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eigenlijk van bh’s weten om films te kunnen kijken? Misschien niet eens zoveel. Maar zou je als je nog nooit een bh onder een feestjurk hebt
aangehad - die onhandige scène in de Tunesische film Beauty and the Dogs zijn opgevallen
waarin hoofdpersoon Mariam in de wc van een
club haar keurige jurk vanwege een winkelhaak
op borsthoogte verwisselt voor een sexy avondjurk van een vriendin en toevallig en al te handig
voor de rest van de scène een strapless bh blijkt
te dragen?
Recensent Laura van Zuylen merkt het op in
haar recensie van de nieuwe film van Kaouther
Ben Hania. Het lezen van haar verbazing was
een feest van herkenning, want ik was er tijdens het kijken ook al over gevallen. En soms
kan zo’n klein detail je hele filmbeleving beïnvloeden.
Geen enkele vrouw draagt een strapless bh
als haar outfit daar niet om vraagt, schrijft Van
Zuylen. Want: onhandig. Je zou verwachten dat
regisseur Ben Hania dat, als vrouw, ook zou weten. Maar uiteindelijk gaat het niet om het feit
of je nu wel of geen bh-drager bent, maar om de
manier waarop dat soort kleine details een hele
film lang door kunnen werken.
Misschien stond het zo in het scenario. Misschien was het een praktische oplossing van de
kostuumafdeling (tip: er zijn ook heel praktische strapless bh’s met afneembare bandjes).
Misschien was het een noodoplossing: nou dan
in godsnaam maar een strapless bh, want anders past die jurk niet. Terwijl je misschien ook
had kunnen denken: nou dan maar een mooie
jurk met schouderbandjes en een andersoortig
decolleté.
Dus wat blijft, zijn keuzes die in de ketting
reactie van een film consequenties hebben. Het
gedoe met die jurk en die bh maakt dat je op een
bepaalde manier naar de rest van de gebeurtenissen gaat kijken. Misschien was dat wel de
bedoeling. Misschien moeten we wel een geseksualiseerde blik op Mariam ontwikkelen om
te schrikken dat ze later door een groepje politieagenten verkracht wordt, en nog later, tijdens de bureaucratische estafettetocht om
hulp langs ziekenhuizen en politiebureaus, te
horen kan krijgen dat iemand in zo’n jurk er toch
eigenlijk wel om vraagt. We worden voortdurend met dat aangetaste, door schaamte overladen lichaam geconfronteerd. Maar de film
kan nog zoveel nuances willen oproepen, uiteindelijk verstrikt hij zichzelf in een idee over lichamelijkheid, erotiek en seksualiteit dat op
een vervelende manier ambigue is.
Het kan ook andersom werken. Een goed gekozen detail of observatie kan laten zien dat
een regisseur echt weet waar haar film over
gaat, kan de juiste lens zijn om elke nuance van
die wereld te ontsluiten en betekenis te geven.
Filmkijken, filmkritiek gaat over het herkennen van die details. Bh-drager of niet. Filmmaken gaat ook over die details. Maar daar hebben
we het een volgende keer weer over.

DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

“PLASTISCHE CHIRURGIE, STEVE JOBS, BEDPLASSEN,
SCHILDPAD-VIAGRA, GANGSTERS EN AASGIEREN
IN CHINESE ANIMATIETHRILLER”
HAVE A NICE DAY 4 9
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ALLES IN ORDNUNG

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

ZAMA

De introverte Mária is nog maar net begonnen
met haar nieuwe werk als kwaliteitscontroleur
in een slachthuis in Boedapest als het geroddel
onder haar collega’s al begint. Mária gedraagt
zich opvallend anders. Ze zit tijdens de lunch
altijd alleen in stilte, ze neemt haar werk
extreem serieus en houdt zich strikt aan de
regels. De enige op werk die toenadering zoekt
is haar baas Endre.
“Op het eerste gezicht is een slachthuis een
merkwaardige locatie voor een verhaal dat je
een poëtische liefdesgeschiedenis kan noemen”, schreef Leo Bankersen in de Filmkrant.
“De verleiding is groot om Mária 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.”
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Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang On Body and Soul op
dvd.

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvangt u als welkomstgeschenk de
dvd van On Body and Soul, in 2017 win
naar van de Gouden Beer in Berlijn. Bent u
al abonnee maar brengt u een nieuwe
abonnee aan? Dan ontvangt u allebei het
welkomstgeschenk.*
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Opmerkingen over de abstracte verzamelingenleer | Middelpunt in Jean-Pierre Melvilles Le cercle rouge (1970) is een
beroemde, lange berovingsscène, maar die staat niet centraal
in ons audiovisueel essay. We willen blootleggen hoe Melville
– los van de strakgespannen lijnen van plot – een netwerk van
magnetische krachten en contrasterende parallellen tussen
personages creëert. Een keten van geladen gesprekken en
noodlottige voortekenen. Pas wanneer het verhaal helemaal
voorbij is, kunnen we de complexiteit en resonanties van dit
netwerk volledig bevatten – de ‘abstract set theory’ van de
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film, om de titel te lenen van een boek dat vluchtig te zien is in
een ander meesterwerk van Melville, Army of Shadows
(1969).

CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN

4 9 Have a Nice Day

“Als moeder van twee kleine kinderen valt me op hoe kinderfilms veranderd zijn. Een van mijn lievelingsfilms, waar ik als
volwassene ook nog steeds van houd – ik weet niet zeker of ik
me daarvoor moet schamen, maar maakt niet uit – is The
Neverending Story uit 1984 van Wolfgang Petersen. De moraal van het verhaal is dat het leven eigenlijk geen zin meer
heeft als je niet meer kunt fantaseren. Ik zie te veel mensen
die te haastig leven en kinderen die zich achter hun iPads
verstoppen en spelletjes spelen.
“Toen ik klein was, waren kinderen vooral met hun eigen
fantasie bezig. Kinderen kregen boeken zonder tekst maar
konden het verhaal toch volgen door te fantaseren over wat
er op de pagina’s gebeurde. Ze hadden spulletjes waarover ze
hele verhalen bij elkaar fantaseerden, gewoon om zichzelf te
vermaken. Ik heb de indruk dat mensen dat tegenwoordig
niet meer doen. Terwijl het belangrijk is om te fantaseren,
hoe oud je ook bent. Fantasie is eigen aan het leven en film is
een prachtig medium om die fantasie te laten zien, ook al zie
je dat de industrie die films niet het belangrijkst vindt. Ik hou
van fantasyfilms omdat we onszelf er zo makkelijk en totaal
in kunnen verliezen.
“Fantasie houdt je geest helder en gezond, tegenover de
druk en de details waarmee kinderen tegenwoordig al op
jonge leeftijd worden volgestopt. Pubers moeten zogenaamd
nadenken over personal branding en door alle druk lopen
zelfs jonge kinderen al bij psychologen. Blijf alsjeblieft zo
lang mogelijk kind. Ook als je volwassen bent. En dus ga ik
met mijn kinderen soms naar Jump Square Amsterdam om
zelf op de trampoline te staan. The Neverending Story zal altijd mijn favoriete film blijven, maar ik wou dat er meer van
zulke films zouden verschijnen.”

FEARGAL AGARD
HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM

Sinds ik met een Duitse samen ben, kijk ik
regelmatig naar het Duitse journaal. Ze ziet het
als een lapmiddel voor opwellende heimwee.
Favoriet is Heute Journal, een ernstig nieuwsprogramma van een half uur dat sinds eind
jaren zeventig dagelijks wordt uitgezonden.
Duitser dan dit krijg je het niet. De presentatoren zijn nationale bakens van verstandigheid,
die achter een bureau zo groot als een slagschip
op geruststellende wijze berichten over de
belangrijkste Nachrichten van de dag. Ze zijn de
sterren van het programma: Gundula Gause,
Klaus Kleber en Marietta Slomka. Alle drie zouden je leraar maatschappijleer kunnen zijn. Hun
presentatie is extreem onderkoeld, gespeend
van het kleinste spoortje sensatiezucht.

Toch zijn het geen kille, karakterloze Playmobilfiguren, zelfs al is hun kleding van een verpletterende stijfheid. Op de vooravond van de
Russische verkiezingen hield Klaus Kleber een
interview met de Russische dissident-oligarch
Chodorkovski. Door de ene goedgeïnformeerde
en scherpe vraag na de andere te stellen kreeg
de nieuwslezer voor elkaar dat de Rus niet
alleen de dingen zei die hij graag kwijt wilde
over zijn rivaal Poetin maar en passant licht
wierp op zijn eigen verleden en belangen. Geen
van de presentatoren schrikt terug voor pittige
eigen analyses bij het inleiden van een item. Als
er iets aan iemand gevraagd wordt gaat het
altijd om een hoogleraar, CEO, gezagsdrager of
andere expert, als het even kan met baard en
vlinderdas. ‘Vox popjes’ komen nauwelijks voor.
Als de Duitsers vinden dat de mening van de
man/vrouw op straat evenveel waard was als
die van Gause, Kleber en Slomka zouden ze niet
massaal naar Heute Journal kijken.
Hoe anders dan het NOS Journaal, dat in een
permanente angst leeft om de gewone Nederlander op een of andere manier voor het hoofd
te stoten. De succesformule van Heute Journal
schuilt in de volmaakte voorspelbaarheid. Het
programma is saai – tientallen uitzendingen op
een rij die openen met de stagnatie van de
Duitse formatie – maar geeft je áltijd het gevoel
dat alles in Ordnung is. Ook al zijn er natuurrampen en doen populistische politici onverstandige dingen. Zolang mensen als Gundula,
Klaus en Marietta op tv komen is er hoop.
EBELE WYBENGA
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Lady Bird
verbeten soort intensiteit, waarbij haar zelfvertrouwen het wint van haar talent. Het is Julie, hoe verlegen
ook, die echt kan zingen. Lady Bird kijkt vol trots, bijna
verliefd, terwijl haar vriendin optreedt. Maar als Julie
uiteindelijk wordt gecast in een grotere rol, gunt Lady
Bird het haar niet. Ik had nog wel een jurk aan, roept ze
voordat ze uit beeld loopt. De camera blijft bij Julie, blij
met haar grote rol maar niet in staat om haar vreugde
te delen met haar beste vriendin. Op die momenten
verschuift het perspectief, en ook onze sympathie, van
Lady Bird naar de ander.
Gerwigs blik is die van een volwassene die terugkijkt
op haar leven. De kijker leeft weliswaar mee met Lady
Bird, maar staat niet in haar schoenen. Gerwig laat je
niet met haar zwelgen, in liefdesverdriet of in zelfmedelijden. Als er ruzie wordt gemaakt, zie je dat twee
mensen gelijk hebben. Als Lady Birds moeder op haar
vit, begrijp je waarom. Gerwig zet een stap naar achter
en kijkt met de genuanceerde blik die komt met de tijd.
Die afstand werkt als een gelijkmaker: niemand is fout
of goed; iedereen is simpelweg menselijk. Maar het
zorgt er ook voor dat je Lady Bird niet altijd even goed
kan volgen. Waarom wil ze eigenlijk zo graag weg uit
Sacramento? Waarom spreekt cultuur, of het idéé van
cultuur, haar zo aan? Waarom zegt ze op zeker moment
dat ze graag mee zou doen aan een wiskundeconcours
terwijl het haar slechtste vak is? Gerwig, wier biografie
opvallend veel gelijkenissen toont met de synopsis van
Lady Bird, schetst haar hoofdpersoon net iets te grof.

Greta Gerwig zoomt in Lady Bird
een schooljaar lang in op Lady
Birds leven. Op haar matige
cijfers en haar brutale mond,
waarmee ze zich zo vaak in de
nesten werkt. Steeds weer laat
Gerwig Lady Birds lelijkste
kanten zien. De kijker ziet het
grote plaatje waar Lady Bird
DOOR BASJE BOER
zelf blind voor is.

Roze gips

De tijd verstrijkt. Lady Birds vader wordt ontslagen.
Moeder Marion maakt zich zorgen om geld, zoals ze
altijd doet. Problemen dienen zich aan en worden
opgelost, of ze worden gewoonweg vergeten. De kordate montage van Nick Houy weerspiegelt de manier
waarop Lady Bird de pas erin houdt. Verdriet duurt een
liefdesliedje lang, daarna worden de mascaratranen
weggeveegd. Gerwig houdt haar scènes kort, en sluit ze

VERDRIET DUURT EEN LIEFDESLIEDJE LANG
De zon staat laag. Na een werkdag in het ziekenhuis
rijdt Marion McPherson naar huis. Het warme licht van
de nazomer wringt zich tussen de boombladeren door
terwijl ze voorbij de monumentale Tower Bridge rijdt,
langs de brede Sacramento River waar de vogels laag
overheen vliegen. Marion bekijkt de huizen en de straten, alles is gedompeld in goud. Haar dochter, die zich
Lady Bird laat noemen, omschrijft Sacramento als “the
midwest of California”: saai, onbeduidend, nietszeggend. Maar bekeken met Marions blik is de stad prachtig. Met Lady Bird brengt regisseur en scenarioschrijver
Greta Gerwig, zelf opgegroeid in Sacramento, een ode
aan de stad die haar hoofdpersoon haat.
Gerwig, die met prijzen, Oscarnominaties en lovende kritieken wordt onthaald als een opwindend nieuw
talent, staat feitelijk al meer dan een decennium op
filmsets. Na het theater te hebben verruild voor film,

begon Gerwig haar carrière begin jaren nul als actrice in de navelstaarderige filmstroming mumblecore.
Omdat die films voor nagenoeg geen budget werden
gedraaid, droeg iedereen op de set zijn steentje bij,
waardoor Gerwig min of meer noodgedwongen alle
facetten van het vak leerde. Later speelde ze in grotere
films, van regisseurs met wortels in de indie-scene:
Whit Stillman, Woody Allen, Noah Baumbach, Mike
Mills. Ze schreef scenario’s. Ze co-regisseerde Nights
and Weekends met Joe Swanberg, in 2008. Haar bijdrage aan Baumbachs Frances Ha (2012) en Mistress America (2015), waarin ze niet alleen de hoofdrol speelde
maar waarvoor ze ook meeschreef aan het script, is niet
te onderschatten. Toch is Lady Bird ontegenzeggelijk
haar debuut. Dit is het werk van iemand die iets heeft te
bewijzen.

Koppig

Het is 2002. Een nieuw schooljaar begint. Lady Bird,
die naar de Katholieke high school Sacred Heart gaat,
heeft nog een jaar te gaan voordat ze naar college gaat.
Welk college precies, dat weet ze nog niet. De plaatselijke school is goed genoeg, vindt haar moeder. En
trouwens, meer kunnen ze ook niet betalen. Maar Lady
Bird wil naar de oostkust, naar New York bijvoorbeeld,
waar er tenminste cultuur is. Niet dat ze per se geïnteresseerd is in cultuur. Niet dat ze ook maar enig idee
heeft van wat ze zou willen, of zou kunnen doen. Ze wil
vooral weg. Naar een andere stad, waar ze iemand anders kan zijn. Niet Christine, maar Lady Bird.
Een schooljaar lang zoomt Gerwig in op Lady Birds
leven. Op haar matige cijfers en haar brutale mond,
waarmee ze zich zo vaak in de nesten werkt. Haar bijdrage aan de schoolmusical en haar bijbaantje in een

koffiezaak. Haar verkering, de eerste keer seks. Haar
ouders en broer, haar beste vriendin. Steeds weer laat
Gerwig Lady Birds lelijkste kanten zien, niet en passant
maar expliciet, alsof het haar erom te doen is. Lady
Bird is koppig. Ze is egocentrisch, naïef en overmoedig.
Haar emoties schakelen heen en weer tussen Dit Is
Het Ergste Wat Ooit Is Gebeurd en don’t care. Ze gaat
zozeer op in haar eigen beleving dat ze geen oog heeft
voor de mensen om haar heen. Ze ziet alleen zichzelf.

Jurk

De kijker ziet het grote plaatje waar Lady Bird zelf
blind voor is. Gerwig zoomt uit en laat de impact zien
van het onnadenkende gedrag van haar hoofdpersoon.
Lady Bird en haar beste vriendin Julie doen auditie voor
de schooluitvoering van Stephen Sondheims Merrily
We Roll Along. Lady Bird, all dressed up, zingt met een

af met een punchline of clou. Hier en daar gebruikt ze
ultrakorte shots om scènes aan elkaar te rijgen tot een
sequentie. Onverwacht liefdesverdriet openbaart zich
in drie korte scènes. Direct erna zien we hoe het roze
gips van Lady Birds gebroken arm gaat. De knip in het
gips wordt gespiegeld in de knip van de editor. Knip –
en het gips ligt in de vuilnisbak. Dat Lady Bird er klaar
mee is, wil Gerwig maar zeggen. Next.
“Het is duidelijk dat je veel van Sacramento houdt”,
concludeert het schoolhoofd, zuster Sarah Joan, als ze
het opstel heeft gelezen waarmee Lady Bird toelating
doet bij een aantal colleges. Dat ze gewoon goed oplet,
werpt Lady Bird tegen. “Denk je niet dat dat hetzelfde
is?” vraagt de non. Ze herhaalt die twee zaken met nadruk: ‘Love. And attention.’ Zuster Sarah Joan had het
over Gerwig zelf kunnen hebben, die zo zichtbaar aandacht, zorg en warmte stak in ieder detail van haar film.

Alles staat op zijn plek, over ieder aspect dacht ze na.
In de puntgave dialogen staat geen woord te veel, geen
scène duurt te lang.
Lady Birds pretentieuze love interest Kyle zit op een
auto: rug recht, een boek in de ene hand, de andere
hand in zijn zij: een poseur if ever there was one. Half
geïnteresseerd kijkt hij naar Lady Bird op, die net een
streek heeft uitgehaald. “That’s hella tight”, zegt hij
achteloos en zonder te knipperen. De humor van Lady
Bird zit niet alleen in snedige dialogen maar ook in de
nauwkeurige manier waarop een personage als Kyle
wordt geschetst. Ze laat zien hoe belachelijk hij is zonder hem belachelijk te maken. Uiteindelijk zijn al haar
personages de moeite waard om te leren kennen. De
hoofdrollen worden sterk ingevuld (Saoirse Ronan en
Laurie Metcalf kregen Oscarnominaties voor hun rollen
als respectievelijk Lady Bird en Marion), maar juist ook
de kleine rollen zijn indrukwekkend, tot een piepklein
en diepontroerend rolletje van theateracteur Stephen
Henderson aan toe.

Popliedje

In een interview vertelt Gerwig hoe ze editor Houy instrueerde: Lady Bird moest aanvoelen als een popliedje
waarvan je je pas realiseert hoe somber het is als het
op een lager tempo wordt gecoverd. De vergelijking
met popmuziek is inderdaad passend. Lady Bird is
luchtig, vlot en toegankelijk als een radioliedje. Het is
een film vol hooks, geraffineerd verteld en met precisie
uitgevoerd. Maar de film past zo goed in elkaar dat je,
tegen het einde, naar lucht snakt. Van de twee films die
Gerwig tot dusver met Noah Baumbach maakte (die
overigens ook haar geliefde is) is Mistress America de
mindere. Maar wanneer die recht-toe-recht-aan-film
tegen het einde abrupt een wending neemt en verandert
in een klucht, inclusief het eindeloos in- en uitlopen
van kamers, voelt dat verrassend gewaagd. Zo’n onverwachte afslag had niet misstaan in Lady Bird. Met een
titelfiguur die het zichzelf en de mensen om haar heen
zo moeilijk maakt, had de film best mogen wringen.
De Tower Bridge, de brede Sacramento River. De zon
staat laag en kleurt de lucht goud. Het is de nazomer
van 2003, een nieuw schooljaar vangt aan. Dit keer is
het Lady Bird die in de auto zit. Ze heeft net haar rijbewijs gehaald en bekijkt Sacramento met een nieuwe
blik. Ze stuurt mee met de bochten, ze verkent de lijnen
van de wegen. Ook zij ziet hoe het zonlicht door een
zeef van boombladeren prikt. Je kan nog zo anders zijn
dan je moeder, maar je lijkt op elkaar. Je kan nog zo ver
weg gaan, maar je hoort bij de mensen die je achterliet,
bij de stad waar je vandaan komt. Net als een popliedje,
langzaam of snel, ontvouwt Lady Bird zich volgens een
symmetrische structuur. “Are you ready to go home?”
vraagt Marion in de eerste scène aan haar dochter. Ze
moet een film lang op het antwoord wachten. Lady Bird
moet bij haar weggaan om te weten dat het antwoord
altijd “ja” zal zijn. De laatste woorden van de film zijn
aan haar gericht: “Thank you.”
Lady Bird

VERENIGDE STATEN, 2017 | 94 MINUTEN |

REGIE GRETA GERWIG | MET SATIRES RONAN, LAURIE
METCALF, TRACY LETTS | DISTRIBUTIE UPI | TE ZIEN
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Have a Nice Day

GANGSTERS, AASGIEREN
EN SCHILDPAD-VIAGRA
Plastische chirurgie, Steve Jobs, het nut van
studeren, een kartonnen verkeersagent, de
vrije markt, bedplassen, schildpad-viagra,
X-ray-brillen - alles komt voorbij in deze eigen
zinnige animatietriller over tobbers en dromers
DOOR LEO BANKERSEN
in het huidige China.
Een gestolen tas met een miljoen yuan oefent een
buitengewone aantrekkingskracht uit op een bonte
verzameling figuren in een anonieme Chinese stad.
Geld: niet alleen aanjager van hebzucht, maar ook van
dromen. Wanneer die tas opengaat zien we dat de felbegeerde biljetten nog steeds getooid zijn met de beeltenis van Mao, de grote roerganger van weleer.
Ironisch? Zeker. Toch hoefde regisseur-scenarist-animator Liu Jian dat niet te verzinnen. Zo is er
in deze originele, met abrupt geweld en droge humor
doorsneden animatiefilm wel meer dat realistischer
is dan je zou verwachten. En niet alleen de stem van
Trump die even opduikt in een radioprogramma.
De kluwen van gebeurtenissen wordt in gang gezet door de mismoedig kijkende loopjongen van een
plaatselijke gangster. Normaal zou hij geen vlieg kwaad
doen, maar nu hoopt hij dat zijn vriendin met dat miljoen haar mislukte facelift kan laten herstellen. Nog
niet vermoedend dat een huurmoordenaar hem al op
het spoor is, terwijl ook een miskende uitvinder, de
uitbaatster van een eethuisje, een non-conformistisch
koppel en anderen het geld zien als ticket naar een beter leven.
Zo blijken die verwikkelingen rond de van hand
tot hand gaande tas te fungeren als aanloop naar een
levendig mozaïek van het aan chaotische verandering
onderhevige China. Naast de oude, schilderachtige
steegjes met eettentjes en bedelaars doet verderop
een zware drilboor de buitenwijk op zijn grondvesten
schudden.

Johan Leysen
Gilles de Schryver

resurrection
een film van

Kristof Hoornaert

Shangri-La

nu te zien in de filmtheaters

vanaf 19 april in de filmtheaters

De aanstekelijk laconieke manier waarop Liu Jian ons
dit alles voorschotelt is door menigeen al vergeleken
met het werk van Tarantino. Aan de andere kant kun
je stellen dat Liu als een echte vrijbuiter gewoon zijn
eigen ding doet en zich weinig aantrekt van bestaande
formules. In de grijnzende koppen op de achtergrond
van de scène waarin de gangsterbaas een oude vriend
martelt, herkennen we een link met hedendaagse beeldende kunst in China.
Liu is in die sector opgeleid, maar verruilde de schilderkunst voor animatie. Qua beeldvoering en montage
lijkt Have a Nice Day op een normale speelfilm, maar
dan wel een die getekend is als een adembenemend
mooie, levensechte en rijk gedetailleerde graphic novel.
De animatie kun je expressief minimalisme noemen,
waarbij je toch soms ogen tekortkomt.
Het is een stijl die voortreffelijk past bij de nuchtere
verteltrant. Soms een tikkeltje absurdistisch, dan weer
heel betrokken en melancholiek met momenten van
onverwachte schoonheid. Compleet met droge dialo-

Zo zet Liu onderkoeld maar treffend het hedendaagse
China tegenover de gepropageerde heilstaat.
Vorig jaar was Have a Nice Day de opvallende uitsmijter van de Berlijnse competitie. Aansluitend trok de
film veel aandacht op een groot aantal andere festivals,
waaronder het Holland Animation Film Festival. China
zelf aarzelde lang met de uitbreng. Begin dit jaar kwam
een enigszins aangepaste versie met een minder grimmig slot daar toch in de bioscoop.

gen en filosofische terzijdes. En plotseling ook een uitbundig visioen van een paradijselijk Shangri-La, getekend in de stijl van oude communistische propaganda.
Vergeet bovendien de prachtige soundtrack niet.

LIU JIAN OVER
HAVE A NICE DAY
Hij maakt geen animatiefilms, zegt Liu Jian, maar
‘geanimeerde films’: shots en montage zijn geïnspi
reerd door live-action speelfilms. De eerste Chinese
animatie in de Berlinale-competitie ooit bleek een
van de hoogtepunten van het festival.

“

Ik ben opgeleid als landschapsschilder en zie mijn
films als het verlengde daarvan”, vertelt Liu Jian op de
Berlinale van 2017. “Inderdaad zijn de landschappen
in mijn film belangrijk, maar volgens mij kun je zeggen
dat Have a Nice Day zélf een landschap is. Het toont het moderne China, via een doorsnee Zuid-Chinees stadje. De personages zijn mensen uit verschillende sociale klassen die met
elkaar te maken krijgen, aan de randen van de stad. Allemaal
vanwege één tas met geld, die hun levens verandert.”
Er zitten een paar afwijkende, merkwaardige scènes in
Have a Nice Day. Een lang live-action shot, ongeveer halverwege, van stromend water. Een wilde karaoke-videoclip

Have a Nice Day

CHINA, 2017 | REGIE LIU JIAN | 77

MINUTEN | MET STEMMEN VAN ZHU CHANGLONG, YANG
SIMING | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN
VANAF 26 APRIL EN ONLINE VIA

picl.nl



vol persiflages op communistische propagandabeelden. En
enkele zeer recente verwijzingen, waaronder een nieuwsfragment over Trumps verkiezingsoverwinning – ongebruikelijk actueel in een lange animatie.
“Wat dat laatste betreft: dat is een truc die ik altijd gebruik. Zoals u weet duurt het altijd lang om een animatiefilm te maken; in dit geval drie jaar. Wat drie jaar geleden
actueel is, is dat nu niet meer. Daarom laat ik lege plekken
in de film, die ik pas op het laatste moment invul. Het is net
als met koken: je bent bezig met het recept en opeens krijg
je het gevoel dat je nog een sterk kruid nodig hebt. Zo kwamen we uit op deze combinatie van Chinese propaganda en
Amerikaanse popart. En de scène met stromend water is
een van mijn favorieten. Het is een experiment met de filmtaal; structureel gezien is het een lege plek. Emotioneel
geeft de scène je de gelegenheid om op adem te komen.
Elke kijker zal natuurlijk z’n eigen interpretatie hebben,
maar voor mij is het water een metafoor voor het menselijk
lot. Net als bij stromend water is er niets wat je ertegen
kunt doen. Je kunt het niet stoppen, je kunt het niet veranderen. Het lijkt wel of we keuzes hebben in het leven, maar
dat is niet zo.”
KEES DRIESSEN


LEES HET VOLLEDIGE INTERVIEW OP

filmkrant.nl
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Mahamat-Saleh Haroun over Une saison en France

‘VLUCHTELINGEN
ZIJN GEEN
STROOM MAAR
INDIVIDUEN’

Je hebt bij films over vluchtelingen twee
keuzes, vindt de Tsjaadse filmmaker MahametSaleh Haroun: je kunt uitzoomen op hun mas
saliteit, of inzoomen op hun individualiteit.
Dertig jaar na zijn eigen aankomst in Frankrijk
deed hij dat laatste: ‘Migratie is zo eigen aan de
mens, dat als je dat een halt wilt toeroepen, je
net zo goed het einde van de mensheid kunt
DOOR DANA LINSSEN
aankondigen.’
Une saison en France is een film over een man die met
zijn twee kinderen en zijn nieuwe liefde een bestaan in
Frankrijk probeert op te bouwen. Tijdens het afgelopen Filmfestival Rotterdam probeer ik met regisseur
Mahamat-Saleh Haroun de meest uitgebeende manier
te vinden om het verhaal samen te vatten. We hebben
het erover welke informatie nodig is om de geschiedenis van Abbas, zijn broer Etienne, de kinderen Asma
en Yacinne en bloemenverkoopster Carole te kunnen
kaderen. Aan het begin van de film wijst niets erop
dat Abbas een asielzoeker uit de Centraal-Afrikaanse
Republiek is die op het punt staat uit de procedure te
worden gegooid. Hij is een man die onder erbarmelijke economische omstandigheden probeert voor zijn
gezin te zorgen. Dat is een universele geschiedenis.
Langzamerhand wordt die ingevuld met details die het
verhaal van Abbas zowel specifieker en intiemer als van
een algemener belang maken. Het is een manier van
vertellen die we kennen uit zijn eerdere films over de
burgeroorlog in Tsjaad (Daratt uit 2006 en Un homme
qui crie, 2010): hij houdt er niet van om de toeschouwer
tijdens het kijken bij te lichten, beklemtoonde Haroun
in Rotterdam. “Ik wil dat de toeschouwer eerst met de
menselijke kant van het verhaal kennismaakt, en dan
met het grote wereldpolitieke beeld erachter. Dat heeft
heel erg met mijn opvoeding en culturele achtergrond
te maken. Film is als een ontmoeting. Als ik jou net leer
kennen vraag ik je niet als eerste wat je doet en waar je
vandaan komt. Misschien bied ik je eerst iets te drinken
aan en praten we over kleine zaken. Het gaat erom wie
je bent.”

Vluchteling

Mahamat-Saleh Haroun kwam zelf dertig jaar geleden
als vluchteling via Kameroen naar Frankrijk uit een

door oorlog verscheurd Tsjaad. Voor hij in Parijs film
studeerde werkte hij als journalist in Bordeaux. Maar
toen hij zijn eerste film maakte – de documentaire
Bye Bye Africa (1999) – keerde hij terug naar Tsjaad.
Une saison en France is de eerste film die hij in en over
Frankrijk maakte.
“Na dertig jaar kun je langzamerhand wel van mij
verwachten dat ik een standpunt heb over de positie
van migranten in Frankrijk. Het werd tijd om mijn verhaal te vertellen, maar niet vanuit mijn perspectief. Ik
wilde iets over de ervaringen van vluchtelingen vertellen aan de hand van een actuele situatie. Zo kwam
ik bij de Centraal-Afrikaanse Republiek. De oorlog
daar is een van de onzichtbare rampen die zich momenteel voltrekt. Een paar jaar geleden begon het me
in Tsjaad op te vallen dat er steeds meer vluchtelingen
uit de Centraal-Afrikaanse Republiek binnenkwamen
die door probeerden te reizen naar Frankrijk. Maar
het conflict daar scoort niet hoog in de vluchtelingen-top-tien. Voor Europa is er een gevoelsmatige
afstand. Theoretisch kun je vanuit Syrië over land naar
Europa lopen. Afrika, dat zijn die donkere mensen die
in bootjes over de Middellandse Zee komen. Dat wordt
ervaren als een probleem van de ander.”

Dramatische clichés

We keren terug naar het begin van ons gesprek. Wat
moeten we weten over Abbas? We zien dat hij zwart is,
maar dat zegt niets over zijn status. Als toeschouwer
begin je ook vanzelf al van alles in te vullen. Haroun
vindt het geen ‘spoilen’ om het daarover te hebben.
“Dat is juist het gesprek dat ik op gang wil brengen. Na
de ontmoeting volgt het gesprek. In mijn film heb ik
niet alleen willen laten zien hoe vluchtelingen politiek
en administratief behandeld worden, maar ook willen
aankaarten hoe ze doorgaans in mainstream films worden afgebeeld. We zien vluchtelingen in overladen rubber bootjes op zee. Illegalen die buiten de maatschappij
vallen, ten prooi vallen aan economische slavernij of
afglijden in de criminaliteit. Dat is allemaal waar. Maar
het zijn ook dramatische clichés zonder welke een film
niet als spectaculair genoeg wordt ervaren. Veel te
weinig zie je een film over iemand met een naam en een
gezicht.

De kille
lichtstad
Het melancholische Une saison en France
suggereert dat Europa een soort toren
van Babel is geworden. We praten met el
kaar, maar niemand luistert, of niemand
begrijpt elkaar.

“Je hebt bij films over vluchtelingen twee keuzes:
je kunt uitzoomen op hun massaliteit, of inzoomen
op hun individualiteit. Ai Wei Wei heeft in zijn documentaire Human Flow het eerste gedaan. Maar zodra je
vluchtelingen als een stroom opvoert, maak je ze anoniem en gezichtsloos. Zo schep je uiteindelijk afstand.
Ook als je de beste bedoelingen hebt. Daarom heb ik
ervoor gekozen om iets van hun persoonlijke leven te
laten zien. Een vader die eten kookt voor zijn kinderen,
liedjes voor het slapen zingt.”

Afrika is een realiteit

Abbas en Etienne zijn academici. Dat maakt het des te
schrijnender dat ze in Frankrijk met racisme en vooroordelen worden geconfronteerd en nederige baantjes
moeten vervullen: ze bevinden zich in een driedubbel
isolement, juridisch, maatschappelijk én intellectueel.
Overdag slepen ze met kratten op de markt, ’s avonds
filosoferen ze over Afrika. Als we voldoende tijd met ze
hebben doorgebracht, mogen we ze van Haroun leren
kennen. En daarmee leren we ook zijn eigen gedachten
kennen.

