerde
belevenissen van de Nederlandse afgezant
uit het gezelschap: jurist B.V.A. Röling (Marcel Hensema).
De Hollandse hoofdrolspeler ontpopt zich
gaandeweg als een draaikont: hij is het tijdens de vele oeverloze discussies met zijn
zelfvoldane ambtgenoten afwisselend wel en
niet eens over de te volgen juridische lijn. Intussen maakt hij tijdens het langslepende
proces frivole uitstapjes naar decadente
banketten, terwijl hij resideert in het Imperial Hotel in Tokio, waarvan het interieur
voor de film werd nagebouwd op de set in Litouwen. Het verhaal speelt zich grotendeels
af binnen de muren van het ooit voor westerlingen gebouwde complex, waardoor er in
de film – op enkele fragmenten na - weinig
van het authentieke of op dat moment in
chaos verkerende Japan te zien is.

TOKYO TRIAL

Een parallelle verhaallijn over de wederopbouw van Tokio was hier een welkome
aanvulling geweest, met volwaardige Japanse personages, gefilmd op locatie. Nu zijn
de Japanners gereduceerd tot schaars geklede modellen bij door de Amerikanen georganiseerde schoonheidswedstrijden. Of ze
werken als bedienden die niets anders doen
dan de deuren van achterkamers dichttrekken, zodat hun westerse nestors, gelegenheidskolonisten uit de rechtsprekende
macht, weer verder kunnen delibereren. Ook
in de rechtszaal is er amper aandacht voor de

Call Me by Your Name

Proustiaans liefdesverhaal
De regisseur van A Bigger Splash ontroert
met Call Me by Your Name, een sensueel
verhaal over seksueel en emotioneel ontwaken.

CALL ME BY YOUR NAME

“Film is een spiegel van de realiteit en het is
een filter”, zegt een kunsthistoricus in Call
Me by Your Name. Een uitspraak die Luca
Guadagnino’s melancholische en sensuele
mainstream queer film perfect illustreert. De
Italiaanse regisseur van Io sono l’amore en A
Bigger Splash brengt de jaren tachtig tot leven via realistische details (Converse sportschoenen, Talking Heads t-shirt, Penguin
Classics, The Psychedelic Furs) maar houdt
de politiek-economische realiteit buiten
beeld.
In de paradijselijke uithoek van Lombardije waar twee jongemannen een zomerse
romance beleven lijkt de tijd stil te staan en
de werkelijkheid ver weg. De gevoelens en
verlangens in deze kroniek van een seksueel
ontwaken vormen als het ware de lens waardoor we zowel naar de erotiek kijken als naar
de intellectuele microkosmos van het landelijke familiedomein. Daar waar André Aci-

jarenlang gelogen heeft over hun zogenaamd
overleden vader en op weg gaan om hem te vinden. TE ZIEN VANAF 18 JANUARI 

brengt. Wat Godard eigenlijk liet zien was dat
harmonie onmogelijk is als het om kunst en
geld gaat. TE ZIEN VANAF 18 JANUARI 

Las hijas de abril

Le redoutable

Michel Franco | Valeria is 17 en zwanger. Haar
afwezige moeder April wil ze dat liever niet vertellen maar door geldgebrek kan ze niet anders.
Al snel wordt duidelijk waarom ze April liever
weg hield. TE ZIEN VANAF 18 JANUARI 

Le mépris

Jean-Luc Godard | Een van Godards bekendste
films wordt opnieuw vertoond naar aanleiding
van het tegelijk verschijnende biografische Le
redoutable. In de film dreigt het huwelijk van
scenarist Paul Javal uit elkaar te vallen omdat
ze steeds meer tijd met de producent door-

man in zijn boek via herinneringen vooral terugkeek naar het verleden (in Nederland
verschenen als Noem me bij jouw naam)
dompelen Guadagnino en scenarist James
Ivory ons onder in een 1983 dat tegelijk ‘hier
en nu’ én heel onwerkelijk aanvoelt. Een
zwoele zomerdroom. Loom én opgewonden.
Wanneer professor Perlman, een academicus gefascineerd door archeologie, een
student aantrekt als researchhulp wordt zijn
zeventienjarige zoon Elio uit evenwicht gebracht door deze zelfverzekerde Amerikaan
Oliver. Een dagelijks bestaan dat draait rond
piano spelen, fruit, lezen, zwemmen en discussiëren over kunst zorgt voor verveling en
onrust maar blijkt ook een geschikte voedingsbodem voor verlangen en seksuele opwinding. Lang gebeurt er weinig of niets in
Call Me by Your Name en toch slaagt Guadagnino erin om ons gefascineerd te doen
toekijken hoe de twee rond elkaar cirkelen.
Letterlijk zelfs tijdens een fietstocht. Stukjes
dagelijks leven wisselen af met fragmenten
van fruitoverladen erotische fantasieën. Er
wordt ook veel gegluurd en gekeken. Voyeurisme blijkt de spiegel van onderdrukt ver-

OMAR LARABI

Tokyo Trial

Michel Hazanavicius | Tijdens het draaien van
een van z’n films wordt Jean-Luc Godard verliefd op de zeventienjarige actrice Anne Wiazemsky. TE ZIEN VANAF 18 JANUARI 

Mesteren

Vivre sa vie
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NEDERLAND, JAPAN, CANADA, 2017 |

REGIE PIETER VERHOEFF EN ROB KING | MET MARCEL
HENSEMA, HADEWYCH MINIS EN IRRFAN KHAN | 110
MINUTEN | GUSTO ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 11
JANUARI 

langen. Dat verlangen uit zich soms heel gesofisticeerd (pianospel als verleidingsrecital)
en op andere momenten vrij primair (hongerig verorberen van een zachtgekookt ei). Als
gold het een reactie op een gevoel van verstikking. Waardoor passie een vorm van bevrijding wordt.
Call Me by Your Name had het zoveelste
coming-of-age verhaal kunnen worden over
verloren onschuld maar die moraliserende
insteek ontbreekt. Wat de geliefden ontdekken is zintuiglijkheid en gevoeligheid, de
troostende kracht van gesprekken en een intimiteit die elke fysieke connectie overstijgt.
Maar ook deze zomer loopt onvermijdelijk
ten einde in dit Proustiaans liefdesverhaal en
tijdens een treinreis duikt het spook van de
vergankelijkheid op. Relaties blijken even
vluchtig als het bestaan maar liefde blijft onverwoestbaar. Wanneer een trotse vader in
een monoloog zijn zoon prijst omdat die
geen kansen verspilde, is de scène zowel cerebraal als emotioneel. Naar het beeld van
een film die het hoofd en het hart viseert.
IVO DE KOCK

Call Me by Your Name
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ITALIË/ FRANKRIJK/

BRAZILIË/ VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE LUCA
GUADAGNINO | MET ARMIE HAMMER, TIMOTHÉE
CHALAMET EN MICHAEL STUHLBARG | 132 MINUTEN |
DISTRIBUTIE UPI | TE ZIEN VANAF 11 JANUARI 

My Name is Nobody

Denise Jantzée | Documentaire over de jacht op
roem. In een restaurant in Rome hangt een vergeelde klassenfoto die beroemd werd omdat
twee jongetjes in de klas ook beroemd werden:
Sergio Leone en Ennio Morricone. Maar wie is
het onbekende jongetje dat tussen hen in
staat? TE ZIEN VANAF 18 JANUARI EN ONLINE VIA
picl.nl 

Charlotte Sieling | Simon is de onbetwiste
koning van de Deense kunstwereld maar raakt
in de problemen als zijn zoon opduikt, die de
anonieme wereldvermaarde graffitikunstenaar
Ghost blijkt te zijn. Zoveel zelfstandig denken
kan de koning niet om zich heen hebben. TE ZIEN
VANAF 18 JANUARI EN ONLINE VIA picl.nl 

Japanse kant van het verhaal: de in gekunsteld zwart-wit gefilmde beraadslagingen
van de rechters worden in een afwijkende
beeldverhouding getoond en vastgeplakt aan
vluchtige, korzelige archiefbeelden van de
beklaagden.

Jean-Luc Godard | Twaalf episodes in het leven
van een Parijse vrouw waarin ze langzaam de
prostitutie in rolt. Klassieker van Jean-Luc
Godard. TE ZIEN VANAF 18 JANUARI 
RONALD ROVERS
MY NAME IS NOBODY
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Agenda

Programmagegevens voor Filmkrant #406 moeten vóór vrijdag
5 januari (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 18 januari en beslaat
de periode donderdag 18 januari t/m woensdag 7 maart.

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

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reserveren 0546-850 264 | filmhuisalmelo.nl | Aanvang: 20.15
An Inconvenient Truth 2 wo 17 jan |
Loving Vincent vr 12 jan | Victoria &
Abdul vr 22 dec

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwefilmhuis
Loving Vincent wo 10 jan, 10.00 | vr
5 jan, 13.00 | Murder on the Orient
Express wo 17 jan, 10.00 | za 13 jan,
13.00 | vr 12 en di 16 jan 19.30 | Oude
liefde wo 27 dec, 11.00 | za 23 dec,
13.00 | vr 22 dec, 19.30 | Suburbicon
wo 3 jan, 10.00 | za 30 dec, 13.00 | vr
29 dec en di 2 jan, 19.30 | Your Name
do 4 en za 6 jan, 13.00 | vr 5 en di 9
jan, 19.30

Almere Haven
4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl
The Eagle Huntress vr 22 dec, 11.00
en 20.00 | Hampstead vr 29 dec,
11.00 en 20.00 | Manifesto vr 12 jan,
11.00 en 20.00 | Pop Aye vr 19 jan,
11.00 en 20.00 | Vazante vr 26 jan,
11.00 en 20.00

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

A Family Quartet vr 22, wo 27 en ma
1 jan, 20.00 | Loveless vr 5 en ma 8,
20.00 | di 9 jan, 13.30 | Loving Vincent do 11 jan, 20.00 | di 16 jan, 13.30
| Stronger za 13 jan, 20.00 | wo 17
jan, 18.30 | Tulipani do 4, za 6 en di
9 jan, 20.00 | zo 7 jan, 14.30 | Victoria and Abdul za 23 dec, do 28 en vr
29 dec, 20.00 | di 2 jan, 13.30 | Walk
With Me za 30 dec, di 2 jan en wo 3
jan, 20.00 | Wind River vr 12, ma 15
en di 16 jan, 20.00 | Dag van de korte
film do 21 dec, 20.00 | IFFR Preview
Sweet Country wo 17 jan, 20.45

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑422
6555 | lievevrouw.nl | Programma

wordt wekelijks aangevuld, zie
website

Premières en Nieuw
A Ciambra vanaf do 4 jan | Bar Bahar vanaf do 4 jan | Billy vanaf do 4
jan | Call Me by Your Name vanaf do
11 jan | Paradise vanaf do 11 jan | The
Leisure Seeker vanaf do 4 jan | The
Long Season vanaf ma 1 jan | Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri
vanaf do 11 jan | Wonder Wheel vanaf do 21 dec | You Were Never Really Here vanaf do 4 jan | Nog te zien
C’est la vie! | Il colore nascosto delle cose | Instant Dreams | On Body
and Soul | The Killing of a Sacred
Deer | The Party | Vele hemels boven de zevende | Movies that Matter Tamara ma 8 jan, 19.15 | Aki Kaurismäki Retrospectief do 11 jan met
o.a. The Man Without a Past, The
Match Factory Girl en The Other
Side Of Hope | Cinesingle Call Me by
Your Name zo 14 jan, 12.00 | Gay Film
Body Electric zo 14 jan 21.00 | Royal
Opera House The Nutcracker (Royal
Ballet) do 21 dec, 14.00 | Rigoletto di
16 jan, 20.15

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

O.a. verwacht Jane vanaf do 28 dec
| The Long Season vanaf do 28 dec |
Dag van de korte film do 21 dec, 21.15

4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30,
tenzij anders vermeld
All You Need is Me do 11 en vr 12 jan
| HyperNormalisation za 27 jan,
20.00 | J’ ai tue ma mere do 4 en vr 5
jan | Snowpiecer do 25 en vr 26 jan |
Tenebrae do 28 en za 30 dec | Special AMIA at UVA presents Marta Colburn (animatie) za 13 jan
4 Cinecenter

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

Verwacht Call Me by Your Name do
11 jan | Jane do 28 dec | Three Billboards Outsite Ebbing, Missouri do
11 jan | Wonder Wheel do 21 dec | Nog
te zien Final Portrait | The Killing of
a Sacred Deer | On Body and Soul |
The Party | Cine Expat Visages villages do 28 dec | Cinemore Three Billboards Outsite Ebbing, Missouri vr
5 jan | Gaypreview Call Me by Your
Name vr 22 dec
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Raadpleeg verder de website
O.a. verwacht Bar Bahar vanaf do 21
dec (met gratis afterparty) | Dag van
de korte film do 21 dec, 21.15 | Cinema Concert Der Mandarin zo 24 dec,
16.00 | Jean-Luc Godard Special
Le mépris + Vivre sa vie vanaf do 18
jan | Aki Kaurismäki Retrospectief
Met een tiental klassieke titels van
Aki Kaurismäki t/m za 23 dec | Cinema Egzotik: Winter is Coming vr 19
jan, 20.00
4 Het Ketelhuis

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

Premières Billy vanaf do 4 jan |
Beyond Words vanav do 11 jan | Ferdinand vanaf wo 20 dec | Huisvrouwen bestaan niet vanaf do 21 dec |
The Leisure Seeker vanaf do 4 jan |
The Long Season vanaf do 28 dec |
Match Factory Girl vanaf do 4 jan |
Otez-moi d’un doute vanaf do 11 jan
| Tokyo Trail vanaf do 11 jan | Nog te
zien On Body and Soul | Visages vil-

Verwacht The Disaster Artist vanaf do 21 dec | Mesteren vanaf do 18
jan | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vanaf do 11 jan | You
Were Never Really Here vanaf do 4
jan | A Zed & Two Noughts wo 27 dec
| Sneak Preview elke di, 22.00 | Dag
van de korte film do 21 dec | Moderne Klassiekers The Good The Bad
and the Ugly do 28 dec, 22.00 | Movies that Matter Tamara wo 10 jan,
19.30 | After Midnight The Maus elke
za nacht in dec, 00.15 | Recht verbeeld A Civil Action vr 12 jan, 16.30
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020-616
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

Breakfast At Tiffany’s zo 24 dec,
14.00 (met brunch) | Eternal Sun
shine of the Spotless Mind zo 14 jan,
14.00 (met brunch) | Frozen Sing-Along za 23 en za 30, dec 14.00 | Docu
Dinsdag Special Jane di 2 jan, 19.15
| Christmas Classics Die Hard zo
24 dec 19.00 | za 23 dec 21.30 | Edward Scissorhands za 23 dec 19.00 |
do 21 dec 21.30 | Classics The Rocky
Horror Picture Show vr 12 jan, 21.30
| LAB 1-jaar party LAB 111 x Strangelove vr 22 dec, 21.00 – 03.00 |
Straight To Video Christmas Special
vr 29 dec, 20.15 | StrangeLAB A Cult
Movie Surprise vr 12 jan 21.15

MONSIEUR CARTON

waarin interactieve installaties
kinderen uitnodigen om te spelen
en te fantaseren, op onderzoek uit
te gaan en van alles te ontdekken
en zelf te maken.
Maar het belangrijkste zijn de
films, waaronder veel internationale prijswinnaars. Zoals de Noorse prentenboekverfilming Ot is een
ei, waarin een jongetje met een eihoofd uit angst dat dit zal breken
nooit met andere kinderen durft te
spelen. Natuurlijk overwint hij zijn
angst in het animatiefilmpje, dat
de prijs voor beste korte animatie
won op het prestigieuze Tribeca
Film Festival in New York. Geen
kinderfilmfestival zonder Roald

Verwacht Call Me By Your Name
vanaf do 11 jan | Jane vanaf do 28 dec
| Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri vanaf do 11 jan | You Where Never Really Here vanaf do 4 jan |
Special Call Me By Your Name do 21
dec (voorpremiere met inleiding +
afterparty) | The Royal Opera Rigoletto di 16 jan | Exhibition on Screen
Vermeer zo 28 jan
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Bar Bahar vr 22 dec | The Long Season do 28 dec | Dag van de korte film
do 21 dec | Klassieker An American
in Paris vr 24 dec
4 Filmtheater De Uitkijk