“Op een gegeven moment zegt Etienne: ‘De Centraal-Afrikaanse Republiek is een fictie’. Dat is de kern
van het hele proces van kolonialisme, dekolonisatie en
neokolonialisme in Afrika. Je trekt een streep over de
landkaart. Verzint een land. Geeft het een naam. Dan
voer je er een taal in, wat vaak de taal van de oude koloniale overheerser was, en een muntsoort, die gekoppeld
is aan de Wereldbank. Dan blijkt dat er eigenlijk helemaal geen breuk is geweest tussen kolonialisme, dekolonisatie en neokolonialisme. Het is hetzelfde systeem
met andere middelen.
“Hoe maken we van Afrika nu weer een realiteit?
Dat is de vraag. De meeste mensen in Afrika zijn
vreemdelingen in hun eigen land. Die de taal van de
voormalige overheerser niet spreken, en daarom los
van alle etnische en culturele conflicten, in hun eigen
land al uitgesloten zijn van de meest simpele voorzieningen. Hoe gaan we dan ooit nadenken over in wat
voor samenleving, wat voor gemeenschappelijkheid we
willen leven? Wat voor ons het beste politieke systeem
is? Het is mijn taak om mensen over dit soort vragen te
laten nadenken.”

Gedeelde herinneringen

“Film speelt daarbij een rol, want films, en kunst in het
algemeen, kunnen een stem geven aan wat ons bindt,
in plaats van wat ons scheidt. Een beeld geven van gedeelde geschiedenissen, en gedeelde herinneringen.
Dat gaat niet alleen over de Afrikaanse identiteiten.
Maar over wat het betekent om een mens te zijn. We
hebben namelijk als mens allemaal gedeelde herinneringen die te maken hebben met hoe we Abbas leren
kennen: als vader, als iemand die voor zijn naasten
zorgt, als iemand die rouwt, lief wil hebben, zich ontoereikend voelt, aangetast in zijn mannelijkheid. Dat
is ons gedeelde bewustzijn als mens.
“Het verlangen om een betere toekomst te zoeken
hoort daarbij. Daarom zijn migratiestromen ook zo
oud als de wereld, en zo eigen aan de mens. De mens
beweegt. Hij is nieuwsgierig. Creatief. Inventief. Wil
voorwaarts. Mensen die geloven dat je migratie kunt
stoppen, een halt moet toeroepen, geloven feitelijk dat
mensen moeten ophouden met bewegen. Dan kun je net
zo goed het einde van de mensheid aankondigen.”
5

Een seizoen in Frankrijk: de titel doet denken
aan een veelvoud aan films waarin een jonge
hoofdrolspeler zijn zomer doorbrengt in het
zonovergoten Frankrijk. Regisseur Mahamat-Saleh Haroun verwijst juist naar de beslommeringen van de Afrikaanse vluchteling
Abbas en zijn twee kinderen, tijdens een
winter in Parijs. Ze zijn gevlucht uit de door
oorlog geteisterde Centraal-Afrikaanse Republiek. Voor het eerst in zijn ruim dertigjarige carrière als filmmaker verlegt Haroun –
geboren in Tsjaad, woonachtig in de Franse
hoofdstad – zijn blik van de koloniën naar de
kolonisator; van Franstalig Afrika naar
Frankrijk.
In de kille lichtstad is Abbas (Eriq Ebouaney) in afwachting van de beslissing over zijn
asielaanvraag. Vreugdevolle momenten verzachten het onbestemde gevoel dat hiermee
gepaard gaat: Française Carole (Sandrine
Bonnaire) ontfermt zich – zolang het nog
kan – over haar Afrikaanse liefdespartner en
zijn kroost. Kleine melancholische gestes
onderschrijven de gedachte dat de wanhoop
nog kan worden bedwongen: elkaars handen
vasthouden, het opensnijden van een papaja,
het delen van een glas wijn. De viering van
een verjaardag levert een ontroerende scène
op: in een statisch shot zien we de feesttafel
in de flat, met een gezelschap dat voor even
niet stilstaat bij hun lot, met op de achtergrond het in beton gegoten, industriële Parijs.
Later in de film wordt gesuggereerd dat
Europa is verworden tot een soort toren van
Babel. We praten met elkaar, maar niemand
luistert, of niemand begrijpt elkaar. Die staat
van wanorde leidt tot de evidente vraag, gesteld vanuit het vluchtelingenperspectief:
worden we in Europa als mens bejegend?
Haroun geeft hier geen eenduidig antwoord
op, hoewel de voortekenen niet gunstig zijn.
Er zijn meer films gemaakt die zich afspelen
in het deplorabele Parijs en vraagtekens zetten bij de gevolgen van het Franse koloniale
verleden, zoals 35 Shots of Rum (2008) en
Caché (2005). Net als die films is Une saison
en France hoopvol en beklemmend tegelijk.
OMAR LARABI

Une saison en France

FRANKRIJK, 2017 | REGIE

MAHAMAT-SALEH HAROUN | 97 MINUTEN | MET ERIQ
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Nanouk Leopold over Cobain
werd, werd letterlijk van straat geplukt. “We hadden
een castingbureau in Rotterdam opdracht gegeven
iemand te vinden die zowel jeugdig als volwassen
oogde. Cobains moeder is een junkie en niet in staat
om moeder te zijn – in feite is hij de volwassene in die
relatie. Aan de andere kant is Cobain ook een jongen
van vijftien, die nog vrij en ongebonden wil leven. Als
toeschouwer moet je die twee kanten van zijn persoonlijkheid zien wringen.”
Keizer stond ergens op een schoolplein te roken,
toen hij voor een casting werd gevraagd. “Het leek hem
wel lachen”, herinnert Leopold zich met een grijns,
“maar hij was niet meteen overtuigd. Hij kwam bij de
eerste castingsessie niet eens opdagen. Een klasgenootje van het Grafisch Lyceum Rotterdam moest hem
overtuigen. Ik ben blij dat hij dat gedaan heeft, want
deze film valt of staat bij de hoofdpersoon. Bas zit letterlijk in elke scène en is heel relaxed voor de camera.
Achter de camera ook trouwens, want hij vond het
geweldig om met cameraman Frank van den Eeden mee
te kijken. Welke lenzen gebruik je voor dat shot, wilde
hij dan weten. Of hoe creëer je een bepaald effect met
de belichting? Soms moest ik hem letterlijk achter de
camera wegslepen, haha.”

Jeugdfilm

EEN JONGE GIDS DOOR DE
ONDERWERELD VAN ROTTERDAM

Voor het eerst verfilmde Nanouk Leopold een
scenario dat ze niet zelf schreef. Met Cobain
maakte ze een levendige en dynamische film
over de veerkracht van jonge mensen en
worstelen met het gewicht van het verleden.

DOOR GUUS SCHULTING

Voor wie bij Nanouk Leopold nog altijd denkt aan de
minutieus gecomponeerde shots van Wolfsbergen of
de existentiële twijfel van Guernsey, zal Cobain even
wennen zijn. In Leopolds zesde speelfilm zwiept en
schudt de camera achter de probleemtiener Cobain
(Bas Keizer) aan en de straten van Rotterdam door,
waar excentrieke pooiers, junks en prostituees continu
om aandacht schreeuwen. Zintuiglijke cinema zou je
het kunnen noemen, want in het coming of age-drama
kun je soms bijna letterlijk kijken, horen en voelen als
het vijftienjarige hoofdpersonage. De film ging in première op het afgelopen filmfestival van Berlijn, waar de
reacties positief waren. Enkele weken later spreken we
Nanouk Leopold in haar thuisstad Rotterdam in bioscoop Kino, waar ze een atelier heeft.

Toeval

Eigenlijk was het scenario van Cobain niet voor Leopold bedoeld, ook al werd het geschreven door Stienette Bosklopper, vaste producent en vriendin van Leopold, die hiermee haar schrijfdebuut maakt. “Stienette
werkte al een tijdje aan het verhaal en vroeg of ik het
kon lezen. Ze zocht advies bij het vinden van een geschikte regisseur. Al lezende dacht ik echter: maar dit
wil ik doen! Ik was wel een beetje klaar met die donkere
films en wilde iets totaal anders maken. Iets met genre-elementen bijvoorbeeld of juist een heldere, dynamische film. Iets waar ik energie van kreeg.”
Boskloppers scenario is aan de ene kant spijkerhard:
Cobain sleept zich van opvang naar opvang, onderwijl
is hij op zoek naar zijn drugsverslaafde moeder Mia
(Naomi Velissariou). Maar het heeft ook een lichtere,
menselijke zijde. “Dat contrast sprak me enorm aan.
Het speelt zich af aan de onderkant van de maatschappij, maar Cobain is een overlever, een handelend personage. Iemand die volop in het leven staat en uiteindelijk
vooral zijn moeder redden wil. Zo was het scenario ook
geschreven: vol vaart, contrast en snelheid. Precies het
soort project waar ik behoefte aan had.”
Werken met een vaststaande structuur gaf Leopold

ook een vrijheid die ze nog niet eerder kende. “Het
verhaal stond als een huis, waardoor we tijdens de opnames meer improviserend konden werken. Met een
kleine groep zijn we gewoon de straten van Rotterdam
opgegaan. Om te filmen op het Zuidplein bijvoorbeeld
of bij een opvang voor daklozen. Al draaiende gaf ik
dan opdrachten aan de acteurs: ga daar heen, pak dat
op, kijk hierheen. Waar zij dan weer op reageerden. Als
crew word je gaandeweg heel intuïtief. Dan moest ik
ineens weer bukken omdat cameraman Frank van den
Eeden een ingeving had en ik uit beeld moest blijven.
Of sprong de geluidsman opzij wanneer een acteur een
onverwachte beweging maakte.”

Debuut

Cobain voelt zodoende bijna als een regiedebuut. Het
is een dynamische trip door Rotterdam, die je niet alleen de belevingswereld van Cobain intrekt, maar waar
ook het enthousiasme voor het filmproces vanaf spat.
“Dat zat al in het scenario van Stienette. Het is gek om
te zeggen, maar al lezende zag ik primaire kleuren voor
me. Rood en gifgroen bijvoorbeeld. Dat soort contrasten hebben we ook opgezocht. Naast de jeugdopvang
waar we draaiden lag een braakliggend terrein, hele-

maal begroeid met immens hoog gras. Frank en ik zagen
er meteen de potentie van in. Cobain in een rood jack,
struinend door het groene gras. Een sprookjesachtige
scène, die z’n levenslust laat zien.”

Nog zo’n geluk was de casting van hoofdrolspeler
Bas Keizer, die in Berlijn door de internationale pers
werd geprezen als een van de grote ontdekkingen van
de film. Keizer, nog maar zeventien toen er gefilmd

Het is wel mijn moeder
Met Cobain, over een tiener die zijn ver
slaafde moeder en haar ongeboren kind
probeert te redden, bespeelt Nanouk
Leopold een heel ander register dan in
haar vorige films.
Op zijn opvallende naam na lijkt de vijftienjarige Cobain een doorsnee puber. Gesloten,
kwetsbaar achter een onaangedane blik, een
veilige afstand bewarend tot de wereld om
hem heen. Maar al in de eerste tien minuten
van Cobain wordt duidelijk hoe weinig
doorsnee zijn leven is. Zijn vader is niet-
bestaand, zijn moeder Mia is dakloos en kan
niet voor hem zorgen, maar is wel zwanger
van een volgend kind.
Er moet flink wat afstand worden over-

brugd tussen wat Cobain, gespeeld door debutant Bas Keizer, laat zien en wat de handeling vertelt. Want hoewel we begrijpen dat
hij al zijn hele leven grotendeels op zichzelf
is aangewezen, wijst niets in Cobains voorkomen daarop. En we kunnen wel verzinnen
waarom hij het op zijn heupen krijgt van het
haast utopische pleeggezin waar hij wordt
geplaatst, maar we zien het niet.
Het is een feit dat dit helemaal past in de
aanpak van Nanouk Leopold, die haar personages graag presenteert als een leeg doek: we
mogen zelf bij elkaar puzzelen waar ze vandaan komen en waarom ze doen wat ze doen.
Die keuze begint al bij haar uitgebeende
scenario’s waarin ze scènes tot hun meest
elementaire vorm terugbrengt en waarin re-

Cobain draait om de beleving van een vijftienjarige
en belandde daardoor in het Generation-programma
van de Berlinale, waarin films gericht op de jeugd zijn
opgenomen. “Eerst dacht ik: klopt dat wel? Is het echt
een jeugdfilm? Maar toen ik zag wat voor energie er los
kwam tijdens de vertoningen in Berlijn, heeft me dat de
ogen wel geopend. Twaalfhonderd tieners die helemaal
meeleefden. Bas kwam na afloop het podium op en die
hele zaal voelde zich zo verwant met hem. Alsof ze werkelijk samen met Bas op straat hadden geleefd en door
die ervaring sterker waren geworden.” Lachend: “Dat is
ook zoiets, hè. Dat ik op m’n oude dag een film over de
kracht van de jeugd maak. Het is in ieder geval een project dat me met nieuwe ogen heeft laten kijken.”
5

laties een gegeven zijn, door gewoonte in
model gekneed. Ze deed dat in films als Boven is het stil, Brownian Movement, Wolfsbergen, Guernsey en Îles flottantes.
Maar het scenario van Cobain, geschreven
door Stienette Bosklopper (ook producent
van deze en eerdere films van Leopold), bespeelt een ander register: minder geabstraheerd, meer anekdotisch. In het leven
van Cobain ontbreekt juist elke routine of
binding, waardoor het bepaald niet vanzelf
spreekt dat hij de noodzaak voelt zijn verslaafde, zorg mijdende moeder onder zijn
hoede te nemen. De woorden “het is wel
mijn moeder”, waarmee hij de beledigingen
afweert van Mia’s ex-pooier/-partner bij
wie hij onderdak vindt, volstaan niet om die
noodzaak ook voelbaar te maken.
Er komt wel meer uit de lucht vallen in
deze film, die meer nadruk legt op het tonen
van gebeurtenissen dan op het observeren

van personages of het ensceneren van situaties – zaken waarin Leopold nou juist zo
goed is, en waarin zij op háár manier een verhaal vertelt. Hoeveel Cobain ook meemaakt
in deze korte episode van zijn leven, de film
wekt gek genoeg niet de indruk dat zijn persoonlijke toekomst werkelijk op het spel
staat. Het levert de paradox op dat Cobain
misschien wel Leopolds minst ‘afstandelijke’ film is, maar dat hij mij meer onverschillig liet dan haar eerdere koele, gestileerde drama’s.
SASJA KOETSIER

Cobain

NEDERLAND 2017 | REGIE NANOUK LEOPOLD |

94 MINUTEN | MET BAS KEIZER, NAOMI VELISSARIOU,
WIM OPBROUCK | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN
VANAF 5 APRIL EN ONLINE VIA
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Zama
Met Zama keert de Argentijnse filmmaker
Lucrecia Martel terug naar de tijd voordat haar
land een land was. Een Latijns-Amerikaanse
Heart of Darkness. Een even betoverende als
DOOR DANA LINSSEN
verontrustende trip. 
Als er niet zoveel te zien zou zijn in Lucrecia Martels
nieuwe film Zama, dan zou je graag vaak je ogen dicht
willen doen tijdens het kijken, want er is zoveel te
hóren. Geluiden die beelden oproepen. Geluiden die
aan beelden voorafgaan.
Kikkers.
Krekels.
Geluidshuiveringen.
Radiofrequenties uit andere dimensies.
Auditieve hallucinaties bijna, die je dankzij een
vernuftig gebruik van het eindeloos vallende effect van
Shephardtoonladders naar andere tijden en instabiele werelden transporteren. Alsof het geluid het beeld
lostrilt en er altijd een werkelijkheid achter de werkelijkheid schuilt, waarin heden en verleden, droom en
werkelijkheid, utopie en dystopie verontrustend in elkaar overlopen. Immersief en betoverend. Een filmisch
vertekende ruimtetijd waaruit je niet kunt en niet wilt
ontsnappen. Hoe ziek en destructief hij ook is.

Koortsig koloniaal verleden

Voor haar vierde film na bijna tien jaar en na het afsluiten van haar trilogie over hedendaags Argentinië reisde
Martel (1966) af naar een koortsig koloniaal verleden.
Ze baseerde zich daarvoor op de gelijknamige Argentijnse roman van Antonio di Benedetto, een cultboek
uit 1956 over een Spaanse koloniale ambtenaar die
eind achttiende eeuw is vastgelopen aan de oevers van
de Paraguay-rivier bij Asunción. Het is zijn ‘heart of
darkness’, naar de beroemde koloniale roman van Joseph Conrad over de Congo, die later Francis Ford Cop
pola zou inspireren tot zijn Vietnam-film Apocalypse
Now. Net als Charlie Marlow en kolonel Kurtz is ook
Don Diego de Zama gestrand in de uiterwaarden van
wat hij als de beschaving ziet. Zama is het psychogram
van zijn heimwee, vervreemding en ontheemding.

You Say You Want
a Revolution
26 april – 25 mei 2018

Films, gasten & uniek materiaal

Argentijnse stichtingsjaren

Toevallig of niet doet Zama soms denken aan Jauja
(2014) van Lisandro Alonso; een van de andere toonaangevende Argentijnse filmmakers van het nieuwe
millennium, die een historische film maakte over een
kolonist die in een gedachtenlandschap verdwaalde.
Martel en Alonso waren altijd al de excentriekelingen
van de Argentijnse new wave van de late jaren negentig

© Bruno Barbey, 1968

Vijftig jaar na het revolutiejaar maken we samen de balans
op. Waar ging het over in 1968 en hoe zien we dat terug in
de ﬁlmkunst? Bekijk uniek materiaal uit de Eye-collectie.
Van vernieuwende speelﬁlms en kritische documentaires tot
nieuwsbeelden uit 1968.

$GT

Zama FILMSCHUUR HAARLEM, 7 APRIL
16.15 UUR, OMAR LARABI

APOCALYPSE TOEN
en verder, toen een nieuwe generatie filmmakers zich
in hun werk expliciet met de gevolgen van dictatuur en
economische crisis ging bezighouden. Martels eerdere
films – La ciénaga (2001), La niña santa (2004) en La
mujer sin cabeza (2008) – gingen weliswaar over het
verdrongen onderbewustzijn van de welgestelde witte
middenklasse in Noord-Argentinië, maar hadden meer
dan de films van generatiegenoten als Pablo Trapero,
Daniel Burman en Martín Rejtman een mystiek-mysterieuze ondertoon en waren minder geworteld in alledaags nieuw realisme. Net zoals in de films van Alonso
(La libertad, 2001; en Los muertos, 2004) had Martel
altijd al oog voor de moeizame verhouding tussen de
nazaten van de kolonisten en de oorspronkelijke bewoners. Het is alsof de tijd nu rijp is voor een verleden ouder dan het recente verleden, zoals bijvoorbeeld ook te
zien is in El movimiento (2015) van Benjamin Naishtat,
die ook teruggaat naar de Argentijnse stichtingsjaren.

Delirische droom

Zama is bijna plotloos, circulair. Martel beschreef haar
film als een dialoog met het verleden, in plaats van
een reconstructie. Vandaar dat terugkerende tekst- en
beeldflarden in discussie gaan met wat we zien. Steeds
een nieuwe context krijgen. Er is nergens houvast. Terwijl we met Don Diego wachten op nieuws over zijn terugkeer naar Buenos Aires en later naar Lerma, Spanje,
lijkt de tijd zich te herhalen. We zien Zama wachten,

keer op keer de gouverneur bezoeken (gespeeld door
drie verschillende acteurs, om zowel het voorbijgaan
van de tijd te onderstrepen, als de volkomen administratieve inwisselbaarheid van personages en situaties).
Hij heeft ontmoetingen met vrouwen die niet de zijne
zijn. Hij bespiedt ze als ze baden. Alsof ook zijn blik op
het andere geslacht een daad van koloniale toe-eigening is. Minnaressen, prostituees. En hij verlangt naar
de zijne. Thuis. Aan de andere kant van de oceaan. Als
er nog een thuis is. Een andere kant. Als er ooit een
echtgenote was. Steeds dieper raken we verstrikt in
deze delirische droom.
Ondertussen onderneemt hij een zoektocht naar de
beruchte bandiet Vicuna Porto, in de hoop dat als hij
diens bende weet op te rollen hij beloond zal worden
met een ticket de hel uit. Maar in plaats van avontuur
of vrijheid raakt hij verstrikt in een wrede genocide en
nog meer absurde bureaucratie, flarden van dialogen
en procedures die hij, en wij, al talloze malen heeft gehoord en die steeds minder betekenis krijgen. Alleen
het bloed. Dat is niet meer weg te wassen.
Zama

ARGENTINIË/BRAZILIË/SPANJE/FRANKRIJK/

NEDERLAND, 2017 | REGIE LUCRECIA MARTEL | 115
MINUTEN | MET DANIEL GIMÉNEZ CACHO, LOLA
DUEÑAS, MATHEUS NACHTERGAELE | DISTRIBUTIE
FILMFREAK | TE ZIEN VANAF 5 APRIL EN ONLINE VIA

picl.nl
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Digna Sinke over Bewaren - of hoe te leven

‘WAT LEUK DAT JE DAT
VLOERKLEED NOG HEBT’
De vele spulletjes die filmmaker Digna Sinke al
haar hele leven bewaart, geven haar geborgen
heid, zegt ze in haar documentaire Bewaren – of
hoe te leven. Ze koestert de herinneringen die
spullen bij haar oproepen. ‘Ik kan over ieder
bierviltje wel een verhaal vertellen.’ Toch lijkt
het einde van bezit nabij. Het is voor velen
DOOR MARISKA GRAVELAND
ballast geworden.
Digna Sinke ploft op de bruinrode bank van velours.
Die hebben haar schoonouders ooit voor hun eigen
huwelijk aangeschaft, vertelt ze. “Niemand wilde de
bank naderhand hebben. Het is helemaal niet mijn
smaak maar ik ben er toch wel aan gehecht.” Ook haar
documentaire Bewaren zit vol met oude spulletjes, door
iedereen vergeten behalve door Digna Sinke (Zonnemaire, 1949). “Ik zie mezelf niet als verzamelaar. Verzamelen is doelgerichter, bewaren is toevalliger. Soms
bewaar ik dingen die nuttig zijn, zoals oude knopen,
maar vaker bewaar ik iets omdat het een emotionele
waarde heeft. Als een tijdmachine zetten ze je geheugen
en verbeelding in werking. Neem de oude ansichtkaarten die ik vanaf mijn allereerste verjaardag heb gekoesterd. Die gaven me toegang tot een onbekende wereld,
nu kijk ik erop terug met een geamuseerde verbazing.”

Haar Zeeuwse moeder haalt in de documentaire
monter herinneringen op aan de alledaagse spullen
die Digna heeft bewaard en aan haar toont. Ze blijkt
eigenlijk alleen maar mooie herinneringen te hebben,
zegt haar moeder. “Dat is niet echt waar, maar blijkbaar
weet ze het zo te draaien dat het voor haar zo voelt. In
de oorlog is ze veel kwijtgeraakt en ook bij de watersnoodramp dreef alles weg. Dat moet een onthutsende
ervaring zijn geweest. Blijkbaar weet ze haar geheugen
zo te organiseren dat het voelt als een leven met veel
mooie herinneringen. Dat zouden we allemaal wel willen: de vervelende dingen zijn er wel, maar bepalen je
leven niet. Ik vraag me ook wel eens af waar mijn moeder dat optimisme vandaan heeft.”
“Vroeger hadden kinderen zoals mijn moeder amper
speelgoed. Daardoor waren spullen heel belangrijk voor
haar. Mijn kleine neefjes hebben nu honderden spullen,
het hele bed ligt vol met knuffels, maar eigenlijk is niets
belangrijk, want alles is ook wel weer vervangbaar.”

Stookkosten

In haar blog Het geheime archief schrijft ze dat ze al een
tijdje bonnetjes bewaart, want ook die vertellen weer
een verhaal. Alles telt mee: een mooie manier om naar
de wereld te kijken. “Aan een bonnetje met stookkosten

kun je veel aflezen, maar je moet er wel oog voor hebben. Ik kan over ieder bierviltje wel een verhaal vertellen. Neem deze [ze pakt een bierviltje van tafel], die heb
ik meegenomen van een bijzondere avond met een ruige avant-garde popgroep die na mijn film speelde.”
Liggen de verhalen letterlijk voor het oprapen? “Ja,
en al die spullen mogen ook gerust gebruikt worden,
ik zwelg er niet in. Het is geen nostalgie. Zoals mijn
moeder zegt over het vloerkleed van oma Liek dat altijd
voor de kachel lag: ‘Wat leuk dat je dat nog hebt.’ Zo
simpel is het: bewaren is plezier, zonder dat je er heel
ingewikkeld over hoeft te doen. Het hoeft niet zwaarder
te zijn dan dat, het kan ook heel licht zijn.”
In de kast naast het bankstel liggen alle scenario’s
van producent Studio Nieuwe Gronden, keurig geordend. Een kleine kast vol verhalen. “Nu print ik scenario’s niet meer uit, dus bij brand zal ik toch heus mijn
harde schijf meenemen. Want het is niet zo dat ik in het
verleden leef. Ik vind digitale film bijvoorbeeld enorm
handig, het bespaart me gesjouw. Ik ben daar heel
praktisch in.”

Sluis

De landschappen die Sinke in haar films heeft vastgelegd, zijn vaak niet bewaard gebleven. Verdwijnen en
bewaren lopen als een rode draad door haar werk. In
After the Tone is een architect verdwenen en zijn alleen
zijn voicemailberichten bewaard gebleven. Haar documentaire Tiengemeten zit vol met strak gekadreerde
dijken en kaarsrechte landweggetjes die inmiddels in
een natuurgebied zijn veranderd. In het schitterende
Weemoed en wildernis verweeft ze het verdwijnende landschap van het eiland Tiengemeten met haar

persoonlijke rouwproces rond het overlijden van haar
vriend en producent René Scholten. Het lijken pogingen om vast te houden. “In mijn documentaire Niets
voor de eeuwigheid uit 1991 zeg ik al: kijk maar goed om
je heen, iedere dag kan de laatste zijn van de dingen die
je ziet. Schenk er nog maar even aandacht aan want
straks is het weg. Het zit ook in mijn eindexamenfilm
Groeten uit Zonnemaire (1972), waarin een vrouw teruggaat naar haar geboortedorp en ziet dat er van alles
is veranderd. Ze staat bij een sluisje waar ze vroeger
zwom en dat nu in een totaal ander landschap ligt.”
In bijna al haar films zit wel een sluis, een veerman

of water. “Ik kom daar zelf ook pas gaandeweg achter, heel gek hoe die dingen opeens gaan opvallen. Ik
kan het wel verklaren: ik ben natuurlijk op een eiland
[Schouwen-Duiveland] geboren. Waar je vandaan
komt, draag je met je mee. Dat fascineert me al heel
lang. Hoe landschap mensen beïnvloedt.”

Racebaan

In Bewaren zegt de minimalist Colin Wright dat veel
mensen in de rat race “niet op de juiste racebaan rennen”. Velen voelen zich overbelast, ook door de overkill
aan keuzes en ‘foute’ spullen om ons heen. “Ik hoor de

Armbandje van kippenbotjes
In de persoonlijke documentaire Bewaren
– of hoe te leven bevraagt Digna Sinke eer
lijk en toegewijd de waarde van bewaren.
Film wordt aangeprezen als hét medium om
de tijd te conserveren. Je bewaart mensen.
Hun bewegingen, hun stemmen. En als je
naar ze kijkt, wek je ze weer tot leven. Alsof
je in een tijdmachine stapt. Zo confronteert
film je gelijktijdig met vergankelijkheid,
want het leven dat je ziet, is er niet meer. De
Nederlandse regisseur Digna Sinke vereeuwigt zichzelf en haar innemende 92-jarige
moeder in haar persoonlijke documentaire
Bewaren – of hoe te leven. Ze kijkt 16mm-
filmpjes terug, waarin ze zelf in beeld komt.
Het zijn lichttestjes uit haar beginperiode als
filmmaker. “Ik ben het en ik ben het niet”,

concludeert ze. Het is een van de gedachte-oefeningen in haar zoektocht naar het
antwoord op de vraag waarom zij zo’n
waarde hecht aan bewaren.
Film kan herinneringen oproepen, maar
spullen kunnen dat net zo goed. Een vouwwaaiertje, een armbandje van kippenbotjes,
een kapot kettinkje. Ze zijn uitgelicht als
Rembrandt-schilderijen. Het zijn enkele van
de kinderschatten die Sinke vergaarde in een
blikken trommel. Maar ze heeft ook mappen
vol met correspondentie en oude kranten
waar nog knipsels uitgehaald zouden moeten
worden. Beginnend bij haar eigen bewaardrang waaiert ze uit naar de functie van
bezit en de waarde ervan. Wie of wat bepaalt
de waarde van een voorwerp? Wat is het nut
van bewaren? Is het een ballast? De regisseur
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laatste tijd dat steeds meer mensen dingen kwijt willen
en aan het opruimen zijn. Ik heb een heleboel digitale
nomaden gesproken die zonder spullen door het leven
gaan, en vroeg aan ze: hebben jullie die verhalen en
herinneringen die spullen oproepen dan niet nodig?
Nee, ze vonden belevenissen, experiences, belangrijker
dan geld en materialiteit. Maar herinner je je dan al je
ervaringen, vroeg ik. Allemaal, zeiden ze stellig, maar
dat geloof ik niet. Je kunt toch niet alles onthouden?
Als ik een oude brief lees waarin staat dat we aan de
keukentafel zaten en iemand net de nieuwe plaat van
The Beatles had gekocht, dan herinner ik me dat weer
en voel ik de opwinding van dat moment. Je raakt anders toch herinneringen kwijt. Maar goed, dat hoeft
ook niet erg te zijn. Misschien ontstaat er door de digitalisering echt een nieuwe manier van denken. Is dit
dan de nieuwe mens die opstaat? Draadloos, zonder
ergens geaard te zijn?
“Maar vergis je niet, die vrijheid van de digitale nomade is heel beperkt. In de wereld van de nieuwe media
heerst toch het idee dat je smid bent van je eigen geluk
en verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Je moet
entrepreneur zijn en succesvol. Toen ik jong was in de
jaren zeventig hadden we veel meer mededogen met
verschoppelingen, we hadden een zwak voor outsiders
en mislukte types. Nu is de maatschappij bikkelhard,
je moet geslaagd zijn, volgers vinden, viral gaan. In
die zin is het leven nu helemaal niet vrij en licht, er zit
ook een ingewikkelde kant aan. Niet voor niets hebben
zoveel jonge mensen een burn-out. Dat verontrust mij.
Er ligt een enorme druk op je om een gelukkig leven te
leiden en interessante experiences te hebben. En dan is
het ook nog eens je eigen schuld als het niet goed gaat.
Vroeger kon je nog zeggen dat het een straf van God
was, en als je genoeg bad dan zou het wel in orde komen. Die uitvlucht hebben mensen niet meer.
“Ik denk juist dat we meer aandacht aan de dingen
moeten geven. De vader van mijn moeder was timmerman. De mensen gingen destijds zo respectvol om met
het gereedschap. Ze legden er eer in om goed te zagen
en iets goed in elkaar zetten. Hoe hij zijn zaag zorgvuldig schoonmaakte: daar ben ik mee opgegroeid.”
5

voelt zich oud als ze ziet hoe een nieuwe generatie opstaat, die zich tegen materieel bezit keert. Ze dwingt zichzelf opnieuw de betekenis van haar spullen te beoordelen.
Bewaren meandert rustig en zorgvuldig.
Langs een hoarder pur sang, die al die kapotte keukenapparaten heus nog wel een
keer zal repareren; via een prins, die in een
Romeins kasteel de grote kunstcollectie en
het enorme archief van zijn familiegeschiedenis beheert; naar de minimalisten, die zich
afzetten tegen materieel bezit en ‘zo licht
mogelijk’ willen leven. Ze beschikken over
een rugzak met hun laptop en een paar setjes
kleren, zijn zo aan geen enkele plek gebonden en leven van dag tot dag. Ze willen onafhankelijk zijn van spullen en herinneringen.
Af en toe voeren de kronkels in Sinkes
hoofd te ver. Ze stelt dat schaarste zorgt voor
waarde en overvloed voor waardeverlies. Zo
verklaart ze de antireactie van de minimalisten, die überhaupt geen waarde meer toe-

kennen aan bezit. Is dit een nieuw tijdperk?
vraag Sinke zich af. Door deze leefwijze neer
te zetten als schets van de toekomst, gaat ze
een stap te ver. Ze gaat voorbij aan andere
culturen en sociale klassen. Materialisme is
niet hetzelfde als bewaren. Dat bewijst haar
eigen film.
De mooiste momenten zijn uiteindelijk de
simpelste. Met moeder en dochter aan de
keukentafel. Sinkes moeder laat nauwlettend de bewaarde voorwerpen van haar
dochter door haar handen glijden. Haar ogen
glanzen bij het zien van dat kinderstrijk
ijzertje (‘striekiezertje’). Daar zien we de
waarde van bewaren. Want via haar verhalen
worden werelden opgepoetst, die iedereen
vergeten waande.
LAURA VAN ZUYLEN

Bewaren – of hoe te leven

NEDERLAND, 2017 |

REGIE DIGNA SINKE | 84 MINUTEN | DISTRIBUTIE MO
KUM | TE ZIEN VANAF 12 APRIL EN ONLINE VIA
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Chloë Zhao over The Rider

PAARDEN, MENSEN EN VERHALEN TEMMEN IN PINE RIDGE

Een man een
man, een
paard een
paard
Het rauwe en aangrijpende The Rider is
een western met levensechte persona
ges, waarin de verwoestende gevolgen
van de rodeosport dienen als een meta
foor voor tanende mannelijkheid.