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl

Taartrovers
Filmfestivals genoeg voor volwassenen, maar hoe zit het met kinderen? Natuurlijk, er is Cinekid,
maar verder? Niet gewanhoopt, op
2 januari gaat het Taartrovers Film
Festival van start. Het rondreizende kinderfilm- en speelfestival
voor kinderen van 2 tot 9 jaar start
in de Verkadefabriek in Den Bosch
maar reist daarna tot april langs
negen andere filmtheaters. In totaal staan veertig korte en lange
films uit zeventien landen op het
programma. Met het overkoepelende thema Lettersoep & Prentenboek brengt het festival een ode
aan het boek. Te zien zijn grappige
en spannende verfilmingen van
(korte) verhalen, maar kinderen
kunnen ook zelf aan de slag met
papier, karton en inkt om een boek
te maken. Op elke locatie wordt het
festival feestelijk geopend met een
rode loper, een openingsbal en een
feestmaal. Ook komen schrijvers
en illustrators van kinderboeken
voorlezen en vertellen over hun
werk. Naast filmvertoningen is er
‘de speeltuin van de verbeelding’,

4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl

lage | The Killing of a Sacred Deer |
Vele hemels boven de zevende | Special Billy (met Q&A) zo 24 dec, 17.00 |
Het Schimmenrijk Hans Beerekamp
eert recent overleden filmpersoonlijkheden zo 14 jan, 17.00 | Amongst
Friends Elke derde maandag van de
maand Sneak Preview met bijzondere videoclip als inleiding ma 25 jan,
21.15 | Deutsches Kino Der Geilste
Tag di 23 jan, 19.15 | Gay Film Night
Body Electric wo 10 jan, 21.15 | Psychoanalyse & Film Confessions of
a Dangerous Mind wo 17 jan, 20.00
| Cinémathèque Française La vie
de chateau di 19 dec, 19.00 | di 26
dec, 17.00
4 Kriterion

Dahl. Het Taartrovers Film Festival
vertoont de meervoudig bekroonde Engelse Dahl-verfilming Gruwelijke rijmen, dat vrolijk en soms
angstaanjagend met klassieke kindersprookjes aan de haal gaat. Uit
Frankrijk komt Monsieur Carton,
een animatieserie over een onhandige en verstrooide bestuurder van
een autootje, die in een verkeerschaos belandt van op hol geslagen
tolpoortjes, berghellingen, flitspalen, wegpiraten en wilde achtervolgingen. Inderdaad: zoals een
buitenlandse autorijder zich voelt
als hij door Frankrijk rijdt.
TAARTROVERS.NL

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl | Raadpleeg verder de
website

Vooral Varda verstaat de kunst om
kleine maar veelzeggende observaties over de wereld om haar heen
op een liefdevolle
toon te verwoorden. Filmen is
haar amor mundi,
haar liefdesbrief
aan de wereld.
Maar niet alle
menselijke contacten lopen even
soepel. Varda trok
ooit met Jean-Luc
Godard op en haar
bezoek aan hem in
Zwitserland loopt
niet zoals ze had
gehoopt.
11111
Mariska Graveland over
Visages, villages in de
Filmkrant

Première You Were Never Really
Here vanaf do 4 jan (do 28 dec voorpremière) | Uitkort Een avond met
korte films gemaakt door beginnende makers do 21 dec en wo 3 jan,
20.30 | Klassiekers Rear Window zo
24 dec, 21.15 | ma 1 jan | Les uns et
les autres vr 22 dec, 21.00 | Tehran
Tuesday Le passé di 9 jan, 22.00 |
Persepolis di 16 jan, 22.00 | A Seperation di 26 dec en di 2 jan, 22.00
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 020-624
9318 | Reserveren: evenementen@
zuidafrikahuis.nl | zuidafrikahuis.
nl
Weer films vanaf do 18 jan

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

O.a. verwacht Il colore nascosto
delle cose vanaf do 21 dec | Klassieker Les uns et les autres zo 24 en di
26 dec, 13.30 | Movies that Matter
Tamara di 9 jan, 20.00 | Special Billy do 11 jan, 20.00 (met Q&A) | The
Fox vanaf do 28 dec (do 28 dec met
whiskeyproeverij en Q&A) | Boek &
Film Murder on the Orient Express di
23 jan, 19.30

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

Premières Bar Bahar (In Between)
vanaf do 4 jan | Call Me By Your
Name vanaf do 11 jan | Darkest Hour
vanaf do 18 jan | Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri vanaf do 11
jan | Wonder Wheel vanaf do 21 dec
| You Were Never Really Here vanaf do 4 jan | De dag van de korte film
do 21 dec, 19.20 | Cursus Boek & Film
Call Me By Your Name ma 15 en di 16
jan, 19.15 | Cracking the Frame The
Seasons in Quincy: Four Portraits of
John Berger wo 27 dec, 19.15 | Arnhem Top 2000 - Muziekdocumentaires Chasing Trane: The John Coltrane Documentary wo 27 dec, 19.30
| Pearl Jam: Let’s Play Two do 21 dec,
21.20 | Prince: Sign ‘O’ The Times
di 26 en do 28 dec, 21.20 | Exhibition on Screen Rembrandt – From
The National Gallery London | Het
Rijksmuseum Amsterdam zo 7 jan,
16.30 (met inleiding) | zo 14 jan, 11.15
| Gay Film Special Body Electric zo
14 jan, 19.00
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Rialto in december/januari
ADVERTORIAL

Beestenboel in Rialto! | In de kerstvakantie draaien er beestachtig
leuke films in Rialto, waarin alles
draait om een beertje en een krokodil. Oftewel: dé vijf-sterren-
kerstfilm Beertje Paddington 2 én
voor de allerkleinsten Rita & Krokodil. Zo’n filmmiddag wordt nog
leuker doordat elke middag de
knutseltafel klaarstaat. Op vrijdag
5 januari is er een LEGO-workshop: hoe je zelf de mooiste beestjes van LEGO maakt.
(23/12 t/m 7/1)

Cracking the Frame: Maurizio Cattelan: Be Right Back | De Italiaanse

kunstenaar Maurizio Cattelan
(1960) steekt met alles de draak,
vooral met kunst. Hitler uitgebeeld
als een biddend en knielend
schooljongetje, paus Johannes
Paulus II die geraakt door een meteoriet ter aarde is gestort, een opgezet paard dat aan het plafond
bungelt – alles even sarcastisch als
provocerend. Filmmaker Maura
Axelrod duikt in zijn leven. (17/1)
RIALTOFILM.NL

wo 27 dec, 14.00 | Special Billy za 23
dec, 17.00 | Woensdagdocu Instant
Dreams wo 3 jan, 19.20 | The Long
Season wo 27 dec, 19.20 | Ontbijtfilm Wonder Wheel zo 24 dec, 10.45
| Nachtfilm Blade Runner: The Final Cut za 30 dec, 23.00 | Eraserhead za 30 dec, 23.30 | You Were
Never Really Here za 30 dec, 23.15
| Maandagavondklassiekers Leningrad Cowboys Go America ma 15
jan, 19.30 | The Match Factory ma 8
jan, 19.30 | Royal Opera House Rigoletto di 16 jan, 20.15 (live) | IFFR Preview Sweet Country wo 17 jan | Filmclub Wonder Wheel vr 8, wo 13, do
14, vr 15 en wo 20 dec

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

MAURIZIO CATTELAN: BE RIGHT BACK

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

wo 17 jan, 20.00 | The Best of IDFA
on Tour za 20 jan, 13.30 | Food & Film
Wonder Wheel za 20 jan, 20.30 | ma
22 jan, 20.00 | wo 24 jan, 20.00 | do
25 jan, 20.00

Cargo 29 en 30 jan | Loveless 8 en 9
jan | Maudie 15 en 16 jan | The Square 22 en 23 jan

Breda

Bergen

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

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

A Ciambra ma 29 jan, 20.00 | wo 31
jan, 20.00 | Un beau soleil intérieur vr 12 jan, 20.00 | C’est la vie! wo
3 jan, 14.30 | Il colore nascosto delle cose vr 22 dec, 20.00 | wo 27 dec,
14.30 | do 28 dec, 20.00 | Ergens
achter duin en zee ma 1 jan, 14.30
| Final Portrait vr 12 jan, 14.30 | ma
15 jan, 20.00 | The Killing of a Sacred Deer wo 27 dec, 20.00 | vr 29
dec, 20.00 | za 6 jan, 20.30 | di 9
jan, 20.00 | The Leisure Seeker vr
26 jan, 14.30 | za 27 jan, 20.30 | Loving Vincent di 2 jan, 20.00 | zo 14
jan, 20.00 | The Match Factory Girl
zo 7 jan, 15.30 | Le mépris zo 28 jan,
15.30 | Murder on the Orient Express
za 23 dec, 20.30 | di 26 dec, 20.00
| vr 29 dec, 14.30 | za 30 dec, 20.30
| zo 31 dec, 15.30 | ma 1 jan, 20.00 |
On Body and Soul vr 5 jan, 14.30 | ma
8 jan, 20.00 | wo 10 jan, 20.00 | De
onmogelijke keuze zo 24 dec, 15.30
| The Party do 18 jan, 20.00 | zo 21
jan, 20.00 | Petit paysan do 21 dec,
20.00 | zo 31 dec, 11.00 | Le redoutable za 27 jan, 16.30 | zo 28 jan, 20.00
| De rode ziel zo 14 jan, 15.30 | Thelma do 4 jan, 20.00 | vr 5 jan, 20.00 |
zo 7 jan, 20.00 | Les uns et les autres
di 26 dec, 14.30 | za 30 dec, 16.30 |
do 4 jan, 14.30 | Vele hemels boven
de zevende vr 26 jan, 20.00 | di 30
jan, 20.00 | Victoria and Abdul wo 3
jan, 20.00 | zo 7 jan, 11.00 | zo 14 jan,
11.00 | Visages villages vr 22 dec,
14.30 | zo 24 dec, 11.00 | do 28 dec,
14.30 | di 2 jan, 14.30 | Vivre sa vie
zo 28 jan, 11.00 | You Were Never Really Here do 11 jan, 20.00 | za 13 jan,
20.30 | di 16 jan, 20.00 | vr 19 jan,
20.00 | IFFR Preview Sweet Country

Bar Bahar vanaf do 4 jan | Billy vanaf
do 4 jan | Call Me by Your Name vanaf do 11 jan | Disaster Artist vanaf do
21 dec | Jane vanaf do 28 dec | The
Leisure Seeker vanaf do 4 jan | The
Long Season vanaf do 28 dec | Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri
vanaf do 11 jan | Wonder Wheel vanaf do 21 dec | You Were Never Really Here vanaf do 4 jan | Nog te zien
Final Portrait | Happy End | The Killing Of a Sacred Deer | Loving Vincent | On Body and Soul | The Party | The Square | Vele hemels boven de zevende | Wonderstruck | Dag
van de korte film do 21 dec, 21.15 |

C’est la vie! do 21 dec, 15.45 | vr 22
dec, 13.00 | za 23 dec, 15.45 | zo 24
dec, 16.00 | do 28 dec, 15.45 | vr 29
dec, 10.30 | za 30 dec, 13.00 en 21.15
| zo 31 dec, 14.45 | za 6 jan, 15.45 |
wo 10 jan, 20.00 | vr 12 jan, 13.00 |
za 13 jan, 13.00 | Il colore nascosto delle cose do 21 dec, 16.00 | vr 22
dec, 16.00 | za 23 dec, 16.00 | di 26
dec, 20.00 | vr 29 dec, 21.15 | za 30
dec, 21.30 | ma 1 jan, 20.00 | di 2 jan,
10.45 | Vele hemels boven de zevende do 21 dec, 20.00 | vr 22 dec, 18.45
| za 23 dec, 21.15 | zo 24 dec, 13.00 |
wo 27 dec, 14.45 | do 28 20.00 | vr 29
dec, 13.00 en 18.45 | za 30 dec, 15.45
| wo 3 jan, 20.00 | do 4 jan, 16.00 |
vr 5 jan, 18.45 | za 6 jan, 16.15 | wo
10 jan, 14.30 | zo 14 jan, 16.00 | Petit paysan do 21 dec, 20.30 | vr 22
dec, 19.00 | za 23 dec, 21.30 | La novia del desierto vr 22 dec, 13.30 en
21.15 | za 23 dec, 19.00 | wo 27 dec,
20.00 | David Lynch The Art Life
vr 22 dec, 21.30 | Victoria and Abdul za 23 dec, 18.45 | di 2 jan, 14.00
| Loving Vincent za 23 dec, 18.45 |
ma 1 jan, 20.30 | Insyriated do 28
dec, 20.30 | vr 29 dec, 16.00 | za 30
dec, 19.00 | zo 31 dec, 15.00 | Visages villages vr 29 dec, 19.00 | za
30 dec, 18.45 | zo 31 dec, 12.45 | di
2 jan, 20.00 | wo 3 jan, 14.30 | do 4
jan, 16.15 | vr 5 jan, 11.00 | za 6 jan,
| 21.45 | zo 7 jan, 16.00 | Final Portrait do 4 jan, 20.00 | vr 5 jan, 21.15
| za 6 jan, 21.30 | zo 7 jan, 20.30 |
vr 12 jan, 13.30 en 21.30 | zo 14 jan,

Geen dvd-hamsters
Voor de een is het een uit de hand
gelopen hobby, voor de ander een
obsessie en voor een derde een levenswijze. We hebben het over de
analoge filmverzamelaar, niet te
verwarren met de dvd-hamster. De
filmverzamelaar, bijna altijd man,
zoekt stad en land af voor 16 en
35mm kopieën van films, affiches,
boeken, stills, enzovoorts. Opgeslagen in zijn huis liggen loodzware spoelen van bij voorkeur zeldzame films, die de filmverzamelaar
meestal ook zelf kan vertonen,
omdat hij een kamer of kelder
heeft omgebouwd tot filmzaaltje.
Je kunt er lacherig over doen, maar
deze particuliere verzamelaars
hebben veel films van de ondergang gered. Het belang van hun
verzamelingen analoge films is
zelfs groter geworden nu films bijna uitsluitend nog digitaal worden

vertoond en bewaard.
Hoog tijd dus voor een hommage aan de particuliere filmverzamelaar. Het Geoffrey Donaldson
Instituut in Noord-Scharwoude
doet dat met een tentoonstelling
en het boek ‘Tot de laatste akte! -

19 filmverzamelaars en hun sterke
verhalen’ (zie recensie op pag. 46).

In het boek vertellen bevlogen verzamelaars, onder wie directeur Egbert Barten van het Geoffrey Donaldson Instituut, over de passie
die bij sommigen uitgroeide tot

15.45 | Thelma do 4 jan, 20.30 | vr 5
jan, 19.00 | za 6 jan, | 19.00 | di 9 jan,
20.00 | wo 10 jan, 20.30 | vr 12 jan,
18.45 | za 13 jan, 19.00 | wo 17 jan,
14.45 | Battle of the Sexes vr 5 jan,
13.00 en 16.15 | zo 7 jan, 20.00 | ma
8 jan, 20.30 | do 11 jan, 20.00 | vr 12
jan, 21.15 | za 13 jan, 18.45 | di 16 jan,
20.00 | Heartstone vr 5 jan, 13.30
en 21.30 | za 6 jan, 13.00 en 18.45
| zo 7 jan, 15.45 | ma 8 jan, 20.00 |
On Body and Soul do 11 jan, 16.00 |
vr 12 jan, 19.00 | za 13 jan, 15.45 | zo
14 jan, 20.30 | The Party do 11 jan,
16.15 | za 13 jan, 16.00 en 21.45 | zo 14
jan, 20.00 | wo 17 jan, 20.00 | Wonder Wheel do 11 jan, 20.30 | vr 12 jan,
15.45 | za 13 jan, 21.30 | ma 15 jan,
20.00 | Klassieker Les uns et les autres di 26 dec, 13.30 | ma 1 jan, 14.00
| wo 3 jan, 19.30 | za 6 jan, 12.30
| zo 7 jan, 12.00 | zo 14 jan, 12.00 |
Aki Kaurismäki retrospectief The
Match Factory Girl ma 15 jan, 20.30
| Dag van de korte film wo 27 dec,
20.30 | Opera Carmen ma 15 jan
14.00 | IFFR Preview Sweet Country wo 17 jan 20.30 | Sneak Preview
elke di, 20.30

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl | Aanvang: 20.00
The Glass Castle d i 16 jan | Oude
liefde di 9 jan