Chloë Zhao kijkt als geboren Chinese met de
blik van een outsider naar de rodeo- en
paardentemmerscultuur van ruraal Amerika.
Al kun je haar na haar debuut Songs My brother
Taught Me en The Rider misschien moeilijk nog
een outsider noemen. ‘Als je lange tijd ergens
doorbrengt worden de dingen die je als eerste
DOOR HUGO EMMERZAEL
opvielen vanzelf saai.’
Wat doet een in China geboren filmmaker in godsnaam
in Pine Ridge, een Indianenreservaat in Zuid-Dakota?
Dat zullen omwonenden vast gedacht hebben toen ze
Chloë Zhao troffen op het reservaat, in de weer met de
paarden of hangend op iemands bank. Zhao kwam daar
jaren geleden voor het eerst om research te doen voor
haar debuutfilm Songs My Brothers Taught Me (2015),
een melancholisch portret van kansarme Indianen-

jongeren. Sindsdien is Zhao zelf een schijnbaar vast
onderdeel geworden van het reservaat. Toen ze in 2016
Brady Jandreau ontmoette, die de hoofdrol vertolkt in
haar nieuwe speelfilm The Rider, speelde ze videogames
met de eigenaar van een lokale ranch waar Jandreau in
dienst was.

Naar het westen

“Ik sprak niet meteen met hem, maar ik dacht wel dat
hij een geweldig gezicht en een bijzondere aanwezigheid had. Toen ik hem diezelfde avond paarden zag
temmen leek hij me geschikt voor een film.” In The
Rider speelt Jandreau feitelijk zichzelf. Zie het als neorealisme in het wilde westen: de acteur deelt de naam
met zijn personage, zijn vader en zusje spelen mee en
hij worstelt voor de film met dezelfde problemen als in
het echte leven. Jandreau is een paardentemmer en ro-

deorijder die na een ernstig hersenletsel niet meer mag
rijden of ander fysiek zwaar werk mag leveren. Maar
paardrijden is Jandreau’s roeping, dus zelfs het medische advies weerhoudt hem er niet van te doen waar hij
van houdt, ook al kost het hem zijn leven. “Toen ik hem
dat hoorde zeggen wist ik zeker dat ik iets voor een film
had.”
Songs My Brothers Taught Me en The Rider gaan gaan
over het leven op Pine Ridge, al schuilen er ook delen
van Zhao’s eigen verhaal in. “Veel kinderen van mijn
generatie in China droomden ervan om naar Amerika
en Engeland te gaan, omdat we nieuwsgierig waren
naar wat we er zouden vinden.” Chloë Zhao vertelt via
Skype vanuit New York over haar verhuizing naar eerst
Engeland en daarna Amerika, waar ze een filmopleiding volgde. “Het is een soort gemeengoed om verder
naar het westen te reizen als je ergens naar op zoek bent

en je niet weet wat dat is.” Na het volgen van opleidingen in Brighton, Engeland, en Massachusetts besloot
Zhao dus verder af te dwalen van de gebaande paden.
“Er is iets ongerepts aan dit deel van het land, waar ik
van hou, misschien omdat ik mijn hele leven juist in de
grote stad heb gewoond.”

Grootste uitdaging

Wat Zhao’s films zo goed maken is dat ze wel door een
outsider zijn gemaakt, maar nooit het voor de hand
liggende outsiderperspectief nemen. Zhao maakt geen
toeristische prenten, exotische cinema of poverty porn.
Met haar films probeert ze juist door dat oppervlak te
graven, op zoek naar iets universeels. Hoe doet ze dat?
“Als je lange tijd ergens doorbrengt worden de dingen
die je als eerste opvielen vanzelf saai. Die verassing
door een nieuwe omgeving heb je dan al lang meege-

maakt. Dan kom je vanzelf bij de mensen en die blijken
een stuk minder exotisch te zijn dan je denkt. Juist dan
wordt het interessant. Bij mij staan de mensen voorop.”
Toch is Zhao in Pine Ridge een ander soort mens dan
bijvoorbeeld hoofdrolspeler Brady Jandreau. Zij is er
om iets te halen – een verhaal – en kan weg wanneer ze
wil. Die verhouding tussen filmmaker en omgeving is
een kwetsbare, eentje die snel kan neigen naar exploitatie. Zhao probeert dat te vermijden. “Als je naar het
reservaat gaat, is het makkelijk om je camera ergens op
te richten om een probleem aan te kaarten. Die vind je
letterlijk overal om je heen. In het verleden en heden
vind je problemen, conflicten en vraagstukken. Die zien
we elke dag in de media, dus ik denk niet dat we meer
van zulke narratieven nodig hebben. We moeten daar
juist voorbij. De grootste uitdaging in Amerika is dat we
elkaar weer als mensen beginnen te zien.
5

Zelfs in zijn onderbewustzijn wordt rodeoster Brady Blackburn geconfronteerd met
zijn roeping: het bedwingen en berijden van
paarden. In de koortsachtige openingsscène
van The Rider worden de contouren van een
briesende hengst langzaam zichtbaar; het
licht weerspiegelt in de witte manen en
nieuwsgierige blik. Brady ontwaakt uit zijn
droom met een flink gat in zijn hoofd, dat bij
elkaar wordt gehouden door een rij nietjes.
De ernstige blessure liep hij op toen een driftig paard tijdens een wedstrijd op zijn hoofd
ging staan. Het is onzeker of deze onbezonnen geest zijn carrière nog kan voortzetten.
Brady’s partners in crime zien de ernst van
de schedelbreuk niet in: ze verwachten dat
hij zich binnenkort wel weer zal melden in de
arena. Die gespeelde nonchalance is kenmerkend voor de rodeocultuur op de Amerikaanse laagvlaktes, waar de sport het summum van mannelijkheid is. Wie het
risicovolle ritueel niet meer kan of wil uitoefenen wordt direct aangetast in zijn mannelijkheid. Dat Brady’s beste vriend en grote
voorbeeld Lane na een rodeo-incident nog
amper leeft, wordt moedwillig verzwegen.
De jongens blijven weerbarstig geloven in de
masculiene mythe van de rodeosport.
Toch laat filmmaker Chloé Zhoe in The
Rider zien hoe op het Amerikaanse platteland het traditionele beeld van mannelijkheid – hoe geleidelijk ook - onderhevig is
aan verandering. Ze ontrafelt vakkundig de
mens achter de opgekropte agressie en het
testosteron en vraagt zich af of de sport en de
levensstijl het allemaal wel waard zijn. Na
haar debuutfilm Songs My Brother Taught Me
(2015) keert ze voor de film terug naar het
wonderschone indianenreservaat Pine Ridge
in Zuid-Dakota waar ze opnieuw fijne personages heeft gevonden.
Slim verwerkt ze de fysieke mankementen
van Brady en Lane in haar film, evenals beelden van hun eerdere triomfen. Daarin zien
we de laatstgenoemde, een macho pur sang,
die toen nog “met de wind in de rug tussen
het deinende gras” kon galopperen. Aan die
(valse) romantiek dreigt voor Brady eveneens
een einde te komen. Maar tot die tijd blijft hij
een ontembare hengst.
OMAR LARABI

The Rider

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE CHLOÉ

ZHAO| MET BRADY JANDREAU, LILLY JANDREAU EN
LANE SCOTT | 103 MINUTEN | CHERRY PICKERS | TE
ZIEN VANAF 19 APRIL 
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Samuel Maoz over Foxtrot

‘EEN BIJBEL INRUILEN VOOR EEN
PLAYBOY LIJKT ME GEZOND’

terview dezelfde woorden als hij de vader in Foxtrot in
de mond legde: “Mijn film is een dans van een man met
zijn noodlot. En een foxtrot is een dans met vele variaties, maar je eindigt hoe dan ook waar je begint.”

Holocaust

Terugkeren waar je vandaan komt. Zo is ook de Holocaust in het verhaal verweven. De moeder van de vader
heeft haar eigen oorlogstrauma doorgegeven aan haar
zoon, die zich nog altijd schuldig voelt omdat hij als
puber de familiebijbel inruilde voor een Playboy. “De
Holocaust is in zekere zin inderdaad onvermijdelijk”,
zegt Maoz. “Foxtrot gaat over de tweede en derde generatie Holocaust-overlevers, die aan dat trauma hun eigen oorlogstrauma’s hebben toegevoegd. Een eindeloos
traumatische situatie. Maar het inruilen van een oude
Bijbel, die als Holocaust-gedenkstuk van generatie op
generatie is doorgegeven, voor een Playboy lijkt me positief en gezond. Dat betekent: kiezen voor het leven.”

Cirkel

Samuel Maoz maakte grote indruk met twee
filmische aanklachten tegen het Israëlische
leger, Lebanon en Foxtrot. Beide gelauwerd in
Venetië, waar hij vertelt dat hij noodgedwon
gen in cirkels beweegt. ‘De Holocaust is in
DOOR KEES DRIESSEN
zekere zin onvermijdelijk.’
Er zijn vrij veel filmmakers die op een gegeven moment,
wanneer er wordt doorgevraagd, zeggen dat ze hun film
niet willen ‘uitleggen’ en dat mensen vooral hun eigen
mening moeten vormen. Sommige regisseurs antwoorden zelfs helemaal niet op inhoudelijke vragen over hun
films. Hoewel artistiek gezien begrijpelijk, is dat ook
doodvermoeiend. Doe dat interview dan niet.
Zo’n filmmaker is Samuel Maoz (1962) niet. De Israëlische regisseur-scenarist antwoordt met graagte op
elke vraag naar achtergronden en bedoelingen. Er zijn
voor hem geen geheimen en geen spoilers. Zijn Foxtrot
is een zeer geconstrueerde en overdachte film, die met
inhoud en vorm voortdurend iets te zeggen heeft. Dingen die Maoz zélf te zeggen heeft. Wat hij dus ook doet.

Autobiografische bron

We beginnen bij het begin. Net als zijn overdonderende
speelfilmdebuut Lebanon (2009), dat was gebaseerd op
zijn tijd als tanksoldaat tijdens de oorlog in Libanon (en
dat in Venetië de Gouden Leeuw won), vindt Foxtrot
(dat in Venetië de Grote Juryprijs won) zijn oorsprong
in een dramatische persoonlijke ervaring.

“Toen mijn oudste dochter nog op school zat, werd
ze nooit op tijd wakker. Om niet te laat te komen, vroeg
ze me dan een taxi te bellen. Dat begon aan te tikken
en leek me bovendien opvoedkundig onverantwoord,
dus op een ochtend zei ik dat ze de bus moest nemen,
net als iedereen. Als ze te laat was, dan was ze maar te
laat. Anders leerde ze het nooit. We kregen knallende
ruzie, zij vertrok en een half uur later hoorde ik op de
radio dat een terrorist zichzelf had opgeblazen in haar
bus. Er waren tientallen doden. Ik probeerde haar te
bellen, maar het netwerk was overbelast. Dat was het
ergste uur van mijn leven. Erger dan de hele oorlog in
Libanon. Na een uur kwam ze thuis: ze had die bus nét
gemist. Ze had hem zien staan op het busstation, ze had
nog gerend en gezwaaid – maar de buschauffeur was
niet zo aardig geweest om te stoppen.”

symmetrisch, met afstandelijke beeldcomposities en
lange, precieze shots. Het derde deel gaat meer over
de moeder en is eenvoudig en los, zacht en warm. Het
middelste, over de zoon, zweeft een paar centimeter
boven de grond, als de binnenwereld van een dromerige
kunstenaar.” Want de zoon, zien we in de film, is een
lamlendige soldaat maar een uitstekende tekenaar.
Dat middelste, opvallendste deel is een absurdistische aanklacht. “Het was belangrijk om het surreëel te
maken, zodat duidelijk werd dat het roadblock waar dit
deel zich afspeelt een allegorie is voor de maatschappij. Een apathische, angstige maatschappij, waarvan
de waarneming is vervormd door een verschrikkelijk
historisch trauma.” Dus nee, zo tot steampunk-niveau
verroest en wegzinkend in het zand zien afgelegen
wegversperringen in Israël er in het echt niet uit.

Drieluik

Griekse tragedie

Net als bij Lebanon – zij het minder direct – vertaalde
Maoz deze ervaring naar een breder betoog over de
trauma’s van Israël, met een verhaal over een vader en
moeder die te horen krijgen dat hun zoon in het leger
gestorven is. Maoz gaf Foxtrot drie delen, met elk een
andere stijl, toon en benadering van de werkelijkheid.
“Ik wilde een emotionele reis bouwen. Het eerste
deel moest shockeren; het tweede hypnotiseren; het
derde ontroeren. Waarbij elk deel cinematografisch
zijn belangrijkste personage weerspiegelt. Het eerste draait om de vader en is scherp, koud, grafisch en

Maar die elementaire gezinseenheid van vader, moeder en kind is niet de enige reden voor deze driedelige
constructie. “Ik wilde ook de structuur volgen van een
Griekse tragedie, waarbij de held onbedoeld zijn eigen
ondergang veroorzaakt en elke mogelijke redding juist
bevecht. De film is in zekere zin een filosofisch vraagstuk over het vage concept ‘noodlot’. Na dat voorval
met mijn dochter, vroeg ik me af: wat kon ik hiervan
leren? Wat had ik verkeerd gedaan? En ik concludeerde: niets. Ik had gedaan wat op dat moment goed en logisch leek. Dat idee wilde ik vervolgens onderzoeken.”

Foxtrot

En die titel? In de film danst de soldaat bij de afgelegen,
doodsaaie versperring een foxtrot op de weg die ze bewaken. In een ander segment legt de vader deze dans
uit, als een nogal nadrukkelijke metafoor die niets te
raden overlaat. Om te onderstrepen dat hij inderdaad
niets te raden over wil laten, gebruikt Maoz in het in-

We eindigen bij het begin: met Maoz’ kritiek op het
Israëlische leger. Net als in Lebanon onderzoekt hij, in
zijn eigen woorden, “op intense wijze, met een combinatie van kritiek en compassie, de menselijke dynamiek
van een kleine eenheid” en toont hij een chaotische,
absurde, in zijn eigen regels verstrikte en van empathie
verstoken militaire machinerie. Zo’n wegversperring,
waar een eenvoudige grenscontrole op gruwelijke wijze
ontspoort? “Er worden allemaal vermijdbare fouten
gemaakt. Hun generaal roept: ‘Dit is oorlog hier!’, maar
die wegversperring is helemaal geen oorlogssituatie.
Dat slaat helemaal nergens op.”

Foxtrot CINECENTER AMSTERDAM, 6 APRIL 21.00 UUR | FILMSCHUUR HAARLEM

“O, bij een soldaat kunnen we alleen ‘gevallen’ zeggen?” Inderdaad: gestorven, overleden of verloren zijn allemaal uit den boze voor
de rouwadvertentie voor zijn zoon, krijgt Michael Feldmann (Lior Ashkenazi) te horen.
Wanneer twee jonge soldaten komen melden
dat zijn Jonathan in militaire dienst is overleden, wordt Michael overstelpt met regeltjes

14 APRIL, 16.30 UUR | GERLINDA

HEYWEGEN

Als je zoon sterft, vooral
veel water drinken
Laatbloeier Samuel Maoz levert met Foxtrot pas zijn tweede speelfilm af, maar de
Israëlische filmmaker toont zich na Lebanon opnieuw een meester van het me
dium met dit messcherpe drieluik over
rouw en verlies.

Al hebben zijn films een boodschap, veel hoop op
verbetering lijkt Maoz niet te hebben. Hij klinkt zelfs
bitter als hij aan het einde van het gesprek, niettegenstaande zijn eerder beleden liefde voor Tel Aviv, verzucht: “Zoals ik al eerder gezegd heb: de ergste Joden
wonen in Israël.”
5

en procedures. Zijn vrouw Daphna (Sarah
Adler) valt direct flauw bij het horen van het
nieuws en de soldaten doen daar een schepje
bovenop met kalmeringsmiddelen. Ook Michael wordt gekalmeerd, met procedures: doe
dit, lees dat, drink water. Veel water.
In het eerste deel van Foxtrot, dat bij zijn
première op het Filmfestival Venetië de Zilveren Leeuw won, zet Samuel Maoz een strak
formalisme in om ons in de schoenen van Michael te plaatsen. Langzaam schuift alles keer
op keer uit focus, om ons dan met een scherpe
schnitt of opvallend shot ineens weer bij de
les te trekken.
Dat formalisme blijft, maar de vorm ver-

andert compleet wanneer we een onverwachte sprong maken naar de wereld van
zijn zoon Jonathan (Yonaton Shiray). Met
drie andere, even jonge soldaten is hij gestationeerd bij een verlaten checkpoint (codenaam: Foxtrot), waar hooguit af en toe een
kameel onder de slagboom door loopt. Op
tweederde maakt de film opnieuw een
sprong in de tijd en in stijl, terug naar het appartement van de ouders maar dit keer bezien vanuit de beleving van moeder Daphna.
Elk op hun eigen manier bieden die drie
segmenten een spiegelbeeld voor Maoz’ ge
lauwerde debuut Lebanon (2009). Daarin
verwerkte de regisseur zijn ervaringen in de
Israëlisch-Libanese Oorlog van 1982 tot een
anti-oorlogsfilm die zich afspeelt in een
tank. Het masculiene eerste deel van Foxtrot
creëert eenzelfde gevoel van claustrofobie,
maar nu aan het thuisfront. Het tweede deel
is jongensachtig en toont dat de zinloosheid
van oorlog ook overeind blijft in wijdse open

ruimtes waar vrijwel geen schot wordt gelost. En het derde, moederlijke deel neigt
naar een bitterzoete melancholie die een
scherp tegenwicht biedt tegen alle eerdere
boosheid.
Foxtrot is een film die uit al zijn poriën
zelfverzekerdheid ademt – de zelfverzekerdheid van een maker die iets te zeggen heeft
en weet hoe hij het wil zeggen. Een film die
met een strakke vorm complexe emoties
weet op te roepen. Een meesterlijke overdenking van rouw en verlies, met een diepgeworteld gevoel voor de eindeloze dans met
het toeval en de dood.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Foxtrot

ISRAËL/ZWITSERLAND/DUITSLAND/

FRANKRIJK, 2017 | REGIE SAMUEL MAOZ | 108 MINUTEN
| MET LIOR ASHKENAZI, SARAH ADLER, YONATON
SHIRAY | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF 12 APRIL 
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Yan Ting Yuen en Robert Kosters over De achtste dag

CRISES UIT HET VERLEDEN BIEDEN
GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST
Geen heksenjacht moest De achtste dag worden, een nieuwe
documentaire over de financiële crisis van 2008, maar een
aanzet tot een gesprek. We vroegen regisseurs Yan Ting Yuen en
Robert Kosters waar we nu staan. En hoe we een nieuwe crisis
DOOR RONALD ROVERS
kunnen voorkomen. 

Niet veel mensen begrepen in september 2008 dat we
dicht bij een implosie van de samenleving waren. Een
beetje boud gesteld misschien, maar fantaseer anders
zelf even door: wat gebeurt er als er geen geld meer
uit de muur komt omdat de banken niet meer kunnen
leveren? Hoeveel contant geld hebben we thuis? Hoe
lang kunnen we eten kopen? Of brandstof? Hoe worden
opdrachten en loon betaald? Hoe worden leningen verstrekt? Al in 2005 stelden Tegenlicht en NRC Handelsblad deze vragen in de Tegenlicht-documentaire De dag
dat de dollar valt. Maar ze drongen nog niet echt door.
Dit jaar is het de tiende verjaardag van de financiële
crisis die in september 2008 begon. Volgens sommigen
is 2008 een ver verleden, zeker voor daghandelaren,
dus waar hebben we het over? Volgens anderen is die
crisis onverminderd actueel omdat talloze signalen
suggereren dat we nauwelijks iets geleerd hebben van
waarom het toen misging. Zo kon het dat een ING-bestuurder onlangs een beloning van drie miljoen euro
per jaar volstrekt conform de gevoelens van de samenleving achtte.
De situatie is nu echter explosiever dan in 2008. We
zijn tien jaar verder, maar het systeem is niet fundamenteel veranderd. Het populisme schreeuwt steeds
venijniger om makkelijke antwoorden op complexe
kwesties en de VS, met z’n huizenbubbel en ongedekte leningen destijds de belangrijkste aanjager van de
crisis, heeft voor een isolationistische koers gekozen.
Dat is funest voor het gecoördineerde ingrijpen dat een
mondiale crisis vereist in een tijd waarin alle wereldwijde economische en monetaire systemen vervlochten
zijn. En om het nog iets erger te maken: een aantal
sturende financiële instrumenten van centrale banken
hebben hun werking verloren. De markt laat zich steeds
slechter beheersen.

Dominosteen

De achtste dag van filmmakers/journalisten Yan Ting
Yuen en Robert Kosters gaat over die financiële crisis
van 2008. Maar niet over het zoeken naar schuldigen.
De documentaire concentreert zich op wat misschien
een bescheiden gebeurtenis in de eerste dagen van de
crisis lijkt, de zeven dagen durende reddingsoperatie
van FORTIS/ABN Amro, maar wat absoluut een dominosteen was die het financiële stelsel had kunnen laten
omvallen.
Uit de strak gestileerde, op Errol Morris’ The Fog of
War (2003) geïnspireerde gesprekken met de hoofdrolspelers – Wouter Bos, Jan Peter Balkenende en Nout
Wellink aan Nederlandse kant; toenmalig premier Yves
Leterme en politicus Didier Reynders aan de Belgische
– blijkt uit deze belangrijke film onder meer hoe details
de hele boel hadden kunnen verstieren, maar ook hoe
noodzakelijk het is, ook al gebeurde dat niet altijd, dat
nationaal eigenbelang bij een wereldwijde crisis niet
steeds de eerste gedachte moet zijn.
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Twee keer drie uur spraken de makers met elk van
de hoofdrolspelers. Waaronder ook voormalig ECBbaas Jean-Claude Trichet, wiens woorden de financiële
markten nog steeds kunnen beïnvloeden, maar die toch
openhartig reflecteert op de precaire situatie waarin we
toen zaten. En waarin we nu ook weer zitten.
Door de filosofische bespiegelingen van Wouter Bos en
Jean-Claude Trichet kreeg ik even het gevoel dat jullie je
het liefst daarop hadden willen concentreren, dat wil zeg
gen op de fundamentele vragen over de crisis. Waarom de
focus op Fortis, op de dagelijkse onderhandelingen over
de overname? Robert Kosters: “Fortis staat voor iets

groters. Het had ook een Zwitserse of een Franse bank
kunnen zijn. Opvallend aan Fortis is dat het de eerste
grote Europese bank was die in de problemen kwam en
die de rest om had kunnen laten vallen. Via deze reconstructie hopen we dat mensen zich zullen afvragen waar
we nu staan en of het nog een keer kan gebeuren.
“Veel mensen hebben nooit doorgehad hoe dicht
we bij, nou ja, iets zwarts waren. Ik studeerde destijds
economie aan de Universiteit van Amsterdam en ik
weet nog goed hoe ik en mijn medestudenten dachten

dat het helemaal fout zou gaan. Hoogleraren ook. Maar
mijn huisgenoten thuis begrepen niet waar ik het over
had. Het was mooi weer buiten, die wilden op terrassen
gaan zitten.”
Yan Ting Yuen: “Je kunt schuldigen blijven zoeken
en zwarte pieten uit blijven delen. Dat hebben we tien
jaar lang gedaan. En ook deze film is begonnen uit
boosheid. Hoe kan het zijn dat we door een paar hebzuchtige bankiers in zo’n situatie kwamen? Dat ze er
met ons geld en ons systeem vandoor konden gaan en
dat wij met het puin bleven zitten? Dat is inmiddels
best goed geanalyseerd. Door de Joris Luyendijken en
door films als Inside Job en Margin Call. Toch zagen we
al snel dat we niet weer dezelfde analyse wilden maken.
We wilden een ander perspectief bieden. Hoe kijken de
mensen die erover beslisten erop terug? Hoe staan we
ervoor en wat zouden we kunnen doen?”
Maar dan blijkt de man die bij ING drie miljoen per jaar
dreigde te gaan verdienen, Luyendijks boek over de Lon
dense City af te doen als geroddel. Is er dan wel iets ver
anderd? YTY: “Mervyn King, in 2008 topman van de

Bank of England, zegt in de film dat we na de crisis geen
debat hebben gevoerd over hoe we onze samenleving en
economie anders kunnen inrichten. Dat we alleen bakkeleien over een bonus hier en daar maar dat het niet of
nauwelijks over het onderliggende systeem gaat. De onderliggende oorzaken van de crisis.”

RK: “Er is trouwens wel iets aan te merken op hoe
Luyendijks boek tot stand kwam, maar wat hij beschrijft raakt aan een gevoel dat door al onze hoofdpersonen wordt onderschreven. Zelfs door Trichet, die gewend is zorgvuldig te formuleren omdat zijn woorden
direct de beurskoersen konden beinvloeden. Hij zegt
zelfs dat de kans op een crisis misschien nog wel groter
is dan in 2008.”
Terwijl sommige monetaire instrumenten niet meer wer
ken. RK: “Dat zegt Nout Wellink inderdaad, die toen

president was van de Nederlandse Bank. Het is misschien deprimerend dat ze geen antwoorden hebben op
wat we kunnen doen om een crisis te voorkomen, maar
ergens is het ook fijn: deze film is hopelijk een startpunt
voor een gesprek dat we met z’n allen moeten voeren
over hoe we het anders gaan doen. Dat gesprek moet
niet alleen door politici en toezichthouders worden gevoerd, daar moeten we ook zelf aan meedoen.
“Een gesprek mét de bankiers. Tien jaar lang hebben
we met tomaten gegooid. Dat is deels de reden dat je
bankiers niet in openbare debatten ziet. Die kijken wel
uit. We staan ver uit elkaar, dus alle partijen moeten

een stap zetten. Voor burgers betekent dat dat ze bankiers meer vertrouwen moeten geven. Van bankiers
verwacht je dan dat ze begrip hebben voor de gigantische pijn die de crisis veroorzaakt heeft. Een pijn die tot
op de dag van vandaag doorwerkt.
“En er is wel iets veranderd. ABN en SNS zijn nu
staatsbanken. Die hebben deels een ander beleid. Bij de
Rabobank lijkt oud-SER-voorzitter Wiebe Draaier een
meer maatschappelijk verantwoorde koers in te zetten.
Maar het is niet makkelijk. De Rabobank was de ‘goeie’
bank tijdens de crisis. Maar twee, drie jaar later dook
daar onder meer het LIBOR-renteschandaal op.”
YTY: “Die bankiers zijn natuurlijk wel een beetje
doorgeslagen. Over het ethische fundament – wat doe
je wel en niet met het geld van anderen – wordt nauwelijks nagedacht. Wordt op opleidingen ook nauwelijks
in onderwezen. Er is inmiddels een ‘bankierseed’, heb
ik begrepen. En er zijn veel meer regels. Maar wat voegt
dat toe als je niet de ethiek van de monetaire cultuur,
de ethiek van het bankwezen aanpakt? Mervyn King en
Wellink zeggen het ook in de film: wat heb je aan tienduizend regels als het hele bankwezen erop gericht is
die regels te omzeilen?”
Ze moeten een geweten ontwikkelen? YTY: “Ja, misschien. Je moet die banken zien als mammoettankers
met een bepaalde denkrichting. Probeer zoiets groots
maar eens van koers te laten veranderen. Dat kost tijd.

En dan is men in Nederland nog behoorlijk streng voor
bancaire begrippen. In het buitenland zijn de banken
nog moeilijker van koers te veranderen.”
Wouter Bos zegt in feite: ‘We moeten als samenleving
van de kiloknallerideologie af.’ Iedereen wil goedkope le
ningen, huizen en producten. Die cultuur jaagt de politiek
en de financiële markten voortdurend op. RK: “Zonder

een stemadvies te willen geven: het is opvallend dat liberale partijen na de crisis in veel Europese landen gewonnen hebben. Dat zijn de partijen die voor zelfregulering van de markt zijn. Een zelfregulering die dus niet
werkt. Toch hebben andere partijen niet kunnen profiteren van dat falen van de vrije markt. Er heerst echt een
ideeënarmoede bij politieke partijen.
“Maar ook bij burgers zelf. We zouden ons moeten
afvragen: wat zijn eigenlijk onze prioriteiten? Ik herinner me dat er zo’n twee jaar na de crisis op de UvA
een openbare discussie was met onder meer Jeroen
Smit die De prooi had geschreven, over de opkomst en
ondergang van ABN Amro. Op datzelfde moment werd
er in de hal promotie gemaakt voor de Amsterdamse
Carrièredagen, die vooral gericht zijn op studenten ac-

countancy, economie en finance. Staat er midden in de
hal pontificaal een Porsche geparkeerd. Ik weet nog dat
ik dacht, en ik denk dat nog steeds: is dat nou waar die
studenten mee gelokt moeten worden? Is dat nou waar
we met z’n allen naar moeten streven?
“Kijk, bankiers manoeuvreren binnen de regels die
de politiek stelt, binnen de regels die wij als kiezers
dus uiteindelijk stellen. In de jaren negentig, en nu nog
trouwens, wilde iedereen grotere huizen. Dat kan alleen
met lage rentes. En lage rentes betekenen voor de samenleving als geheel meer risico. Zolang dat goed gaat,
zegt niemand dat ze dat systeem niet willen. Maar het
is echt een risico.
“Je zou hopen dat banken daar voorzichtiger in worden. Dat ze überhaupt meer gevoel hebben voor wat er
in de samenleving leeft. Dat ze niet zeggen: we hebben
in 2011 dat geld terugbetaald waarmee de staat ons in
2008 gered heeft, dus nu moet het afgelopen zijn met
de eisen. Nu doen we gewoon weer wat we zelf willen.
Ik bedoel: zelfs Mark Rutte zegt inmiddels dat ING
eigenlijk een semi-overheidsinstelling is. Maar dat de
banken dat gevoel totaal niet hebben, zoals blijkt uit
het recente conflict over die beloning van drie miljoen,
dat is toch wel erg zorgelijk.”
De achtste dag

NEDERLAND, 2018 | REGIE YAN TING

YUEN, ROBERT KOSTERS | BEELDRESEARCH GERARD
NIJSSEN | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA DELICA
TESSEN | TE ZIEN VANAF 26 APRIL EN VIA
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Marleen Jonkman over La Holandesa

‘DIT MAG JE BEST EEN DROOMDEBUUT NOEMEN’
onze kinderwens, dus gaan we weer door met hoe het
vroeger was. Hij doet ook erg zijn best om het naar zijn
zin te hebben tijdens hun reis. Hij ziet niet dat het voor
Maud niet de manier is. Zij zijn elkaar al heel lang geleden kwijtgeraakt, maar beseffen dat zelf nog niet. Zij
besluit bij hem weg te gaan omdat ze op dat moment
niks anders kan doen dan alléén dat verdriet verwerken.
Het alleen kunnen zijn is misschien wel de grootste les
die ze moet leren, en daarin speelt Frank geen rol.”
Is Maud niet zó hard bezig met een kind krijgen dat ze is
vergeten waarom? “Ze identificeert zich compleet met

dat verlangen. Uiteindelijk denk ik dat een kinderwens
bij heel veel mensen voortkomt uit het idee dat het ze
gelukkig maakt, uit een leegte die dan ingevuld kan
worden door een kind. Als je dat beseft, dan is er opeens
ruimte om die leegte op een andere manier in te vullen
of in ieder geval is dan het idee van een kind niet meer
zaligmakend, omdat het probleem meer bij jezelf ligt.”
Komt dat voor jou voort uit een persoonlijk verhaal? “In

Alles valt op zijn plek voor Marleen Jonkman.
Na haar succesvolle eindexamenfilm in 2005
maakte ze een reeks korte films en ontzettend
veel commercials. La Holandesa is haar Neder
landse bioscoopdebuut. Jonkman staat te
popelen tot de film in Nederland te zien is.
DOOR BERI SHALMASHI

Na acht jaar proberen geven Maud en Frank het op om
kinderen te krijgen. Een reis door Chili moet hun een
nieuwe start geven, maar zoals Marleen Jonkman het
hieronder verwoordt: “Ze zijn elkaar al lang geleden
kwijtgeraakt, maar beseffen dat zelf nog niet.” Na een
flinke ruzie gaat Maud ervandoor en trekt naar het
noorden van Chili waar niemand haar kent en ze zichzelf voortdurend een nieuwe identiteit kan geven. Een
film over verdwalen en de weg terugvinden.
Mag ik dit een droomdebuut noemen? “Ja, ik denk het wel.

Ik heb al heel lang niet meer echt durven dromen, niet te
veel verwachtingen gehad omdat film maken zo grillig is.
Ik heb het echt stap voor stap bekeken en van iedere fase
in het maakproces onwijs genoten. En dat het dan zo goed
ontvangen wordt en op mooie festivals wordt geselecteerd is supertof. Maar het is ook heel onwerkelijk, hoor.
Dat ik denk: okay, en wanneer komt nou het zwarte gat?”

Waarom speelt de film zich af in Chili? “Dat was het idee
van de scenarist, Daan Gielis. Zij had daar zelf een reis
gemaakt en ervoer hoe extreem het landschap verandert als je door Chili reist: van de grillige bergen in
Patagonië tot de uitgestrekte hoogvlaktes in de Atacamawoestijn. We zien het landschap als een personage in
de film, dat het hoofdpersonage Maud helpt om los te
laten.
“Ik ben ter voorbereiding op de film de eerste keer
alleen naar Chili geweest, om het land te leren kennen.
Dat bracht me dicht bij onze personages en ook bij hoe
mensen daar in het leven staan: met een bepaald soort
nonchalance, niet met die druk van hier. Ik wilde dat
het voor Chilenen ook zou kloppen, hoe hun land geportretteerd wordt, hoe de mensen praten.”
Hoe ging je de draaiperiode in? “Het was best spannend,

we hadden een hele kleine, half Chileense, half Nederlandse crew, met hele verschillende achtergronden en
werkwijzen. Van tevoren namen we heel precies door hoe
we het wilden doen. Maar we stonden de eerste draaidag
op de set en iedereen keek als een hertje dat bijna wordt
aangereden uit zijn ogen: wat gaan we doen? Iedereen
vergat van schrik haast Engels, het was hilarisch. We
hebben dat strakke, planmatige na twee dagen filmen
losgelaten. Toen vonden we de juiste vorm van samenwerking, veel losser en met ruimte voor improvisatie.”

Dat lijkt op de ontwikkeling van je hoofdpersonage,
Maud. “Zeker. Die ontwikkeling doorliep ik zelf ook als

maker: durven loslaten, je niet vastbijten in een ding
waar je naartoe wil en gewoon maar kijken wat er op je
pad komt.”

Rifka Lodeizen speelt Maud onfeilbaar. Hoe heb je haar
gecast? “Zoiets moet je met je onderbuik kiezen. Dat

was Rifka, honderd procent. Ik ben koffie met haar gaan
drinken en toen was ik al zo geraakt door haar, alleen al
in hoe ze is. Ik heb haar toen kunnen zeggen: ‘Dit is een
zware productie en je moet er ook nog even Spaans voor
leren.’ Rifka had zoiets van ‘Kom maar op’. Die is het
avontuur aangegaan.”

De casting van het Chileense jongetje Messi ging onge
twijfeld heel anders? “Dat was superlastig. Daar heb ik

me het meest druk om gemaakt. Ook omdat ik er niet altijd bij kon zijn. We zijn heel veel scholen langsgegaan,
heel veel audities gehad met jongetjes die toneelervaring
hadden, dat leverde allemaal niks op. Chileense kinderen
zijn over het algemeen bescheiden en introvert vergeleken met wat ik in mijn hoofd had. En toen dook dit jongetje op. Zijn broer kwam auditie doen, die deed een keurige, maar hele saaie auditie. Daarna heeft zijn jongere
broertje ook nog even auditie gedaan, ik zag dat in Nederland en dacht meteen: dit is hem. Toen ik Cristóbal

voor het eerst ontmoette, vloog hij me meteen in mijn armen, dat was heel bijzonder. We konden alleen heel basaal met elkaar praten, maar er was meteen een klik.”
Je zei in een ander interview dat het ergens oneerlijk is
dat vooral een vrouw zo wordt geconfronteerd met de

kinderwens. Toch kies je ervoor om Mauds partner Frank
buitenspel te zetten en zien we vooral haar worsteling
met hun onvervulde kinderwens. “Daar hebben we het

in het scenario wel het meest over gehad, over hoe hij
zich in de film ontwikkelt. Ik zag hem altijd als een man
die denkt: we hebben besloten een punt te zetten achter

de fase dat ik het scenario las, was ik 34 en had ik geen
relatie. Dus ik herken heel erg dat je heel graag een kind
wil, maar dat het gewoon niet kan. Ik had wel een ander
vertrekpunt dan Daan, de scenarist, die er definitief een
punt achter heeft moeten zetten, maar het verlangen is
universeel. De film gaat natuurlijk niet alleen over de
kinderwens, maar ook over de confrontatie met het feit
dat het leven niet maakbaar is. Dat het heel anders loopt
dan je altijd had gedacht. Vijf jaar geleden dacht ik nog:
de film moet heel empowering zijn met een happy end.
Nu laten we het meer open. Als je geen moeder kunt
zijn, maar je wilt het heel graag, dan blijft dat waarschijnlijk altijd pijn doen. Hoe ver je ook over de wereld
reist. Ik denk dat het meer gaat over de acceptatie dat
het bij het leven hoort. Wel of geen kind, uiteindelijk
reizen we allemaal alleen.”
5

Stoerheid en broosheid in Chili
Marleen Jonkman maakt een sterk bio
scoopdebuut over een vrouw die worstelt
met een onvervulde kinderwens. Een
klein jongetje wordt bij toeval haar reis
genoot op een meanderende trektocht
door Chili.
Op een verre reis een Nederlander tegenkomen kan zowel instant-sympathie opwekken
als plaatsvervangende schaamte; maar
meestal niet allebei tegelijk. Dat is wel wat
Rifka Lodeizen doet met haar hoofdrol in La
Holandesa. Oerhollands is Maud: bereisd,
haar talen sprekend en zonder dat ze het zelf
doorheeft toch totaal misplaatst in het Chileense landschap. Of erger: totaal misplaatst
in haar eigen leven, dat haar niet geeft wat ze
het diepst verlangt – een kind. Met een wan-

delvakantie in Chili hopen Maud en haar
vriend hun stukgelopen relatie een doorstart
te geven, maar een miskraam laat zien welke
kloof er tussen hen gaapt: zij kan zich nog
niet neerleggen bij een kinderloze toekomst,
hij weet zich geen raad met haar ontkenning
en het verdriet dat zich daarachter verschuilt. Doorstart mislukt.
Als Maud alleen verder trekt, blijkt hoe
dat verdriet is gaan gisten tot een obsessie.
In gesprek met een jonge moeder fabuleert
ze haar eigen gezin bij elkaar, om zich daarna
met griezelige toewijding over haar baby te
ontfermen. Een voorbode van wat nog komen gaat, want het hart van La Holandesa
bestaat uit de roadtrip die Maud onderneemt
met een Chileens jongetje van een jaar of
acht. Feitelijk is het een kidnap, onder de

verzachtende omstandigheden dat ze met de
jongen (die zich Messi noemt) al een vriendschap heeft gesloten én dat zijn vader een
agressieve zuiplap is die van zijn ouderrol
niets bakt. Nadat die vader heeft geprobeerd
Maud onder de ogen van zijn eigen kind aan
te randen, gaat zij er met Messi vandoor.
Met een typische combinatie van stoerheid en broosheid, impulsieve hartelijkheid
en egocentrisme zet Lodeizen een hoofdpersonage neer dat blijft intrigeren, juist doordat haar gedrag soms ook irritatie opwekt.
Maar dit sterke speelfilmdebuut van Marleen
Jonkman leunt niet alleen op een mooie
hoofdrol. Mauds zwerftocht leidt vanuit het
koele hooggebergte over laagvlakten richting
een blakerende woestijn; allemaal landschappen die Jonkman betekenisvol gebruikt

zonder zich in reisbrochure-fotografie te
verliezen. En anders dan je op basis van de
premisse zou kunnen verwachten, is de band
met Messi niet het hemelwonder dat Maud
van haar crisis geneest. Trouwens: wie zich
afvraagt wat Messi wil, of denkt, of voelt, zal
het antwoord in La Holandesa niet vinden.
De film volgt Mauds beleving en die beperkt
zich tot haar eigen sores. Kalmpjes meandert
haar reis, schijnbaar zonder doel maar niet
vruchteloos. Want ergens in die min of meer
toevallige opeenvolging van plekken, mensen en gebeurtenissen vindt Maud iets waarvan ze niet wist dat ze het zocht.
SASJA KOETSIER

La Holandesa

NEDERLAND 2017 | REGIE MARLEEN

JONKMAN | 92 MINUTEN | MET RIFKA LODEIZEN,
CRISTÓBAL FARIAS, GUIDO POLLEMANS | DISTRIBUTIE
GUSTO ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 26 APRIL 
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Toen Cannes-directeur Thierry Frémaux vorige maand
in Nederland was om zijn compilatiefilm met gerestaureerd werk van filmpioniers Auguste en Louis Lumière
te presenteren, spraken we hem voor de Filmkrant niet
alleen uitgebreid over die begindagen van de cinema,
maar ook kort over de toekomst van film. Het is een
onderwerp dat elke keer dat je het erover hebt weer
tot andere conclusies leidt. Want film was nooit alleen maar film, maar al vanaf het begin af aan een heel
spektakel van audiovisuele media en mogelijkheden die
niet per se alleen maar geschikt of bedoeld waren voor
collectieve bioscoopvertoning.
Het is wel zo dat dat sinds de opkomst van video
en digitale media allemaal in een stroomversnelling is
geraakt. Televisie, videokunst, games, internet, virtual
reality (VR), augmented reality (AR, dat een ‘computerlaag’ over de werkelijkheid legt, vooral bekend van
het spel Pokémon Go!) en mixed reality (MR, waarbij
echte en computerbeelden naadloos in elkaar overlopen) maken allemaal gebruik van filmische middelen.
Maar zijn ze daarmee ook film? Of stiefkinderen van de
cinema? Tentakels van een cinematisch, of, zoals het
soms wordt genoemd, post-cinematisch universum?
Of heel eigen vormen die aan het uitgroeien zijn tot
achtste, negende en verdere kunstvormen?

Zintuigelijk bewustzijn

Frémaux opperde dat virtual reality misschien wel
eens die nieuwe kunstvorm zou kunnen worden. Reden
waarom hij vorig jaar op het Filmfestival Cannes plaats
had gemaakt voor de VR-installatie Carne y arena van
de Mexicaanse filmmaker Alejandro González Iñárritu
(Birdman, The Revenant). In hetzelfde jaar startte het
Filmfestival Venetië met z’n eigen VR-competitie,
met films van Laurie Anderson en artfilmicoon Tsai
Ming-liang. En bezoekers van het Doclab van het International Documentary Filmfestival Amsterdam
hadden al eerder kennis kunnen maken met voor de
virtuele ruimte ontworpen filmprojecten, zoals Notes
on Blindness: Into Darkness (2016), de VR-pendant
van de gelijknamige documentaire over de Australische theoloog John Hull die langzamerhand blind werd
en zijn afnemende gezichtsvermogen, en de manier
waarop zijn andere zintuigen het overnamen middels
audiotapes zorgvuldig documenteerde. Opvallend is
namelijk dat veel van de toonaangevende artistieke
VR-projecten zich meer of minder expliciet bezighouden met vragen rondom onze zintuigen en ons bewustzijn. Hoe fysiek is onze zintuigelijkheid? Of zijn we
meer een zintuigelijk bewustzijn?
Met de nieuwe VR-serie Xtented is het EYE Filmmuseum in Amsterdam nu het eerste museum dat op
structurele basis VR-werken gaat presenteren en de
kaders voor filmische VR gaat onderzoeken. Voorlopig
elke maand één, in een museale presentatie met begeleidende film- en contextprogramma’s. Andersons The
Chalkroom en Tsai’s The Deserted zullen er ook te zien
zijn.

Aanwezig én onzichtbaar

De ondertitel van Carne y arena luidt: ‘virtueel aanwezig, fysiek onzichtbaar’. Dat slaat niet alleen op het onderwerp van illegale immigranten die de grens tussen
Mexico en de Verenigde Staten proberen over te steken,
maar vat ook precies samen wat VR is: het virtueel
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aanwezig laten zijn van iets wat fysiek onzichtbaar is.
VR is een door de computer gesimuleerde omgeving die
via een speciale bril of headset te bekijken en vooral te
beleven is. Driedimensionaal en 360 graden om je heen.
In die zin doet Carne y arena wel een beetje denken
aan de in de negentiende eeuw populaire panorama’s
die ook wel eens ‘voorlopers’ van de film worden genoemd. Zoals bijvoorbeeld het beroemde Panorama
Mesdag in Den Haag, een ruim tien meter hoog, 120
meter rond strandgezicht, waarbij het geschilderde
zand overloopt in een decor van zand en drijfhout op de
vloer. Worden bij dit panorama de bezoekers nog netjes
achter een hekje gehouden, bij Carne y arena was het
juist de bedoeling om blootsvoets door echt zand door
de gesimuleerde Sonoran-woestijn te lopen, blootsvoets, om geen sporen achter te laten. Fysiek aanwezig,
en toch onzichtbaar.
Een ware onderdompeling in een multimediale,
multidimensionale, zintuigelijke ervaring, die daarom
ook wel ‘immersief’ wordt genoemd. En of je nu VR
beleeft vanaf een (draai)stoel of dat je meer bewegingsvrijheid hebt, het is ook een interactief medium. Je
blikrichting bepaalt wat je ziet.
MARINA ABRAMOVIĆ WORDT ONDER WATER GESCAND VOOR RISING

Xtended: nieuw VR-programma in EYE

DRAAIDUIZELIG DOOR DE 
VIERDE WAND HEEN, EN
DAN DOOR DE ANDERE VIJF
MARINA ABRAMOVIĆ, RISING, 2017

Tegelijkertijd met Steven Spielbergs virtual reality-film Ready
Player One in de bioscopen, start in het EYE Filmmuseum in
Amsterdam een nieuwe tweemaandelijkse reeks van VR-kunst
DOOR DANA LINSSEN
films. Is VR de toekomst van de cinema? 
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Pompeï

De presentatie van Carne y arena op een groot festival
was een doorbraak. De voorgeschiedenis van VR kan
op vele momenten beginnen. Bijvoorbeeld in de jaren
tachtig, toen voormalig ontwikkelaar van Atari-spelcomputers en tegenwoordig kritisch internetfilosoof
Jaron Lanier de term min of meer muntte en begon te
experimenteren met commerciële toepassingen van
VR-technologieën. En er zijn filmische voorlopers,
zoals de holodecks in Star Trek, of Rainer Werner Fass
binders tweedelige sciencefiction tv-film Welt am
Draht uit 1973, over een personage dat aan een illusoire
door de computer gegenereerde wereld probeert te
ontsnappen, en natuurlijk dé milleniumwende-filmserie The Matrix, waarin de werkelijkheid zoals wij die
ervaren een computersimulatie blijkt. Moet ‘Second
Life’ nog worden genoemd? Dat computerplatform annex ‘massively multiplayer online role-playing game’
(MMORPG) was niet echt een spel in de zin dat je er een
doel kon bereiken, maar meer een interrealiteit tussen
de virtuele en de werkelijke, met z’n eigen dagindeling
en muntsoort, dat voor het eerst de term ‘avatar’ (een
internet-alter-ego, of een spelpersoonlijkheid) populariseerde. Het werd pas in 2003 gelanceerd, maar
lijkt alweer het Pompeï van de computergeneratie, al
is de online virtuele werkelijkheid OASIS uit Steven
Spielbergs nieuwe film Ready Player One er duidelijk op
geïnspireerd. De ontwikkelingen gaan snel, en technologische ontwikkelingen die eerst op een dood spoor
leken te zitten, kunnen enkele jaren later opnieuw opduiken.

The shock of the new

Jaron Laniers VR-bedrijf VPL ging begin jaren negentig failliet. Maar tien jaar later werden zijn gedroomde
commerciële toepassingen alsnog werkelijkheid: als
speeltje voor architecten (een virtuele rondleiding door
nog niet gebouwde huizen) en reisorganisaties (alvast
een voorproefje van uw vakantie aan zee?) gevolgd door
een voorzichtige opmars in gaming, kunst en (medische) wetenschap.

Toen in 2016 de eerste VR-brillen en headsets voor
consumenten op de markt kwamen gingen ook steeds
meer kunstenaars en filmmakers VR-technologie gebruiken om immersieve werken te maken.
Thierry Frémaux houdt graag de mythe in stand dat
de eerste filmbezoekers schrokken van die trein van de
Lumières die op hen afreedt. En zelfs als dat niet helemaal waar is, dan is het toch makkelijk je voor te stellen
dat die levensgrote projecties op hun eerste toeschouwers diepe indruk moeten hebben gemaakt. Die ‘shock
of the new’ heeft VR niet. De bioscoopervaring is door
3D-beelden, Dolby-punt-zoveel-geluid, en steeds betere cameratechnieken immers al behoorlijk overweldigend. Juist door innovaties in de filmtaal en -techniek,
die je steeds makkelijker naar andere werkelijkheden
transporteren, en het steeds realistischer worden van
fantasiewerelden (denk James Camerons Avatar uit
2009, die ook over de realiteit van virtuele werkelijkheden gaat) hebben we wel zo’n beetje een idee wat we
van VR moeten verwachten.

Draaiduizeligheid

Goeie VR is daarom niet per se filmisch, maar gebruikt
de draaiduizeligheid die het medium soms opwekt juist
om filmische wetten, de vierde wand en dan die andere
vijf te doorbreken. Doordat je zelf je blikrichting en
daarmee je kader bepaalt, stelt VR niet alleen nieuwe
esthetische vragen aan camerawerk, maar ook aan
montage en scenario. Hoeveel ruimte krijgt de kijker
die ook een actor is om zelf beslissingen te nemen? Zijn
de werken meer als games, waar je via kleine interacties met behulp van een controller in een volgende laag
(‘level’) komt? Hoeveel mogelijke (verhaal)verlopen
zijn er mogelijk? Zomaar even van het ene naar het
andere beeld editen is er niet meer bij. Via zwartjes,
overvloeiers, desintegrerende beelden brengen makers
je toch in een andere setting, perspectief of locatie.
Carne y arena bestaat uit verschillende scènes, die
je ook als verschillende verhaallagen kunt ervaren,
maar Iñárritu bepaalt hun duur. Er is slechts een beperkte vorm van interactie mogelijk, al voelt dat door
de grootsheid van het project niet zo. Zelfs je eigen
schaduw is met behulp van GPS geprogrammeerd. Als
film volgens Roger Ebert een empathiemachine is, dan
is VR een potentiële empathiemachine 2.0. In Laurie
Andersons Chalkroom daarentegen – die ze zelf een bibliotheek vol verhalen noemt – kun je in principe voor
eeuwig rond blijven zweven zonder ooit alles mee te
(hoeven of willen) maken.

Ethische vragen

Net als film is VR een veelkoppig monster. Het is een
technologie, een industrie, een commercie en langzamerhand ook een kunstvorm. Om over VR-kunst te
kunnen praten moeten we ons opnieuw dezelfde vragen
stellen die de eerste filmtheoretici zich stelden om erachter te komen hoe film zich van de andere kunsten
onderscheidde. Hoe verhoudt het zich tot de fysieke
werkelijkheid, wat is z’n relatie tot ruimte en tijd, heeft
het een eigen taal en grammatica (hoe problematisch
die termen ook zijn)? Wat kan alleen in VR wat in andere kunsten, media en technieken niet kan?
Gaat het (voorlopig) alleen (nog) maar om de ervaring? Om hoe ‘realistisch’, ‘echt’, ‘geloofwaardig’ of
‘authentiek’ zo’n omgeving aanvoelt? Moet de ‘vir-

tuele’ ruimte aan andere eisen voldoen dan de filmische? Heeft VR een ander effect dan cinema op onze
hersenen, en brengt dat nog bepaalde ethische vragen
aangaande ervaring en representatie met zich mee? VR
stelt ook vragen die cinema zich weinig heeft gesteld op
scherp.
Een van de nieuwe VR-kunstenaarsprojecten die op
termijn ook in EYE te zien zal zijn, werd vorige maand
in de Royal Academy in Londen gepresenteerd als preview voor z’n echte première op Art Basel Hong Kong
eind maart. Marina Abramović’ Rising vindt inspiratie
in de gamehoek. Maar in plaats van mensen te verslaan
gaat het er nu om mensen te redden, en in het bijzonder
de kunstenaar zelf. En wel van de stijgende zeespiegel,
want haar werk wil de aandacht vestigen op de opwarming van de aarde. Je bevindt je in een donkere ruimte,
waarin je oog in oog staat met de avatar van Abramović. Ze bevindt zich in een glazen tank die zich langzamerhand met water vult. Op het moment dat je (met
behulp van je door een controller aangestuurde eigen
virtuele handen) haar handpalmen aanraakt wordt je
naar een vlot in de Noordelijke IJszee getransporteerd
waar door afbrekende ijsschotsen veroorzaakte huizenhoge golven je dreigen te verzwelgen. Pas als je belooft
je in te zullen zetten voor het milieu red je de kunstenaar van de verdrinkingsdood.
Interessanter dan de activistische moraal van dit
werk zijn je eigen reacties. Je kunt natuurlijk gewoon
stil blijven staan en kijken hoe Abramović langzaam
verdrinkt. VR is niet alleen een empathie-, maar ook
een mogelijke antipathiemachine. Maar het levert je
niets op, zoals in een game. Dus ben je bereid om als
toeschouwer/speler actief door die vierde wand heen te
stappen?
De fysieke aanwezigheid van Abramović’ avatar,
een kunstenaar wier werk als performancekunstenaar
altijd om fysieke aanwezigheid, en om het tarten van de
grenzen van het lichamelijke gaat, maakt deze ‘reality’
nog op een andere manier ‘echt’. Om haar avatar er realistisch uit te laten zien heeft Abramović zich echt in
een watertank moeten onderdompelen. Maar de kunstenaar vertelde in Londen van kinds af aan een enorme
angst voor de zee te hebben gehad. De ‘performance’
die ze, geheel in lijn met haar eerdere body art, voor de
creatie van deze virtuele wereld heeft uitgevoerd, is in
die virtuele wereld in principe eindeloos herhaalbaar
en reproduceerbaar. Rising is daarmee ook een vervolg
op haar The Artist is Present-performance in New York
(vastgelegd in de gelijknamige film), waarin ze in het
MoMA dagenlang aan een tafeltje ook in oog met bezoekers zat. De vraag die Rising stelt over onze omgang
met ons fysieke milieu gaat daarmee ook over andere
vormen van lichamelijkheid, en materialiteit. Maar
ook over het domein wat altijd al het virtuele was: tijd,
droom, herinnering, onderzoek naar onze beweegredenen, ons mens-zijn.

Xtended – Virtual Reality in EYE
31 MAART T/M 10 APRIL: PAUL AUSTER, MY NAME IS
PETER STILLMAN | 30 AUGUSTUS T/M 9 SEPTEMBER:
LAURIE ANDERSON, THE CHALKROOM | 20 T/M 30
NOVEMBER: MARINA ABRAMOVIC, RISING | T.B.A.
JANUARI 2019: TSAI MING-LIANG, THE DESERTED 
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Xtended in Eye: My Name is Peter Stillman

VERDWALEN IN HET LABYRINT VAN PAUL AUSTER

MY NAME IS PETER STILLMAN

Het eerste werk in de nieuwe EYE virtual reality-reeks Xtended is
het op Paul Austers City of Glass gebaseerde My Name is Peter
DOOR DANA LINSSEN
Stillman. Auster en VR lijken voor elkaar gemaakt. 
Is hij nou Daniel Quinn? Of Paul Auster? Of Peter
Stillman? De telefoon gaat. Daniel Quinn neemt op.
Ene Peter Stillman is op zoek naar Paul Auster, privédetective. Maar wacht even. Paul Auster. Dat is toch de
schrijver? En geen privédetective? Wil het echte virtual
reality-personage opstaan? Of beter misschien: blijven
zitten? Want dan kun je je eigen naam ook nog wel aan
dit rijtje toevoegen. Want als je naar beneden kijkt dan
kun je je eigen getekende VR-handen op de leuning van
de stoel zien liggen. Ben je het misschien zelf? De man
aan de telefoon, de man in de stoel, de hoofdpersoon in
My Name is Peter Stillman?
My Name is Peter Stillman is het eerste werk dat in
de nieuwe VR-reeks Xtended in het EYE Filmmuseum
in Amsterdam te zien is. Elke twee maanden zal er een
nieuwe filmische VR worden vertoond, omlijst door
een kleine expositie en een filmprogramma, om de link

tussen film en VR te onderzoeken. Want VR is opeens
overal. Maar wat is het? Een spel, een ervaring, een filmische wereld?
Juist daarom is My Name is Peter Stillman, dat vorig
jaar in de eerste VR-competitie van het Filmfestival
Venetië de prijs voor Beste Virtual Reality won, zo’n
geschikte opening. Regisseur Lysander Ashton baseerde het op het theaterstuk City of Glass van Duncan
Macmillan uit 2017 waar Ashton de visuele effecten
voor ontwierp. En ja, City of Glass is het eerste verhaal
van Austers New York Trilogy (1985/6), een romanesk
VR-werk avant la lettre, met in elkaar overvloeiende
verhaallijnen en realiteiten en persoonsverwisselingen.
Waarin een detectiveschrijver (Quinn) de identiteit
aanneemt van detective Auster, verstrikt raakt in een
zoektocht naar maar liefst twee Peter Stillmans en
daarvan verslag uitbrengt aan de schrijver Paul Auster.

Spiegel

My Name is Peter Stillman is, zoals de meeste VR van
dit moment, een 360 graden werk dat je zittend bekijkt
en waarin slechts beperkte fysieke interacties mogelijk
zijn. Anders dan meer interactieve werken (en games
natuurlijk) met controllers en zelfs bewegingsruimte
binnen een bepaald veld van meestal 3,5 bij 3,5 meter,
ben je weliswaar middenin de actie gedropt, maar blijft
je rol voornamelijk beperkt tot die van actieve waarnemer. Als je aan Daniel Quinns bureau zit, kun je de
kamer om je heen observeren en zien hoe hij langzaam
uiteenvalt, verandert, hoe niets stabiel is en er in de
raarste hoeken en gaten gevaar kan dreigen.
De grootste attractie is evenwel het gezicht dat
tegenover je op het raam weerspiegeld is en dat voortdurend van vorm verandert. Is het Quinn of Stillman?
Is het een Lynchiaanse, surrealistische nachtmerrie?
Je reflectie in het raam is onherkenbaar – voor jou,
net zoals waarschijnlijk voor de verteller. Het is de
onthutsende ervaring van in de spiegel kijken en jezelf
niet herkennen. Dat omgedraaide-dubbelgangergevoel
is de kracht van My Name is Peter Stillman. Dit is een

CITY OF GLASS

VR-ruimte waarin je je identiteit kwijtraakt. En dat is
misschien wel een van de kenmerken van het medium.
Je denkt dat je jezelf meeneemt, maar je bent natuurlijk
een ander. Lichamelijke ervaring en zintuigelijke waarneming worden van elkaar los gezogen. Fascinerend
voor de een, beangstigend voor de ander. Wat is het
moment waarop je niet meer weet dat de werkelijkheid
waarin je je bevindt virtueel is? Waarop het té echt
wordt?
Wie ooit de strip las die Paul Karasik en David Mazzucchelli van Austers City of Glass maakten herkent
hun zwart-wit esthetiek in de handgetekende animaties die als het ware als een extra laag – een extra
virtual reality – over het meer realistische “decor”
van de kamer heen liggen. Die mix van handgetekende
animaties en VR-technieken verstoren de Austeriaanse
werkelijkheid nog verder. Vanuit je subjectieve eerstepersoonsperspectief wordt je opgezogen door het
gezichtsveld van een man die niet weet of wat hij om
zich heen en tegenover zich in dat raam ziet, wel waar
en betrouwbaar is, of dat het een instabiele geestestoestand is, een state of mind.

Kijkduur

Dat is ook precies waar Austers boek, waar al zijn werk
over gaat natuurlijk. De vervreemding die Auster beschrijft komt tamelijk goed overeen met wat VR met je
doet. Het gevoel buiten je eigen lichaam, je eigen werkelijkheid te staan.
Maar dat duurt een heerlijk boek lang en de strip een
verrukkelijke strip lang en de theatervoorstelling een
hele avond. Terwijl die VR-ervaring maar vier minuten is. Voorlopig vind ik dat nog het grootste bezwaar
van VR. Hoe gewend we ook zijn aan het feit dat film
als time based art onze kijkduur bepaalt, bij VR dient
zich weer de vraag aan: hoe lang duurt een kunstwerk?
Hoe lang duurt een schilderij? Is het bij artistieke, anders-narratieve VR niet uiteindelijk de kijker die moet
bepalen hoe lang hij wil kijken, en dus hoe lang iets
moet duren?
My Name is Peter Stillman is beeldschoon en betoverend, het is een samengebalde versie van de drietrapsraket van boek, strip en toneelstuk. Maar het
werk zit ook gevangen in z’n eigen minimalistische
narrativiteit die daardoor toch een bepaalde tijdsduur

afdwingt. Nog even los van de technische en financiële
beperkingen die eindeloze VR vooralsnog om die redenen niet haalbaar maken.
Maar hoe zou het zijn om zelf te bepalen hoe lang
je op Daniel Quinns stoel wilt zitten? Een beetje om je
heen te kijken naar die boekenkasten waar steeds weer
andere boeken in kunnen staan. Uit te staren over een
New Yorkse straat, terwijl een vagelijk bekend, maar
toch ook vagelijk unheimlich gezicht jouw aanstaart.
Zelf te bepalen of je de telefoon opneemt. En een beetje
na te denken over wie je bent. Uitstekende gedachten
voor kwart na middernacht.

My Name is Peter Stillman

GROOT-BRITTANNIË,

2017 | REGIE LYSANDER ASHTON (ANIMATIE EN
VISUALS) EN LEO WARNER (SPEL) | 4 MINUTEN | TE
ZIEN IN EYE AMSTERDAM TOT EN MET 10 APRIL 
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Stop de spoilerfobie

EEN GOEDE FILM KUN
JE NIET VERPESTEN
leest. Net zoals ik een muziekstuk of schilderij niet kan
verpesten door het te beschrijven. En twee: álles wat
je over een film leest voordat je hem ziet, is in essentie
een spoiler.
De wetenschap lijkt het met me eens te zijn. Uit een
psychologisch onderzoek uit 2011 concludeerden onderzoekers van de University of California dat kennis
over hoe een verhaal afloopt het plezier in het lezen
ervan juist vergroot. Dat gold vrijwel consequent, of ze
hun proefpersonen nu detective-verhalen lieten lezen
of verhalen met een ironische draai aan het eind of literair proza. Niks geen ‘spoilers’ dus, stelde professor
in de psychologie Nicholas Christenfeld; we zouden
beter kunnen spreken over ‘enhancers’. Alleen is dat
idee moeilijk te verkopen, want mensen kunnen in hun
eigen leven per definitie geen vergelijking maken tussen
gespoild en ongespoild kijken – je hebt immers maar
één kans op een eerste kijkervaring.

Alles instant

Zullen we met z’n allen stoppen
met zeuren over spoilers?
Het geklaag over het weggeven
van details van de plot van films
en series doet ze geen recht en
staat een volwassen gesprek
erover in de weg.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Kan ik een film bederven door erover te schrijven? Gezien de hoeveelheid ophef die er tegenwoordig is over
spoilers, zou je het wel gaan denken. Zeker online krijg
je bij de minste of geringste informatie over de plot van
een film al geschreeuw om spoiler-waarschuwingen
naar je hoofd. Die niet zelden gepaard gaan met grove
verwensingen. Lees de commentaren onder de recensies van Variety-correspondent Owen Gleiberman, die
notoir ruimhartig is in zijn plotbeschrijvingen, er maar
eens op na. Zelfs het filmfestival van Cannes doet aan
de paniek mee: daar worden dit jaar geen persvoorstellingen meer georganiseerd in de ochtend voorafgaand
aan de avondpremières van de competitiefilms, zodat
twitterende critici het feestje van de sterren niet kunnen bederven.
Ik geloof er niet zo in, dat hele idee van spoilers. Om
twee (ogenschijnlijk tegengestelde) redenen. Punt een:
een film kán niet verpest worden door wat je erover

De hedendaagse spoilerfobie heeft veel te maken met
hoe het internet onze levens overhoop heeft gehaald.
Waar we vroeger een week moesten wachten op de
nieuwste aflevering van favoriete series, om er pas de
volgende dag bij de waterkoeler op kantoor over te
kunnen praten, zijn de meeste series inmiddels instant
beschikbaar. Streamingdiensten zetten hele seizoenen
van hun series in één keer online, en het gesprek over
films, games en tv-series begint op social media nog
tijdens het kijken. En we kunnen met zijn allen wel blijven doen alsof illegaal downloaden niet bestaat, maar
feit is dat populaire buitenlandse films en series hier
door veel mensen al lang bekeken zijn ruim voordat ze
hier officieel beschikbaar zijn.
Intussen zijn we er ook meer en meer aan gewend
geraakt dat wat we online zien, horen en lezen precies
is toegesneden op onze belevingswereld – de welbekende filterbubbel. Dus is elk beetje ongewenste
informatie een steeds grotere verstoring. Het lijkt een
onvervreemdbaar recht te zijn geworden om dingen
niet te weten. Als ík nog niet naar het nieuwste seizoen
van Game of Thrones heb gekeken, welk recht heeft de
buitenwereld dan om mij te confronteren met informatie over wat daarin te zien is?
Het past bovendien in een cultuur waarin films meer
en meer gereduceerd worden tot hun plot. Waarin het
alleen nog maar draait om wát er gebeurt en steeds
minder om hoe die gebeurtenissen verteld worden, om
het samenspel van licht, geluid, kleur en textuur dat
het wezen is van cinema.

Juist daarnaar verwijst professor Christenfeld in
een poging om het grotere leesplezier van de gespoilde
lezers te verklaren: omdat ze al weten waar het verhaal
naartoe gaat, genieten ze meer van hoe de verteller hen
daarheen leidt en van de details die ze onderweg tegenkomen.

Twists

Natúúrlijk zijn er films waarvan ik de kijkervaring als
criticus enigszins kan verpesten door cruciale wendingen weg te geven. De beroemdste voorbeelden daarvan
zijn waarschijnlijk nog steeds The Sixth Sense (M. Night
Shyamalan, 1999) en The Usual Suspects (Bryan Singer, 1995). Beide films eindigen met een twist die al het
voorgaande in een nieuw daglicht stelt. Als ik die verraad, verander ik daarmee fundamenteel hoe u als lezer
vervolgens die film ervaart.
Maar die twee voorbeelden tonen ook meteen hoe
problematisch het idee van spoilers eigenlijk is. Want
hoewel ik ook hier nog angstvallig om de twists heen
schrijf, zijn ze beide inmiddels onderdeel van de populaire cultuur geworden. Wie het nog steeds niet wil weten, moet de gemarkeerde tekst maar even overslaan:
Bruce Willis is dood, en Verbal Kint is eigenlijk Keyser
Söze. Dat weet inmiddels vrijwel iedere filmliefhebber. En toch worden beide films nog altijd herkeken,
juist door de mensen die het geheim al weten.
Kortom: een spoiler is tijdgebonden, en iets als een
spoiler betitelen is niet zelden vooral een marketingmechanisme. Uiteindelijk worden zowel The Sixth
Sense als The Usual Suspects volgens mij alleen maar
interessanter als je ze kijkt in de volle wetenschap
van hoe het afloopt. Zie wat dat betreft ook Psycho,
het oervoorbeeld van een film die met zijn twist in
de markt wordt gezet maar ook lang nadat die twist
algemeen bekend werd nog eindeloos opnieuw werd
bekeken. Bovendien: als het gaat om de kijkervaring,
is in feite zelfs het vermelden dát deze films een twist
hebben een fundamenteel probleem. Toch moedigt de
marketing dat dan weer wel aan.