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

Premières en nieuw Bar Bahar vanaf do 4 jan | Call Me by Your Name
vanaf do 11 jan | A Ciambra vanaf do 4 jan | The Disaster Artist vanaf do 21 dec | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vanaf do 11 jan |
Wonder Wheel vanaf do 21 dec | Your
Name vanaf do 21 dec | You Were
Never Really Here vanaf do 4 jan |
Weekfilms A Ghost Story in de week
van 25-31 jan |
Visages villages in de week van 1824 jan | Sneak Preview elke zo | Dag
van de Korte Film do 21 dec | Special Billy do 28 dec ( voorpremière met
Q&A) | Cult Evenement The Room vr
29 dec | Klassieker Les plages d’Ag-

een obsessie, zoals blijkt uit dit citaat van een verzamelaar in het
boek: “We hebben weleens een
partij van vijf films gekocht voor
een bedrag waar een normaal mens
een fraaie tweedehands auto van
koopt.” En: “Op zeker moment bestond de collectie uit zo’n 450
films, 16mm en 35mm. We kregen
toen ook meer contact met andere
verzamelaars. Jan en Ria Saarloos
uit Rotterdam besloten op een gegeven moment te stoppen. Wij
hebben die collectie overgenomen.
Daar hebben we toen nog de hypotheek voor verhoogd. Zo gek ben je
dan.”
Naast het boek is er de tentoonstelling in het Geoffrey Donaldson
Instituut. Te zien zijn voorwerpen
uit de collecties van filmverzamelaars, zoals filmprints, stills, projectoren, camera’s en artikelen uit
kranten en tijdschriften. De expositie is tot 31 maart gratis te bezoeken.
DONALDSONINSTITUUT.NL

nes ma 15 jan | Les uns et les autres ma 1 en ma 8 jan| Movies that
Matter Tamara do 11 jan (met gast)
| IFFR Preview Sweet Country wo 17
jan | Exhibition on Screen Vermeer
and Music, the Art of Love and Leisure zo 28 jan | Deutsches Kino Der
geilste Tag do 18 jan | Film & Live
muziek Koyaanisqatsi + We Stood
like Kings live vr 19 jan | Docu Instant
Dreams do 25 jan | De Rode Ziel do 4
jan | Aki Kaurisimäki Retrospectief
The Match Factory Girl ma 29 jan

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

Zo veel uit 1973 is
nog pijnlijk relevant. Van de neerbuigende sportverslaggevers en
de seksistische
‘locker room talk’
(die Trump zijn
presidentschap
niet kostte en
misschien zelfs
opleverde) tot de
lagere beloning
voor vrouwelijke
sporters, ook
wanneer ze, zoals
King in de film opmerkt, evenveel
kaartjes verkopen
111231
Kees Driessen over The
Battle of the Sexes in de
Filmkrant

Premières Bar Bahar vanaf do 4 jan
| Call Me by Your Name vanaf do 11
jan | The Disaster Artist vanaf do 21
dec | The Long Season vanaf do 28
dec | Wonder Wheel vanaf do 21 dec
| You Were Never Really Here vanaf do 4 jan | Dag van de korte film do
21 dec, 21.00 | Ontbijtfilm Elke zo,
12.00 | Sneak Preview Elke di, 21.15 |
Filmcursussen Déjà vu do 21 dec en
do 11 jan, 19.30 | Spaanse Cinema wo
17 jan, 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 A Ciambra vanaf do 4 jan
| Bar Bahar vanaf do 4 jan | Beyond Words vanaf do 11 jan | The Disaster Artist vanaf do 21 dec | The Long
Season vanaf do 28 dec | Ôtez-moi
d’un doute vanaf do 11 jan | Paradise vanaf do 11 jan | Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri vanaf do
11 jan | The Woman Who Left vanaf do 21 dec | You Were Never Really
Here vanaf do 4 jan | LGBT Film Body
Electric zo 7 jan, 16.00 | Lazy Eye ma
25 dec, 19.30 | zo 31 dec, 16.00 | Special Billy wo 27 dec, 21.00 (met Q&A)
| Klassieker West Side Story zo 24,
wo 27 en zo 31 dec | Aki Kaurismäki Retrospectief Vanaf do 4 jan | Movies that Matter Tamara zo 14 jan
4 Nutshuis

Riviervismarkt 5 | 070-345 9090 |
nutshuis.nl | Raadpleeg de website
voor het programma

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

Un beau soleil intérieur do 21 dec
t/m ma 25 dec, 20.30 | C’ est la vie!
do 28 dec t/m ma 1 jan, 20.30 | De
rode ziel di 2 jan, 20.30 | The Square
do 11 jan t/m ma 15 jan, 20.30 | Vele
hemels boven de zevende do 4 jan
t/m ma 8 jan, 20.30

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

Premières A Ciambra vanaf do 4 jan
| Bar Bahar vanaf do 4 jan | Call Me
by Your Name vanaf do 11 jan | Jane
vanaf do 28 dec | The Leisure Seeker vanaf do 4 jan | Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri vanaf do 11
jan | Wonder Wheel vanaf do 21 dec
| You Were Never Really Here vanaf do 4 jan | Nog te zien On Body
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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, naar
stad).
4 Apeldoorn | Gigant
 Billy | 11 januari 20.00 uur | Gerlinda Heywegen
4 Arnhem | Focus
 The Woman Who Left | 16 januari 19.15 uur | Gerlinda Heywegen
4 Haarlem | Filmschuur
 The Woman Who Left | 23 december 14.30 uur | Dana Linssen
 You Were Never Really Here |
6 januari 16.45 uur
 Call Me By Your Name | 13 januari 16.15 uur
4 Lelystad | Filmtheater
 Les uns et les autres | 11 januari
16.00 uur | Jos van der Burg

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

and Soul | The Party | Visages villages | Wonder Wheel | Weekfilms The
Woman Who Left vanaf do 28 dec |
Your Name vanaf do 21 dec | Klassieker Les uns et les autres vanaf do
21 dec | Dag van de korte film do 21
dec, 19.30 | De Grote Hummimummi Kerstspecial do 21 dec, 21.30
(met Q&A en kerst karaoke | Eindeloos Festival Billy vr 29 dec, 19.00
en 19.30 (met Q&A) | Dail Q Filmquiz
za 30 dec, 19.30 | Running the Show
met Olaf Westra do 28 dec, 20.30
| Sound of Noise wo 27 dec, 20.00
(met inleiding) | Sneak Preview di 9
jan, 20.30 | Special Eye in the Sky zo
14 jan | Aki Kaurismäki Retrospectief The Match Factory Girl ma 15
en ma 22 jan | IFFR Preview Sweet
Country wo 17 jan

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

C’ est la vie! do 21 dec, 20.00 | Happy End di 9 jan 14.00 | do 4 en di 9
jan, 20.00 | Visages villages di 16 jan
14.00 | do 11 en di 16 jan, 20.00

Doesburg

veless vr 22 dec, 20.30 | Manifesto vr 12 jan, 20.30 | za 13 jan, 15.00 |
ma 15 jan 20.30 | Oude liefde do 21,
za 23, wo 27 en vr 29 dec, 20.30 | di 2
jan, 14.00 en 20.30 | Suburbicon do
28 dec, za 30 dec en wo 3 jan, 20.30
| Exhibition on Screen The Artist’s
Garden - American Impressionism
wo 10 jan, 20.30 | vr 12 jan 16.00 | di
16 jan 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

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

Battle of the Sexes vr 26, za 27 en wo
31 jan, 20.30 | C’est la vie! vr 29 dec,
za 30 dec en wo 3 jan, 20.30 | Il colore nascoto delle cose do 21 en do 28
dec, 20.30 | Final Portrait vr 22, za
23 en wo 27 dec, 20.30 | Huisvrouwen bestaan niet zo 21 jan, 15.00 |
The Square vr 12, za 13 en wo 17 jan,
20.30 | Suburbicon do 4 en do 11 jan,
20.30 | Thelma do 18 en do 25 jan,
20.30 | Vele hemels boven de zevende vr 5, za 6 en wo 10 jan, 20.30 |
Wonderstruck vr 19, za 20 en wo 24
jan, 20.30 | Lunchfilm Battle of the

Sexes do 25 jan, 10.30 | C’est la vie!
do 28 dec, 10.30 | Vele hemels boven
de zevende do 4 jan, 10.30

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

Billy vanaf do 4 jan | Call Me by Your
Name vanaf do 11 jan | A Ciambra
vanaf do 4 jan | The Leisure Seeker
vanaf do 4 jan | Match Factory Girl
vanaf do 4 jan | Paradise vanaf do
11 jan | Three Billboards Outsite Ebbing, Missouri vanaf do 11 jan | The
Woman Who Left vanaf do 21 dec |
Wonder Wheel vanaf do 21 dec
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 040-247 5348 of
040-2474900 (ma t/m wo) | filmhuisdezwartedoos.nl
Detroit ma 15, di 16 en wo 17 jan
20.00

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

Die Göttliche Ordnung di 16 jan,
19.00 | The Net ma 15 jan, 20.15 | wo
17 jan, 19.00 | Patti Cake$ di 9 jan,
19.00 | Wind River ma 8 jan, 20.15 |
wo 10 jan, 19.00

Enschede
4 Concordia Film Theater

Transgender in Venezuela
Filmfestivals zijn boeiend, interessant, leuk, gezellig en zo kunnen
we nog wel even doorgaan, maar ze
hebben één nadeel: je kunt nooit
alles zien. Om dat leed een beetje
te verzachten, laten bijna alle filmfestivals na afloop van hun festival
de beste films door het land gaan.
Het Movies That Matter Festival
doet het net even iets anders door
na het festival elke maand in zeventien filmtheaters één festivalfilm te vertonen. De afgelopen
maanden konden we naar Insyriated, No Place For a Rebel en A River
Below. In januari staat Tamara
(Elia Schneider, 2016) op het programma. Het drama voert een man
op die zich vrouw voelt. In Parijs is
de man zijn flamboyante zelf, maar
in zijn vaderland Venezuela conformeert hij zich aan het dwingende man-vrouwpatroon. Hij draagt
mannenkleding, trouwt, vindt een
baan als advocaat en wordt vader
van drie kinderen. Diep ongelukkig
over het verbergen van zijn ware

identiteit en gevoelens besluit hij
na vier jaar huwelijk om de vrouw
te worden die hij wil zijn.
Tamara is gebaseerd op het leven van Tamara Andrian, de eerste
transgender politica van Venezuela. In 2015 werd zij op haar mannennaam, omdat de wet naamswijziging niet erkent, gekozen tot
parlementslid voor de partij Volkswil, die oppositie voert tegen het
rampzalige bewind van president
Nicolás Maduro. De vrouw nam in
een interview deze zomer geen
blad voor de mond: “Laten we het
[Venezuela] noemen wat het is:
een dictatuur.” En: “We kunnen
niet stoppen, mogen niet moe
worden. We moeten de democratie
en vrijheid in Venezuela herstellen.
Iedereen heeft als taak om gelijke
rechten te promoten. In het bijzonder voor de LGBTI-gemeenschap, maar tegelijkertijd moet iedereen vechten voor de democratie.”
MOVIESTHATMATTER.NL

Howards End ma 1 jan, 19.30 | Lo-

C’est la vie! za 6 en ma 8 jan, 20.15 |
di 9 jan, 14.00 | Loving Vincent zo 14
jan, 20.15 | di 16 jan, 14.00 | Oh Baby
za 13 jan en ma 15 jan

Heemskerk

Gouda

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

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

Un beau soleil intérieur za 23 dec,
18.30 | do 21 dec en wo 3 jan, 20.30
| vr 29 dec, 21.45 | Il colore nascosto
delle cose vr 12 jan, 15.30 | za 13 jan,
21.15 | C’est la vie! zo 7 jan, 11.00 | ma
1 jan, 15.30 | di 26 dec, 16.00 | zo 24,
20.00 | do 4 en wo 10 jan, 20.30 | za
30 dec, 21.15 | Final Portrait di 9 jan,
14.00 | vr 5 jan, 19.00 | do 11 en ma
15 jan, 20.30 | za 6 jan, 21.15 | Happy End zo 24 dec, 13.30 | vr 29 dec,
15.30 | za 30 dec, 18.30 | vr 22 dec,
21.45 | Human Flow zo 14 jan, 20.00
| Oude liefde vr 22 dec, 15.30 | vr 29,
19.00 | wo 27 dec en di 2 jan, 20.30 |
za 23 dec, 21.15 | The Party za 13 jan,
18.30 | vr 19 en vr 26 dec, 19.00 | ma
29 dec, 20.30 | vr 12 jan, 21.45 | Snelwegkerk di 9 jan, 20.30 (met Q&A) |
The Square za 13 jan, 14.30 | vr 5 jan,
15.30 | zo 7 jan, 20.00 | Vele hemels
boven de zevende di 2 jan, 14.00 | zo
24 dec, 16.00 | vr 22 dec, 19.00 | do
28 dec en ma 8 jan, 20.30 | vr 5 jan,
21.45 | Visages villages zo 14 jan,
11.00 | zo 7 jan, 16.00 | za 6 jan, 18.30
| vr 12 jan, 19.00 | Filmspecial film
noir: Jean Gabin zo 14 jan, 16.00

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

Bar Bahar vanaf do 4 jan | Call Me by
Your Name vanaf do 11 jan | A Ciambra vanaf do 4 jan | The Disaster Artist vanaf do 21 dec | Jane vanaf do
28 dec | The Long Season wo 3 jan
| The Room vanaf do 21 dec | Three
billboards Outside Ebbing Missouri vanaf do 11 jan | You Were Never
Really Here vanaf do 4 jan | Wonder Wheel vanaf do 21 dec | Cineville
Top-Tien do 14 jan
4 RKZ Bios

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

Blade Runner 2049 za 30 dec, za 6
en ma 8 jan, 20.30 | Manifesto za
16 en ma 18 dec, 20.30 | Miniscule
za 23 en zo 24 dec, 16.30 | Ma vie de
Courgette (Mijn naam is Courgette)
za 23 en zo 24 dec, 15.00

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

Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142 |
tbeest.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Hardenberg

Doetinchem

4 Filmhuis Harderwijk/

Goes

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

Bram Fischer wo 3 en vr 5 jan | The
Eagle Huntress zo 7 en wo 10 jan |
Lady Macbeth zo 14 en wo 17 jan |
Life Animated wo 27 dec

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

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

Haarlem

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

Harderwijk

Expositie

Moonlight di 9 en wo 10 jan

Blessed Benefit zo 24 dec | Loveless
zo 21 jan 20.00 | Oude Liefde zo 7 jan
20.00 | White Sun zo 14 jan 20.00

Heerlen

Zo wandelen er
meer ideeën,
beelden en personages uit eerdere
films Happy End
binnen. Dat hij aan
eerdere films van
Haneke doet denken is geen zwaktebod. Het is eerder een teken van
auteurschap. De
film die hij Happy
End noemde is op
een bepaalde manier een organisch
en logisch eindpunt van de carrière van de 75-jarige Oostenrijkse
cineast.
11111
Dana Linssen in de Filmkrant

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

Elvis & Nixon do 21 dec, 20.00 | Loveless vr 22 en za 23 dec, 20.00 |
zo 24 dec, 13.30 | Un beau soleil intérieur do 28 t/m za 30 dec, 20.00
| Wind River zo 31 dec, 13.30 | C’est
la vie! do 4 t/m za 6 jan, 20.00 | zo
7 jan, 14.00 | Good Time ma 8 jan,
20.00 | Happy End do 11, za 13 en ma
15 jan, 20.00 | Sleep Has Her House
zo 14 jan, 14.00 | IFFR Preview Sweet
Country wo 17 jan, 20.00

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

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

Baby Driver do 18, vr 19 en wo 24
jan, 20.15 | Cargo wo 10 en do 11 jan,
20.15 | In Blue za 23 en wo 27 dec,
20.15 | Loveless vr 22 dec, 20.15 | Loving Vincent vr 29 dec en do 4 jan,
20.15 | zo 7 jan, 15.00 | Maudie vr 5
en za 6 jan, 20.15 | vr 19 jan, 16.00 |
The Net vr 12 en za 13 jan, 20.15 | The
Square wo 17 en za 20 jan, 20.15 | zo
14 jan, 15.00 | Victoria and Abdul do
28 dec, za 30 dec en wo 3 jan, 20.15
| vr 29 dec, 16.00 | Dag van de korte
film do 21 dec, 20.15

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

Bar Bahar vanaf do 4 jan | Call Me by
Your Name vanaf do 11 jan | A Ciambra vanaf do 4 jan | Darkest Hour
wo 17 jan | Jane vanaf do 4 jan | The
Leisure Seeker vanaf do 4 jan | The
Long Season vanaf do 28 dec | Wonder Wheel vanaf do 21 dec | You Were
Never Really Here vanaf do 4 jan
| Special Billy do 11 jan (met Q&A)
| Movies That Matter Tamara di 9 jan

Hoogeveen
4 Luxor-Theater
JT Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15 - 22.00
In Blue di 9 jan en ma 15 jan