Vuistregel

Voor die schaarse films waar écht iets weg te geven
valt, is de journalistieke praktijk al sinds jaar en dag dat
recensenten de verrassing niet verklappen. Of dat je, in
de nog schaarsere gevallen waarin je het wel doet om
over een bepaalde interpretatie van de film te kunnen
praten, daar een duidelijke waarschuwing bij plaatst.
Die ongeschreven regel elke keer expliciet maken, zou
een infantilisering van de filmkritiek zijn.

Bovendien: het geschreeuw om ‘spoiler-waarschuwingen’ draait vaak om plotwendingen die veel minder
evident ‘off limits’ zijn. Het gezeur gaat niet om die
overduidelijk ‘foute’ informatie, en ook niet over de
overduidelijk ‘correcte’ informatie – de basis van de
plot die vaak al in de trailers wordt weggeven (en breek
de spoilerfoben de bek niet open over de plot-spuiende
hedendaagse filmtrailer). De problemen ontstaan in het
grijze gebied ertussen en dat is precies het grijze gebied
waarin recensenten hun werk doen. Waarin ze afwegingen maken over wat ze mogen of moeten beschrijven om meningen en interpretaties te onderbouwen.
Daarvoor is een simpele, ongeschreven vuistregel:
wat in het eerste halfuur van de film gebeurt, kun je
veilig opschrijven. Maar zoals altijd bij vuistregels zijn
er uitzonderingen, beide kanten op. Zowel in arthousefilm Foxtrot als in de horrorfilm A Quiet Place
(beide elders in deze krant besproken) gebeurt al in dat

eerste deel iets wat ik niet met goed geweten kan verklappen, ook al maak ik het mezelf daarmee in beide
gevallen lastig om over de film te schrijven. Omgekeerd
zijn er veel films waarvan het einde zó voor de hand ligt
dat je niets verklapt als je het weggeeft. Sterker nog,
massavermaak drijft juist op voorspelbaarheid. Zie de
romkom.
Uiteindelijk is het simpel: alles wat je vóór het kijken
over een film leest, verandert de kijkervaring. Maar als
het een goede film is, kan niets wat je leest de kijkervaring bederven. Het is precies ons werk als filmcritici
om de kijkervaring te veranderen, hopelijk ten goede
– door met context, duiding en interpretatie handvaten
te geven die het kijken naar de film verrijken. Als je niet
wilt dat je blik wordt beïnvloed, moet je niets over een
film lezen. Maar als ik met iets wat ik schrijf de hele
film kan bederven, dan moet het wel een verdomd belabberde film zijn geweest.
5
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Go Short: When I Say Vagina...

WAAROM NIET GEWOON KUT ZEGGEN?
Kortfilmfestival Go Short bestaat tien jaar en viert dat met een
programma vol pussy power. ‘When I Say Vagina...’ verzamelde
films over vrouwelijkheid, intimiteit en seksualiteit in het postDOOR SACHA GERTSIK EN DANA LINSSEN
#MeToo-tijdperk. 
Het begon met de Venus van Hohle Fels, een sculptuur
van een naakte vrouw uit de Steentijd, met een vulva
ter grootte van haar bovenbeen. Sommigen zagen er
een pornografische afbeelding in; anderen een vruchtbaarheidssymbool: de vrouw met de verwijde vagina
zou op het punt staan een kind te baren.
De vagina en de vulva zijn sinds de prehistorie een
niet weg te denken beeld in de kunstgeschiedenis.
Sommige afbeeldingen waren heilig, andere grotesk.
Sommige schilderden het vrouwelijk geslachtsdeel en
de vrouwelijke lust af als angstaanjagend (denk aan de
folkloristische verhalen over de pratende vagina en de
vagina dentata, de vagina met tanden die op het punt
zou staan het mannelijk geslachtsdeel te verslinden);
andere schreef het magische krachten toe. Laten we
zeggen dat de vagina nooit zomaar waardenvrij kon
worden afgebeeld.
Zelfs een van de meest natuurgetrouwe schilderingen, Gustave Courbets L’origine du monde (1866), een
close-up van het onderlichaam van een naakte vrouw
die met iets gespreide benen op een bed ligt, zorgt tot
op de dag van vandaag tot controverse. Het wordt pas
sinds midden jaren negentig in het openbaar tentoongesteld; tot die tijd was het in privébezit, en alleen
achter een gordijntje te zien. Het is een van de meest
verwijderde afbeeldingen op Facebook; en in het Parijse Musée d’Orsay hangt het in een discreet hoekje.
Maar de titel zegt genoeg. Die maakt het tot meer dan
een vleselijke afbeelding. Want wat je daar ziet is de
oorsprong van de wereld.

Pussy have the power

Voor de tiende editie Go Short stelde het kortfilmfestival in Nijmegen samen met het Glasgow Short Film
Festival een programma samen rondom vrouwelijke
seksualiteit en intimiteit in de recente kortfilm, waarin de vagina in al z’n verschijningsvormen bezongen
wordt. Soms letterlijk, zoals in het Zweedse Pussy Have
the Power (2014) van Lovisa Sirén, waarin een meidenband in de studio het titelnummer aan het opnemen
is, totdat er een beroemde producer binnenloopt en de
boel overneemt. Moeten ze naar hem luisteren om van
hun nummer een hit te maken, of trouw blijven aan het
idee dat vrouwen in staat moeten zijn om zonder hulp
van mannen muziek te maken?

Dat Go Short de blik op de vagina richt is niet toevallig. Vorig jaar was de Poolse animatiefilm Pussy
(2016) over een uit de hand gelopen masturbatiesessie
van Renata Gasiorowska de hit van het festival. Het was
geen incident. De programmeurs van het festival ontdekten veel meer films over vrouwelijke seksualiteit in
het aanbod. Door de ontwikkelingen rondom #MeToo
breidden ze het uit tot een programma over vrouwelijkheid in het algemeen.
De Zweedse film JUCK (2017) zou je als manifest van
het programma kunnen zien. In deze dansperformancevideo die tijdens het afgelopen Filmfestival Berlijn
een speciale prijs van de internationale Generation14plus-jury kreeg voor Beste Korte Film volgen we een
vijftal dansende feministische activisten die op allerlei
manieren de openbare ruimte veroveren met hun pleidooi voor een vrije beleving van de vrouwelijke seksualiteit en het vrouwelijke lichaam. Wat betekent het om,
ook in publieke ruimtes, vrouw te zijn? Wat zijn daar de
grenzen van? Ze praten over hun drijfveren maar ook
over hoe het voor een zwarte vrouw is om een onderdeel van die publieke ruimte te zijn. Zo herkenbaar en
empowering dat het je de adem beneemt. Het effect is
radicaal: JUCK stelt dat je er mag zijn, als vrouw. Als de
vrouw die jij wil zijn. Wat voor vrouw dat ook is.
De film wordt niet alleen vertoond tijdens Go Short,
maar de dansgroep zal ook voorgaan in een dansdemonstratie op zaterdag 14 april waarin heel Nijmegen
aan het ‘jucken’ (droogneuken) zal worden gebracht.
Vergeet je Engelse schooluniform met rood geruite
Schotse rok, witte blouse met das en Dr. Martens niet,
het tenue van de JUCK-beweging.

Openhartige iconografie

Als Go Short een ding aantoont, dan is het wel dat er
niet één manier is om de vagina en het vrouwelijk lichaam in beeld te brengen. De filmpjes variëren van
streng tot ironisch en absurd. En zoveel vagina’s zijn
er trouwens niet eens in te zien. Duidelijk is wel dat in
de filmgeschiedenis een openhartige iconografie ontbreekt. Dus misschien zou je dit filmprogramma ook
moeten zien om de inhaalslag te voltooien die in de
beeldende kunst al een tijdje bezig is. Kijk maar naar
The Great Wall of Vagina van de Britse kunstenaar
Jamie McCartney die de diversiteit van vrouwelijke

genitalia in beeld bracht; of de Coin Cunts van Suzanna
Scott op de cover van deze Filmkrant.
Hoopgevend is ook dat #MeToo weliswaar van alles
in een stroomversnelling heeft gebracht, maar dat de
bijbehorende mentaliteitsverandering al een tijdje bezig blijkt. Zo draaiden er op het Filmfestival Rotterdam
alleen dit jaar al empowering films als Team Hurricane
van de Deense Annika Berg die een invoelbaar inkijkje
geeft in de emotionele wereld van jonge meisjes; The
Heart van de Zweedse Fanni Metelius die over de eerste
serieuze relatie van en vanuit de beleving van een jonge
vrouw; en het oprechte Amateurs van de Zweedse Gabriela Pichler (Eat, Sleep, Die, 2012) waarin twee jonge
vrouwen het dorpje waarin ze wonen op stelten zetten
(en een spiegel voorhouden). Deze films zijn weliswaar
gemaakt voordat de huidige #MeToo-beweging zo
groot werd, maar tonen aan dat er steeds meer plek
komt voor verhalen en (lichaams)beelden die voorheen
gemeden werden.

I WAS FIVE WHEN I BECAME A WOMAN PRIVATE PARTS
LE CLITORIS JUCK

Genitalpanik

Met de opkomst van het feminisme in de jaren zestig en
zeventig veranderde ook de manier waarop de vagina
in kunst en film werd gerepresenteerd. Het vrouwelijke
geslachtsorgaan werd niet meer primair als het centrum van seksualiteit afgebeeld, maar werd een politiek
symbool. Kunstenaarsechtpaar Niki de Saint Phalle en
Jean Tinguely, representanten van de Franse Pop Art,
installeerden in het Museum voor Moderne Kunst in
Stockholm een levensgrote vrouwenfiguur, die als een
kleurige update van Courbets schilderij kon dienen.
Alleen konden de toeschouwers nu tussen de benen
van Hon - en Katedral (1966) naar binnen lopen. Zo’n
beetje als Pedro Almodóvar later zou herhalen in Hable
con ella (2002). Courbets schilderij keert regelmatig
als referentie terug bij filmmakers, van Bernardo Bertolucci’s seksueel vrijmoedige The Dreamers (2003) tot
in Catherine Breillats meer provocerende Anatomie de
l’enfer (2004).
De meest extreme experimenten van de tweede
feministiscge golf kwamen van de Oostenrijkse filmmaakster en performancekunstenares Valie Export die
eind jaren zestig voor de performance Aktionshose:
Genitalpanik zonder ondergoed in een kruisloze broek
de bioscoop binnenliep om daar te protesteren tegen
de eenzijdige en passieve manier waarop vrouwen in de
traditionele film als lustobject werden afgebeeld. Een
performance die in 2005 nog eens werd herhaald door
Marina Abramovic in het Guggenheim Museum in New
York. Een jaar daarop leverde de Oostenrijkse een bijdrage aan de omnibusfilm Destricted, over het grensgebied tussen kunst, pornografie en erotica, waarin ze de

camera richtte op de naakte lichamen van vrouwen van
alle leeftijden en achtergronden om aan te geven dat
er niet zoiets als een door de media gestandaardiseerd
vrouwenlichaam bestaat.
Ook Exports andere performances, zoals haar
Tapp- und Tast-Kino (een draagbaar ‘bioscoopje’ dat
ze aan haar naakte bovenlichaam had bevestigd, en de
‘toe(tast)schouwer’ uitnodigde om door het gordijntje
heen te voelen wat zich daarbinnen bevond, vestigde
de aandacht op de rol van vrouwen in film, en de relatie
tussen seksualiteit en openbare ruimte. En dat in de
tijd waarin Laura Mulvey haar beroemde essay over de
‘male gaze’ publiceerde en tegelijkertijd in New York
rijen voor de bioscopen stonden om pornofilm Deep
Throat (1972) te zien, waarin een vrouw werd geïntroduceerd die een clitoris achterin haar keel zou hebben.
Een film die ironisch genoeg een van de aanleidingen
was op de Amerikaanse filmkeuring, met z’n hypocriete opvattingen over seksualiteit. Tot op de dag van
vandaag mag er wel een niet-meer-dan-half-erecte
penis in beeld worden gebracht, maar is een vagina nog
steeds taboe. Terwijl aan de andere kant de pornoficatie

van het vrouwelijke lichaam ervoor zorgde dat actrice
Rachel Wood (wel full frontal naakt te zien in tv-serie
Mildred Pierce) bang was dat ze er met haar designer
schaamhaar niet jaren dertig genoeg uitzag, en toen het
advies kreeg om net als Kate Winslett in The Reader een
‘merkin’, een schaamheuvelpruikje te dragen.

Radicale daad

When I Say Vagina… op het Go Short Film Festival
bekijkt de vulva van tien verschillende kanten. Met als
belangrijke insteek natuurlijk seks en genot, maar ook
genitale mutilatie, zelfbeschikking en vriendschap komen langs. Sommige films pakken de weergave van het
onderwerp voorzichtig aan, bijvoorbeeld door te kiezen
voor animatie. Zoals Private Parts van Anna Ginsburg,
waarin antwoorden van mensen op vragen over hun of
andermans vulva worden geanimeerd in pratende vulva’s en penissen. Le Clitoris van Lori Malépart-Traversy is een korte geanimeerde lezing over de door mannen
geschreven geschiedenis van de clitoris.
De echte vulva tonen lijkt dus nog steeds een radicale daad. Net als erover praten. Het taalgebruik is zake-

lijk of omfloerst. Waarom zou je niet gewoon kut zeggen? Een vrouw die de controle over haar eigen lichaam
heeft, en haar eigen taalgebruik, en ermee doet wat ze
wil, staat symbool voor onafhankelijkheid. En daarmee
is ze een bedreiging van de gevestigde orde. Hilarisch
zijn daarom de lipsyncende vulva’s in Glazin’ van Jillian
Mayer en Lucas Leyva en het door pornoproducent
Indigo Lush geproduceerde caleidoscopische beeldexperiment Kaleidogasm 3 van Ms Naughty waarin je
niets en toch alles ziet. A Brief History of Princess X van
Gabriel Abrantes onderzoekt het patriarchaat door een
verhaal over Marie Bonaparte – de overgrootnicht van
Napoleon en pionier in het onderzoek naar vrouwelijke seksualiteit – te verpakken in een verhaal over de
sculptuur van Brâncuși die bedoeld was als een beeld
van Marie, maar – oh ironie – vaak wordt gezien als de
abstracte representatie van een penis met ballen.
When I Say Vagina… IS TE ZIEN OP HET GO SHORT
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL NIJMEGEN VAN
11 TOT 15 APRIL | VOOR MEER INFORMATIE
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Tien jaar Go Short
onderhouden en de filmhuizen en bioscopen te verrijken met aanbod. De infrastructuur voor korte film is
nog steeds fragiel.”
Volgens Ruber heeft het festival zeker een bijdrage
geleverd aan een beter klimaat voor korte film. "Toen we
begonnen, zagen we relatief weinig Nederlandse makers
in selecties en competities van internationale festivals.
Dat is veranderd. Go Short vormt een springplank voor
talent om zich internationaal te kunnen profileren. Het
is een broedplaats, een ontmoetingsplek en het geeft
filmmakers een podium. Zonder Go Short hadden Nederlandse bezoekers veel minder kans gehad om al die
mooie korte films van de afgelopen tien jaar te zien.”

Netwerk

Trots is Ruber op filmmakers die via Go Short de weg
naar (internationale) erkenning hebben gevonden.
Als voorbeeld noemt ze de Bosnisch-Nederlandse
Ena Sendijarevic. “We selecteerden een film van haar
toen ze in het tweede jaar van de Filmacademie zat. Ze
had ’m ingestuurd zonder verwachtingen en we zagen
er direct iets in. Reizigers in de nacht won vervolgens
de prijs voor beste Nederlandse kortfilm. Vervolgens
maakte de film een enorme reis langs internationale
festivals. Haar volgende korte film, Import, werd geselecteerd voor het filmfestival van Cannes. Inmiddels
wordt haar eerste speelfilm ook getipt voor Cannes.”
Voor Sendijarevic was Go Short “een deur naar de
internationale filmwereld”, vertelt ze in een telefoongesprek. “Op het festival ontmoette ik makers van over
de hele wereld die met dezelfde vragen zaten als ik. Dat
heeft me heel erg geïnspireerd.”

Publiek

POLLYANNA (ROMAN GUBIN, 2017), TE ZIEN IN ‘ 100 FILMS IN 100 MINUTEN’

Ook al kwamen er in 2017 iets minder bezoekers
dan het jaar ervoor, het Go Short - International
Short Film Festival is in tien jaar uitgegroeid
tot een internationaal succes. De bekroning
kwam vorig jaar, toen het de status van Oscar
Qualifying Festival kreeg. Directeur Kirsten
Ruber en filmmakers Ena Sendijarevic en Joost
van Ginkel over de impact van het festival op de
DOOR NICOLE SANTÉ
kortfilm in Nederland.
Tien jaar geleden bestond er in Nederland geen volwaardig festival voor de korte film. Al waren er wel
competities op reguliere festivals en een handjevol
initiatieven van studenten en liefhebbers. Toen in Nijmegen de roep om een eigen filmfestival steeds luider
klonk, de stad die in 2000 nota bene het grootste filmhuis van Europa herbergde, werd na onderzoek gekozen
voor een kortfilmfestival.
In 2009 vond de eerste editie plaats, met ruim 3500

bezoekers, 910 inzendingen en 156 films. Eerste Nederlandse winnaar was Joost van Ginkel met Zand. Het jaar
daarna won hij met Kus. De tweede editie kende een
verdrievoudiging van het aantal bezoekers. Die opgaande lijn hield aan. In 2017 kwamen er door een andere
opzet van het programma iets minder mensen – 16.000
bezoekers tegen 19.000 in 2016 – maar komend jaar
mikt de organisatie op 20.000 liefhebbers.
“We hebben een trouw publiek”, zegt medeoprichter
en directeur Kirsten Ruber, die het festival opzette met
Lisa ter Berg. Bovendien bestaat dat publiek grotendeels uit jonge mensen – iets waar andere publieksfestivals met jaloerse ogen naar kijken. Die opbouw heeft
vooral te maken met het feit dat Nijmegen een studentenstad is. Toch is er nog veel te winnen, zegt Ruber,
want veel mensen denken nog steeds dat kortfilm
experimenteel is. “We proberen voortdurend duidelijk
te maken dat kort iets zegt over lengte maar niet over
vorm en inhoud.”

Oscars

Naast een groot en breed publiek waren er lastiger
meetbare ambities, zoals internationale erkenning en
positionering ten opzichte van concurrerende festivals. Het aantal internationale inzendingen en de
kwaliteit van de films suggereren dat het goed zit met
die positionering. Plus: samen met het Internationaal
Kortfilmfestival Leuven doet Go Short de voorselectie
voor Euro Connection, het grootste en belangrijkste
coproductieplatform voor kortfilms in Europa. Vorig
jaar kreeg Go Short als tweede Nederlandse festival de
status van Oscar Qualifying Festival, een rol die documentairefestival IDFA met zijn competitie voor korte
documentaires ook vervult. Films die prijzen winnen
op Go Short komen nu automatisch op de longlist van
de Academy Awards.
“Go Short is ook echt een plek waar men komt voor
expertise”, vertelt Ruber. “We worden betrokken bij
discussies en zitten in panels en adviesraden.” De in-

dustrydag, die dit jaar wordt uitgebreid naar twee dagen, trekt ook internationale professionals. Belangrijk
voor makers op zoek naar financiering, maar ook voor
de uitwisseling van kennis en ervaring. Het festival is
daarmee het makersfestijn geworden dat Ruber vanaf
het begin voor ogen stond.

Fragiel

Go Shorts-activiteiten beperken zich niet tot het
festival. Het hele jaar door wordt gewerkt aan een betere positie van de kortfilm. Zo zette het festival het
langlopende programma De voorfilm moet terug op –
een missie die inmiddels door een aanzienlijk aantal
exploitanten wordt gedeeld. Er zijn ook drie korte films
geproduceerd die als voorfilm in de filmhuizen te zien
waren. De Dag voor de Korte Film is ook met succes geïntroduceerd. “We vragen het hele jaar door in het hele
land aandacht voor de korte film”, vertelt Ruber. “We
proberen nieuw publiek te vinden en het bestaande te

Het bedrag dat verbonden is aan de prijs droeg op praktische wijze bij aan haar loopbaan. “Van die 2500 euro
kon ik mijn film rondsturen naar andere festivals. Die
werd uiteindelijk voor zeventig festivals geselecteerd,
een succes dat ik echt niet had zien aankomen.”
Het festival vergrootte haar blik op film en op de
impact ervan. “Ik zag films die het experiment aangaan
– daar kwam ik op de academie niet echt mee in aanraking. Het is een wereld waar ik me bij wilde aansluiten
en waarin ik wilde verdwalen. Het festival was ook
een leerschool in hoe je omgaat met publiek. Mensen
vinden iets van je film. Je krijgt de emotionele ervaring
terug die je had toen je met de film begon. Daar doe je
het eigenlijk voor. Op Go Short was het de eerste keer
dat die kant van het film maken een plek kreeg en ik als
jonge maker het gevoel kreeg te mogen groeien.”
Net als veel andere makers ziet Sendijarevic kortfilm
als een opstap naar speelfilm. Haar eerste is zo goed als af
en bijna klaar voor inzending naar onder andere Cannes.
“Een speelfilm is een heel ander traject. Er zijn meer partijen mee gemoeid, het budget is hoger en er staat meer
op het spel. Je moet harder vechten voor je artistieke
vrijheid. Een korte film kan je heel erg helpen bij het uitproberen van dingen. Je leert je stem als maker kennen.
Dat onderzoek is een lange weg, maar korte film leent
zich daar goed voor, omdat je makkelijker risico’s kunt
nemen. Ook gerenommeerde filmmakers keren af en toe
terug naar de kortfilm om iets nieuws te proberen.”

Optrekken

Voor Joost van Ginkel had Go Short misschien een
wat minder ingrijpende impact, maar de band met het
festival gaat diep. Niet in de laatste plaats omdat zijn
eerste korte film de Nederlandse winnaar van de eerste
editie was. “De film was toen al wel in Venetië geweest
en was ook de Nederlandse inzending voor de Oscars.
Net als de oprichters van Go Short was ik nieuw in de
filmwereld. Dat schiep een speciale band.” Van Ginkel
voelde zich na zijn prijs als filmmaker serieus genomen.
“Omdat het festival je dat gevoel gaf. Er zat een goede
jury, alleen de beste films waren geselecteerd en de organisatie voelde professioneel.”
De internationale competitie op het festival levert
volgens Van Ginkel ook veel op. “In zo’n goede competitie kun je als Nederlandse maker veel leren. Je kunt je
optrekken aan betere collega’s.”
De overstap naar speelfilm – Van Ginkel maakte 170
Hz, The Paradise Suite en is nu bezig met een segment
voor de caleidoscopische film Rotterdam, I Love You –
is volgens hem een logische. “Als je echt filmmaker wilt
zijn en er ook van wilt leven, dan moet je die overstap
wel maken. Het uitwerken van een idee voor een korte
film kost bijna net zo veel tijd en energie als voor een
lange film. En een echt goede korte film maken is net zo
moeilijk als een goede speelfilm maken. Afgezien van
praktische zaken.”

Hondenfilms

De twee filmmakers maken tijdens de jubileumeditie
van Go Short deel uit van een panel dat discussieert
over wat kortfilms kunnen betekenen voor de carrière
van een filmmaker. Er wordt in het komende festival
veel vooruitgekeken, belooft Ruber. Bijvoorbeeld met
een speciaal virtual reality-programma. “Het is een
beetje zoeken hoe je de individuele ervaring van VR
naar een collectieve beleving kunt vertalen. Op de openingsavond gaan we vijftig mensen tegelijk laten kijken.
Dat wordt bijzonder.”
Er is ook een speciaal programma met hondenfilms
dat knipoogt naar het succesvolle kattenfilmprogramma uit een eerdere editie. Verder is er, in samenwerking
met Vimeo, speciale aandacht voor videoclips. Met het
oog op Nijmegens status als Green Capital is er ook een
programma samengesteld rond duurzaamheid. Het is
een kleine greep uit een bomvol programma, dat uiteraard ook terugblikt, met de favoriete films van de leden
van de selectiecommissie.
Ruber: “Toen we begonnen, bekeken we het festival
vooral vanuit professioneel oogpunt - wat het kon betekenen voor de stad en de film. Maar de korte film heeft
echt mijn hart veroverd. Je kunt het medium zien als
een opstapje, maar ik zie het voor makers meer als een
brug naar grotere carrièrestappen. En voor het publiek
als een brug naar films en verhalen die ze anders niet
zouden zien.”
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Susanna Nicchiarelli over Nico, 1988

NICO: KUNSTENAAR, OVERLEVER,
DOORROOKT EN DUITS

In 1988 overleed zangeres en voormalig
sixtiesicoon Nico. Regisseur Susanna
Nicchiarelli en actrice Trine Dyrholm waren op
het filmfestival van Rotterdam om hun
indringende film Nico, 1988 over haar laatste
levensjaren te vertonen. ‘Ze had nergens spijt
van, behalve dat ze was geboren als vrouw.’
DOOR FRITZ DE JONG

Als je Nico zegt, dan zeg je Velvet Underground. Dan
zeg je Andy Warhol. En dan som je een lijstje op van
alle beroemde mannen met wie ze in de sixties het bed
deelde. Dat is in elk geval de insteek van een journalist
die we Nico in Nico, 1988 zien interviewen in het midden van de jaren tachtig. De zichtbaar geïrriteerde Nico
bijt hem toe dat ze net een nieuwe plaat heeft gemaakt
en of ze het daar niet over kunnen hebben.
Trine Dyrholm kan zich wel wat voorstellen bij die
reactie: “Toen ik veertien was, deed ik als zangeres mee
aan de Deense voorronde van het Eurovisiesongfestival, met een liedje dat een grote hit werd. Jaren later,
toen ik allang acteerde in films en het theater, waren er
altijd mensen die daar als eerste over begonnen. Of ze
hadden in een persmap iets gelezen over mijn rolletje
in Festen, terwijl ik toen nog jong was en sindsdien hele
andere dingen heb gedaan.” Tegelijkertijd moet Dyrholm toegeven dat zij zelf ook heel weinig wist over de
Nico van de jaren tachtig. “Ik zou een gesprek met Nico

net zo onwetend zijn ingegaan als die journalist.”
Susanna Nicchiarelli maakte - als zovelen - voor het
eerst kennis met de stem van Nico op ‘de plaat met de
banaan’ van The Velvet Underground. “Ik was op slag
betoverd. Ze klonk als een vrouw maar ook als een man.
Haar naam was androgyn. Ik moest meer over haar
weten en ontdekte dat er niks klopt van Andy Warhols
valse bewering dat ze “een vette junkie werd die verdween”.
In Nico, 1988 volgt Nicchiarelli de zangeres in de
drie jaren voorafgaand aan haar dood, op 18 juli 1988.
We zien een grillige rockster met een uitgesproken
artistieke visie, maar ook een vrouw die probeert om
te gaan met haar drugsverslaving en die een band probeert te krijgen met een van haar vervreemde zoon.

Overlever

“De latere Nico was geen tragische figuur. Ze was een
overlever. Veel van haar generatiegenoten waren jong
opgebrand of bezweken aan een overdosis. Zij was verder gegaan. Ze vond het bevrijdend dat ze in niets meer
leek op het door iedereen bewonderde fotomodel. De
muziek die ze in de jaren zeventig en tachtig maakte
was onverschrokken, ze was een voorloper van new
wave en gothic, ze keek vooruit en omringde zich met
jonge muzikanten. Het kon haar niet schelen wat mensen van haar vonden. Dat maakt me jaloers. Een deel
van mij wil dat iedereen van mij en mijn films houdt, en

als één iemand dan kritiek heeft kan ik daar wakker van
liggen. Nico had die twijfel achter zich gelaten.”
Dyrholm haalt een interview met Nico aan dat haar
erg getroffen heeft. “Ze vroegen haar of ze ergens spijt
van had. En nou ja, we hebben toch allemaal wel ergens
spijt van? Ik zou best een paar dingen in Nico’s leven
kunnen aanwijzen, hoor. Maar zij zei: ik heb nergens
spijt van, behalve dat ik ben geboren als vrouw. Voor
mij was dat de sleutel tot haar karakter, het verklaarde
voor mij waarom ze zo worstelde met haar schoonheid,
met het moederschap en met de onderwaardering van
haar kunstenaarschap.”
Nicchiarelli: “Er is een neiging om vrouwen te definiëren door de mannen met wie ze omgingen en bij
Nico is die neiging zelfs extreem. In de film laat ik opzettelijk weg dat Alain Delon de vader is van haar zoon
Ari. Omdat hij later geen rol meer speelde, niet in het
leven van Ari en niet in dat van Nico. De enige man die
echt een stempel op Nico als kunstenares heeft gedrukt
was Jim Morrison. Hij heeft haar aangemoedigd om
haar eigen muziek en teksten te gaan schrijven.”
In haar film mocht de muziek geen bijzaak worden.
“De teksten zijn integraal onderdeel van haar personage, daarom zijn ze ook ondertiteld. Het was essentieel
dat de actrice tijdens de concertopnamen tegelijkertijd
zou zingen en spelen – veel drama voltrekt zich in die
optredens. Ik zocht iemand die de nummers zelf kon
zingen, niet iemand die de originele opnames van Nico
zou nasynchroniseren.”
Een extra uitdaging was de unieke stem van Nico:
doorrookt en zwaar als een misthoorn. Vaak tegen het
valse aan intonerend, en zwaar uit de bocht vliegend
tijdens de mislukte optredens, die ook te zien zijn in de
film. “Om zowel geweldig als verschrikkelijk te kunnen
zingen had ik een hele goede zangeres nodig.”