41

DE FILMKRANT 
#405 DECEMBER/JANUARI 2018

Kortste dag, dus korte film
21 december is de kortste dag van
het jaar en met een knipoog dus
een prima dag voor De Dag van de
Korte Film. Ruim dertig filmtheaters vertonen die dag, en velen ook
nog in de dagen erna, hetzelfde
programma van korte films dat is
samengesteld door het Go Short
Film Festival in Nijmegen. De Dag
van de Korte Film ontstond vijf jaar
geleden uit een initiatief van Short
Circuit, het Europese netwerk van
niet-commerciële distributeurs
van korte films, om meer aandacht
te genereren voor deze categorie
films. Het probleem is bekend:
korte films vallen tussen wal en
schip; bioscopen en filmtheaters
vertonen liever uitsluitend lange
films en ook tv weet zelden raad
met korte films.
De Dag van de Korte Film vertoont dit jaar anders dan voorheen
geen Europese selectie maar vijf
films van aanstormend Nederlands
talent (totale lengte 80 minuten)
die het afgelopen jaar op interna
tionale festivals vertoond zijn. Zoals Lejla (Stijn Bouma, Bosnië en
Herzegovina, 22 minuten), dat geselecteerd werd voor het prestigieuze talentprogramma Cinéfondation van het filmfestival in Cannes. De film volgt een jonge vrouw
in Sarajevo die iets leukers van het

leven had verwacht dan werken in
een fastfoodrestaurant en voor
haar alcoholistische vader zorgen.
Als ze verliefd wordt op een zeeman moet ze beslissen wat haar
toekomst zal zijn. In Weeën (Nils
Vleugels, 14 minuten) wordt een
jongen door angst en een gevoel
van nutteloosheid overvallen als
zijn vriendin op het punt van bevallen staat en hij beseft dat een
nieuwe levensfase is aangebroken.
Ja, bevallen is best een ding, maar
vader worden valt ook niet mee.
Bullet Time (Frodo Kuipers, 5 minuten) is een fantasievolle animatiefilm over twee afgevuurde kogels die elkaar onderweg tegenkomen en verliefd worden. Grijs is

Hoorn

Lelystad

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

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

O.a. verwacht A Ciambra vanaf do 4
jan | The Disaster Artist vanaf do 21
dec | Wonder Wheel vanaf do 21 dec
| You Were Never Really Here vanaf do 4 jan

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

Il colore nascosto delle cose do
28 en vr 29 dec, 20.00 | An Inconvenient Sequel: Truth to Power di 9
jan, 20.00 | Murder on the Orient Express wo 17 jan, 10.00 | do 11 en vr 12
jan, 20.00 | Oude liefde do 21 en vr
22 dec, 20.00

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl | Aanvang:
20.30, zondagfilm: 16.00
Borg/McEnroe vr 29 en za 30 dec |
Maudie vr 22 en za 23 dec

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

O.a. verwacht Bar Bahar do 4 jan
| Jane do 28 dec | The Long Season do 28 dec | The Party do 21 dec
| You Were Never Really Here do 4
jan | Klassieker Les uns et les autres zo 24 dec

ook een kleur (Marit Weerheijm, 27
minuten) is een van de winnaars
van de Student Academy Awards
voor beste buitenlandse korte
films. Een dertienjarig meisje
wordt geconfronteerd met een
zelfmoordpoging van haar broer.
Als ze zich realiseert dat zij hem
niet gelukkig kan maken, ontmoet
ze een engelachtige man die haar
helpt inzicht te krijgen in het mysterie van leven en dood. In De begrafenis van de verlegen mens
(Joost van Hezik, 10 minuten) vallen alle verlegen mensen op een
dag dood neer. De film is een pleidooi voor nederigheid en bescheidenheid. Naast het volwassenenprogramma is er een 45 minuten
durend kinderprogramma met
acht korte films uit zeven Europese
landen.
DAGVANDEKORTEFILM.NL

BULLET TIME

Blade Runner 2049 di 26 dec, 19.45
| Félicité di 2 jan, 19.45 | In Blue di 9
jan, 19.45 | Layla M. di 16 jan, 19.45
| StouteJaarsAvond Filmmarathon
Fifty Shades vr 29 dec, 19.00

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

Manchester by the Sea ma 15 en di
16 jan | Soof 2 vr 5 jan

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

Floralisplein 69 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.00
Loving Vincent di 2 jan | Tramontane di 9 jan

Maastricht

dec, 16.30 | Wonder Wheel vanaf do
21 dec | You Were Never Really Here
vanaf do 4 jan | Dag van de korte film
do 21 dec, 19.00 | Klassieker Les uns
et les autres zo 24 dec, do 28 dec, za
30 dec en ma 1 jan, 13.30 | Aki Kaurismäki Retrospectief Le havre zo 14
jan, 16.00 | Leningrad Cowboys Go
America do 11 jan, 19.00 | The Man
Without a Past vr 12 jan, 19.00 | The
Match Factory Girl za 13, ma 15, wo
17 en do 18, 19.00 | za 23 en zo 24 jan,
13.30 | The Other Side of Hope di 16

In januari brengen we de speelfilm
Tamara naar 17 theaters door het
hele land met Movies that Matter
On Tour. Deze film is gebaseerd op
het leven van Tamara Adrian, de
eerste transgender politica van Venezuela. Teo voelt zich een vrouw.
In Parijs kan hij zijn flamboyante
zelf zijn, maar terug in zijn vaderland Venezuela conformeert hij

TAMARA

le zo 21 jan, 15.00 | Dag van de korte film do 21 dec, 20.00 | IFFR Previewtour Sweet Country wo 17 jan,
20.00 | Movies that Matter Tamara
di 30 jan, 20.00

Middelburg

Middelharnis

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

Boer Peer do 21 en vr 22 dec, 14.00
| zo 24 dec, 13.45 | wo 27 dec, 15.30
| C’ est la vie!, do 28 dec, 15.30 | vr
29 dec, 21.30 | di 2 jan, 15.00 | wo
3 jan, 20.00 | do 4 jan, 15.30 | vr 5
jan, 19.00 | za 6 jan, 21.30 | ma 8 jan,
14.00 | A Gentle Creature di 19 dec,
20.00 | Happy End do 4, zo 7, di 9
en wo 10 jan, 20.00 | vr 5 jan, 21.30
| za 6 jan, 19.00 | Human Flow vr 12
jan, 18.30 | wo 17 jan, 15.30 | Instant
Dreams vr 5 en zo 7 jan, 15.00 | wo 10
jan, 15.30 | Jupiter’s Moon do 18 jan,
15.30 | vr 19 jan, 15.00 | za 20 jan,
19.00 | zo 11 en di 23 jan, 20.00 | The
Killing of a Sacred Deer do 11 en zo 14
jan, 20.00 | vr 12 en za 13 jan, 21.30 |
ma 15 jan, 14.00 | The Match Factory Girl vr 19 en za 20 jan, 21.30 | wo
24 jan, 20.00 | Middelburg 800 zo
17 dec, 20.00 | ma 18 en wo 27 dec,
14.00 | vr 22 dec, 15.45 | Mimosas
do 25 jan, 20.00 | vr 26 en zo 28 jan,
15.00 | Monty Python and the Holy
Grail vr 22 en za 23 dec, 21.30 | zo
24 dec, 20.00 | La novia del desierto vr 29 dec, 15.00 | za 30 dec, 21.30
| di 2 jan, 20.00 | Ôtez-moi d’un doute do 11 jan, 15.30 | vr 12 en zo 14 jan,
15.00 | za 13 en vr 19 jan, 19.00 | di 16
en do 18 jan, 20.00 | ma 22 en wo 24
jan, 14.00 | The Party vr 26 en za 27
jan, 21.30 | ma 29 jan, 14.00 | wo 31
jan, 20.00 | The Square vr 22, za 23,
vr 29 en za 30 dec, 18.30 | zo 24 dec,
15.30 | wo 27 en do 28 dec, 20.00
| wo 3 jan, 15.00 | Vele hemels boven de zevende do 25 jan, 15.30 |
vr 26 en za 27 jan, 19.00 | zo 28 jan,
20.00 | wo 31 jan, 14.00 | White Sun
wo 20 dec, 14.00 | zo 17 dec 15.00
| Wij oogsten hier geluk di 23 jan,
17.00 en 18.30 | Avond en middag
van de Franse film Les fantômes d’
Ismaël wo 20 dec, 20.00 | Le fidè-

Tamara in Movies
that Matter On Tour

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

Call Me By Your Name vanaf do 11 jan
| A Ciambra vanaf do 4 jan | Darkest
Hour vanaf do 18 jan | The Disaster
Artist vanaf do 21 dec | Dunkirk vr 29
dec, zo 31 dec en di 2 jan, 16.15 | It’s a
Wonderful Life ma 25 dec, 16.15 | di
26 en wo 27 dec, 12.00 | The Leisure Seeker vanaf do 4 jan | The Long
Season vanaf do 28 dec | Médecin
de campagne vanaf do 25 jan | Le redoutable vanaf do 18 jan | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vanaf do 11 jan | The Woman Who
Left vanaf do 21 dec | Wonderstruck
za 23 en zo 24 dec, 14.00 | ma 25

jan, 19.00 | Movies that Matter Tamara ma 15 jan, 19.30 | IFFR Preview
Sweet Country wo 17 jan, 19.30

ADVERTORIAL

zich aan de geldende normen. Hij
start een gezin en draagt voortaan
mannenkleding. Na een tijdje
wringt de schoen en begint Teo de
transformatie tot wie hij had moeten zijn. We vertonen de film in
combinatie met een inleiding of
naprogramma.
MOVIESTHATMATTER.NL

4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl
Aquarius do 4 jan | Bram Fischer
wo 17 jan | Brimstone wo 10 jan | La
Chana do 28 dec | Dancer do 18 jan
| A Dogs Purpose wo 3 jan | Perfetti Sconosciuti do 11 jan | Verdwijnen
do 21 dec

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30 inleiding en 20.00 film

De verleiding is
groot om Maria
met haar angst
voor fysieke aanraking autistisch
te noemen, maar
dat zou te gemakkelijk zijn. Eerder
zijn Maria en En
dre beschadigde
figuren in een diep
menselijke fabel
over het moeilijk
te realiseren verlangen naar echt
contact. Al zijn
daarmee de interpretaties lang niet
uitgeput.
11111
Leo Bankersen over On Body
and Soul in de Filmkrant

Het Offer do 4 jan (met inleiding) |
Still Alice vr 22 dec (met inleiding en
eventueel diner om 18.00)

Nieuwegein
4 FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030‑604 5678 |
filmtheaternieuwegein.tk | Raadpleeg de website voor het actuele
programma

Nijmegen
4 Filmhuis O42
Oranjesingel 42 | 024 303 1111 |
filmhuiso42.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma

Premières Ma ’Rosa vanaf do 24 jan
| Paradise vanaf do 11 jan | The Woman Who Left vanaf do 21 dec | Nog
te zien Les uns et les autres | Sneak
Preview di 26 dec | Kerstarrangement The Woman Who Left + Oosters diner za 23, zo 24 en di 26 dec |
The Goddess Project vr 12 jan | Dance to the Movie-Tour di 16 jan met
een dansfilm en aansluitend een bijpassende workshop
4 Lux

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

Premières Bar Bahar vanaf do 4 jan
| Beyond Words vanaf do 11 jan | Call
Me by Your Name vanaf do 11 jan |
A Ciambra vanaf do 4 jan | Darkest
Hour vanaf do 18 jan | Downsizing
vanaf do 25 jan | Earth: Een onvergetelijke dag vanaf do 18 jan | The Leisure Seeker vanaf do 4 jan | Het Leven Is Vurrukkulluk vanaf do 25 jan
| Médecin de campagne vanaf do 25
jan | Mesteren vanaf do 18 jan | Otezmoi d’un doute vanaf do 11 jan | Le
redoutable vanaf do 18 jan | Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri vanaf do 11 jan | You Were Never Really Here vanaf do 4 jan | Special Billy vr 5 jan (met Q&A) | Movies
that Matter Tamara ma 8 jan, 19.30
| Roze Film Body Electric di 9 jan,
21.30 | zo 21 jan, 14.15 | Psychoanalyse & Film Confessions of a Dangerous Mind wo 10 jan, 19.30 | Cineville Beste Films 2017 zo 14 jan | Royal Opera House Rigoletto di 16 en zo
21 jan | IFFR Preview Sweet Country
wo 17 jan, 19.30 | Indofilmcafé Tokyo
Trial zo 14 jan, 19.30 | LUXclassics
Le mépris di 30 jan, 19.30 | Vivra sa
vie di 23 jan, 19.30 | Exhibition on
Screen Vermeer zo 28 en wo 31 jan
| Filmontbijt elke zo 9.30 ontbijt en
11.00 film | Filmkring do 11, di 16, do
25 en di 30 jan, 12.00 | Cursus Premiere ma 15 en ma 29 jan, 19.30

42

DE FILMKRANT 
#405 DECEMBER/JANUARI 2018

Geliefd, maar niet in Finland
Van Aki Kaurismäki’s werk krijgen
we nooit genoeg dus het is fijn dat
het EYE-retrospectief van vorige
maand doorloopt in vier filmtheaters. Filmhuis Den Haag, Lumière
Cinema (Maastricht), Filmtheater
De Lieve Vrouw (Amersfoort) en
Filmhuis De Keizer (Deventer) vertonen films van de grootmeester
van absurdistische tragikomedies
over door het leven gebutste mensen. Als het een beetje anders met
Kaurismäki was gelopen, had hij
zelf een van die gerafelde personages kunnen zijn. De in 1957 als derde kind in een gezin van vier kinderen geboren filmmaker kon in
zijn jeugd zijn draai niet vinden.
Hij werd afgewezen voor de Filmacademie in Helsinki en ook een poging om acteur te worden strandde. De redding kwam van zijn oudere broer Mika die in München op
de Filmacademie zat. Toen de do-

lende Aki hem er in 1981 opzocht,
liet Mika hem meeschrijven aan
zijn afstudeerfilm. Het smaakte
naar meer en plotseling had Kaurismäki een doel in het leven. De
rest is geschiedenis. In 1983 maakte hij met een bewerking van
Dostojewski’s Misdaad en straf
zijn regiedebuut. Drie jaar later
brak hij door met Shadows in Paradise, dat als oermodel kan worden
gezien voor al zijn films. De tragikomedie over een vuilnisophaler
die door pech in een neerwaartse
spiraal belandt, vormt met Ariel
(1988) en The Match Factory Girl
(1990) Kaurismaki’s ‘proletarische
trilogie’. Het zijn films over fatsoenlijke mensen die door een kil
economisch systeem in een moeras
van ellende belanden.
Met Drifting Clouds (1996), The
Man Without a Past (2002) en
Lights in the Dusk (2006) maakte

| Rotterdams Open Doek di 9 jan,
19.45 | Gay Film Night Body Electric
di 9 jan, 21.30

Kaurismäki’s drie films die hij zijn
‘Finland-trilogie’ noemde. Dat
opdelen in trilogieën doet geforceerd aan want alle films van Kaurismäki gaan over mensen die
vastlopen in de moderne wereld en
als oud vuil worden behandeld.
Kaurismäki heeft het niet op de
moderne tijd. Zijn films zijn doortrokken van een nostalgisch verlangen naar vooral de jaren vijftig.
Dat de romanticus Kaurismäki
het verleden idealiseert en zijn
Finse personages toont als introverte, in melancholie zwelgende
drinkebroers, kunnen veel Finnen
niet waarderen. Internationaal is
hij de succesvolste en populairste
Finse filmmaker maar in eigen land
niet. Zijn laatste film The Other
Side of Hope, begin dit jaar op het
filmfestival in Berlijn bekroond
met de prijs voor Beste Regie, trok
in Finland slechts veertigduizend
bezoekers. Dat is nogal een contrast met het nog lopende bezoek
in Finland aan Unknown Soldier
van de Finse regisseur Aku Louhimies. Het in de Tweede Wereldoorlog spelende soldatendrama is
op weg naar één miljoen bezoekers. De pijnlijke conclusie: Finnen
gaan graag naar Finse films (vorig
jaar 30 procent van het totale bioscoopbezoek), maar niet naar die
van Kaurismäki. Wij gelukkig wel.
FILMHUISDEKEIZER.NL
FILMHUISDENHAAG.NL
LIEVEVROUW.NL

DRIFTING CLOUDS

Oirschot

Sweet Country wo 17 jan, 20.15

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

Purmerend

Moonlight di 16 jan |

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl
In Blue di 12 dec | Le concert di 23
jan, 14.00 | Giulio Cesare zo 17 dec
| Heartstone wo 3 jan | Una mujer
fantástica di 9 jan | Retour en Bourgogne di 19 dec, wo 20 dec | Tulipani
di 16 jan, wo 17 jan | Weihnachtsoratorium vr 15 dec | Opera Le nozze di
Figaro zo 14 jan

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

The Square zo 14 t/m di 16 jan | White Sun zo 7 t/m di 9 jan

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) |
Pagnevaartweg 7 | 0165‑314 503 |
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang:
20.15, tenzij anders vermeld | Raadpleeg de website voor het complete
programma