Duits

Nicchiarellli wist zeker dat Dyrholm een ideale Nico
kon zijn. De Deense twijfelde aanvankelijk. “Fysiek
lijk ik helemaal niet op haar en de liedjes die ik vroeger
zong waren vrolijke meezingers, compleet het tegenovergestelde van de duisternis in Nico’s werk.” Voor
de Italiaanse cineaste waren dat juist pluspunten. “Ik
hou niet van te veel realisme in biopics, als je realisme
wilt, kun je beter een documentaire maken. Doordat
Trine niet te veel op Nico lijkt schept dat een bepaalde
afstand tot het verhaal. Door die afstand ga je aandachtiger kijken, krijg je een scherper beeld van onze visie
op de vrouw achter het icoon.”
Ook de notie dat Dyrholm Deens is, sprak de regisseur aan. “Nico loog vaak dat ze Scandinavisch was. Ze
had dan wel nergens spijt van, maar ze schaamde zich
voor haar Duitse afkomst. Soms beweerde ze dat haar
vader een verzetsheld was, of dat hij Joden hielp onder-

duiken. Maar hij was gewoon een Duitse soldaat. Het
beeld van een Berlijn dat na de oorlog in puin lag is haar
altijd bijgebleven en opent daarom de film. De breuk
tussen haar en Lou Reed kwam deels doordat de Joodse New-Yorker haar steeds weer voor voor de voeten

wierp dat ‘haar’ volk ‘zijn’ volk had uitgemoord.”
In een van de visueel meest prikkelende scènes
strijkt Nico met haar band neer in Neurenberg, op het
monumentale Reichsparteitagsgelände. “Ze ging regelmatig naar die plek, waar Hitler zijn partijtoespraken

Weg is eindelijk de mythe
van de mannequin
Wanneer mocht Nico mens zijn? In Su
sanna Nicchiarelli’s elegante biopic leren
we Christa Päffgen kennen, zoals ze in
het echt heette: de vrouw achter het
mode-, film- en muziekicoon. Net voor
dat ze komt te overlijden.
Er bestaan veel misvattingen over de artiest
Nico en Christa Päffgen, de persoon achter
de artiest. Dat is deels te wijten aan Päffgen
die geregeld loog over haar privéleven: haar
Duitse vader was in sommige verhalen een
held die Joden hielp onderduiken in Berlijn,
in andere was hij een krijgshaftige verzetsstrijder. In werkelijkheid was hij een Duitse
soldaat die verdween nadat hij in de Tweede
Wereldoorlog een hoofdwond opliep.
Päffgen koesterde een zekere ongrijpbaar-

heid. Als Nico werd die eigenschap in het
spiegelpaleis van de media uitvergroot. “Ze
had geen binnenleven. En als ze dat had,
hield ze het strikt voor zichzelf”, zegt Viva,
een van Warhols Superstars, in de documentaire Nico Icon uit 1995. Nog steeds denken
veel mensen dat Nico niet meer was dan een
mannequin. Coco Chanelmodel, actrice in
Fellini’s modeklucht La Dolce Vita, muze van
Lou Reed, Jim Morrison, Iggy Pop, Philippe
Garrel. Andy Warhols oorspronkelijke ‘Factory Girl’. Moeder van Alain Delons zoon.
Heroïnejunk. Wanneer kon Päffgen
überhaupt mens zijn?
Het beste dat Susanna Nicchiarelli’s Nico,
1988 doet is van Nico een mens maken, een
prestatie die weinig biografiefilms leveren.
In een sneer naar de misogyne muziekjour-

hield en waar Leni Riefenstahl Triumph des Willens
filmde. Van haar geboorte in 1938 tot haar dood in 1988
was Nico een kind van de Tweede Wereldoorlog en de
Koude Oorlog. Ze ging dood vlak voordat de Muur viel.
Voor haar is de oorlog nooit voorbijgegaan.”
5

nalistiek die Nico dikwijls als “de zangeres
van” neerzette, wijst een overtuigende Trine
Dyrholm journalisten erop dat haar leven
juist begon ná haar ervaring met The Velvet
Underground. En inderdaad, de paar nummers die Nico voor Warhols avant-punkband zong, verbleken bij het solomateriaal
dat ze later schreef. The Marble Index (1968),
Desertshore (1970) en The End... (1974) kregen een plaats in het pantheon van avant-
gardemuziek. Dyrholm, de Deense actrice
bekend van Thoman Vinterbergs Kollektivet,
is minder uitgemergeld dan Nico op late
leeftijd was, maar weet met haar identieke,
ijzige bariton dit materiaal van Nico
spookachtig goed te vertolken.
Wanneer Nico met haar band op tournee
gaat door Oost-Europa wil Nicchiarelli weleens teruggrijpen naar clichés als bandruzies
en het najagen van heroïne-highs. Nicchiarelli doet dat echter met een elegantie die je
zelden ziet in zulke films. Uiteindelijk komt
alles samen op het podium, waar Dyrholm
met haar band bijzonder intens spel levert.
Er hangt een soort grafstemming op het po-

dium, die – mits de show goed gaat – overvloeit in extase. De enige levende band die in
de buurt komt van zulke bedwelmende performances is Nick Cave and the Bad Seeds.
Ook een groep die zo geobsedeerd is met de
dood dat het je doet appreciëren wat het leven eigenlijk voorstelt. Niet voor niets volgen we Nico in haar laatste levensjaar, net
voordat ze op 49-jarige leeftijd stierf aan een
hersenbloeding op Ibiza. Net als Last Days,
Gus van Sants portret van de laatste dagen
van Nirvana-frontman Kurt Cobain, gaat
deze film over het einde van een artiest. Misschien moest dat einde eerst komen. Misschien kon de mens Christa Päffgen pas opstaan toen de artiest was verdwenen.
HUGO EMMERZAEL

Nico, 1988

BELGIË/ITALIË, 2017 | REGIE SUZANNA

NICCHIARRELLI | 93 MINUTEN | MET TRINE DYRHOLM,
JOHN GORDON SINCLAIR, ANAMARIA MARINCA |
DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 19 APRIL EN
ONLINE VIA

picl.nl
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EEN VERKRACHTING IN TUNESIË
Geen enkele vrouw draagt een strapless bh als haar
outfit daar niet om vraagt. Die zakt af en je bent de hele
avond aan het hijsen. Waarom heeft studente Mariam
(Mariam al Ferjani) er dan toch een aan onder haar
hoog sluitende jurk met witte kraag? Ze kon nog niet
weten dat ze die jurk zal moeten ruilen voor een exemplaar met een diep decolleté, nadat haar eigen jurk een
winkelhaak heeft opgelopen. Maar goed, het is film. A
willing suspension of disbelief.
We zijn in Tunis op een studentenfeest dat Mariam
heeft georganiseerd. Niet lang erna rent ze weg. Ze is
verkracht. In Beauty and the Dogs volgen we haar po-

gingen om aangifte te doen van die verkrachting. Ze
wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Niemand
neemt haar serieus, ze wordt beschimpt en uitgelachen: wat had je dan verwacht, met zo’n jurk? De film
ging afgelopen jaar op het filmfestival in Cannes in
première, in de Un certain regard-selectie. Tunesisch
regisseur en scenarist Kaouther Ben Hania liet zich
inspireren door een waargebeurd verhaal en haar film
is een aanklacht tegen vrouwvijandigheid: seksisme,
machtsmisbruik, religieuze onderdrukking en ga zo
maar door. Maar een belangrijke boodschap maakt nog
geen goede film.

Hypocriet

De decors en kleding zijn overwegend geel en blauw.
Een blauwgroen ziekenhuis, een lichtblauw politiebureau, een gele binnenplaats. Een getinte huid, een turquoise jurk. Die kleuren zijn een heldere regiekeuze, net
als het uitsluitend gebruiken van longtakes. Dat laatste
pakt minder goed uit. Er zijn zat voorbeelden van films,
die juist door hun zuinige montage onder de huid van
de personages en in het hoofd van de kijker kruipen.
Abbas Kiarostami deed het. Hou Hsiao-Hsien. Andrei

#408 APRIL 2018

Der Hauptmann

Beauty and the Dogs

Beauty and the Dogs adresseert een hoop
onrecht, maar de acteurs krijgen de boodschap
DOOR LAURA VAN ZUYLEN
niet verkocht. 
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Tarkovski. Een van de redenen dat hun films werken, is
dat ze buitengewone acteurs het publiek laten uitdagen
om door te denken over wat ze zien.
Zo’n actrice is Mariam al Ferjani is niet. Ze laat afwisselend twee emoties zien: hevig trillen, schreeuwen
en snikken of angstvallig zwijgen. Ook de andere acteurs zijn weinig subtiel. En die longtakes houden je als
kijker op afstand. Het resultaat is ongemakkelijk en onhandig. Dat maakt The Beauty of the Dogs extra pijnlijk.
Ben Hania stelt misstanden aan de kaak, maar door het
beperkte emotionele palet krijg je op den duur genoeg
van haar getergde hoofdpersonage. Ze gaat vervelen en
zo valt de bodem uit Ben Hania’s boodschap.
Bovendien gaat met terugwerkende kracht die
eerste scène met de jurkenwissel opspelen. Ben Hania etaleert de hypocrisie over zedigheid: een meisje

wordt verkracht en krijgt er zelf de schuld van door
de jurk die ze draagt. Maar wat zegt ze nou echt met
die openingsscène? Was Mariam zonder dat decolleté
niet verkracht? Is Mariam, omdat haar eigen jurk een
dichte hals heeft, onschuldiger? Waarom speelt die
jurk überhaupt een rol in de film? Door te openen met
een kledingruil, wekt Ben Hania de suggestie dat Mariams blote jurk haar eigen verkrachting beïnvloedde.
Die ambiguïteit is teleurstellend. Ben Hania draagt zo
ongewild bij aan het victim-blamen dat ze juist wil afstraffen.
Beauty and the Dogs

TUNESIË, 2017 | REGIE

KAOUTHER BEN HANIA | 100 MINUTEN | MET MARIAM AL
FERJANI, GHANEM ZRELLI | DISTRIBUTIE CINÉART | TE
ZIEN VANAF 12 APRIL 

K AOUTHER BEN HANIA OVER
BEAUTY AND THE DOGS
Beauty and the Dogs is gebaseerd op het waarge
beurde verhaal van Meriem Ben Mohamed. Wat be
tekende haar zaak voor Tunesië? “Haar zaak was
enorm bekend. Het gebeurde in 2012, maar iedereen
kent het verhaal nog. Het explodeerde in de media
en mensen gingen de straat op om te protesteren.
Ex-president Moncef Marzouki ontving Ben Moha
med en haar partner om zijn excuses aan te bieden
namens de gehele republiek.”
Wat betekende haar verhaal voor u? “Ik was vooral gefascineerd door haar moed. Ze leek te spreken voor alle slachtoffers die dat niet konden of niet durfden. Wereldwijd doet
slechts een paar procent van de vrouwen aangifte van aanranding of verkrachting of het misbruik dat ze hebben moeten

doorstaan. Daar begon mijn interesse. Toen schreef Meriem
Ben Mohamed met een Franse journalist haar ervaringen op in
de memoir Coupable d’avoir été violé. Ik was geïnteresseerd in
wat er die nacht precies gebeurd was, omdat het mij deed
denken aan een heldenverhaal.”
Hoe bedoelt u? “Wat is de definitie van een held? Het is iemand die waanzinnige obstakels overwint. Die nacht is dat
haar overkomen. Voor mij is Meriem Ben Mohamed een held.
Ze was kwetsbaar en getraumatiseerd na een persoonlijke
tragedie, maar ze moest uiteindelijk sterker zijn dan dat. Het
werd een kwestie van overleven. Die nacht onderging ze een
transformatie en aan het einde was ze niet meer dezelfde
persoon die ze aan het begin was.”

HUGO EMMERZAEL


LEES HET VOLLEDIGE INTERVIEW OP
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ALS MONSTERS LANGS
DE DUITSE DORPEN
Robert Schwentkes eerste Duitse film sinds
2003 zal vast en zeker de Duitse tongen
losmaken. Der Hauptmann laat zien hoe het
nationaalsocialisme de Duitse samenleving tot
in haar vezels aantastte en zelfs goedaardige
burgers veranderde in gewetenloze opportu
DOOR GUUS SCHULTING
nisten.
Der Hauptmann is een oorlogsdrama dat kijkt als een
post-apocalyptische thriller. Een kille en ruwe vertelling gebaseerd op een korte periode uit het leven van
oorlogsmisdadiger Willi Herold, die zich in de laatste
weken van het Derde Rijk voordeed als een Wehrmacht-officier en er moordend en plunderend op uit

trok. Onderweg sloten rondzwervende soldaten zich bij
hem aan. Hun missie was hem door de Führer persoonlijk opgedragen, maakte Herold ze wijs. Als een troep
waanzinnigen trokken ze langs de dorpen en zo bleven
ze uit handen van de militaire politie.
De Duitse regisseur Robert Schwentke, die jarenlang in Hollywood actiefilms als Red en de young
adult-dystopie Insurgent regisseerde, vertelt dat verhaal zonder al te veel plot. In de eerste scène komt de
uit het leger gevluchte Willi Herold (Max Hubacher)
nog als de onschuld zelve het beeld in gerend, op het
eind van de film zal hij als sadistisch martelaar weer het
bos in verdwijnen. Ondertussen wordt hij net als iedereen in de maalstroom van de oorlog meegesleurd.

Overlevingsstrategie

Voor de verbeelding van die oorlog leunt Schwentke sterk
op bekende elementen uit post-apocalyptische films:
eenzame, verlaten landschappen (door vaste cameraman
Der Hauptmann

FILMSCHUUR HAAR

LEM, 21 APRIL, 16.15 UUR | GIGANT APEL
DOORN 3 MEI 20.00 UUR | OMAR LARABI

Florian Bauhaus in strak zwart-wit gefilmd), een minimalistisch pulserende elektronische score, wantrouwen
dat uit elke ontmoeting met een vreemdeling spreekt.
De militie die Herold in de openingsscène over een modderig weiland achternajaagt, lijkt zo weggereden van de
set van Mad Max. Een groepje opgefokte soldaten in een
ronkend oorlogsvoertuig. “Varkentje waar ben je”, buldert de officier (Alexander Fehling), terwijl Herold zich
onder een boomstronk schuilhoudt.
Meer ontregelend zijn de momenten van hysterische
oorlogspoëzie. Zo treffen we Herold midden in een weiland, net in het officierspak gestapt. Dromerig staart
hij voor zich uit, terwijl de wereld om hem heen draait.
Met een kinderlijke blik bekijkt hij z’n officierskostuum.

Eén moment vraag je je af wat je met die onschuldig
ogende soldaat aanmoet: was dit nu een sadist of is zijn
officiersrol een uit de hand gelopen overlevingsstrategie? Dan stapt Herold langzaam in zijn sadistische rol.
“Tegen wie denk je dat je het hebt”, schreeuwt hij tegen
het verlaten veld. Zijn ogen glinsteren op.
De grootste misdaad van de echte Willi Herold was
een bloedbad in het gevangeniskamp Aschendorfermoor,
waarbij hij een grote groep gevangenen een kuil liet graven en ze vervolgens liet executeren. Schwentke toont
daarvan de troosteloze zang van de slachtoffers, de gelatenheid waarmee die kuil gegraven werd, de machteloosheid op hun gezichten wanneer de opdracht tot vuren
komt. Maar vooral ook de gulzigheid van de kampleiding
(eindelijk iemand die orde op zaken stelt), en het gemak
waarmee Herold en de zijnen hun nieuw gevonden rol
en de daarbij behorende macht zich eigenmaakten. Ook
oorlog is een rollenspel, spiegelt Schwentke ons in die
meest verontrustende momenten voor. Je hoeft alleen
maar het daartoe behorende pak aan te trekken.
Der Hauptmann DUITSLAND/POLEN/PORTUGAL/
FRANKRIJK, 2017 | REGIE ROBERT SCHWENTKE | 118
MINUTEN | MET MAX HUBACHER, MILAN PESCHEL,
FREDERICK LAU | DISTRIBUTIE SPLENDID | TE ZIEN
VANAF 19 APRIL 

ROBERT SCHWENTKE OVER
DER HAUPTMANN
Robert Schwentke noemt Pier Paolo Pasolini’s Salò, or the
120 Days of Sodom (1975) een van de meest relevante films
over het fascisme, omdat een film over het fascisme niet
vermakelijk kan zijn. Hij vertelt dat Der Hauptmann net zo fatalistisch is als Salò: “De meeste zwaarmoedige films hebben een escapistisch achterdeurtje waar het publiek door
kan vluchten, zoals een uitgesproken stijl of humor. We wilden een film maken zonder zo’n vluchtweg; een film die je
niet loslaat. Door te filmen vanuit het perspectief van de daders, in dit geval de Wehrmacht, wil Schwentke het publiek
confronteren met nieuwe vragen over schuld en boete.
Dat er voorafgaande aan de opnames flink was gerepeteerd, voorkwam niet dat sommige acteurs het moeilijk hadden tijdens de opnamen. “Het was zwaar voor de cast om
deze personages te spelen. Tijdens de scène in het strafkamp waarin de soldaten op een kuil vol deserteurs schieten,

had ik de Poolse figuranten de opdracht gegeven te smeken
voor hun leven. Een acteur die een van de schutters speelde
maar die de lichamen niet kon zien, barstte in tranen uit toen
ik ‘cut’ zei. Een andere acteur had zo’n moment toen hij voor
het eerst de figuranten zag en rook in de barakken. Ik voelde
zelf ook zo’n vlaag van afkeer.
“Mensen hebben de neiging om wreedheden te begaan;
om de ander in een vijand te veranderen. Chaos is altijd
dichtbij en sluimerende bewegingen als het fascisme verdwijnen nooit volledig. In die zin moet Der Hauptmann fungeren als een soort tegengif. Omdat ik voel dat we in het
westen niet meer de mentaliteit hebben om de barbaren te
kunnen verslaan. Kijk naar Trump: hij etaleert zo’n enorme
afkeer van de democratie, maar het lukt die democratie niet
om met hem af te rekenen.”
OMAR LARABI
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De vijftigste verjaardag van mei ’68 wordt gevierd met
boeken, tentoonstellingen en documentaires. Dat is
mooi. Maar de sacrale ernst van de herdenking dreigt
de revolte te reduceren tot een stoffig studieobject uit
een ver verleden, een historische gebeurtenis zonder
actualiteitswaarde. Bovendien schrikt men er niet voor
terug de geschiedenis te herschrijven én alle clichés
uit de kast te halen. Dan blijkt mei ’68 ineens beperkt
tot een Parijse aangelegenheid die getriggerd werd
door een filmconflict: het ontslag van directeur Henri
Langlois van de Cinémathèque Française in februari
1968, een speeltuin van bourgeois-revolutionairen, gevaarlijke dromers en ander langharig werkschuw tuig.
Protagonisten van toen worden opgevoerd om lacherig
te doen over hun (jeugdige) naïviteit en te bekennen
dat mei ’68 een jammerlijk dwaalspoor was. Natuurlijk
biedt de spektakelmaatschappij altijd ruimte voor een
feestje. De herinneringsindustrie goochelt met muziek,
beelden en objecten om de verjaardag te vieren. Een
themafeest ter ere van de mythe van mei ’68. Gekruid
met nostalgische melancholie. Een illustratie van de
psychologische oorlog die het kapitalisme volgens cultuurfilosoof Mark Fisher al jaren voert door melancholie te cultiveren, met als doel de revolutionaire woede
van de jaren zestig te temmen.
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Verbeelding aan de macht

De erfenis van ’68

“Marx zei dat het succes en de zin van de Commune
van Parijs (de revolutionaire regering die werd neergeslagen in 1871) was dat ze bestaan had”, schrijft Ludivine Bantigny in 1968, de grands soirs en petits matins.
“Er is een analogie met mei ’68. Wat uiteindelijk telt is
dat het evenement levens heeft veranderd. Het wees op
de mogelijkheid van een andere toekomst, maakte de
hypothese van een revolutie realistisch en wees op verbeelding als actievorm. Arbeid, cultuur, seksualiteit,
kunst en zelfs de tijd werden bevraagd.”
Politiek-economisch bleef de impact van mei ’68
beperkt. Maar in de geesten veranderde wel iets. De
slogan ‘Alles is politiek’ suggereerde niet alleen dat alles
politiek geladen is maar ook dat politiek het terrein van
iedereen is. Egoïsme en individualisme maakten plaats
voor solidariteit en collectiviteit. Terwijl een andere
slogan, ‘Onder de straatstenen ligt het strand’, verwees
naar de noodzaak én mogelijkheid van verandering. Met
een knipoog naar de bevrijdende rol van fantasie: de
verbeelding aan de macht. De ‘revolutie’ van ’68 leefde
verder als inspiratiebron, als motor voor verlangens.
Daarom wordt de erfenis’ van ’68 al bijna een halve
eeuw door conservatieve krachten belachelijk gemaakt:
dromen en verlangens worden geassocieerd met utopieën en onverantwoordelijkheid, streven naar verandering
en verbeelding moet plaatsmaken voor zakelijkheid en
solidariteit moet plaatsmaken voor zelfredzaamheid.

WEEK END

De culturele impact van de revolte van mei ’68 was groot maar
toch zijn er weinig films die het verhaal van deze turbulente
periode vertellen. Erger nog, veel filmmakers reduceren mei ’68
tot een karikatuur. Het beeld van een mislukte utopie en nostal
gische melancholie camoufleren de authentieke revolutionaire
woede. Deel 3 van een reeks artikelen over mei 1968 en de erfenis
DOOR IVO DE KOCK
van denkbeelden uit die tijd.

Latin en met alleen bourgeois jongeren in de hoofdrol.
In werkelijkheid maakte heel Frankrijk in de aanloop
naar de mei-gebeurtenissen een turbulente tijd door.
Tijdens de Algerijnse Oorlog vermoordde de Franse
politie in 1961 veertig (zo gaf men pas in 1998 toe) maar
volgens andere cijfers honderden demonstranten in
Parijs. Nog geen jaar later werden nog eens negen deMythes en stereotypes
monstranten vermoord bij het metrostation Charonne.
Film draagt vaak bij aan de ondermijning van de geest
Honderdduizenden woonden hun begrafenissen bij.
van ’68. Zo is Bernardo Bertolucci’s The Dreamers (2003) Buiten Parijs leidde verzet tegen de strakke hiërarchie op
een collage van misleidende stereotypes. De revolutie
de werkvloer tot tal van (wilde) stakingen en bedrijfsspeelt er vooral tussen de lakens, alleen in het Quartier
bezettingen. Een van de meest radicale stakingen, die

bij textielfabriek Rhodiateca in Besançon, resulteerde in
een nationaal gedragen steunbeweging waar ook Simone Signoret en Jean-Luc Godard bij betrokken waren.
De collectieve documentaire Loin du Vietnam (1967)
werd vertoond in de bezette fabriek en documentairemaker Chris Marker legde de rebelse, utopische geest
van de acties vast in Rhodiaceta (1967) en À bientôt,
j’espère (1968). Die laatste documentaire verwierf bij
studenten een cultstatus en inspireerde hen om de Parijse ‘rive gauche’ te verlaten en aansluiting te zoeken bij
arbeiders.

Dat blijkt uit Grands soirs et petits matins (19681978), William Kleins documentaire kroniek van de
protestbeweging. De fotograaf-filmmaker legde de bijeenkomsten, geïmproviseerde debatten, manifestaties,
straatrellen en betogingen vast met een kleine camera.
In tegenstelling tot Markers Le fond de l’air est rouge
(1977) is de filmmaker getuige en geen commentator.
Kleins zwart-witte ‘cinéma direct’ legt de vinger op de
dromen, verlangens, misverstanden en barricade-discussies van ’68-ers. “Het is een geïmproviseerde film”,
zegt Klein in een interview op de dvd die Arte Video
heeft uitgebracht. “Toen ik met de camera op de schouder filmde stelde ik vragen, maar iedereen wou naar
iedereen luisteren. Ik toon de vreugde, het feest, het
discours, het gevoel van vrijheid. Mijn opzet was een
historisch evenement ‘en direct’ vast te leggen. Ik was
er toen van overtuigd dat film ging veranderen door de
revolutie, dat er zich een nieuwe cinemastructuur zou
ontwikkelen.” Klein leverde een bescheiden bijdrage
aan die andere cinema met Mr. Freedom (1969), een
hilarische satire over een Amerikaanse superheld die
afrekent met critici van het Amerikaanse imperialisme.

herleid tot vrijblijvend spektakel en collectieve woede
verdwijnt achter een rookgordijn van relatieproblemen.
Niet toevallig draait Godards Cannes-passage in ’68
– toen filmmakers het festival stillegden – bij Hazanavicius vooral rond zijn kleinburgerlijke verlangens en
frustraties. Door de karikatuur verdwijnt niet alleen
wat de iconische filmmaker dreef (woede en verlangen
naar een betere wereld) maar ook wat hem typeerde:
zijn vermogen zichzelf steeds opnieuw uit te vinden.
Er hangt een nostalgische, melancholische sfeer over
Le redoutable maar de moreel superieure blik van dit
‘eerbetoon’ reduceert mei ’68 tot een dwaalspoor en
Godard tot een verdwaalde sukkel.
Terwijl niemand de gespleten geest van ’68 helderder liet zien dan Godard. Al in 1966 richtte Godard met
Made in U.S.A. en Masculin féminin de camera op wat
hij “de kinderen van Marx en Coca Cola” noemde, de
generatie die verscheurd was tussen een idealistisch
geloof in revolutionaire idealen en aanbidding van
de Amerikaanse film- en popcultuur. Een jaar later
fileren 2 ou 3 choses que je sais d’elle, Week End en La
Chinoise de kapitalistische maatschappij én het verzet
tegen dit systeem. Na vooral de zwarte Amerikaanse
tegencultuur te hebben vastgelegd in de documentaire Sympathy for the Devil (1968) besluit Godard te
breken met ‘commerciële cinema’ en met Jean-Pierre
Gorin en de Dziga Vertov-groep filmpamfletten te maken (Cinétracts) en ultra-statische films zoals de mei
’68-studie Tout va bien (1972).
Toch was Godard nooit alleen maar revolutionair.
Zijn voorliefde voor klassieke verhalen is nooit verdwenen. Daardoor was het onvermijdelijk dat hij opnieuw
ging experimenteren met verhalen en (film)taal. Getuige Sauve qui peut (la vie) (1980), Je vous salue Marie
(1985), Éloge de l'Amour (2001), Film socialisme (2010)
en Adieu au langage (2014). Godard blijft een eeuwige
'68-er, een van die kinderen van Marx en Coca Cola.
De mooiste film van de bewonderaar van Fritz Lang is
Le mépris (1963), een elegie voor Langs soort cinema.
Het is geen toeval dat de film die Lang erin draait een
adaptatie is van de Odyssee, een van de grote verhalen
van onze cultuur. Maar het is ook geen toeval dat we er
alleen statische opnamen van Griekse beelden uit zien,
gefilmd door Godard die de verhalen alleen nog kan
vernietigen en dus mede aan de basis ligt van het verdwijnen van de ouderwetse cinema.
De kinderen van Marx en Coca Cola
Terwijl Le redoutable zich uitslooft om de revolutiOndanks de invloed van mei ’68 op de Franse cinema
onaire woede van weleer te temmen blijft Godard een
zijn er weinig films gemaakt over de gebeurtenissen zelf. moeilijk te vatten dwarsligger. Een bewaker van de
Aanvankelijk voerden ontluistering en desillusie nog
geest van ’68.
de boventoon in Jean Eustache’s La maman et la putain
EYE Filmmuseum VAN 26 APRIL TOT EN MET 25
(1973) en Romains Goupils Mourir à trente ans (1982).
MEI ONDERZOEKT EYE FILMMUSEUM IN EEN
Vanaf de jaren negentig klonk vooral nostalgische meVEERTIGTAL VOORSTELLINGEN DE GEEST VAN ’68:
lancholie in kronieken als Louis Malle’s Milou en mai
WAAR GING HET OM? WAT BEKLIJFT? IN HOEVERRE
WAS SPRAKE VAN EEN REVOLUTIE? 
(1990), Marco Tullio Gordana’s La meglio gioventù
Kurzfilmtage Oberhausen VAN 3 TOT EN MET 8
(2003) en Philippe Garrels Les amants réguliers (2005).
MEI KIJKT HET DUITSE KORTFILMFESTIVAL MET HET
Tot Michel ‘The Artist’ Hazanavicius besloot om
PROGRAMMA LEAVING THE CINEMA: KNOKKE,
met het passief-agressieve Le redoutable (2017) JeanHAMBURG, OBERHAUSEN (1967-197 1) NAAR DE INVLOED
Luc Godard, mei ’68 en een idealistische generatie
VAN ESTHETISCHE EN POLITIEKE VERNIEUWING VAN
’68 OP DE (ARTISTIEKE) CINEMA 
belachelijk te maken. Acties en standpunten worden

Dat de tijdgeest doordrongen was van de revolutionaire woede van ’68 merkte je aan de bittere, maatschappijkritische films die opdoken toen de Parijse
barricades geruimd waren. Films zoals Z (1969) van
Costa-Gavras, een brutale aanklacht tegen een militaire dictatuur, of If... (1968), Lindsay Andersons allegorie
waarin de opstand in een privéschool de klassenmaatschappij ondermijnt. Maar ook Luis Buñuels La voie
lactée (1969), een striemende satire die religieuze autoriteit belachelijk maakt en de kater na een verwarrende
revolutionaire periode evoceert.
Diezelfde revolutionaire woede zorgde er echter
voor dat Buñuel niet langer choqueerde. Waar L’âge
d’or en Viridiana nog tot schandalen leidden, stuitte La
voie lactée op onbegrip. Maatschappijkritische ’68-ers
wilden alleen nog maar duidelijke boodschappen. Voor
het absurde, voor metaforen, symbolen en fantasie was
geen plaats meer. Militante films zoals Petites têtes,
grandes surfaces (1974) van het collectief Cinélutte kozen voor het debat en niet voor de kijkervaring.
Die tendens zette zich door in de jaren zeventig en
tachtig. Geëngageerde filmmakers kozen voor inhoud
boven stijl. Thema’s, kritiek en sociaalrealisme werden
belangrijker dan vorm. Tot ergernis van Jacques Ledoux,
baas van het Brusselse Filmmuseum en bedenker van de
L’âge d’or-prijs, die de subversieve kracht van cinema
zag verloren gaan. Wat hem stoorde was het dédain voor
filmtaal dat ingebakken zat in militante agit-prop-cinema. Ledoux wees erop dat “een verwaarloosde, academische, conventionele stijl niet anders kon dan een revolutionaire en subversieve inhoud ontkrachten en zelfs
verraden”. Hij zette de discussie over vorm en inhoud
op de agenda in een periode waarin film door Fernando
Solanas’ Third Cinema-beweging werd gepresenteerd
als een instrument voor politieke onafhankelijkheid.
Een problematiek die ook opduikt in Après mai (2012),
waar Olivier Assayas via persoonlijke herinneringen de
impact van mei ’68 onderzoekt en de vraag stelt of je revolutionair kunt filmen als je de taal van de bourgeoisie
gebruikt. Zijn kroniek van een emotionele en artistieke
coming-of-age is ook een ode aan de oprechte naïviteit,
het idealisme en het engagement van een generatie die
geloofde de wereld te kunnen veranderen en de verbeelding aan de macht te kunnen brengen.

D e F i l m k ra nt steunt het

Eye Filmmuseum Amsterdam
eyeﬁlm.nl/xtended
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Alleen muziek
mag over
grenzen gaan
Roma-regisseur Tony Gatlif gaat verder
op zijn muzikale reis. Deze keer staat hij
stil bij de rebetika. Met deze samensmel
ting van Turkse en Griekse muziek over
stijgt hij gesloten grenzen en dichtgetim
merde naties.
Kunnen we inmiddels schrijven dat muziekstijlen in plaats van personages de hoofdrol
spelen in de films van Tony Gatlif? De Roma-regisseur van onder andere Geronimo
(2014), Transylvania (2006) en muziekdocumentaire Latcho Drom (1993) gaat in eerste instantie op muzikale reis door Europa en
lijkt daar gaandeweg pas personages bij te
zoeken. Die vindt hij meestal in de vorm van
amateurs of beginnende acteurs die nog
nieuw voelen als ze op het scherm uitbarsten
in zang, dans en spel.
Maar eerst is er de muziek. Na de flamenco van Vengo, de Noord-Afrikaanse percussie van Exils en de Roma-muziek van Geronimo kiest Gatlif in Djam voor de rebetika,
een muzikale ontmoeting tussen de Grieken
en Turkse vluchtelingen aan het einde van de
negentiende eeuw. Deze muziek met Turks
en Grieks bloed gaat letterlijk over grenzen.
Niet alleen geografisch: de rebetika werd in
Griekenland geassocieerd met hasj en opiaten. Het was muziek voor nozems, schoffies
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en vrijdenkers. Kortom: muziek die zich niet
liet inperken.
De vrijheid van de Rebetika vindt haar
weerklank in Djam, een wat rommelige maar
aanstekelijke film over vluchtelingen en gesloten grenzen. We volgen Djam (met een
onweerstaanbare energie gespeeld door opkomend actrice Daphne Patakia), een sanguinische Griekse jonge vrouw die bij de
scheepswerf van Lesbos woont. Haar oom,
een scheepsbouwer met een Turkse achtergrond, vraagt haar om een nieuwe ‘drijfstang’ te halen in Istanbul. Zo wordt ze op
een missie gestuurd die haar naar het hart
van Turkije brengt en tot de kern van de huidige vluchtelingencrisis. Tijdens haar reis
stuit Djam op Avril, een Franse vrouw die als
vrijwilliger vluchtelingen wil helpen, maar
zonder geld gestrand is in een land dat ze niet
snapt. Niet dat Djam veel geld heeft, maar
toch ontfermt ze zich over Avril en samen
vinden ze een weg terug naar Lesbos.
Zo treden ze onbedoeld in de voetsporen
van vluchtelingen. Zonder geld en zonder
papieren blijkt de reis over de Turkse grens
lang en vermoeiend te zijn. Mensen gaan niet
zomaar de grens meer over. Maar muziek
mag dat wel. Djam is een film over culturele
ontmoetingen die sporadisch uitbarst in
hartstochtelijke muziek. In veel films zouden
zulke segmenten het verhaal onderbreken,
maar in Djam vormen ze de kern van de film.
Zoals de drijfstang die Djam in Turkije moet
halen, is muziek hier het middel dat alle losse
onderdelen met elkaar verbindt.
HUGO EMMERZAEL

Djam

FRANKRIJK/GRIEKENLAND/TURKIJE, 2017 |

REGIE TONY GATLIF | 97 MINUTEN | MET DAPHNE
PATAKIA, SIMON ABKARIAN, MARYNE CAYON | DISTRI
BUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 19 APRIL 

In doodse stilte leeft een gezin op het
postapocalyptische Amerikaanse platte
land. In John Krasinski’s zenuwslopende
horrorfilm A Quiet Place moeten ze uit
handen zien te blijven van monsters die
niet zien, maar wel angstaanjagend goed
horen.
Naar verluidt stond in de eerste versie van
het scenario van de uitstekende horrorfilm A
Quiet Place slechts één zin dialoog. Regisseur, hoofdrolspeler en coscenarist John
Krasinski heeft in de gefilmde versie net iets
meer tekst toegevoegd. Maar één zin staat zo
nadrukkelijk centraal dat het heel waarschijnlijk die oertekst uit het eerste scenario
is. De moeder zegt tegen de vader van het gezin waar de film om draait: “Wie zijn we als
we onze kinderen niet kunnen beschermen?”
Dat is uiteindelijk waar A Quiet Place onderhuids om draait: de angst en het verantwoordelijkheidsgevoel die komen kijken bij
het opvoeden van een kind in een wereld die
steeds vijandiger aanvoelt. Maar het oppervlak is simpeler. ‘Dag 89’, meldt een openingstitel. Dag 89 na de komst van de monsters waartegen de kinderen beschermd
moeten worden. Monsters die niet zien,
maar wel uitzonderlijk goed horen. En dus is
elk geluid gevaarlijk.
Krasinski maakte naam als hoofdrolspeler
van de Amerikaanse versie van de sitcom The
Office. Als regisseur maakte hij eerder de indie-komedie Brief Interviews with Hideous
Men (2009) en romcom The Hollars (2016),
geen van beide in Nederland uitgebracht. Dat
is niet per se een staat van dienst die als volgende stap een genrefilm doet verwachten,
maar Krasinski blijkt met een verrassend
klassieke stijl uitstekend met het materiaal
overweg te kunnen. Daarbij maakt hij slim
gebruik van de werkelijkheid. Krasinski zelf
speelt de vader en Emily Blunt de moeder; de
twee zijn ook in het echt getrouwd en hebben
samen twee kinderen. De ook in werkelijkheid dove jonge actrice Millicent Simmonds

Ready Player One

A QUIET PLACE

A Quiet Place

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE

JOHN KRASINSKI | 90 MINUTEN | MET EMILY BLUNT,
JOHN KRASINSKI, MILLICENT SIMMONDS, NOAH JUPE |
DISTRIBUTIE PARAMOUNT/UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF
12 APRIL 

TE ZIEN VANAF 5 APRIL 

Finding Your Feet

TE ZIEN VANAF 29 MAART 

The Hurricane Heist

READY PLAYER ONE

JOOST BROEREN-HUITENGA

plaatsje zijn alleen een stel meteorologen en
een bewaakster in staat om een bankroof door
een groep jonge hackers tegen te houden, terwijl om hen heen de grootste orkaan ooit raast.