Battle of the Sexes do 28 dec, 20.15
| Before the Flood di 16 jan, 20.15
| Heartstone do 11 jan, 20,15 | Het
mysterie van de melkrobots do 4
jan, 20.15 | Vele hemels boven de zevende do 21 dec, 20.15 | IFFR Preview

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

Loving Vincent vr 12 en di 16 jan
20.30 | di 16 jan ook 13.30 |
Maudie vr 22 en za 23 dec, 20.30 |
Oude liefde di 9 jan, 13.30 en 20.30 |
Your Name za 13 jan, 20.30 |

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

Un beau soleil intérieur do 21 dec | C’
est la vie! do 21 dec | The Glass Castle do 28 dec | Happy End do 11 jan |
Heartstone do 4 jan | Loving Vincent
do 21 dec | Petit paysan do 4 jan | Suburbicon do 11 jan | White Sun do 21
dec | Gay Special Body Electric ma 8
jan, 20.15 | Dag van de korte film do
21 dec, 20.15 | IFFR Preview Sweet
Country zo 17 dec, 20.00

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

All the Money in the World vanaf do
11 jan | Bar Bahar vanaf do 4 jan | Call
Me by Your Name vanaf do 11 jan |
The Disaster Artist vanaf do 21 dec |
Jane vanaf do 28 dec | Molly’s Game
di 26 dec | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vanaf do 11 jan
| Wonder Wheel vanaf do 21 dec |
You Were Never Really Here van-

LUMIERE.NL

af do 4 jan | Virtual Reality specials Documentary programma + Fiction programma do 21 dec | An Odyssey Into Mythology O Brother, Where Art Thou? za 23 dec | A Taiwanese Christmas Yi Yi zo 24 dec (met
Kerstdiner) en vr 29 dec | I Love John
Hughes The Breakfast Club di 26
dec, vr 5 jan | Ferris Bueller’s Day Off
ma 25 dec, ma 1 jan | Pretty in Pink
do 28 dec, di 2 jan | Sixteen Candles
za 30 dec, di 2 jan | Weird Science
wo 27 dec, do 4 jan | IFFR KINO #12
Gummo wo 3 jan | Cry-Baby Cinema
Wonder Wheel vr 5 jan | L’ histoire de
Godard Le mépris di 9 jan, zo 14 jan |
Vivre sa vie zo 7 jan, di 16 jan | Breakfast at KINO Call Me By Your Name
zo 7 jan | Shortcutz Festival di 9 jan |
KINO Live Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri + Mitch Rivers live
wo 10 jan | Unrest ma 15 jan | Double-bill The Disaster Artist + The
Room do 21 dec, za 30 dec
4 Lantaren Venster

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

Verwacht Bar Bahar vanaf do 4 jan
| Beyond Words vanaf do 11 jan | Call
Me By Your Name vanaf do 11 jan |
A Ciambra vanaf do 4 jan | The Disaster Artist vanaf do 21 dec | Jane
vanaf do 28 dec | The Leisure Seeker vanaf do 4 jan | The Long Season
vanaf do 28 dec | My Name is Nobody vanaf do 18 jan | Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri vanaf do
11 jan | The Woman Who Left vanaf do 21 dec | Wonder Wheel vanaf do 21 dec | You Were Never Really Here vanaf do 4 jan | Dag van de
korte film do 21 dec, 21.00 | Exhibition on Screen Hokusai zo 7 jan, 10.30

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
| Aanvang: 20.00
The Light Between Oceans do 11, vr
12 en za 13 jan, 20.00 | Maudie do
28 en vr 29 dec, 20.00 | Victoria and
Abdul do 4 en vr 5 jan, 20.00 | Walk
with Me zo 7 jan, 14.00 | Wind River
do 21 en vr 22 dec, 20.00

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

Lanthimos besteedt in zijn moderne variant aandacht aan elk detail, en maakt slim
gebruik van de ijzingwekkende
soundtrack, die
doet denken aan
de ultrabevreemdende scores van
Under the Skin en
Blade Runner
2049. De ongewone camerahoeken, die veel ruimte om de personages heen laten, lijken ons erop te
willen wijzen dat
we alleen zijn in de
wereld.
111123
Mariska Graveland over The
Killing of a Sacred Deer in de
Filmkrant

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |

schijndelfilm.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma
4 Het Gasthuis
Lidwinahof 70 | Reserveren noodzakelijk | Raadpleeg de website
schijndelfilm.nl voor het actuele
programma

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

Battle of the Sexes vr 5 t/m wo 17 jan
| Un beau soleil intérieur t/m wo 27
dec | C’est la Vie! do 21 dec t/m wo
10 jan | A Gentle Creature t/m wo 27
dec | Good Time t/m wo 3 jan | Happy End vr 5 t/m wo 24 jan | The Killing of a Sacred Deer vr 12 t/m wo 24
jan | Liefde is Aardappelen do 28, vr
29 dec en di 2 jan | Loving Vincent
t/m wo 3 jan | The Square vr 22 dec
t/m wo 10 jan | Une vie do 11 t/m wo
24 jan | Walk With Me di 2 en wo 3
jan | Klassieker Les uns et les autres
zo 7 jan, 10.30 | IFFR Preview Sweet
Country wo 17 jan, 20.30

Bolero, oorlog, Eiffeltoren
Een paar maten van Ravels Bolero
zijn genoeg om iedereen die ooit
Les uns et les autres van Claude
Lelouch heeft gezien terug in de
tijd te slingeren. Een wervelende
balletopvoering op de muziek van
de Bolero aan de voet van de Eiffeltoren is de climax van de film.
Goed nieuws: de film is na 35 jaar
weer in de filmtheaters te zien in
een door EYE uitgebrachte gloednieuwe kopie.
Het bijna drie uur durende ambitieuze Les uns et les autres volgt
vier muzikale stellen en hun kinderen tussen 1936 en het heden,
dat wil zeggen 1980, het jaar dat
Lelouch de film maakte. Er is een
Russisch, Amerikaans, Frans en
een Duits stel, dat ieder op verschillende wijze met de oorlog te
maken krijgt. Lelouch volgt de belevenissen van deze mensen, van
wie sommigen elkaars levenspad
kruisen. Muziek is wat de personages ondanks de grote verschillen in
hun levensloop verbindt. Lelouch
wil ermee uitdrukken dat muziek
het aardse overstijgt en eeuwigheidswaarde heeft. Dat klinkt
hoogdravend en het gevaar van
kitsch ligt zeker op de loer bij Les
uns et les autres, maar je moet wel
van steen zijn wil je uiteindelijk
niet worden meegesleurd door het
drama. Dat is grotendeels te danken aan de wervelende filmstijl
waarin de camera zelden stilstaat.
Die kruipt, sluipt, tolt en klimt en

LES UNS ET LES AUTRES

zit de personages altijd boven op
de huid. Veel van die personages
worden gespeeld door de toenmalige crème de la crème van de Franse acteerwereld, onder wie Geraldine Chaplin en Fanny Ardant.
Les uns et les autres was in 1981
een grote triomf voor Lelouch met
wie de Franse filmkritiek het altijd
moeilijk had, en heeft, want de
tachtigjarige maakt nog steeds
films. “Claude Lelouch – herinner
deze naam, want u zult nooit meer
van hem horen”, schreef een criticus in 1960 in het toen invloedrijke
filmtijdschrift Cahiers du Cinéma
over Lelouchs speelfilmregiedebuut. Niet echt profetisch, want
vijf jaar later won Lelouch met Un
homme et une femme, een drama
over de onmogelijke liefde van een
weduwe en een weduwenaar
(prachtig gespeeld door Anouk Aimée en Jean-Louis Trintignant),
de Gouden Palm in Cannes en de
Oscar voor Beste Buitenlandse
Film. Daarna bleef Lelouch in bizar
hoog tempo doorfilmen. De teller
staat inmiddels op 45 (!) speelfilms. Critici kunnen zijn rug op:
“Als ik op een dag geld wil verliezen, zal ik een film voor critici maLUMIERE.NL
ken.”
FILMHUIS042.NL
DEDOMIJNEN.NL
UITKIJK.NL
CINEBERGEN.NL
FILMHUISBUSSUM.NL
FILMHUISDEKEIZER.NL
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Stadskanaal

Veenendaal

Weesp

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

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

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

Tulipani di 9 jan | Wind River di 16 jan

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

C’est la vie! wo 27 en do 28 dec,
20.30 | Happy End di 16 en wo 17 jan,
20.30 | The Leisure Seeker di 9 jan,
10.30 | The Square di 9 en wo 10 jan,
20.30 | Vele hemels boven de zevende di 2 en wo 3 jan, 20.30

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

Verwacht The Long Season | The
Post | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | You Were Never Really Here | Voorpremière Billy (met
Q&A) do 23 dec | Kerstdiner & film
Breathe za 25 en zo 26 dec | The Party za 25 en zo 26 dec | Wonder Wheel
za 25 en zo 26 dec | Movies that
Matter Tamara di 9 jan | Docu Dinsdag My Name Is nobody di 9 jan | The
Best of IDFA zo 21 jan

Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 |
filmpul.com | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030‑232 8388 | hoogt.nl |
Raadpleeg de website voor het
complete programma

O.a. verwacht Bar Bahar vanaf do 4
jan | Jane vanaf do 28 dec | The Long
Season vanaf do 28 dec | The Woman Who Left vanaf do 21 dec
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
A Caimbra ma 4 jan | Beyond Words
do 11 jan | Call Me By Your Name do
11 jan | The Disaster Artist di 12 dec,
19.30 | do 21 dec, 21.30 | Jane do 28
dec | The Leisure Seeker ma 4 jan |
Molly’s Game di 26 dec | Ôtez-moi
d’un doute do 11 jan | Tamara ma 4
jan | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri do 11 jan | Wonder
Wheel do 21 dec | You Were Never
Really Here ma 4 jan
4 Springhaver 1 en 2

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

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

C’est la vie! ma 8 jan, 20.00 | An Inconvenient Sequel: Thruth to the
Power di 9 jan, 20.00 | Murder on
the Orient Express ma 15 jan, 20.00
| Vele hemels boven de zevende ma
22 jan, 20.00

Le fidèle do 21 dec | Insyriated zo 7
jan | Murder on the Oriënt Express do
11 jan | The Square do 4 jan | Tulip Fever do 28 dec

Tijdelijke nieuwe locatie: zaal STIP
LOUNGE!
After the Storm za 23 dec, 20.30 |
Cezanne et moi za 30 dec, 20.30 | La
danseuse zo 24 dec, 14.30 |
Retour en Bourgogne vr 29 dec,
20.30

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

Venlo

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

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

Verwacht Aquarius vanaf do 28 dec |
Billy vanaf vr 5 jan | C’ est la vie! vanaf do 28 dec | Dr. Knock vanaf do 11
jan | Maudie vr 22, za 23, do 28, vr 29
en za 30 dec | Het mysterie van de
melkrobots wo 10 jan | Nao ’t zuuje
ma 8 en vr 12 jan | The Square vanaf
do 18 jan | Tschick vanaf vr 5 jan | The
Uncertainty has Settled vanaf do 18
jan | Wonder Wheel vanaf do 18 jan
| Klassieker 2001: A Space Odyssey
za 23 dec | Limburgs Film Festival vr
12 t/m zo 14 jan | IFFR Preview Sweet
Country wo 17 jan

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) |
hetzeepaard.nl | Raadpleeg verder
de website
Loving Vincent do 21 dec, 20.30 | zo
7 jan, 16.15

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

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

Billy do 4 jan, 20.30 (met Q&A Theo
Maassen) | Gek van Geluk do 21 dec,
21.15 | di 26 dec, 16.00| di 23, do 28,
za 30 dec, 21.15 | Di 2, za 6 jan, 19.00
| Huisvrouwen bestaan niet do 21
dec, 19.30 | za 23, di 26, do 28, za 30
dec , vr 12, ma 15 jan, 19.45 | wo 3, vr
5 jan, 19.00 | Murder on the Orient
Express di 2, wo 3, do 4, vr 5, za 6
jan, 21.15 | za 13 jan, 19.45 | zo 14 jan,
16.00 | Wonder zo 7, ma 8 jan, 16.00
| Ontbijtfilm Wonderstruck zo 7 jan,
11.00 | Filmclub Médecin de Campagne di 16 jan, 10.30

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

A Gentle Creature do 21 dec, 20.00
| Ghosts of Our Forests wo 10 jan,
20.00 | Heartstone vr 29 dec, di 2,
wo 3, za 6 en ma 8 jan, 20.30 | Jane
do 11, zo 14 en ma 15 jan, 20.30 | Kleine ijstijd vr 22, wo 27 en za 30 dec,
20.30 | The Square do 4, vr 5, di 9
en za 13 jan, 20.00 | zo 7 jan, 19.30
| Thelma vr 12 en di 16 jan, 20.30 |
Klassieker Les uns et les autres za
23, di 26 en do 28 dec, 19.30 | IFFR
Preview Sweet Country wo 17 jan,
20.30

Maudie di 9 jan, 18.30 en 21.00 | The
Net di 16 jan, 18.30 en 21.00

Woerden

The Party zou je
een kamerspel
kunnen noemen,
want alles speelt
zich af in de kamers van Janets
huis in Londen.
Soms verdwijnen
mensen naar de
wc voor aromatherapie, soms
worden de steeds
venijnigere gesprekken even
apart op de gang
of in de keuken gevoerd. Op het
feestje gaat het
met niemand
goed.
11111
Ronald Rovers in de
Filmkrant

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

Verwacht All the Money in the World vanaf do 11 jan | Darkest Hour vanaf do 18 jan | The Greatest Showman
vanaf do 4 jan | Huisvrouwen bestaan niet vanaf do 21 dec

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

Borg/McEnroe vr 22, za 23, zo 24 en
wo 27 dec | C’ est la vie! vr 22, za 23,
zo 24, di 26, do 28, za 30, zo 31 dec,
ma 1 jan en wo 3 jan | Daphne vr 22,
za 23, wo 27, do 28, vr 29, za 30, zo
31 dec en di 2 jan | Loving Vincent do
21, vr 22, za 23, zo 24, di 26, vr 29 en
za 30 dec | Manifesto do 21, za 23, vr
29, za 30 dec en wo 3 jan

Tienerfilmer John Hughes
Moeten we houden van regisseur,
scenarist en producent John Hughes? Dat hangt af van naar welke
Hughes we kijken. Als maker in de
jaren tachtig van films over tieneren adolescentenperikelen (met als
beste de klassieker The Breakfast
Club) verdient Hughes gezang en
bloemen, maar als producent in de
jaren negentig en erna van tientallen zouteloze formatfilms mag hij
worden verbannen naar een onbewoond eiland. Dat zal overigens
niet meer gaan, want de man overleed in 2009 op 59-jarige leeftijd
aan een hartaanval. Een akelig einde van een carrière, waarin Hughes
als regisseur met een authentieke
stem afzakte naar een leverancier
van Hollywoodbehang.
Wie de vijf beste films van Hughes wil zien, kan van 25 dec. t/m 6
jan. terecht in filmtheater Kino in
Rotterdam. In zijn debuut Sixteen
Candles (1984) mondt het verjaardagsfeestje van een zestienjarige
uit in een gênante vertoning. “Dit
is een frisse en opbeurende film
met een maf gevoel voor humor en
een goed oor voor hoe tieners praten”, stelde de legendarische filmcriticus Roger Ebert tevreden vast.
Nog meer lof kreeg Hughes voor
The Breakfast Club (1985), waarin
vijf totaal verschillende
highschoolleerlingen die voor straf
op een zaterdag naar school moe-

ten, ontdekken dat ze best wel veel
gemeen hebben. Hughes werkte
halverwege jaren tachtig als een
bezetene, want nog in het jaar van
The Breakfast Club schreef en regisseerde hij ook Weird Science.
Daarin creëren twee nerds op hun
computer, ja die bestond toen net,
de perfecte vrouw. Dat is schrikken
als ze even later echt tevoorschijn
komt en geen bimbo, maar een intelligente vrouw blijkt te zijn!
Ferris Bueller’s Day Off (1986)
was Hughes’ vierde tienerhit in
een paar jaar tijd. Daarin spijbelt
een tiener een dag van school om
zijn vriend, die onder het materialistische juk van zijn vader leeft, te
laten zien dat er meer is in het leven. Het levert de klassieke oneliner op: “Het leven gaat zo snel, dat
als je af en toe niet stopt en rondkijkt je het misschien mist.” Van de
vijfde film die Kino vertoont, Pretty in Pink, was Hughes alleen de
scenarist. Een tiener moet in de
liefde kiezen tussen haar lievige
jeugdvriendje en een rijke playboy.
Dat klinkt al een stuk minder origineel dan de plots van Hughes’
eerdere films. Was hij toen maar uit
de filmwereld gestapt! Helaas
droeg hij als steenrijke producent
nog ruim twintig jaar bij aan filmvervuiling op aarde.
KINOROTTERDAM.NL