Steven Spielberg | ‘In zijn nieuwste achtbaanrit
toont Steven Spielberg zich nog altijd een vaardig bespeler van het publiek. Hij laat een toekomstvisioen zien waarin de mensheid het
grootste deel van zijn tijd doorbrengt in de virtuele wereld de Oasis, waar de wildste avonturen mogelijk zijn. (…) Iets te zeggen heeft het
niet, maar vaardig popcornvermaak is het wél.’
Joost Broeren-Huitenga op filmkrant.nl

Rob Cohen | ‘Ze stelen 600 miljoen met 600
mijl per uur’, schreeuwt de tagline van deze
knaller van actiespecialist Rob Cohen. De promotiematerialen vieren hem als de maker van
The Fast and the Furious en xXx en vergeten

(Wonderstruck) speelt hun dove oudste
dochter. Dat soort reële elementen sijpelen
door in de wereld van de film en helpen de
kleine gaten in de logica van de plot te dichten.
In een zenuwslopende proloog zien we
hoe het gezin voorraden verzamelt in een
verlaten dorpswinkeltje. Ze lopen blootsvoets op zelf aangelegde zandpaden. Alles
gaat omzichtig, elke stap is doordacht. Tot
het misgaat – dan gaat alles ineens razendsnel. Die tempowisselingen blijven de handelingen bepalen tot aan het ijzingwekkende
slotakkoord. Hooguit is het jammer dat
Krasinski soms iets te veel leunt op de wat
generieke muziek van Marco Beltrami, in
plaats van te durven vertrouwen op hoe
angstaanjagend stilte kan zijn.

FINDING YOUR FEET

voor het gemak de flops die hij in de tussenliggende jaren maakte. In een geëvacueerd kust-

Richard Loncraine | “Bang zijn voor de dood is
één ding”, houdt haar zus Lady Sandra Abbott
voor, “maar bang zijn om te leven is véél erger”.
Sandra had zich verheugd op het pensioen van
haar man, maar dan blijkt die een verhouding te
hebben met haar beste vriendin. Nu ziet de
Lady zich gedwongen in te trekken bij haar
volkse zus en haar leven op gevorderde leeftijd
een nieuwe invulling te geven. Bijvoorbeeld met
lessen stijldansen.
TE ZIEN VANAF 12 APRIL
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Au revoir là-haut

Kuifje en de
Eerste
Wereldoorlog
Zie in deze film wat je wilt: een drama dat
op emotioneel vlak te wensen overlaat,
of juist een avonturenfilm met visuele
flair die gekte durft toe te laten en krank
zinnig inventief is.

SO HELP ME GOD

So Help Me God

Galgenhumor in de rechtbank
Een eigenzinnige onderzoeksrechter
staat centraal in de laconieke documen
taire So Help Me God. En passant geven
de makers een bizar inkijkje in de kroch
ten van de Brusselse samenleving.
In zijn veelgeprezen documentaire 10e
chambre – Instants d’audiences maakte Raymond Depardon de kijker deelgenoot van de
even absurde als pijnlijke menselijke drama’s
die zich afspeelden in een Parijse rechtbank.
Dat je nog veel dichter op de rechterlijke
macht kunt kruipen bewijzen Yves Hinant
en Jean Libon in So Help Me God. Het filmmakersduo, dat in België furore maakte met
de in randverschijnselen grossierende
tv-documentairereeks Strip-tease, volgt de
gangen van Anne Gruwez, een nogal eigenzinnige onderzoeksrechter die kantoor
houdt in het megalomane Paleis van Justitie
in Brussel. Met een curieuze mengeling van
inlevingsvermogen, sarcasme en berusting
oordeelt ze over recidiverende vrouwen
meppers en bejaardenberovers: “Leuk dat
tevreden klanten terugkomen. Dat ze zich
thuis voelen.” Doodkalm rekent ze een draaideurcrimineel voor dat het goedkoper is voor
de samenleving “dat u meteen sterft”. Als ze
de deemoedige verdachte besluit te matsen
gaat dat gepaard met een dreigement: “Als u
me verraadt dan zweer ik dat de woede van

Allah niets is vergeleken met die van mij.”
Een in bdsm gespecialiseerde prostituee
krijgt een vriendelijkere behandeling van
Gruwez, die schijnbaar zonder filter alles eruit flapt. Tot in detail wil ze weten wat masochistische klanten zoal wensen.
Naast de dagelijkse beslommeringen van
de rechter volgen we de ontwikkelingen in
een cold case: een dubbele prostitutiemoord
uit 1994. Nieuwe DNA-technieken zouden
tot een doorbraak kunnen leiden, en daarom
wordt er zelfs een overleden verdachte opgegraven. De filmmakers gaan voyeuristische
beelden van het ontbindende lijk niet uit de
weg. Maar het beeld dat je bijblijft is dat van
Gruwez, die de opgraving op een zomerse
dag stoïcijns gadeslaat onder een roze parasol. Galgenhumor is nooit ver weg, maar
toch zie je ook haar betrokkenheid, als ze
met een politieteam en forensisch specialisten de oude zaak probeert op te lossen. En
passant vangen we een glimp op van de onderbuik van Brussel: de schimmige wereld
van hoertjes en pooiers en de politiecorruptie die zo welig tierde in de jaren vóór de affaire-Dutroux.
So Help Me God

FRANKRIJK, 2017 | REGIE ALBERT

DUPONTEL | 118 MINUTEN | MET NAHUEL PÉREZ
BISCAYART, ALBERT DUPONTEL, LAURENT LAFITTE |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 12 APRIL 

BELGIË/FRANKRIJK, 2017 | REGIE

BUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 26 APRIL 

Sherlock Gnomes

Brad Peyton | Regisseur Brad Peyton en actie
ster Dwayne ‘The Rock’ Johnson maakten eerder
samen het jungle-avontuur Journey 2 en aardbevingsfilm San Andreas. Hun nieuwste samen-

Au revoir là-haut

YVES HINANT, JEAN LIBON | 100 MINUTEN | DISTRI

TE ZIEN VANAF 12 APRIL 

Rampage: Big Meets Bigger

ALEXANDER ZWART

FRITZ DE JONG

werking, gebaseerd op de gelijknamige videogame, leest als een combinatie van de twee:
door een genetisch experiment enorm
gegroeide dieren verwoesten een stad. Johnson
speelt een primatoloog die niet alleen de rampspoed wil voorkomen, maar ook een van de reuzenbeesten wil redden – zijn voorheen zachtaardige gorilla George.

RAMPAGE: BIG MEETS BIGGER

Albert Dupontel, een bekend gezicht, maar
waarvan? Bij ons is deze ooit als stand-upcomedian begonnen acteur nog het meest
bekend van zijn rol naast Vincent Cassel en
Monica Bellucci in Irréversible (2002), maar
in thuisland Frankrijk is hij ook bekend als
vermaard regisseur en schrijver van buitenissige komedies. Het leverde hem al de bijnaam ‘het Franse broertje van Terry Gilliam’
op, en laat diezelfde Gilliam nu net op zijn
beurt bewonderaar zijn van Dupontels films.
Met de verfilming van Pierre Lemaitres
gelijknamige roman Au revoir là-haut (in het
Nederlands uitgebracht als Tot ziens daarboven), vijf jaar geleden de winnaar van
Frankrijks meest prestigieuze literatuurprijs
Prix Goncourt, waagt regisseur Dupontel
zich op het eerste gezicht aan zijn minst
komische project tot op heden: een episch
verhaal over de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. De film volgt twee voormalige
soldaten, de boekhouder Albert Maillard
(gespeeld door Dupontel zelf) en de jonge
kunstenaar Edouard Péricourt (de Argen-

tijnse acteur Nahuel Pérez Biscayart, die afgelopen jaar ook al uitblonk in 120 BPM). Een
duo dat verminkt door de oorlog tot elkaar
veroordeeld is. Terwijl in de jaren die volgen
het volk al zijn oorlogsveteranen roemt, kunnen deze twee geschonden helden alleen het
hoofd boven water houden door een slinkse
zwendel in oorlogsmonumenten.
Zoals gezegd, op het eerste gezicht is het
Dupontels minst komische project. Maar de
comedian in hem laat zich zelfs hier gelden en
in zijn gehele manier van filmen schemert zijn
komische achtergrond door. Het is alsof hij
met de huidige middelen, inclusief dialoog en
kleur, een overdadige zwijgende film heeft
willen maken. Dat zorgt weliswaar voor een
stijl die zijn film visueel aantrekkelijk maakt,
maar op emotioneel vlak zit dit in de weg. De
personages blijven hangen in een antiek
stripheldenuniversum. Kuifje en de nasleep
van de Eerste Wereldoorlog.
Hoewel dat een probleem lijkt, ligt dat
niet zozeer aan de film zelf als aan het genrelabel dat op de film geplakt wordt. Noem het
drama, en de te weinig uitgediepte personages laten te wensen over. Noem het een
avonturenfilm of nog beter een heist movie,
en het is een met visuele flair vertelde periodefilm die gekte durft toe te laten, krankzinnig inventief is en strooit met vaudeville.
Door de flinke vaart is er helaas weinig beschouwing mogelijk over de ironie van oorlogshelden die alleen kunnen overleven over
de rug van de oorlog. Maar ach, bij een flinke
vaart heb je ook weinig tijd om daar bij stil te
staan.

Steve Pink | Een wat vreemd getimed vervolg op
Gnomeo and Juliet uit 2011 – ieder kind dat
zeven jaar geleden genoot van de avonturen van
een stel digitaal geanimeerde tuinkabouters, is
het genre inmiddels immers ontgroeid. Wanneer in heel Londen tuinkabouters uit tuinen
worden gestolen, waaronder de tuingenoten

AU REVOIR LÀ-HAUT

van Gnomeo en Juliet, is de gevierde tuindetective Sherlock Gnomes (met in de Engelse versie
de stem van Johnny Depp) hun enige mogelijke
redding.
TE ZIEN VANAF 18 APRIL 

Midnight Sun

Scott Speer | Een Amerikaanse criticus schreef
onlangs over de acterende zoon van Clint Eastwood: ‘Hij lijkt op zijn vader, maar dan met al
het charisma chirurgisch verwijderd.’ Afgaand

Blockers

Kay Cannon | Op de poster van dit regiedebuut
van Kay Cannon, schrijfster van de Pitch Perfect-films, staat voor de titel van de film een
symbool van een haan. Juist ja: ‘cockblockers’.
De grofgebekte komedie draait om drie ouders
die erachter komen dat hun tienerdochters een
pact hebben gesloten om op ‘prom night’ hun
maagdelijkheid te verliezen, waarop zij alles op
alles zetten om dit te voorkomen. Met alle ranzige gevolgen van dien.
TE ZIEN VANAF 19 APRIL 
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Het is gezien

In de orkaan van volkswoede
Vijftig jaar na het Ezelsproces tegen Ge
rard Reve onderzoekt de documentaire
Het is gezien hoe het nu met de vrijheid
van de kunst in Nederland is gesteld.

HET IS GEZIEN

In 1968 werd Gerard Reve door de Hoge Raad
vrijgesproken van godslastering. Reve had
literair gefantaseerd over seks met God, die
in de gedaante van een ezel op aarde was teruggekeerd. God werd door de mensheid
weer ‘miskend en verguisd en geranseld’,
maar Reve begreep hem en had seks met
hem, waarbij hij wel voorzorgsmaatregelen
nam: “Maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, zodat ik niet te veel schrammetjes krijg,
als hij spartelt bij het klaarkomen.” Met de
vrijspraak bewees de Hoge Raad gevoel te
hebben voor de christelijke mystieke traditie, waarin ultieme gelovigen zich in geschriften nogal eens verenigen met het opperwezen. Het Ezelsproces was de doodsteek
voor het verbod op godslastering, hoewel het
nog tot 2014 duurde voor het wetsartikel
werd geschrapt.
Documentairemaker Erik Lieshout (To
Stay Alive – A Method) grijpt vijftig jaar later
met Het is gezien Reves vrijspraak aan voor
een reflectie op de vrijheid van de kunst in de
huidige samenleving. Wordt deze bedreigd?
Aan het woord komen Hans Teeuwen, de
schrijvers Tom Lanoye, Mano Bouzamour,
Kristien Hemmerechts en A.H.J. Dautzenberg, kunstenaar Tinkebell en advocaat Gerard Spong. Geen toevallige keuze, want

JOS VAN DER BURG

Het is gezien

NEDERLAND, 2018 | REGIE ERIK

LIESHOUT | 55 MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM |
TE ZIEN VANAF 2 APRIL 

op de trailers voor dit tienerdrama geldt iets
vergelijkbaars voor Patrick Schwarzenegger,
inderdaad een zoon van Arnold, die hier zijn eerste hoofdrol speelt. Hij speelt in de remake van
de gelijknamige Japanse film uit 2006 het lustobject voor de zeventienjarige Katie (Bella
Thorne), die door een zeldzame ziekte geen zonlicht kan verdragen en dus overdag niet buiten
kan komen. Maar ’s nachts ontstaat een
romance tussen de twee, totdat Katie haar
ziekte niet langer kan verbergen.
TE ZIEN VANAF 19 APRIL 

Avengers: Infinity War

BLOCKERS

bijna allemaal kwamen ze in aanraking met
nieuwe gevoeligheden en taboes. In de nog
geen uur durende zwartwitfilm mogen ze allemaal iets zeggen over de vrijheid van de
kunst en een fragment voorlezen uit Reves
briljante verdediging in het Ezelsproces.
Het is gezien gooit veel op één hoop, wat
het betoog niet verheldert. Ook maakt de
film een denkfout: het Ezelsproces ging niet
over de vrijheid van de kunst, maar over
godslastering. Er is nog een groot verschil: in
het Ezelsproces was de staat de aanklager,
maar in onze tijd zijn het van woede kolkende burgers, die op sociale media hun gal
spuwen over het werk van kunstenaars en
om verboden schreeuwen. Op een enkele
uitzondering na – de belachelijke arrestatie
van (ex-)cartoonist Gregorius Nekschot in
2008 – houdt de staat zich afzijdig.
Het is gezien maakt duidelijk dat de vrijheid van de kunst in onze tijd niet door de
overheid, maar door losgeslagen burgers
wordt bedreigd. Bouzamour kreeg op zijn
debuutroman woedende reacties van zijn familie en naaste omgeving, Hemmerechts
werd na haar boek over de ex-vrouw van
Marc Dutroux gezien als een laffe goedprater
van gruwelijkheden, en Tinkebell kreeg na
het doden van haar terminaal zieke kat
doodsbedreigingen. Die ontving ook Dautzenberg nadat hij als statement tegen de pedofiliehysterie lid was geworden van de pedofilievereniging Martijn. Twee jaar later
ontsloeg de Hogeschool Tilburg hem om zijn
‘controversiële verleden’. Die lafheid past in
een patroon, blijkt uit de film, waarin Hemmerechts en Dautzenberg klagen over het
gebrek aan steun van intellectuelen toen de
volkswoede over hen heen raasde.
Het is gezien is een pleidooi voor de vrijheid van de kunst, maar stiekem ook voor
een moediger culturele en intellectuele elite.

Anthony en Joe Russo | Tien jaar na Iron Man
zijn we toe aan de negentiende film in het Marvel Cinematic Universe, met éindelijk de ultieme
bad guy Thanos waar al zo ongeveer vanaf die

THE BASTARD

The Bastard

Eén doorlopende Vatersuche
Als Ethiopisch kind van een Nederlandse
expat zocht Daniel Hoek jarenlang con
tact met zijn vader. Beiden vertellen in
The Bastard hoe het voelt om miskend te
worden door je vader. Maar het brengt
hen niet dichter bij elkaar.
Waar begint een verhaal? Dat hangt er maar
net vanaf wie je vraagt het te vertellen. Floris-Jan van Luyn begint zijn documentaire
The Bastard bij Michiel Hoek, eigenaar van
een fietsenmakerij in het Friese Oudemirdum. Op een dag in het voorjaar van 2003
krijgt hij een brief van het Rode Kruis: zijn
halfbroer Daniel in Ethiopië zoekt hem.
Halfbroer? Het is voor het eerst dat Michiel over Daniels bestaan hoort. Maar voor
Daniel is het contact met Michiel een doorbraak in een zoektocht die hem al ruim een
kwart eeuw bezighoudt. Daniels moeder
spreekt trots over zijn blanke teint, maar in
Ethiopië wordt een halfbloed met de nek aangekeken; zijn stiefvaders scholden hem uit
voor ‘bastaard’. Daarom zucht hij zo naar de
erkenning die zijn vader Joop hem nooit gaf.
Van dat uitgangspunt gaat het nog verder
terug, want dit trauma blijkt de reprise van
een ongelukkige familiegeschiedenis die
Joop Hoek zelf nog altijd niet kan verkroppen: hoe zijn eigen vader, nadat hij door de
Japanse bezetter van zijn gezin was weggehaald, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een nieuw leven begon en Joop en zijn
moeder verstootte. De parallel hoeven we
niet zelf te trekken, want delen uit afzonderlijke gesprekken met de vader en de zoon zijn
zo op elkaar gemonteerd dat hun verhalen

the Galaxy. Infinity War is met dik twee en een
half uur de langste Marvel-film tot nu toe, maar
helemaal rond komt het ook nu nog niet: het is
deel een van een tweeluik dat pas volgende jaar
wordt afgerond.
TE ZIEN VANAF 25 APRIL 

Buurman & Buurman hebben een nieuw huis!

AVENGERS: INFINITY WAR

eerste film naar wordt gehint. Zijn aantrekkingskracht blijkt enorm: vrijwel alle superhelden uit de eerdere films worden opgetrommeld
voor deze grote finale, van Dr. Strange tot Spider-Man en van Iron Man tot de Guardians of

Marek Benes | Een compilatie gloednieuwe afleveringen van de wereldwijd populaire poppen
animatie rond een duo klunzige doe-het-zelvers.
Dit keer hebben ze het onder meer te stellen met
een weerbarstige grasmaaimachine, een stoffige
schoorsteen en een weigerachtige wasmachine.
De van origine zwijgende filmpjes zijn voor
Nederland als altijd onnavolgbaar van stemmen
voorzien door Kees Prins en Siem van Leeuwen.
TE ZIEN VANAF 26 APRIL 

naadloos in elkaar schuiven, als één doorlopende Vatersuche.
Het is twijfelachtig of die ingreep recht
doet aan hun persoonlijke verhalen, maar
het vestigt wel de aandacht op iets anders:
hoe verschillend de twee mannen met hun
geschiedenis zijn omgesprongen. Daniel
heeft zijn verhaal al talloze malen verteld,
opgeschreven, geredigeerd en gepubliceerd.
Zijn levensverhaal is de basis van zijn bestaan geworden. En de dubbele afwijzing,
door zijn vader (voor wie hij te zwart is) en
door de Ethiopische samenleving (waarvoor
hij te wit is), leverde in dat verhaal de omstandigheden die hem de misdaad in dreven
– tot moord aan toe.
Joop daarentegen heeft zowel zijn achtergelaten zoon als zijn weggelopen vader ver
weggestopt. Over het verraad van zijn vader
kan hij, tot zijn eigen gêne, nog steeds niet
spreken zonder dat de tranen van wrok hem
in de ogen springen. Racisme ontneemt hem
het zicht op zijn eigen verraad, wat het allemaal nodeloos veel pijnlijker maakt voor de
betrokkenen. Toch leveren de gesprekken met
hem enkele van de schaarse momenten in The
Bastard waarop er daadwerkelijk iets gebeurt
in de film zélf, die verder grotendeels een hervertelling is van een al eerder beschreven geschiedenis. Dat is niet de spannendste manier
van documentairemaken, hoe boeiend die
geschiedenis ook is.
SASJA KOETSIER

The Bastard

NEDERLAND, 2018 | REGIE FLORIS-JAN

VAN LUYN | 85 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA DELI
CATESSEN | TE ZIEN VANAF 29 MAART EN VIA

BUURMAN EN BUURMAN HEBBEN EEN NIEUW HUIS!

picl.nl
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zinnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig
-idee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je
oenen dollars.

ns voor naar Hollywood, je kunt het gewoon vanuit je luie stoel
k niets uit of je nog nooit iets in de film gedaan hebt. Als dat

et volgende zinnetje voor 600.000 dollar: “Een politieagent, die in
evroren in ijs, ontdooit nu en denkt dat alles nog als in 1985 is.”

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

dat is het ook, als je weet uit welke elementen een gouden
un je het ook zelf verzinnen, en daarna heel eenvoudig verkoop-

de krant een artikel over een bloemen-man, die in het geheim
ert aan maitresses van overspelige filmsterren. Hij noemde het
ocht het voor 2,5 miljoen dollar.

GOUDEN FILMIDEE staat vol met succes-voorbeelden, trucs, tips,
ls extra een hoofdstuk over Nederlandse gouden film-ideëen.

Paul Ruven en Marian Batavier schreven na hun succesvolle
HOLLYWOOD deze unieke handleiding over hoe je je idee kunt
een gouden film-idee.

en uitgave van de Theatrebookshop;
naf half september daar verkrijgar voor €19,95.
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F I LM I D E E
het gouden

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

LEES HETG!
VANDAA

e uitgave werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
derlands Fonds voor de Film.

VANAF 26 APRIL
IN DE FILMTHEATERS
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Het oneindige zoeken

In de ban van
patronen

M.C. Eschers ingenieuze tekeningen zijn
wereldberoemd. De man zelf is minder
bekend. Deze autobiografische docu
mentaire probeert daar verandering in te
brengen.

le-Hoofdstadjaar. De documentaire Het oneindige zoeken sluit daarbij aan. Aan de hand
van brieven, dagboekfragmenten, catalogi,
artikelen en lezingen reconstrueert filmmaker Robin Lutz het leven van de graficus.
En dat leven is opvallend kosmopolitisch.
Als telg van een vermogende familie kon hij
naar hartenlust rondreizen. In Toscane bezoekt hij oude stadjes, in Zwitserland ontmoet hij de Russische Jetta Ulmiker met wie
hij later trouwt, en in het Spaanse Alhambra
raakt hij in de ban van Moorse tegelpatronen.
Lang blijft Eschers werk onopgemerkt. Pas

als de hippies hem in de sixties omarmen
breekt hij door, hoewel hij weinig opheeft
met zijn nieuwe publiek. Mick Jaggers verzoek om een lp-hoes voor The Rolling Stones te maken, wijst hij dan ook resoluut af.
Lutz reist met zijn camera langs Eschers
verblijfplaatsen en dat maakt meteen duidelijk waar de graficus zijn inspiratie vandaan
haalde. Er worden een paar talking heads opgevoerd, Eschers zonen en zanger Graham
Nash, die als vertegenwoordiger van de flower power-generatie niet verder komt dan
holle loftuitingen. Interessanter zijn de tal-

P a u l R u v en & M a r i a n Ba t a v i e r

De beeldflitsen tijdens de aftiteling zijn veelzeggend. Een Rubik’s Cube, David Bowie in
het sprookjesdecor van Labyrinth en een
parade van getatoeëerde vogels, vissen,
trappenhuizen en perspectivisch verwrongen ruiten. De invloed van M.C. Escher
(1898-1972) op de populaire cultuur is groot.
Maar onder kunsthistorici en critici valt het
oordeel meestal minder positief uit. Zijn
wiskundig geïnspireerde houtsneden en
lithografieën worden meer gezien als weten
schappelijke illustratie dan kunst.
Escher is echter wel een van de schaarse
artistieke grootheden die Leeuwarden heeft
voortgebracht. Vandaar dat hij dit jaar is gebombardeerd tot boegbeeld van het CultureDOCMAKERS
KRO-NCRV &
SAVAGE FILM

loze getoonde litho’s, waaronder veel onderbelicht werk dat bewijst hoe technisch begaafd Escher wel degelijk was. Jammer alleen
dat sommige zijn bewerkt tot animatie – het
voegt aan Eschers gezichtsbedrog evenveel
toe als een uitroepteken achter een stel
hoofdletters.
Volgens het persbericht wil Lutz de mens
achter de kunstenaar laten zien, maar hij
slaagt daar slechts gedeeltelijk in. Escher was
een monomane maker en schreef vooral over
zijn techniek, thema’s en artistieke ontwikkeling. Dat levert een beperkt beeld op. Lutz
rechtvaardigt zijn autobiografische aanpak
met een citaat dat bij aanvang van de film in
beeld komt: “Ik ben bang dat er in de wereld
maar één persoon is die een echt goede film
over mijn werk kan maken en dat ben ikzelf.”
Daarin overschat Escher zichzelf en dat had
de regisseur moeten inzien. Het ‘zelfportret’
dat we nu voorgeschoteld krijgen, is knap gemaakt maar ook braaf en schools – een beetje
zoals Eschers werk. Juist bij iemand wiens
cultuurhistorische waarde groter is dan zijn
kunsthistorische was een ander perspectief
welkom geweest.
EDO DIJKSTERHUIS

Het oneindige zoeken

NEDERLAND, 2018 | REGIE

ROBIN LUTZ | 85 MINUTEN | DISTRIBUTIE PATHÉ | TE
HET ONEINDIGE ZOEKEN
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The 15:17 to Paris

PRESENTEREN

Even een terreuraanslag verijdelen

EEN DOCUMENTAIRE THRILLER VAN

YAN TING YUEN &
ROBERT KOSTERS

In zijn twee meest recente films portret
teerde Clint Eastwood al bestaande ‘all-
American heroes’. In The 15:17 to Paris
doet hij er een schepje bovenop en laat hij
drie jonge helden zichzelf (na)spelen. Dat
pakt niet goed uit.
“Mijn vader zei altijd: iedereen heeft een
verhaal, en het is onze taak om het te vertellen”, zegt een personage ergens in Clint Eastwoods The 15:17 to Paris. Maar de film zelf
doet het tegengestelde vermoeden: misschien had dit verhaal, over drie Amerikaanse twintigers die door alert optreden
een terroristische aanslag in de Thalys van
Amsterdam naar Parijs weten te voorkomen,
niet nog een keer verteld hoeven worden. In
ieder geval doet de manier waarop Eastwood
het verhaal vertelt zijn helden weinig goed.
Op het eerste gezicht past de film naadloos in het rijtje van Eastwoods recente films.
Met American Sniper (2014), over de getormenteerde leger-scherpschutter Chris Kyle,

VANAF 26 APRIL TE ZIEN IN O.A.:
AMERSFOORT DE LIEVE VROUW

HAARLEM FILMSCHUUR

 30 APRIL MET NAGESPREK ROBERT
KOSTERS EN YAN TING YUEN

 29 APRIL MET NAGESPREK ROBERT
KOSTERS EN YAN TING YUEN

AMSTERDAM DE BALIE

HILVERSUM FILMTHEATER HILVERSUM

 VOORPREMIÈRE 24 APRIL MET NAGESPREK
JORIS LUYENDIJK EN JEAN-CLAUDE TRICHET

 VOORPREMIÈRE 24 APRIL: MET
VOORGESPREK EWALD ENGELEN EN ARJO
KLAMER

AMSTERDAM RIALTO
 VOORPREMIÈRE 21 APRIL MET ROBERT
KOSTERS EN YAN TING YUEN

BREDA CHASSÉ CINEMA
DEN BOSCH VERKADEFABRIEK
DEN HAAG FILMHUIS DEN HAAG
 OP 3 MEI EEN SPECIALE
VERTONING I.S.M. PRODEMOS

DEVENTER FILMHUIS DE KEIZER
 OP 29 APRIL MET NAGESPREK ROBERT
KOSTERS EN YAN TING YUEN

GRONINGEN GRONINGER FORUM
 9 MEI SPECIALE VERTONING I.H.K.V.
EUROPADAG

HOORN CINEMA OOSTEREILAND

en Sully (2016), over piloot Chesley Sullenberger die met een onwaarschijnlijke noodlanding tientallen levens redt, maakte de inmiddels bijna negentig jaar oude regisseur al
twee films over gewone Amerikanen die tegen wil en dank helden worden. Precies in
dat ‘tegen wil en dank’ zit het grote verschil
met zijn nieuwste film. Zowel American Sniper als Sully richten zich op de nasleep van
de heldendaad, die de hoofdpersonen zowel
verering als verachting oplevert, waar beiden mee worstelen.
Daarentegen neemt The 15:17 to Paris een
lange aanloop naar de verijdelde aanslag, die
pas in de apotheose van de film getoond
wordt. Eastwood neemt uitgebreid de tijd om
de hyperactieve jeugdjaren en dolende tienerdagen van zijn hoofdpersonen én hoofdrolspelers door te nemen. Want dat is de grote
gimmick van The 15:17 to Paris: de drie helden
Spencer Stone, Alek Skarlatos en Anthony
Sadler spelen zichzelf in de recreatie van hun
levens, waarbij hun trip door Europa wordt

gepositioneerd als de lotsbestemming van
drie tot dan toe richtingloze levens.
Dat The 15:17 to Paris ontspoort ligt uiteindelijk niet aan de ongebruikelijke casting
– de drie tonen weliswaar weinig acteertalent, maar hebben wel een natuurlijk charisma dat werkt binnen Eastwoods uitgebeende cinema. Het scenario is het grote
manco van de film. In de jeugdjaren (waar de
drie worden gespeeld door houterige jonge
acteurs) rijgt het op het lachwekkende af
rechts-Republikeinse chichés aan elkaar.
Religie als redding? Check. Wantrouwen tegen de wetenschap? Check. Een ongezonde
fascinatie voor wapens? Check.
Die scènes hebben nog een zekere energie,
deels door de vele komieken die Eastwood in
de bijrollen cast – heel even zou je zelfs kunnen denken dat hij bewust op satire afstuurt.
Maar die gedachte verdwijnt wanneer Stone,
Skarlatos en Sadler in Europa aankomen en
hun trip door Italië, Duitsland en Nederland
(waar precies één scène werd gedraaid) mo-

videoclips en commercials. Deze feelgood-komedie, over een jetsetter-fotograaf die terugkeert naar zijn geboortedorp en het datingleven
van zijn vrijgezelle moeder in de hand neemt, is
zijn speelfilmdebuut.

nente rol) ontvouwt de oorlogsgeschiedenis van
het eiland zich voor Juliet.

THE 15:17 TO PARIS

gen herleven. Eindeloos volgt de camera hen
terwijl ze banale toeristendingen doen – drie
kwartier kijken we naar hun vakantievideo’s.
Als die aanslag uiteindelijk komt, maakt
Eastwood er uiteraard een enerverend actiescène van. Maar dan is het allang te laat om
de film nog te redden.
JOOST BROEREN-HUITENGA

The 15:17 to Paris

SADLER, SPENCER STONE | 94 MINUTEN | DISTRIBUTIE
WARNER BROS | TE ZIEN VANAF 19 APRIL 

MAASTRICHT LUMIÈRE CINEMA
NIJMEGEN LUX
ROTTERDAM LANTARENVENSTER
 OP 9 MEI MET NAGESPREK NOUT WELLINK
I.S.M. ARMINIUS

UTRECHT FILMTHEATER ’T HOOGT

TE ZIEN VANAF 26 APRIL 

Guernsey Literary Society

ZAANDAM DE FABRIEK
 OP 7 MEI MET NAGESPREK DJOERI
TIMESSEN (BUNQ)

ZWOLLE FRATERHUIS

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

© 2018 DOCMAKERS/KRO-NCRV/SAVAGE FILM

GUERNSEY LITERARY SOCIETY

De matchmaker

Jeroen Houben | Een nieuwe maand, een nieuwe
Nederlandse romkom. Jeroen Houben studeerde
in 2011 af aan de Willem de Koning Academie en
EVERYBODY
WANTS SOME!!
maakte
sindsdien
enkele veelbelovende shorts,

Mike Newell | Blijkbaar was de volledige titel
van deze verfilming van de historische bestseller-roman van Mary Ann Shaffer, The Guernsey
Literary and Potato Peel Pie Society, de Nederlandse distributeur iets te gortig. In de nasleep
van de Tweede Wereldoorlog belandt de jonge
schrijfster Juliet op het eiland Guernsey, dat tijdens de oorlog was bezet door de Duitsers. Via
de excentrieke leden van de literaire kring uit de
titel (waaronder Michiel Huisman in een promi-

TE ZIEN VANAF 26 APRIL 

Romans

Ludwig en Paul Shammassian | Wraakthriller
over bouwvakker Malky (Orlando Bloom), die in
zijn jeugd werd misbruikt door een priester en
nu de strijd aangaat met die demonen uit zijn
verleden. De regisserende broers Shammassian
breiden voor hun tweede speelfilm hun eerdere
short Romans 12:20 uit – al verwijst de poster
van de speelfilm naar het hardvochtiger bijbelvers Romeinen 12:19: ‘Vengeance belongs to
me’.
TE ZIEN VANAF 26 APRIL 

JOOST BROEREN-HUITENGA

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE

CLINT EASTWOOD | MET ALEK SKARLATOS, ANTHONY

ROMANS
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van mei moeten vóór
vrijdag 20 april (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.
nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verant
woordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigin
gen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 3 mei.