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

Verwacht Happy End di 2 jan, 20.15 |
A Gentle Creature di 9 jan, 20.15

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

Die Göttliche Ordnung zo 24 dec en
di 9 jan, 14.30 | vr 29 dec en ma 1 jan,
20.15 | Loving Vincent ma 15 jan,
14.30 | vr 12 en di 16 jan, 20.15 | Maudie vr 22 dec, 14.30 | Murder on the
Orient Express do 11 jan, 19.15 | vr 12
en di 16 jan, 14.30 | za 13 jan, 20.15
| Tulipani di 26, do 28, za 30 dec, vr
5 jan en zo 14 jan, 20.15 | wo 27 dec
en do 11 jan, 14.30 | do 2 jan, 10.30
| Vele hemels boven de zevende do
4, za 6 en ma 15 jan 20.15 | ma 8 jan,
14.30 | Victoria and Abdul vr 22, zo
24, wo 27 dec, di 2 en ma 8 jan, 20.15
| vr 29 dec en wo 17 jan, 14.30 | di 9
jan, 10.30 | Walk with Me vr 21 dec,
14.30 | di 16 jan, 10.30 | Wind River
do 21, za 23 dec, do 3, zo 7 en di 9 jan,
20.15 | wo 10 jan, 14.30 | Exhibition

THE BREAKFAST CLUB

on Screen Hokusai zo 14 jan, 11.00 |
wo 17 jan, 20.15

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee
Korte Nobelstraat 37-39 | 0111-411
223 | fizi.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

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

Anche libero va bene ma 8 en ma 15
jan, 20.00 | Borg/McEnroe do 4 jan,
15.00 | za 6 jan, 18.30 | wo 10 en do 11
jan, 20.00 | za 13 jan, 21.00 | Cargo vr
12 jan, 17.00 | zo 14 jan, 20.00 | A Family Portrait wo 17 jan, 15.00 | Félicité vr 29 dec, 20.30 | ma 1 jan, 20.00 |
In Blue do 4 en zo 7 jan, 20.00 | In the
Mood for Love zo 14 jan 15.00 | Kleine ijstijd vr 22 en di 26 dec, 17.00 |

za 23 dec, 21.00 | zo 24, do 28 en zo
31 dec, 15.00 | za 30 dec, 18.30 | di 2
jan, 20.00 | Loving Vincent di 2 jan,
17.00 | wo 3 jan, 15.00 | The Square vr 12 jan, 20.30 | wo 17 jan, 20.00
| Tschick vr 5 jan, 17.00 | di 9 jan,
20.00 | Vazante vr 22 dec, 20.30 |
ma 25 dec, 20.00 | Victoria and Abdul do 21 dec, 15.00 | za 23 dec, 18.30
| di 26 dec, do 28 dec en wo 3 jan,
20.00 | vr 29 dec, 17.00 | za 30 dec,
21.00 | White Sun vr 5 jan, 20.30 | za
6 jan, 21.00 | zo 7 en do 11 jan, 15.00 |
za 13 jan, 18.30 | di 16 jan, 20.00 | Y’
aura t’ il de la neige à Noël zo 24 en
wo 27 dec, 20.00 | Dag van de korte
film do 21 dec, 20.00

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

Bar Bahar vanaf do 4 jan | Billy vanaf do 4 jan | Darkest Hour vanaf do
18 jan | The Leisure Seeker vanaf
do 4 jan | Mesteren vanaf do 18 jan |
Ôtez-moi d’ un doute vanaf do 11 jan
| Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri vanaf do 11 jan | You Were
Never Really Here vanaf do 4 jan |
Zwolse premières Call Me By Your
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4 Kriterion
Kauwboy 8+ zo 7 en zo 28 jan, 12.30 |
Poes Minoes 6+ zo 24 dec, 12.30

Battle of the Sexes					 11111
Coco 					
11111
David Lynch: The Art Life 					 11111
Final Portrait 					 11111
Flatliners 					
11111
A Ghost Story 					 11111
Happy End 					 11111
Heartstone					
11111
Human Flow 					 11111
Instant Dreams 					 11111
Insyriated 					
11111
The Killing of a Sacred Deer 					 11111
The Long Season 					 11111
Mimosas 					
11111
Molly’s Game 					 11111
Murder on the Orient Express 					 11111
On Body and Soul 					 11111
Petit paysan 					 11111
The Party 					 11111
De rode ziel 					 11111
Star Wars: The Last Jedi 					 11111
Suburbicon 					
11111
The Square 					 11111
Thelma 					
11111
Visages, villages 					 11111
Wonder Wheel 					 11111
Wonderstruck 					
11111
The Woman Who Left 					 11111
is zeer goed |

is goed |

is redelijk |

is matig |

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

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

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

is zeer slecht |

De dieren uit het Hakkebakkebos 4+
| Dikkertje Dap 4+ za 23 dec | Peuterfilm Rita & Krokodil wo 27 dec, vr 29
dec, wo 3 jan en vr 5 jan, 10.30 |

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

4 Filmhuis Bussum
De dieren uit het Hakkebakkebos 4+
za 23 dec, 13.00 | do 28 dec, 15.30
| vr 29 dec, 09.00 met ontbijt! | za
30 dec, 16.00 | ma 1 jan, 14.15 | wo
3 jan, 14.45 | Dikkertje Dap 4+ zo
24 dec, 13.30 | di 26 dec, 14.00 | vr
29 dec, 13.15 | zo 31 dec, 12.30 | di 2
jan, 14.30 | Draken & Deuntjes 4+
vr 5 10.30 | wo 10 jan, 14.45 | za 13
jan, 13.30 | wo 17 jan, 14.30 | De kleine Vampier 3D 8+ vr 22 dec, 15.45 |
zo 24 dec, 15.45 | vr 29 dec, 15.45 |
za 30 dec, 13.30 | di 2 jan, 10.30 | vr

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

is niet gezien

The Nightmare Before Christmas 6+
za 23 dec, 13.00 |

Deventer
4 Filmhuis De Keizer

Bussum

Ronald Rovers

NRC Handelsblad

Dana Linssen

Trouw

Belinda van de Graaf

Cinema.nl/VPRO

Gerhard Busch

Het Parool

Jos van der Burg

de Volkskrant

Bor Beekman

NAO ’T ZUUJE

4 Nutshuis

4 Chassé Cinema
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Dagelijks in de kerstvakantie Dikkertje Dap 4+ (met vr 29 dec en wo 3
jan, 09.00 met pyjama-ontbijt) | De
dieren uit Hakkebakkebos 4+ (met
zo 31 dec oliebollenfeest) | Peuterfilm Rita & krokodil

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Casper en Emma, een vrolijk kerstfeest 4+ vr 22 dec 16.00 | za 23 dec
15.00 | Dikkertje Dap 4+ vr 29 en za
30 dec, 15.00 | di 2 jan, 10.00 | Julius in Wonderland 6+ vr 5 en za 6
jan, 15.00
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NRC Handelsblad

Amsterdam

Den Haag

Coen van Zwol

De dieren uit het HakkeBakkebos 4+
| Wonderstruck 8+ | Peuterfilm Rita
& Krokodil

Nog te zien Dieren uit het hakkebakkebos 4+ en Rita & Krokodil (peuterfilm)

Algemeen Dagblad

Sandra Heerma van Voss in
de Filmkrant

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Breda

4 Filmhuis Lumen

Ab Zagt

11111

Amersfoort

Coco 6+ zo 21 jan, 15.30 | Paddington
2 6+ vr 19 jan, 14.30 | zo 21 jan, 11.00 |
di 23 jan, 20.00

Delft

De Telegraaf

LIMBURGFILMFESTIVAL.NL

4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur

5 jan, 15.45 | zo 7 jan, 13.00 | Peuterfilms Rita & Krokodil vr 12 jan, 16.00
| zo 14 jan, 13.30 | Dag van de korte
film junior wo 27 dec, 14.40 | Workshop ‘Maak je eigen Filmposter’ wo
3 jan, 14.15

Marco Weijers

Raafje met de rode sok 4+ wo 27
dec, 13.30 | wo 3 jan, 10.30 | Solan
& Ludwig, de grote kaasrace 4+ wo
27 dec, 15.00 | do 28 dec, wo 3 en do
4 jan, 13.30 | Toen mijn vader een
struik werd 6+ do 28 dec, wo 3 en do
4 jan, 15.00 | Dag van de korte kinderfilm za 23 dec, 15.30

Bergen

NRC Handelsblad

4 Filmhuis Parkvilla

Gruwelijke rijmen 7+ vanaf za 23 dec
| Nog te zien De dieren uit het hakkebakkebos 5+ | Rita & Krokodil (peuterfilm)

André Waardenburg

Alphen a/d Rijn

Limburgse zaken, zoals Limburgia
(Noël Loozen) en De belofte van
Slek (Nathalie Crum), die beide
over de schutterij gaan. De mijnbouwgeschiedenis komt aan bod
in Barbara (Mark Handels). Ook te
zien: de première van Het schoonmakersparlement van schrijver en
publicist Leon Verdonschot. De
documentaire kijkt hoe de strijd
van schoonmakers voor betere arbeidsvoorwaarden er zes jaar na
een grote staking voor staat. Naast
de filmvertoningen zijn er talkshows en masterclasses. En natuurlijk zijn er prijzen. Ze worden
uitgereikt in de categorieën Lange
en Korte Film. Ook is er een aanmoedigingsprijs voor beste jonge
Limburgse filmmaker.

4 Focus Filmtheater

de Volkskrant

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.

Nee, het gebeurt niet allemaal in
de Randstad, al denken westerse
navelstaarders van wel. Het Limburg Film Festival laat van 2 t/m 14
januari in De Nieuwe Scène, het
Limburgs Museum en CityCinema
in Venlo zien dat er een vitale filmcultuur in Limburg is. Moeten we
nog even in herinnering roepen dat
Gluckauf van de Limburger Remy
van Heugten twee jaar geleden vier
Gouden Kalveren won (beste film,
scenario, regisseur en camera)?
Op de tweede editie van het festival zijn ruim dertig lange en korte
fictie- en documentairefilms te
zien die een kijk bieden op de Limburgse cultuur. Het festival opent
met Nao ’t zuuje (Rob Hodselmans), een film over het carnaval.
Er zijn meer films over typisch

Arnhem

Floortje Smit

Jeugdfilm

Naar Limburg!

Final Portrait is
een eerbetoon aan
Giacometti’s levenslange,
vruchtbare geploeter zonder
hem heilig te willen verklaren; in
de geestige dialogen wordt elke
zweem van plechtigheid tenietgedaan.

De Filmkrant/Trouw

Name | A Ciambra | Jane | The Long
Season | Visages villages | Nog te
zien Dr. Knock | Wonders of the Sea |
Wonder Wheel
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Drachten

Middelharnis

4 Schouwburg de Lawei

4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)

Dummie de Mummie 6+ zo 28 jan,
15.00 | Peuterfilm Rita en krokodil di
2 en wo 3 jan, 11.00

Pyjama ontbijt met kinderfilm do 28
dec, 8.30

Gouda
4 Filmhuis

4 Filmhuis De Domijnen Draken &
Deuntjes 4+ do 28 dec t/m zo 28 jan |
Julius in Winterland 6+ zo 24 dec

Veendam

Groningen

Coco 6+ zo 21 jan, 14.00 | De dieren uit het Hakkebakkebos 4+ zo 7
jan, 10.30 | Dikkertje Dap 6+ wo 27
dec, 14.00

Roald Dahl Festival do 28, vr 29 en
za 30 dec met de films: Charlie and
the Chocolate Factory, De GVR en
Mathilda | Verder ook te zien Fantasia | Gruwelijke rijmen | Het lied van
de zee | Merlijn de tovenaar | Paddington 2

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Dikkertje Dap 4+ zo 24 dec 14.00

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Dikkertje Dap 4+ wo 27 dec en wo 3
jan, 14.00

Houten
4 Film Aan de Slinger
Kerstmiddag Het standvastige tinnen soldaatje zo 24 dec, 14.00

Maastricht
4 Lumière Cinema
De dieren uit het Hakkebakkebos 4+
za 23 en zo 24 dec, 15.00 | Peuterfilm Rita & Krokodil za 23 en zo 24
dec, 13.30

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Draken & Deuntjes 4+ do 4, wo 10 en
wo 17 jan, 14.00 | vr 5, zo 7 en zo 14
jan, 13.30 | Dag van de korte kinderfilm do 21 dec 15.30 | Peuterfilm Rita
en de krokodil do 28 dec 14.00, vr 29
dec, di 2, wo 3 jan 13.30

Door Peter van Bueren

Sittard

Casper en Emma gaan de bergen in
4+ wo 3 jan, 13.30 | wo 27 dec, 15.30
| De dieren uit het hakkebakkebos
4+ zo 24 dec en wo 3 jan, 11.00 | di 26
dec en vr 29 dec, 13.30

4 Groninger Forum

Lezersacties december/januari

4 Filmhuis vanBeresteyn

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Buurman en Buurman bouwen een
huis 4+ di 26 dec, 14.15 | wo 27 dec,
14.00 | do 28 dec, 14.15 | vr 29 dec,
14.00 | za 30 dec, 14.15 | Coco 6+ za
23 dec, 13.45 | wo 27, vr 29 dec, 14.30
| do 28, za 30 dec, 16.15 | wo 3, vr 5
jan, 15.30 | zo 7 jan, 13.30 | De Familie Slim 6+ di 26, do 28, zo 31 dec,
14.15 | wo 27, vr 29 dec, 14.00 | di 2,
do 4, za 6 15.30 | Paddington 2 6+ di
2, wo 3, do 4, vr 5, za 6 jan, 13.00

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Dikkertje Dap 4+ zo 24, wo 27, vr 29,
za 30, zo 31 dec en wo 3 jan | Minoes
6+ wo 27, vr 29, za 30 dec en wo 3 jan

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Dummie de Mummie en de tombe
6+ do 28 dec, di 2, do 4, vr 5 en zo 7
jan, 20.15 | De kleine vampier 8+ zo
14 jan, 14.30

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Ja zuster, nee zuster 6+ wo 27 dec,
15.00 | Spijt! 8+ wo 10 jan, 15.00
Dag van de korte film junior do 21
dec, 15.00

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Nog te zien De dieren uit het Hakketakkebos 4+ | Paddington 2 6+

Opnieuw tovert
Haynes met beelden van die stad,
die in Wonderstruck steeds heel
dichtbij is en tegelijkertijd onbereikbaar. De laatste scènes mogen
visueel nog zo
overdonderend
zijn: in dramatisch
opzicht wil de
bliksem helaas
niet inslaan.
111231
Fritz de Jong in de Filmkrant

Journalist Peter van Bueren (1942)
schreef vijftig
jaar over film,
eerst ruim
tien jaar voor
dagblad De
Tijd, daarna
bijna dertig
jaar voor de
Volkskrant. Minder zichtbaar was
zijn werk achter de schermen, als
medeoprichter en eerste voorzitter
van de belangenvereniging Kring
van Nederlandse Filmjournalisten
(KNF). Ook na zijn vervroegde
pensionering in 2002 bleef Van
Bueren volop actief in de filmwereld. Zo schreef hij festivalverslagen voor maandblad Skrien en adviseerde hij diverse regisseurs en
filmfestivaldirecteuren. Eind 2016
ontsloot de KNF een selectie uit
Van Buerens omvangrijke oeuvre
via het online podium ‘De Kleine
Kring’ (filmjournalisten.nl/dekleinekring). De selectie, gebundeld in
dit boekje, kwam tot stand met
medewerking van Van Bueren zelf.
Als waardevol extraatje blikt hij op
geheel eigen wijze terug op zijn
werk, zijn ruzies én vriendschappen met filmmakers.
Het Louis Hartlooper Complex
stelt vijf exemplaren van Door
Peter van Bueren beschikbaar voor
lezers van de Filmkrant.

Tulipani

Na de watersnoodramp
van 1953 fietst
de Zeeuwse
boer Gauke
(Gijs Naber)
naar Zuid-
Italië, waar
hij een succesvol tulpenkweker
wordt maar
het ook aan
de stok krijgt
met een plaatselijke onderwereldfiguur. Dertig jaar later probeert
Gaukes dochter de mysterieuze

verdwijning van haar vader te
ontraadselen.
“De openingsfilm van het Nederlands Film Festival, over een
Zeeuwse boer die het geluk in het
zuiden zoekt, is zelf ook een voorbeeld van doorzettingsvermogen”,
schreef Leo Bankersen in de Filmkrant. “Mike van Diem (Karakter,
De surprise) nam de regie over van
Marleen Gorris, nadat die door een
burn-out was geveld. Heen en
weer springend tussen toen en nu
ontpopt Tulipani zich als een fantasievolle tragikomedie over die
romantische Hollander die eigenwijs (of dom) genoeg is om tegen
de plaatselijke maffia in te gaan.”
September Film stelt vijf dvd’s
van Tulipani beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Good Time

Na een mislukte bankoverval waarbij zijn jongere broer Nick
(coregisseur
Benny Safdie)
wordt opgepakt, probeert Connie
(Robert Pattinson) wanhopig het geld
voor de borgtocht te vinden om
Nick vrij te krijgen. Op spectaculaire wijze ontspoort zijn plan en
sleept hij alles en iedereen mee in
de chaos waarin hij verstrikt raakt.
“Het ijzersterke Good Time
combineert rauw realisme met een
toon die herinnert aan de vet aangezette genrefilms uit het videotheektijdperk”, aldus Basje Boer in
de Filmkrant. “Maar de referenties
zijn nooit gratuit. Ze worden geen
knipoog, geen ironisch onderonsje
met de kijker. Precies dit is wat
Good Time zo ijzersterk maakt: alles staat in dienst van het verhaal.
Good Time is een kermisrit, een
bom van energie en sensatie. Maar
wat aan het slot bijblijft, is de wanhoop van de personages.”
Twin Pics stelt vijf dvd’s van
Good Time beschikbaar voor lezers

van de Filmkrant.

Una mujer fantástica

De transseksuele Marina
en haar twintig jaar oudere vriend Orlando zijn
verliefd, gelukkig en bezig samen een
toekomst op
te bouwen.
Maar wanneer Orlando
plotseling
komt te overlijden, plaatsen zowel
de artsen als Orlando’s familie
vraagtekens bij Marina’s rol rond
zijn dood. Terwijl er een onderzoek
wordt gestart, sluit de familie – die
de relatie nooit heeft geaccepteerd
– haar volledig buiten.
“Melodramatisch, dit verhaal
over een transgender in hedendaags Chili? Zeker, maar de regisseur weet precies hoe hij zijn film
moet laten zwieren”, aldus Kevin
Toma in De Volkskrant. “Bovenal is
het een aangrijpend relaas over
rouw en veerkracht, dat geduldig
toewerkt naar het moment waarop
Marina’s onderdrukte levenslust
zich eindelijk ontlaadt. Als toeschouwer kun je niet wachten tot
dat gebeurt en ze de muur van onbegrip tot gruis reduceert.”
September Film stelt vijf dvd’s
van Una mujer fantástica 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 18 januari.
Winnaars ontvangen bericht en
over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

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

‘VERZAMELEN, DAT IS EEN ZIEKTE’
Een boek met interviews met filmverzamelaars
schetst een passie voor, en nostalgie naar, een
tijdperk toen cinema nog een belevenis was.
Maar wat zijn dat eigenlijk, verzamelaars?
Een ‘stelletje idioten’? Of toch meer een gelijkgestemde groep ‘leuke mensen’?

DOOR ANDRÉ WAARDENBURG

De negentien filmverzamelaars die in Tot de laatste
akte! worden geportretteerd hebben veel gemeen. De
meesten hebben een thuisbioscoopje laten bouwen,
soms in hun huis, soms in een schuur. Over het algemeen zijn het wat oudere mannen – het zijn meestal
mannen – die het verzamelvirus al jong opliepen. Ze
weten nog welke film ze voor het eerst zagen en waar
dat was. Het merendeel noemt Laurel & Hardy, ook
Disney-animatiefilms komen vaak voorbij. Films die ze
later als vanzelf gingen verzamelen.
Tot de laatste akte!, waarvoor de interviews werden
gemaakt door filmjournalist Barend de Voogd, beperkt
zich op een enkele uitzondering na tot mensen die films
verzamelen, van 8mm tot laserdiscs. De uitzonderingen
betreffen personen die net iets meer in filmtechniek
zijn geïnteresseerd dan in film zelf en zich daardoor
hebben gestort op het verzamelen van projectoren. Het
maakt het boek een beetje eenvormig, iets meer diversiteit was welkom geweest: waar is de soundtrackverzamelaar, liefhebber van filmaffiches of aficionado van
bioscoopansichtkaarten?
De meeste filmverzamelaars hebben een specialiteit.
De een houdt van slapstick en animatie, de ander van
film noir en musicals. Weer anderen zweren bij Panavision-breedbeeldfilms of soundies: muziekfilmpjes
met vaak zwarte artiesten. Het is veel nostalgie (“dat
gevoel van vroeger”) wat de klok slaat, weemoed naar
het oude bioscoopgevoel. Op de talrijke illustraties die
het boek bevat zien we veel art-decolampen, rood pluche en klassieke bioscoopstoelen in de thuisbioscoopjes staan, vaak met vintage filmposters en stills van
favoriete acteurs aan de muur. Slechts één verzamelaar
is overgestapt op een beamer, de rest zweert bij 35mm
of, als dat te duur is, 16 of 8mm.

Louche handelaren

Uit de negentien interviews spreekt veel passie en kennis. Maar eerst moet de lezer zich door meestal overbodige biografische informatie worstelen (“mijn vader was
een despoot”). Daarna volgen sprekende anekdotes met
veel filmhistorische informatie die weinig bekend is of
vrijwel vergeten. Bijvoorbeeld over de Holland Beelden Klank Revue, de (zelfs door Philips) veronachtzaamde geschiedenis van Philips-projectoren, waaronder de
Oscarwinnende DP70, en het belang van het inmiddels
ter ziele gegane blad voor filmverzamelaars, Big Reel.
De meesten hebben meer dan 100 filmkopieën liggen, waaronder de enige niet-verkleurde kopie van
South Pacific, een ingevroren kopie van Around the
World in 80 Days of een print van de obscure film noir
Blast of Silence. Hoe ze aan die kopieën komen, levert
veel avonturenverhalen op. Meestal zijn ze ‘van de
vrachtwagen gevallen’, of zoals Gerrit Bakhuizen het
verwoordt: “Elke filmkopie die bij een verzamelaar ligt
is in principe gestolen.” Als films waren uitgedraaid

in de bioscoop moesten ze vernietigd worden. Dat
gebeurde met bijl, zaagmachine of oven. Maar louche
handelaren (“je werd getild waar je bij stond”), meestal
werkzaam bij of bevriend met distributeurs, pasten
daar soms een mouw aan.

Verslaving

Maar wat zijn dat nou voor mensen, die verzamelaars?
Ze spreken elkaar tegen en dat maakt het interessant.
Zijn het “een stelletje idioten”, “allemaal eigenheimers” die “totaal gericht zijn op materialisme” of zijn
“de meeste verzamelaars leuke mensen”? Ondanks die
verschillen lijkt er een constante: “Een verzamelaar
wil niets huren, die wil het hebben!” Er is een andere
opvallende overeenkomst, het gemopper op EYE Filmmuseum is niet van de lucht. Dat begint met anekdotes
over de kwalijke kantjes van Filmmuseum-oprichter
Jan de Vaal en eindigt in het heden: “Het woord liefhebber bestaat niet meer bij EYE.”
Hoewel een boeiend boek, vol fraaie foto’s, mist één
aspect in Tot de laatste akte! En dat is aandacht voor de
psychologie achter verzamelwoede: waarom verzamelen mensen eigenlijk? Is het een verslaving? Het vullen
van een existentiële leegte? “Verzamelen, dat is een
ziekte”, zegt Fenno Werkman. Het is slechts het begin
van een verklaring.
Tot de laatste akte!: 19 filmverzamelaars en
hun sterke verhalen TEKSTEN EN INTERVIEWS
BAREND DE VOOGD | REDACTIE EN SAMENSTELLING
EGBERT BARTEN | SDI, 2017 | 228 PAGINA’S | € 29,90 
INITIATIEFNEMER VAN HET BOEK IS DIRECTEUR VAN
HET GEOFFREY DONALDSON INSTITUUT (GDI) EGBERT
BARTEN, DIE OOK ZELF WORDT GEÏNTERVIEWD | HET
GDI WIJDT T/M 31 MAART 2018 EEN TENTOONSTELLING
AAN PARTICULIERE VERZAMELAARS EN FILMLIEFHEBBERS | INFORMATIE

donaldsoninstituut.nl
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Thuiskijken
Kahlil Joseph over tentoonstelling New Suns

‘WE HADDEN SPIKE LEE
EN DAT WAS HET DAN’

Voor het grote publiek was Beyonce’s Lemonade de eerste
kennismaking met filmmaker Kahlil Joseph. In de kunstwereld
was hij al bekend en liefhebbers kenden hem als de man achter
muziekvideo’s van Shabaz Palaces en Flying Lotus.
Inmiddels heeft hij zijn eerste soloshow in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. ‘Dit is dé tijd voor zwarte filmmakers.’
DOOR SACHA GERTSIK
								
Het werk van Kahlil Joseph (1981, VS) is misschien het
best te beschrijven als een flow. Met een glijdende camera volgt hij een lichaam dat leeft, ademt, sterft en
weer danst. Nooit draait het om een narratief, altijd om
die stroom van het leven zelf. Of het nu de aan bendegeweld overleden tiener is die weer tot leven komt
in een danse macabre in Flying Lotus’ Untill the Quiet
Comes of de lichamelijkheid van de Afro-Amerikaanse
rodeo performers in Wildcat (Aunt Janet). Altijd esthetisch, maar tegelijkertijd aangrijpend. Nú. Daarmee
bevindt het werk zich ergens tussen popcultuur en
avant-garde cinema in. Of beter: het omvat allebei
want Joseph heeft weinig boodschap aan de gangbare
codes van de westerse visuele cultuur. Joseph: “Tijdens
mijn studie had ik een vak over pan-Aziatische cinema.
It blew me the fuck away. Aziatische filmmakers bleken
niet geïnteresseerd in het Westerse narratieve model.
Plotseling besefte ik: ik hoef helemaal geen films te
maken zoals David Fincher! Dat was bevrijdend want
ik had zoveel gevoelens waar geen plek voor is in een
blanke, mannelijke cultuur.”

Perfecte timing

“Ik heb altijd geweten dat ik filmmaker ben maar op dat
moment besefte ik hoeveel andere mogelijkheden er zijn
om verhalen te vertellen. Bovendien realiseerde ik me
dat het zwarte leven helemaal niet vertegenwoordigd is.
We hadden Spike Lee en dat was het dan. Het was alsof
er een lampje in mijn hoofd aanging. Op dat moment
wist ik wat ik ging doen: combineren wie ik ben, wat ik
interessant vind en waar ik voor sta. En dat weer combineren met benaderingen van cinema waar ik over had
geleerd.”
Hij zegt dat hij de tijd mee heeft. “Dit is dé tijd voor
zwarte filmmakers. Nu pas staat de cultuur open voor
zwarte verhalen die gemaakt worden door zwarte filmmakers. Het kan me niet schelen wie je bent. Als je nu
leeft, zit zwarte muziek in je ziel. Miles Davis, Bob
Marley, rap. Het zit in je botten. Stevie Wonder! Je hebt

de sonische trillingen al in je lichaam. Nu heb je nog dat
bewegende beeld nodig. (Lachend) Volgens mij zijn de
verhalen bij blanke filmmakers ook een beetje op. Ze
maken alleen nog maar remakes. Ik denk dat zwarte
filmmakers cinema gaan overnemen, net zoals we muziek hebben overgenomen. Daarom prijs ik mezelf gelukkig: ik ben de eerste generatie die dat kan gaan doen.”

Wetten

Die ambitie en hoop op een nieuwe toekomst zie je
terug in de titel van zijn eerste solotentoonstelling

New Suns: ‘Mijn favoriete schrijfster is de Amerikaanse
Octavia Butler. Een van haar onafgemaakte werken
heeft de volgende epiloog: ‘Er is niets nieuws onder
de zon, maar er zijn wel nieuwe zonnen.’ Dat geeft mij
zoveel hoop! Want wat is de zon? Het almachtige. In
onze cultuur is dat de suprematie van blanke mannen.
Zij stelt dus dat het anders kan. Maar deze epiloog staat
wat mij betreft niet alleen voor de verschuiving van
machtsstructuren, maar ook voor de mogelijkheid dat
er andere universa, andere paradigma’s bestaan. Vroeger was de enige film-zon die we kenden de bioscoop.
Ik vertoon mijn werk vooral in de context van musea.
Dat is een nieuwe zon! Een nieuwe manier om na te
denken over het bewegende beeld.
“Door de mogelijkheden die de kunstwereld me
biedt, heb ik inmiddels ook minder interesse in speelfilmlengte. La Jeteé van Chris Marker is een van de
beste films ooit gemaakt en is maar 23 minuten lang.
In tegenstelling tot kunst zijn er in cinema hele rigide, nauwe, oninteressante wetten. Speelfilmlengte
moet minimaal zestig minuten zijn, de film kan maar
op één scherm vertoond worden, je moet thuis of in
een bioscoop kijken. Waarom? John Coltrane maakte
nummers die zestig minuten lang waren. Waarom niet
een film van twee minuten of 22 minuten? Waarom niet
vijftien schermen?”
DE TENTOONSTELLING

New Suns VAN KAHLIL JOSEPH

IS TOT 25 MAART TE ZIEN IN HET BONNEFANTENMUSEUM IN MAASTRICHT | ZIE VOOR INFORMATIE

www.bonnefanten.nl
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Charlie Brooker en Annabel Jones over Black Mirror

‘TECHNOLOGIE IS NIET INHERENT
KWAADAARDIG’
De makers van Black Mirror, scenarist Charlie Brooker en producent Annabel Jones, laten in hun
Netflix-serie een huiveringwekkende toekomst zien vol technoparanoia. Maar ze hameren er ook
op dat de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn omgang met technologie. ‘In beginsel is
DOOR OMAR LARABI
technologie geen slecht fenomeen.’
				
Scenarist, satiricus en journalist Charlie Brooker won
afgelopen voorjaar een Emmy Award voor de Black
Mirror-aflevering ‘San Junipero’, uit het derde seizoen.
Het verhaal speelt zich af in een soort gesimuleerde,
pijnloze wereld, waarin bejaarde mensen en overledenen zich in het lichaam uit hun jeugd kunnen uitleven.
In het vierde seizoen van Black Mirror wordt opnieuw
gezinspeeld op een aanpassing van de aloude definitie
van sterven: mogelijkerwijs worden we in de nabije
toekomst na ons aardse leven getransponeerd naar een
binaire hemel of hel, waar ons een tweede leven te
wachten staat, en waar ons geheugen samen met ons
bewustzijn zal worden vereeuwigd in the cloud.

Freak

Maar zo ver gaat Brooker nog net niet, in het vierde seizoen. Hoewel de eerste tekenen van zo’n kentering al
zichtbaar worden. Ook in de huidige maatschappij gaan
de digitale en fysieke wereld al moeiteloos in elkaar
over, zo vertelt hij: “Je hebt verschillende identiteiten;
verschillende versies van jezelf. Je hebt een kantoorzelf,
een familiezelf, een onaangename-etentjeszelf en in
toenemende mate een online-zelf.” Die laatste subidentiteit heeft volgens de Brit wel wat weg “van een
performance”. Mensen verschuilen zich in positieve en
negatieve zin achter hun online ik, dikwijls een personage.
Producent Annabel Jones legt uit dat het probleem
in Black Mirror dan ook steevast ligt bij de gebruiker, en
niet bij het product: “In beginsel is technologie geen
slecht fenomeen, we zijn vrijwel allemaal bereid het te
omarmen. In de serie onderzoeken we echter de omgang met technologie door gemankeerde individuen,
die onder druk staan.” Brooker vult aan: “Technologie
is niet inherent kwaadaardig.” Hij spreekt uit eigen ervaring, als early adopter en fanatiek gebruiker van
apps, smartphones en allerlei andere digitale en elektronische parafernalia. “Ik ben nogal een freak. Ik bedenk denkbeeldige applicaties die ellendige dingen
toestaan.”

Chantagemiddel

Zo zien we in het nieuwe seizoen opnieuw, maar in een
andere vorm, hoe compromitterende foto’s worden in-

gezet als chantagemiddel, en hoe grote techbedrijven
aan de wieg staan van dubieuze software. Zoals in de
aflevering ‘Arkangel’: een portret van een moeder en
haar dochter waarin de vraag centraal staat in hoeverre
het gevaar in de buitenwereld kan worden ingedamd
door surveillance en zelfcensuur, zonder dat het leven
daardoor minder onbevangen wordt. Dit door Jodie
Foster geregisseerde, bijzonder vormgegeven televisiedrama, staat qua stijl en toon volledig op zichzelf, zoals
we gewend zijn van Black Mirror.
Ook in het door Toby Haynes (Dr. Who) geregisseerde ‘USS Callister’ is een zekere eigenheid zichtbaar: de
aflevering met de lengte van een speelfilm is gesitueerd
in outer space. Jones licht toe: “Dit is een komisch stuk
met enkele naargeestige momenten, gefilmd in de duisternis.” Brooker vult aan: “Ik wil het seizoen zo onvoorspelbaar mogelijk maken door uiteenlopende afleveringen in diverse genres te maken. Black Mirror is
geen Mad Men waarbij elke aflevering moet aanvoelen
als een aflevering van Mad Men. Bij ons is het omgekeerde waar.” Het mes snijdt echter ook aan twee kanten door deze benadering: niet alle afleveringen zijn
even doeltreffend.
Als Brooker daarentegen beetheeft, en er zijn elk
seizoen wel een paar triomfen, dan laat hij niet meer
los. De succesverhalen uit eerdere jaargangen, waarin
afleveringen de (toekomstige) werkelijkheid welhaast
benaderen, zijn talrijk: “Soms lijken verhaallijnen op
ontwikkelingen die jaren later zichtbaar worden. Maar
ik hoop van harte dat niets van seizoen 4 in ons dagelijkse leven belandt.” Black Mirror speelt zich per slot
van rekening af in een dystopie, waarin technoparanoia
– de al dan niet onredelijke angst voor technologie –
vroeg of laat werkelijkheid wordt. Ondanks of dankzij
het standpunt van de makers dat de mens zelf verantwoordelijk is.

Kwinkslagen

De technologie gaat ook in Black Mirror, hoe je het
wendt of keert, toch een eigen leven leiden, met de
komst van kunstmatige intelligentie. Dat lijkt de volgende stap voor Brooker, die zichzelf steeds opnieuw
moet zien uit te vinden, om zijn authentieke kwinkslagen te kunnen blijven vertellen. Het zwarte scherm

waarnaar de titel verwijst is immers allang niet meer
uitsluitend een televisie of smartphone; het is ook een
synoniem voor implantaten in onze oogkassen die virtual reality mogelijk maken zonder bril, waardoor videogames kunnen worden geprojecteerd op een zwart
doek in ons brein.
Brooker vertelt hoe de serie de titel is voorbijgestreefd: “Er zijn steeds minder beeldschermen te zien
en het wordt steeds meer hightech. Oorspronkelijk
stond Black Mirror voor een uitgeschakeld scherm,
maar nu kan het van alles zijn.” Ondanks de gewichtige
onderwerpen is de serie ook een bron van vermaak: “Ik
wil voorkomen dat de kijker zich verveelt.” Dan komt
de satiricus in Brooker boven. Hoe zou hij een wereld
zonder technologie ervaren? “Ik denk dat het verschrikkelijk zou zijn, een terugkeer naar het leven in de
modder, nee dat is echt geen pretje.”
Black Mirror (seizoen 4) 11111 VERENIGDE
STATEN, 2017 | SHOWRUNNER CHARLIE BROOKER | TE
ZIEN OP NETFLIX VANAF 29 DECEMBER 
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Brawl in Cell Block 99

Heart of Darkness met meer
gebroken kaken
S. Craig Zahler komt na zijn niet te onderschatten debuut Bone Tomahawk
met een nog lompere, bloederigere en nog
betere knokfilm, met een ongebruikelijke
hoofdrol voor komisch acteur Vince
Vaughn.

Bradley Thomas begint zijn dag niet lekker in
Brawl in Cell Block 99, de tweede speelfilm
van scenarist en regisseur S. Craig Zahler
(Bone Tomahawk). De kale spierbundel – een
ongewone rol voor komisch acteur Vince
Vaughn – verliest eerst zijn baan en komt er

daarna achter dat zijn vrouw vreemdgaat.
Zijn oplossing is net zo onverstandig als voor
de hand liggend: Bradley wordt (weer)
drugsdealer om een baby bij zijn vrouw te
kunnen bekostigen.
Het is niet bepaald een opening om over
naar huis te schrijven. Al is er één moment
waarin doorschemert hoe de rest van deze
geweldige pulpfilm zal verlopen: wanneer
Bradley al het slechte nieuws verwerkt, begint hij als een bezetene op de auto van zijn
vrouw te rammen. Hij blijkt een bonk testosteron die als het moet door elke pijngrens
heen kan slaan. Nou wil het net dat in de
tweede akte zijn vrouw (met ongeboren

baby) wordt gekidnapt. Hij kan haar alleen
maar redden door in een zwaarbeveiligde gevangenis een of andere Christopher te vermoorden. Zo begint Bradley’s afdaling in een
modern-Amerikaanse versie van Dante’s Inferno, waarin hij zichzelf steeds dieper in de
krochten van een megagevangenis knokt.
Er zit een videogame-logica in het scenario
van Brawl in Cell Block 99, waardoor Bradley
steeds een level verder komt in de gevangenis
om zijn einddoel – het titulaire vuistgevecht
in celblok 99 – te bereiken. Hij begint in The
Fridge, niet de meest sjofele plek, maar vergeleken met zijn latere, obscuurdere verblijven blijkt het het Hilton onder de gevangenisverblijven te zijn. Er is werk, een boksprogramma en een school. Bradley krijgt een
chocoladereep van de eerste gevangene die hij
leert kennen. En passant wordt zijn penis
door het medisch personeel ook nog eens met
een A-minus beoordeeld.
Maar het is Zahler niet om The Fridge te
doen. Brawl in Cell Block 99 is een race naar
het duistere heiligdom van deze gevangenis.
“Een gevangenis in de gevangenis”, zoals de
sigaarrokende dictator van die plek het
noemt. Net als het Amerika van Bone Tomahawk is het een illustere, wetteloze omgeving, waar geweld heer en meester is. Daar
leven Vaugh en Zahler zich uit met martelwerktuigen, stroomstoten en brute vuistop-vuist-gevechten. Ondanks het lompe
scenario verheffen de kalme, weids geschoten shots Brawl in Cell Block 99 tot een
smaakvolle knokfilm die af en toe dicht bij
arthouse komt. Zie het als Heart of Darkness
met de gevangenis als jungle, en aanzienlijk
meer gebroken kaken.
HUGO EMMERZAEL

Brawl in Cell Block 99

11111

REGIE S. CRAIG ZAHLER |

132 MINUTEN | MET VINCE VAUGHN, JENNIFER
CARPENTER, MARC BLUCAS | TE ZIEN OP DVD
(UNIVERSAL) VANAF 17 JANUARI 

She’s Gotta Have It

Een staalkaart voor onze tijd
In een tiendelige Netflix-serie geeft
Spike Lee zijn dertig jaar oude speelfilmdebuut She’s Gotta Have It met succes
een facelift voor deze tijden van #blacklivesmatter en #metoo.
Wat er al niet uit die algoritmes van Netflix
komt rollen. Blijkbaar werd er vaak genoeg
gezocht op Spike Lee’s lowbudget-speelfilmdebuut She’s Gotta Have It uit 1986 om
een hedendaagse remake in serievorm te billijken. Het is een welkom weerzien: in tijden
van #blacklivesmatter en #metoo is het verhaal van Nola Darling nog altijd uiterst actueel.
Net als de film draait de serie om Nola
(hier een glansrol voor DeWanda Wise) en de
mannen (en een enkele vrouw) die om haar
heen cirkelen. Nola is de ‘she’ uit de
titel; de ‘it’ die zij hebben moet is seks.
De vrijgevochten Nola onderhoudt relaties
met drie mannen: zelfingenomen model
en fotograaf Greer Childs, hipster-fietskoerier Mars Blackmon en bankier Jamie
Overstreet.
In grote lijnen vertellen de tien afleveringen van de nieuwe serie (allemaal door Lee
geregisseerd) exact hetzelfde verhaal als de
film. Maar Lee en het arsenaal aan (vooral
vrouwelijke) scenaristen trekken dat dertig

jaar oude verhaal succesvol naar het heden,
en gebruiken de ruim drie keer zo lange
speelduur om alle personages, en in de eerste
plaats Nola zelf, meer reliëf te geven dan ze
in de film hadden.
Dat verschil zit hem niet in de eerste
plaats in de plot of dialogen – behoorlijk wat
scènes en teksten komen direct uit de film.

Het verschil zit hem in het perspectief. In
1986 keek Lee naar Nola met een mannelijke
blik. Hoe sterk haar personage ook is, ze blijft
in de film het object – daar getuigt ook de titel van. In 2017 kijken we echt door Nola’s
ogen, en zijn de personages die om haar heen
cirkelen haar (lust)objecten.
De frisheid die de film destijds had, ging
de serie nooit evenaren. Lee is inmiddels
zestig jaar oud, heeft dertig jaar meer ervaring als filmmaker, en zijn eigenzinnige stijl
is doorgedrongen tot de mainstream. Maar
daar staat tegenover dat hij als maker ook
dertig jaar wijzer is, en de extra ruimte van

deze serie ten volle weet te benutten voor
subtiele en scherpe observaties over zijn
land en zijn wijk, Fort Greene, Brooklyn,
New York. She’s Gotta Have It 2017 biedt zo
een ongeëvenaarde staalkaart van wat het
allemaal kan betekenen om zwart en/of
vrouw en/of minderheid te zijn in hedendaags Amerika.
JOOST BROEREN-HUITENGA

She’s Gotta Have It
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VERENIGDE STATEN, 2017 |

REGIE SPIKE LEE | MET DEWANDA WISE | 10 X 35
MINUTEN | TE ZIEN OP NETFLIX 
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Zwanenplein 34,
1021 CM Amsterdam
25 september 2017,
17.10 uur
Toen Studio 150 nog op de Lauriergracht was
gevestigd, hebben artiesten als De Dijk en
Paul Weller er platen opgenomen. Inmiddels
zit de geluidsstudio in de Bethlehemkerk aan
het Zwanenplein in Amsterdam-Noord en
zijn er andere grote artiesten gearriveerd
voor de opnamen van De grote Hummimummi Kerstspecial van Mascha Halberstad.
Douwe Bob, Akwasi en gospelzangeres
Shirma Rouse zijn present, en Giorgi Kuiper
en Jordy Dijkshoorn van de Nederrapgroep
De Likt. Maar het wachten is op ‘the one and
only’ Lee Towers.
De grote Hummimummi Kerstspecial is
gebaseerd op Halberstads (jeugd)televisieserie De grote Hummimummi Karaokeshow uit
2006, waarin de hoofdrollen werden gespeeld door de geanimeerde hond Hummimummi en de poes Oessiepoessie. Het was
destijds de bedoeling dat Halberstad twaalf
afleveringen zou maken, maar bij aflevering
zeven ging het omroepstelsel op de schop en
was er opeens geen geld meer.
Hummimummi verdween van de buis,
maar Halberstad, die vervolgens furore
maakte met, onder meer, de korte film
Munya in mij en de videoclip Wild Frontier van The Prodigy, was nog niet met hem
klaar. Nadat ze de muziekfilm Pitch Perfect
(Jason Moore, 2012) had gezien, bedacht ze
dat ze een musical wilde maken rond Hummimummi. In stop-motion.
Mieke de Jong schreef het script, waarin

V.L.N.R. DOUWE BOB, SHIRMA ROUSE, AKWASI, LEE TOWERS EN
GIORGI KUIPER EN JORDY DIJKSHOORN VAN DE LIKT, IN HET MIDDEN
POPPENSPEELSTER DAPHNE ZANDBERG MET HUMMIMUMMI EN
OESSIEPOESSIE, RECHTS ANIMATIE-ASSISTENT MARIJE VAN
OUWERKERK EN REGISSEUR MASCHA HALBERSTAD (IN HET ZWART)

Hummimummi samen met Oessiepoessie
een karaokespecial wil opnemen. Shirma
Rouse zorgt voor een vleugje gospel, de
charmante mooiboy Douwe Bob dingt naar
de gunsten van Oessiepoessie. Als Lee Towers in de tot skihut omgebouwde studio arriveert, reageert iedereen opgetogen. Óók de
poppen – doordat poppenspeelster Daphne
Zandberg onder de poppen aan een hendeltje
trekt, kijken ze blij verrast. Het wordt allemaal nóg gezelliger als Lee Towers een paar
moppen vertelt: “Komt een man bij de dokter. De dokter vraagt: ‘Meneer, drinkt u?’
Waarop de man antwoordt: ‘Nou graag dok-

ter, wat heeft u zoal?’”
Dan is het tijd voor de opnamen. Halberstad neemt plaats achter de monitor, Zandberg gaat op haar knieën zitten, met Hummimummi en Oessiepoessie aan haar
gestrekte armen. Er wordt een We Are the
World-achtig lied ingezet, met uithalen van
alle aanwezige artiesten. “Er komt een tijd /
dat ik in je ogen kijk”, zingt Douwe Bob.
Shirma Rouse valt in, dan Akwasi, maar als
Lee Towers mee begint te zingen, met zijn
typische volle geluid, wordt direct duidelijk
waarom hij is gecast. “Alle sterren groot en
klein / maar de grootste dat zijn wij.”
En in koor: “Echte vrienden voor het leven
/ kunnen alles geven. Altijd en overal!”

De Grote Hummimummi Kerstspecial
NEDERLAND, 2017 | SCENARIO MIEKE DE JONG | REGIE
MASCHA HALBERSTAD | PRODUCENT VIKING FILM | IN
COPRODUCTIE MET VPRO | UITVOEREND PRODUCENT
PIEK WOLFS-SEEBREGTS | CAMERA GOOF DE KONING |
MONTAGE MASCHA HALBERSTAD | ANIMATIES MARIKE
VERBIEST, JASPER KUIJPERS | KLEURCORRECTIE JEF
GROSFELD | RECORDING MIXER JAN SCHERMER | MET
LEE TOWERS, DOUWE BOB, SHIRMA ROUSE, AKWASI EN
DE LIKT, DE STEMMEN VAN HUMMIMUMMI EN
OESSIEPOESSIE WORDEN INGESPROKEN DOOR ALEX
KLAASEN EN JETTY MATHURIN | KLEUR, 25 MINUTEN |
OMROEP VPRO | DISTRIBUTIE HERRIE FILM & TV | TE
ZIEN 24 DECEMBER, 15.00 UUR OP NPO ZAPP,
HERHALING OP MAANDAG 25 DECEMBER, 10.45 UUR,
NPO ZAPP, DAARNA OP NPO START 
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On body and soul
Ferdinand
Huisvrouwen bestaan niet

!

TOT DE
LAATSTE

AKTE

09-12-17 14:07

Nog is de magie niet verdwenen! Het mag dan zo zijn dat alle bioscopen
en filmtheaters in Nederland tegenwoordig gedigitaliseerd zijn; uit het
verzamelaarsboek TOT DE LAATSTE AKTE! straalt nog altijd het
enthousiasme voor de analoge 35mm- en 16mm-film. Maak kennis met
de liefhebbers van échte film: de verzamelaars van het laatste celluloid.
Fotografe Marjolein Ansink en filmjournalist Barend de Voogd voeren
u in TOT DE LAATSTE AKTE! mee naar een wereld die heel lang
verborgen is gebleven. Negentien particuliere filmverzamelaars in
Nederland openen voor het eerst de deuren tot hun collectie en heten
u welkom in hun prachtige privébioscoopjes, verborgen op de tweede
etage van een gewoon rijtjeshuis, op zolder of achter in de tuin.
Dit rijk geïllustreerde boek (228 pagina’s + 630 afbeeldingen)
is verkrijgbaar via de webshop van het GDI voor slechts 29,90.
Te bestellen via: www.donaldsoninstituut.nl

Film Verzamelen
in Nederland
9 december 2017 - 31 maart 2018
Expositie in het Geoffrey Donaldson Instituut
Dorpsstraat 612, 1723 HK Noord-Scharwoude
Geopend maandag, woensdag en zaterdag van 14-17.00 uur

29,90

sprankelend, taboe-doorbrekend portret van drie jonge Palestijnse vrouwen

VANAF DONDERDAG 4 JANUARI TE ZIEN IN
Alkmaar, Filmhuis Alkmaar
Amersfoort, De Lieve Vrouw
Amsterdam, Filmhallen
Amsterdam, Eye
Amsterdam, Rialto
Amsterdam, Vrije Universiteit
Apeldoorn, Gigant
Arnhem, Focus Filmtheater
Breda, Chassé Cinema

director:

Delft, Filmhuis Lumen
Den Bosch, Verkadefabriek
Den Haag, Filmhuis Den Haag
Deventer, Filmhuis de Keizer
Enschede, Concordia
Groningen, Forum
Haarlem, Filmschuur
Hilversum, Filmtheater Hilversum
Leeuwarden, Slieker Film

MAYSALOUN HAMOUD

Leiden, Kijkhuis
Maastricht, Lumière
Nijmegen, Lux
Rotterdam, LantarenVenster
Rotterdam, Kino
Tilburg, Cinecitta
Utrecht, Filmtheater ’t Hoogt
Zwolle, Filmtheater Fraterhuis