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

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

Darkest Hour vr 20 apr | Film Stars
Don’t Die In Liverpool vr 13 apr | Jusqu’à la garde wo 11 apr | M. di 24 apr
| Phantom Thread wo 9 mei | Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri vr 6 apr

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwefilmhuis
Dorst vr 20 en di 24 apr, 19.30 | za 21
apr, 13.00 | wo 25 apr, 10.00 | Han-

nah vr 13 en di 17 apr, 19.30 | za 14
apr, 13.00 | wo 18 apr. 10.00 | I, Tonya
vr 6 en di 10 apr, 19.30 | za 7 apr,
13.00 | wo 11 apr, 10.00

Almere Haven
4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl
Billy Elliot di 10 apr, 11.00 en 20.00
| Broers vr 6 apr, 11.00 en 20.00 |
Thelma vr 20 apr, 11.00 en 20.00 |
Une vie vr 13 apr, 11.00 en 20.00

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

Doof Kind za 14 en wo 18 apr, 20.00
| di 17 apr, 13.30 | The Leisure Seeker do 5, za 7, di 10 en vr 13 apr, 20.00
| zo 8 apr, 14.30 | Médecin de Campagne za 21 apr, vr 27 apr en di 1 mei,
20.00 | di 24 apr, 13.30 | Mesteren ma 16, di 17 en do 19 apr, 20.00 |
Ôtez-moi d’un doute vr 6, ma 9 en do
12 apr, 20.00 | di 10 apr, 13.30 | Thel-

De glans van 1968
Ook het gevoel dat in de wereld de
verhoudingen muurvast zitten? In
mei 1968 was dat anders en ontvlamde de gedachte dat een betere
wereld voor het grijpen lag. De
Praagse Lente, studentenopstand,
stakende arbeiders: de oude
wereldorde leek nog maar een klein
zetje nodig te hebben. In de filmwereld stond een nieuwe generatie
op, die met camera’s de oorlog verklaarde aan de oude wereld en een
nieuwe verwelkomde. Zij legde met
actiejournaals vast wat er op straat
gebeurde, maar experimenteerde
ook met nieuwe filmvormen. In
EYE klinkt van 26 april tot 25 mei
onder de titel 1968: You Say You
Want a Revolution met veertig
films de stem van ’68. Soms warrig
en hysterisch, maar altijd bevlogen
en betrokken. Maar zijn het alleen
nostalgische tijdsdocumenten of
kunnen we van deze films nog
steeds iets leren? Naast de films
zijn er talkshows en debatten.
Het programma in EYE opent
26 april met een terugblikavond op
1968. Journalist Roel Janssen praat
over mei ’68 in Parijs en de studentenopstand in Mexico, oud-
programmamaker Flip Bloem
roept de Praagse Lente in herinnering en journalist Tracy Metz gaat
in op de turbulente gebeurtenissen
in de Verenigde Staten. In de weken erna kunnen we naar tientallen
1968-films kijken. Natuurlijk ont-

breekt de naam Godard niet. Van
hem is One Plus One te zien (later
uitgebracht als Sympathy for the
Devil), dat geweldige beelden bevat
van de studio-opnames van Sympathy for the Devil door The Rolling Stones. Een kleine greep uit de
rest van het programma. Van
François Truffaut, die toen nog
dikke maatjes was met Godard, is
Baisers volés te zien. Later zou
Truffaut over Godard zeggen:
‘Once a shit always a shit’. Blijkbaar was vriendschap ook in 1968
een illusie. Ook John Cassavetes’
prachtfilm Faces (natuurlijk met
Gena Rowlands) staat op het programma. Het is allemaal schitterend, maar te veel om op te noemen. Naast speelfilms uiteraard
veel aandacht voor documentaires
en ‘aksiejournaals’.

ONE PLUS ONE

ma vr 20, ma 23 en wo 25 apr, 20.00
| De Wilde Stad do 26 apr en wo 2
mei, 20.00 | vr 27 apr, 14.00 | vr 27
apr, 16.00 | di 1 mei, 13.30 | Wonder
Wheel zo 22 apr, 14.30, di 24, za 28
en ma 30 apr, 20.00

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

Premières & Nieuw De achtste dag
vanaf do 26 apr | Bewaren vanaf do
12 apr | Cobain vanaf do 5 apr | The
Death of Stalin vanaf do 3 mei | Finding Your Feet vanaf do 12 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr | Der Hauptmann
vanaf do 19 apr | La Holandesa vanaf
do 26 apr | Lady Bird vanaf do 5 apr
| Nico, 1988 vanaf do 19 apr | The Rider vanaf do 19 apr | Zama vanaf do
5 apr | Nog te zien Centaur | Dorst |
Royal Opera House Bernstein Celebration vr 6 apr, 14.00 (Ballet Encore) | Macbeth do 19 apr, 14.00 (Opera Encore) | Manon do 3 mei, 20.15
(Ballet Live) | Tell Freedom Skoonheid | Tsotsi | Winnie | The Wound |
Gay Film The Wound |zo 15 apr, 19.15
| Exhibition on Screen The Girl With
a Pearl Earring di 10 apr, 19.00 (met
inleiding) | za 14 apr, 11.50 | Movies
that Matter Beauty and the Dogs
ma 9 apr, 19.15 | Cinesingle Foxtrot
zo 8 apr, 12.00

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl
Bewaren vanaf do 12 apr | De Balie

De aandacht voor 1968 beperkt
zich uiteraard niet tot het Nederlandse EYE, want overal in de filmwereld krijgt het mythische jaar
aandacht. Zo ook op het Internati

onal Short Film Festival Oberhau
sen, dat van 3 t/m 8 mei wordt ge-

houden. Onder de titel ‘Farewell to
Cinema: Knokke, Hamburg, Oberhausen (1967-1971) blikt het festival met acht programma’s terug op
de korte periode dat een nieuwe
wereld mogelijk leek. Te zien is
werk van filmmakers, onder wie
Hartmut Bitomsky, Harun Farocki
en Stephen Dwoskin, die de commerciële cinema de rug toekeerden
en een onafhankelijk parallel circuit opbouwden. Er kwamen coöperaties en collectieven van filmmakers en distributeurs die een
politieke omwenteling nastreefden. Sindsdien wachten we op Godot.
EYEFILM.NL
KURZFILMTAGE.DE

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

kijkt Bewaren (Digna Sinke aanwezig) di 10 apr, 19.30 |
4 Filmhuis Cavia

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

O.a. verwacht Au revoir là-haut vanaf do 12 apr | Finding Your Feet vanaf do 12 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr
| The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society vanaf do 26 apr |
Lady Bird vanaf do 5 apr | The Rider
vanaf do 19 apr
4 Rialto

Computer Chess do 5 en vr 6 apr,
20.30 | Family viewing do 26 en za
28 apr, 20.30 | The Last Pig wo 18
apr, 20.30 | Moderation do 12 en vr
13 apr, 20.30 | Paul Chevrolet en de
ultieme hallucinatie do 19 en vr 20
apr, 20.30 | RietveldTV wo 25 apr,
21.00
4 Cinecenter

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

O.a. verwacht Foxtrot vanaf do 12
apr | Zama vanaf do 5 apr | Cinemore Foxtrot vr 6 apr, 21.00 (met inleiding) | Cine Expat Foxtrot zo 8
apr, 19.00
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | raadpleeg de website voor
het actuele programma
4 Het Ketelhuis

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

Premières Bewaren vanaf do 12 apr
| Blue vanaf do 3 mei | Cobain vanaf
do 5 apr | Deep Look vanaf do 5 apr |
Foxtrot vanaf do 12 apr | Der Hauptmann vanaf do 19 apr | La Holandesa vanaf do 26 apr | So Help Me God
vanaf do 26 apr | Nog te zien Aus
dem Nichts | Dorst | Pieter Konijn |
MashUp Film Festival Voor het eerst
in Nederland: 1.5 uur lang mash-up
filmpjes! Van alle Disney-films door
elkaar tot Ghibli-films in het echte
leven wo 4 apr, 19.30 | Holland Festival: The Emperor Jones zo 14 apr,
17.00 (met inleiding door Dana Linssen) | Het Schimmenrijk Hans Beerekamp eert recent overleden filmpersoonlijkheden zo 8 apr, 17:00
| Psychoanalyse & Film 4 maanden, 3 weken, 2 dagen wo 11 apr,
20.00 (met inleiding en nagesprek) |
Amongst Friends Elke derde maandag van de maand Sneak Preview
met bijzondere videoclip als inleiding ma 16 apr, 21.15 | Gay Film Night
The Wound za 14 apr, 17.00 | Deutsches Kino Gleissendes Glück do 24
apr, 19.15 | Cinémathèque Française
Franse klassiekers met Isabelle Huppert: Amour 3 en 10 apr | Madame
Bovary 17 en 24 apr
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl

O.a. verwacht Aus dem Nichts vanaf
do 29 mrt | Lady Bird vanaf do 5 apr
| The Rider vanaf do 19 apr | Movies
that Matter Beauty and the Dogs wo
11 apr, 19.30 | IDFA in Kriterion Praise of Nothing zo 15 apr, 19.30 | Sneak
Preview Elke di, 22.00
4 Lab111

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

Face Value Dark Passage do 5 en za
14 apr | Face/Off za 21 en do 26 apr
| La Piel Que Habito ma 16 en za 28
apr | Seconds do 12 en ma 23 apr |
Les Yeux Sans Visage za 7 en do 19
apr | The Witching Hour Goodnight
Mommy vr 6 en vr 20 apr | Fundraiser De Wilde Stad zo 8 en di 10 apr
| Docu Dinsdag Classic Waltz With
Bashir di 10 en di 17 apr | Voorpremière Have A Nice Day do 19 apr | Over
The Rainbow All About My Mother
vr 20 en wo 25 apr | Brunch & Film
Being John Malkovich zo 22 apr | Expat Cinema Foxtrot za 28 apr

Leidt wanhoop altijd tot wanhoopsdaden, tot wanhoopswraak? Het
omstreden einde
van de film slaat
die vragen keihard
richting toeschouwer. Het is
Akins huidige variant op het ‘tegen
de muur’ van zijn
doorbraakfilm uit
2004.
Dana Linssen over Aus dem
Nichts in de Filmkrant

Premières De achtste dag vanaf do
26 apr | Bewaren vanaf do 19 apr |
Djam vamaf do 19 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr | La Holandesa vanaf do 26 apr | The Rider vanaf do 19
apr | Une saison en France vanaf do
5 apr | So Help Me God vanaf do 26
apr | Zama vanaf do 5 apr | IFFR Gemist All You Can Eat Buddha ma 16
apr | Arrhythmia ma 23 apr | Jimmy
ma 9 apr | DeBalie@Rialto Foxtrot
wo 11 apr | Rialto Filmclub Voorpremière met inleiding vr 13 apr, 11.00 |
La RIOT The Rider di 17 apr | Cracking
the Frame Shadowman wo 18 apr |
DocuPodium De achtste dag (Regisseurs aanwezig voor interview na afloop) | CinemaArabe Beauty and the
Dogs za 21 apr | Klassiekers The Big
Heat di 24 en zo 29 apr | Gentleman
Prefer Blondes di 10, zo 15, di 17 en
zo 22 apr | Wild at Heart zo 8 apr
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl

Premières Black Panther vanaf do
19 apr | Djam vanaf do 19 apr | Dagelijks te zien in apr The Shape Of Water | Wild Amsterdam (Engelstalige
versie) | Klassieker Zabriskie Point
elke zo, 21.00 | Film & Filosofie Teorema wo 4 apr, 21.00 | Sexy Cinema The Dreamers di 3 apr, 21.00 |
Feuchtgebiete di 24 apr, 21.00 | High
Art di 10 apr, 21.00 | Vicky Christina
Barcelona di 17 apr, 21.00
4 Zuid-Afrikahuis

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

In my Country (Country of my Skull)
do 12 apr, 19.30

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

Amori Fragili do 19 t/m wo 25 apr |
Arjan’s Big Year zo 29 apr | Au revoir
là-haut do 26 t/m ma 30 apr | Aus
dem nichts do 19 t/m ma 30 apr | Bewaren do 12 t/m ma 30 apr | Dorst vr
6 t/m di 24 apr | Finding Your Feet do
26 t/m ma 30 apr | Les Gardiennes
do 5 t/m wo 11 apr | God’s Own Country do 19 t/m zo 29 apr | Jusqu’à la
garde do 5 t/m wo 18 apr | Lady Bird
do 5 t/m ma 30 apr | Lucky do 5 t/m
di 17 apr | Medecin de campagne vr
13 t/m za 28 apr | Michel, acteur verliest de woorden zo 15 apr | Mountain do 19 t/m ma 30 apr | Ôtez-moi
d’un doute ma 9 t/m ma 30 apr |
The Post do 5 t/m zo 29 apr | Sweet
Country do 5 t/m wo 25 apr | Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri do 5 t/m wo 18 apr | Tom of Finland
do 12 t/m wo 18 apr | Les uns et les
autres zo 8 apr | Wild do 5 t/m ma 30
apr De wilde stad zo 8 en zo 15 apr |
IFFR gemist! All You Can Eat Buddha (17.30) | Arrhythmia (20.15) |
Jimmy (15.30) | Movies that Matter
Beauty and the Dogs di 10 apr | Boek
& Film Dorst di 24 apr | Exhibition on
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Rialto in april
Cracking the Frame: Shadowman

| In de jaren tachtig verschenen er
talloze ‘splashy shadow figures’ op
de muren van Lower Manhattan.
Ze waren aangebracht door street
artist Richard Hambleton. Film
over het meer dan turbulente leven
van deze Canadese kunstenaar. (18
april)
Docupodium: De achtste dag

De financiële crisis van 2008
bracht ook de FORTIS/ABN AMRO-bank aan het wankelen. De
overheid moest de bank redden

ADVERTORIAL

met belastinggeld. De direct betrokkenen, onder wie Jan Peter
Balkenende en Wouter Bos, vertellen hun verhaal. Na afloop: interview met de regisseurs. (21 april)
Klassiek: The Big Heat

Prachtige film noir van Fritz ‘Metropolis’ Lang over een harde maar
eerlijke politieman die na de zogenaamde zelfmoord van een collega
een heel duister zaakje op het
spoor komt. Met Glenn Ford. (24 +
29 april)
RIALTOFILM.NL

SHADOWMAN

Screen Girl with the Pearl Earring zo
8 en di 10 apr | Ontbijt & film The Death of Stalin zo 22 apr (voorpremière) | Isle of Dogs zo 22 apr (voorpremière) | Dag van de Homeopathie
Just One Drop di 10 apr

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

Premières en Nieuw Au revoir làhaut vanaf do 12 apr | Cobain vanaf do 5 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr
| The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society vanaf do 26 apr
| Der Hauptmann vanaf do 26 apr |
Lady Bird vanaf do 5 apr | Une saison en France vanaf do 5 apr | Cursus Boek & Film Het leven is vurrukkulluk ma 2 en di 3 apr, 19.15 | Déjà
vu klassiekerreeks: Vive le cinéma! lumiere! L’aventure commence za 7 en za 14 apr, 14.00 | ma 9 en
ma 16 apr, 19.00 | Gelders Doek (korte) films en gesprekken met de makers di 17 apr, 21.00 | Exhibition on
Screen Girl With a Pearl Earring zo
8 apr, 16.30 | zo 15 apr, 11.15 | Movies
that Matter Beauty and the Dogs wo
16 apr, 19.00 (met nagesprek) | Gay
Film Special The Wound (Inxeba) za
7 apr, 16.30

Assen

Dorst vr 6 apr, 20.00 | za 7 apr, 20.30
| zo 8 apr, 11.00 | Film Stars Don’t Die
in Liverpool vr 13 en ma 16 apr, 20.00
| za 14 apr, 16.30 | Les Gardiennes vr
7 apr, 14.30 | zo 8 en ma 9 apr, 20.00
| God’s Own Country za 28 apr, 16.30
| zo 29 apr, 20.00 | LBJ vr 20 en di 24
apr, 20.00 | za 21 apr, 16.30 | Lucky
zo 15 apr, 15.30 | di 17 apr, 20.00 | Lumière! L’aventure commence zo 8
apr, 15.30 | Mary Magdalene vr 27
apr, 20.00 | za 28 apr, 20.30 | zo 29
apr, 11.00 | Phantom Thread di 10,
wo 11 en wo 18 apr, 20.00 | za 14 apr,
20.30 | vr 20 apr, 14.30 | Radiance
do 19 en zo 22 apr, 20.00 | za 21 apr,
16.30 | Une saison en France vr 27

Bergen

(IFFG) na de ‘teasereditie’ van vorig jaar geen vraag meer. Het festival werd enthousiast ontvangen,
zodat er een tweede editie komt.
Die wordt gehouden in het weekend van 13 t/m 16 april in maar
liefst drie theaters: De Vijfzinnen,
Peeriscoop en ’t Pand. Het festival
opent met een drama waarvan de
titel een verrassing moet blijven,
maar waarin Koerdistan en Brussel

Aus dem Nichts za 21 apr, 20.30 |
zo 22 apr, 11.00 | ma 23 apr, 20.00 |

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

Premières Au revoir là-haut vanaf do 12 apr | Bewaren – of hoe te leven vanaf do 12 apr | Cobain vanaf do 5 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr
| Der Hauptmann vanaf do 19 apr |
La Holandesa vanaf do 26 apr | Lady
Bird vanaf do 5 apr | The Rider vanaf
do 19 apr | So Help me God vanaf do
26 apr | Nog te zien Centaur | Doof
Kind | Dorst | Film Stars Don’t Die in
Liverpool | God’s Own Country | Katie Says Goodbye | Lucky | Mountain
| Phantom Thread | The Post | Resurrection | The Shape of Water | Sweet
Country | Three Billboards outside
Ebbing, Missouri | Woensdagdocu
De achtste dag wo 2 mei, 19.20 | Human Flow wo 11 apr, 19.00 | Lumière! L’aventure commence wo 18 apr,
19.20 | Filmconcert Koyaanisqatsi vr 13 apr, 20.00 | Voorpremières
MOOOV Filmfestival The Reports on
Sarah and Saleem zo 15 apr, 15.45
| The Road to Mandalay zo 15 apr,
19.15 | Zagros zo 15 apr, 13.00 | Best
of Go Short on Tour ma 23 apr, 21.00
| Filmcolleges Kopstukken Wes Anderson di 24 apr, 19.15 | Kim Ki Duk
di 8 mei, 19.15 | Christopher Nolan di
22 mei, 19.15 | Michael Haneke di 5
jun, 19.15 | Royal Opera House Macbeth zo 8 apr, 10.30 (opera recorded)
| Boek in Beeld Au revoir là-haut ma
16 apr, 19.30 | Gay Film Night The
Wound di 10 apr, 19.20 | Exhibition on Screen Van Gogh: A New Way
of Seeing zo 15 apr, 10.30 | di 17 apr,
19.30 | Cracking the Frame Julian
Schnabel: A Private Portrait wo 25
apr, 19.20 | Filmclub vr 6, wo 11, do
12, vr 13 & wo 18 apr | Ontbijtfilm zo
22 apr, 10.45 | Nachtfilm za 28 apr

Filmfestival Gorinchem
Een festival beginnen is leuk, maar
ook spannend, want heeft het toekomst? Dat is voor het Internatio

4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |
cinebergen.nl

Breda

UNE SAISON EN FRANCE

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

Mesteren ma 23 en di 24 apr | Ôtezmoi d’un doute ma 30 apr en di 1 mei
| Thelma ma 9 en di 10 apr | Vele hemels boven de zevende ma 16 en
di 17 apr

apr, 14.30 | ma 30 apr, 20.00 | Sweet
Country do 12 en zo 15 apr, 20.00 |
De wilde stad do 5 apr, 20.00 | za 7
apr, 16.30 | vr 13 apr, 14.30 | zo 15 apr,
11.00 | Zama do 26 apr, 20.00 | zo 29
apr, 15.30

naal Film Festival Gorinchem

een rol spelen. De regisseur is bij de
vertoning aanwezig.
Door de uitbreiding van de locaties zijn er niet zoals vorig jaar zeven maar achttien films te zien op
het festival. Hofleverancier is samenwerkingspartner MOOOV, het
Belgische festival, tevens distributeur, dat zich richt op films over actuele mondiale en sociale thema’s
uit alle windstreken. Te zien zijn
onder meer Une saison en France
(Mahamat-Saleh Haroun), Una
mujer fantástica (Sebastián Lelio),
The Insult (Ziad Doueiri), Marlina

Bussum

les autres vr 6 apr, 12.15 | do 12 apr,
19.30 | wo 18 apr, 14.15 | Exhibition
on Screen Cézanne – Portraits of a
Life zo 8 apr, 11.15 | ma 9 apr, 20.30 |
do 12apr, 20.00 | za 14 apr, 15.45 | zo
15 apr, 20.30 | Ontbijtfilm Normandie nue zo 15 apr 10.15 | Sneak Preview di 10, di 17 en di 24 apr, 20.30

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

Aus dem Nichts do 19 apr, 20.00 |
vr 20 apr, 21.15 | za 21 apr, 18.45 | zo
22 apr, 20.00 | wo 25 apr, 20.30 |
Darkest Hour vr 6 apr, 16.00 | zo 8
apr, 11.00 | vr 13 apr, 21.15 | za 1 apr,
12.45 | wo 18 apr, 20.00 | vr 20 apr,
15.45 | wo 25 apr, 10.15 | Doof kind
do 5 apr, 20.30 | za 7 apr, 16.00 | zo
8 apr, 20.30 | di 10 apr, 20.00 | vr 13
apr, 19.00 | ma 16 apr, 20.30 | Dorst
do 12 apr, 16.15 | vr 13 apr, 21.30 |
za 14 apr, 18.45 | zo 15 apr, 16.00 |
ma 16 apr, 20.00 | do 19 apr, 20.30
| za 21 apr, 19.00 | zo 22 apr, 13.00
| Film Stars Don’t Die In Liverpool
do 19 apr, 16.00 | vr 20 apr, 13.15 | za
21 apr, 13.00 | zo 22 apr, 16.00 | wo
25 14.30 | God’s Own Country vr 20
apr, 19.00 | za 21 apr, 21.30 | zo 22
apr, 20.30 | ma 23 apr, 20.30 | Hannah do 5 apr, 16.15 | za 7 apr, 21.30
| zo 8 apr, 16.00 | wo 11 apr, 14.30 |
vr 13 apr, 13.30 | za 14 apr, 19.00 |
zo 15 apr, 11.00 | di 17 apr, 14.15 | Katie Says Goodbye do 19 apr, 16.15 |
vr 20 apr, 21.30 | za 21 apr, 16.00 | di
24 apr, 20.00 | Marlina the Murderer vr 6 apr, 16.15 | Phantom Thread
vr 6 apr, 18.45 | za 7 apr, 13.00 | zo
8 apr, 20.00 | ma 9 apr, 14.00 | wo
11 apr, 20.00 | vr 13 apr, 15.45 | zo 15
apr, 13.00 | di 17 apr, 14.00 | za 21 apr,
21.15 | ma 23 apr, 20.00 | wo 25 apr,
20.00 | The Post do 5 apr, 20.00 | za
7 apr, 15.45 en 18.45 | zo 8 apr, 13.45
| ma 9 apr, 20.00 | do 12 apr, 16.00 |
vr 13 apr, 18.45 | za 14 apr, 21.15 | zo 15
apr, 20.00 | wo 18 apr, 20.30 | vr 20
apr, 18.45 | za 21 apr, 15.45 | di 24 apr,
13.30 | Radiance do 5 apr, 16.00 | vr
6 apr, 19.00 | za 7 apr, 13.30 en 19.00
| wo 11 apr, 20.30 | vr 13 apr, 13.00
| za 14 apr, 13.00 | di 17 apr, 20.00 |
The Shape of Water vr 6 apr, 21.30
| zo 8 apr, 16.15 | vr 13 apr, 16.00 | za
14 apr, 21.30 | zo 15 apr, 15.45 | vr 20
apr, 13.00 | zo 22 apr, 15.45 | Sweet
Country vr 6 apr, 13.00 en 21.15 | za
7 apr, 21.15 | Klassieker Les uns et

the Murderer (Mouly Surya), Centaur (Aktan Arym Kubat) en The
Florida Project (Sean Baker).
Het festival streeft ernaar om bij
elke vertoning een speciale gast te
hebben. Zo zijn bij Éthiopiques,
een documentaire over de invloed
van Ethiopische muzikanten op
westerse free jazz en popmuziek,
de Poolse regisseur Maciek Bochniak en producent Mikolaj Pokromski aanwezig. Regisseur Alex de
Ronde is present bij de vertoning
van Doof kind, de documentaire
over zijn dove zoon die de publieksprijs op het IDFA won.
Nieuw op het festival zijn de
schoolvoorstellingen op 16 april.
Te zien zijn drie films. In Les heritiers (Marie-Castille Mention-
Schaar) verdiept een klas losgeslagen middelbare scholieren in Parijs
zich in de Holocaust. The Idol
(Hany Abu-Assad) volgt een Palestijnse jongen uit Gaza, die aan
de Arabische versie van de zangcompetitie Idol meedoet en alle
(politieke) barrières overwint.
Mustang (Laure de Clermont-
Tonnerre) portretteert een veroordeelde man, die als reclasseringsactiviteit wilde paarden mag trainen.
IFFG.NL

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

The Insult di 17 apr, 13.30 en 20.00 |
Phantom Thread di 24 apr, 13.30 en
20.00 | The Shape of Water di 10 apr,
13.30 en 20.00

Delft

Bankier van het
verzet is geen vernieuwende cinema, maar een degelijke publieksfilm over mensen
die hun leven op
het spel zetten in
de strijd tegen de
Duitsers. Echte
helden zie je zelden, zong Herman
van Veen in een
ver verleden. In
Bankier van het
verzet vind je ze.
Jos van der Burg in de
Filmkrant

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

Premières en nieuw Foxtrot vanaf
do 12 apr | The Insult vanaf do 5 apr
| Lady Bird vanaf do 5 apr | Ma’ Rosa
di 24 en wo 25 apr | The Rider vanaf do 19 apr | Movies that Matter Beauty and the Dogs do 5 apr (voorpremière) | IFFR gemist za 7 apr
met All You Can Eat Buddha | Arrhythmia | Jimmie | Aki Kaurismäki retrospectief The Match Factory Girl
ma 23 | The Other Side of Hope ma
9 apr | Festival Festibérico El autor do 12 apr | A fábrica de nada za 21
apr | A floresta das almas perdidas
ma 16 apr | Handia zo 22 apr | Iberia
anima-te (korte films) zo 22 apr | La
jaula vr 13 apr | Júlia ist di 17 apr | La
mano invisible do 19 apr | El mar nos
mira de lejos zo 15 apr | Oro zo 15 apr
| Ramiro za 14 apr | São Jorge wo 18
apr | Tempo comum vr 20 apr | Deutsches Kino Gleissendes Glück do 26
apr | Weekfilms Harry Dean Stanton: Partly Fiction do 26 apr t/m wo
2 mei | Lucky do 26 apr t/m wo 2 mei
| Sneak Preview Elke zondag

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

Premières Bewaren vanaf 12 apr |
Foxtrot vanaf 12 apr | The Guernsey
Literary And And Potato Peel Pie Society vanaf 26 apr | Der Hauptmann
vanaf 12 apr | La Holandesa vanaf 26
apr | Lady Bird vanaf 5 apr | The Rider
vanaf 19 apr | So Help Me God vanaf
26 apr | Filmcursus Déjà Vu do 5 apr,
en do 19 apr, 19.30 | Cursus Spaanse Cinema Truman wo 18 apr, 19.30
| Mozart Filmspecial Een muzikaal
programma gewijd aan Wolfgang
Amadeus Mozart, met een lezing,
een klassiek concert en de film Nannerl, la soeur de Mozart zo 15 apr,
12.00 | Nieuwe Filmers Filmplatform voor kennisuitwisseling, maken én presenteren van korte films
van uiteenlopende genres, voor jonge filmmakers tot 30 jaar wo 18 apr,
19.30 | Ontbijtfilm Elke zondag 11.00
tot 12.00 | Sneak Preview Elke dinsdag rond 21.15

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| filmhuisdenhaag.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma

50

DE FILMKRANT 
#408 APRIL 2018

Apples: British to the Core | Bodemboeren + Koolstofboeren | Cooking
Up a Tribute: The Turkish Way | Estômago: A Gastronomic Story | Silent Land

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewer
kers verzorgen elke maand
Intro’s bij speciaal geselec
teerde films en daarnaast
inleidingen, lezingen, Q&A’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod
en filmprogramma’s (op al
fabetische volgorde van
stad).
4 Cinecenter | Amsterdam
 Foxtrot | 6 april, 21.00 uur | Ger-

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

The Insult do 19 apr, 20.00 | di 24
apr, 14.00 en 20.00 | Phantom
Thread do 26 apr, 20.00 | di 1 mei,
14.00 en 20.00 | The Post do 12 apr,
20.00 | di 17 apr, 14.00 en 20.00 |
The Shape of Water do 5 apr, 20.00 |
di 10 apr, 14.00 en 20.00

Doesburg

linda Heywegen
4 Gigant | Apeldoorn
 Jusqu’a la garde | 5 april, 19.30
uur | Joost Broeren-Huitenga
 Der Hauptmann | 3 mei, 20.00
uur | Omar Larabi
4 Filmschuur | Haarlem
 Zama | 7 april, 16.15 uur | Omar
Larabi
 Foxtrot | 14 april, 16.30 uur | Gerlinda Heywegen
 Der Hauptmann | 21 april, 16.15
uur | Omar Larabi
4 Rijswijk | Filmhuis
 Sami Blood | 28 april, 13.00 uur |
Jos van der Burg

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

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

Film Stars Don’t Die in Liverpool do
26 apr, za 28 apr, di 1 en zo 6 mei,
20.30 | di 1 mei, 14.00 | The Insult vr
20 en ma 23 apr, 20.30 | za 21 apr,
15.00 | di 24 apr, 10.00 | I, Tonya do
5, di 10, vr 13 en zo 15 apr, 20.30 | di
10 apr, 14.00 | Jusqu’à la garde do 19,
za 21, di 24 en zo 29 apr, 20.30 | di 24
apr, 14.00 | Phantom Thread do 12,
za 14, di 17, zo 22, za 28 en ma 30 apr,
20.30 | di 17 apr, 14.00 | vr 20 apr,
16.00 | za 28 apr, 15.00 | The Shape
of Water zo 8 en ma 16 apr, 20.30 | di
10 apr, 10.00 | za 14 apr, 15.00 | Les
uns et les autres zo 15 apr, 14.00 |
Wild vr 27 apr, 20.30 | di 1 mei, 10.00

FILMKRANTLIVE

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

Aus dem Nichts do 26 t/m ma 30 apr
| Les Gardiennes do 12 t/m ma 16 apr
| Phantom Thread di 3 mei | The Post
do 5 t/m ma 9 apr | The Shape of
Water do 19 t/m ma 23 apr

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

Premières De achtste dag vanaf do 26 apr (alleen deze week) | Cobain vanaf do 5 apr | Finding your
Feet vanaf do 12 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr | The Guernsey Literary
and Potato Peel Pie Society vanaf do
26 apr | Der Hauptmann vanaf do 29
apr (alleen deze week) | La Holandesa vanaf do 26 apr | Lady Bird vanaf do 5 apr | Nico, 1988 vanaf do 19
apr | The Rider vanaf do 19 apr | Nog
te zien Aus dem Nichts | God’s Own
Country | De Wilde Stad | Documentairesalon Michel, acteur verliest
de woorden zo 8 apr 16.15 (met Q&A
met regisseur) | Aki Kaurismäki-Retrospectief Le Havre ma 9 en 16
qpr, 20.30 | The Other Side of Hope
ma 23 en 30 apr, 20.30 | Sneak Preview di 10 apr, 20.30 | IFFR Gemist
zo 29 apr met All You Can Eat Buddha (13.00) | Arrhythmia (10.30 )
| Jimmie (14.45) | Food Film Festival Deventer Nederland Whiskyland
vr 20 apr (film + proeverij Wagging
Finger Distillery) | The Goddesses of
Food za 21 apr (film + 3-gangendiner Restaurant Bouwkunde) | Food
Film Fragmentenshow zo 22 apr met

Aquarius zo 29 apr en wo 2 mei | Un
beau soleil intérieur wo 4 en vr 6 apr
| Happy End zo 15 en wo 18 apr | Shirley: Visions of reality vr 20 apr | The
Square zo 22 en wo 25 apr | Vele hemels boven de zevende zo 8 en wo
11 apr

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

Dordrecht

Emmen

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

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

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

Aus dem Nichts vr 30, za 31 en wo
4 apr, 20.30 | Dorst vr 20, za 21 en
wo 25 apr, 20.30 | The Florida Project do 19 en do 26 apr, 20.30 | Les
Gardiennes vr 13, za 14 en wo 18 apr,
20.30 | Phantom Thread vr 28, za 29
en wo 2 mei, 20.30 | The Post vr 6, za
7 en wo 11 apr, 20.30 | De Wilde Stad
do 5 en do 12 apr, 20.30 | Wonder zo
15 apr, 15.00 | Lunchspecial Finding
Your Feet do 12 apr, 10.30 | Homecoming 1945 do 26 apr, 10.30

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

Premières De achtste dag vanaf do
26 apr | Bewaren vanaf do 12 apr |
The Death of Stalin vanaf do 3 mei |
Foxtrot vanaf do 12 apr | La Holandesa vanaf do 26 apr | Lady Bird vanaf do 5 apr | A Man of Integrity vanaf do 3 mei | Nico, 1988 vanaf do 19
apr | The Place vanaf do 19 apr | Une
saison en France vanaf do 5 apr |
Live Ballet Manon do 3 mei | Opera Encore Macbeth zo 8 apr | Movies
that Matter Beauty and the Dogs
wo 11 apr
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

The Handmaiden ma 16 t/m wo 18
apr, 20.00 | Loving Vincent ma 9 t/m
wo 11 apr, 20.00

Sporten in de bioscoop
Wie sport wil beleven zonder zich
fysiek in te spannen, kan van 11 t/m
14 april terecht bij het SportFilm
Festival in LantarenVenster. Te
zien zijn uit vele landen afkomstige
speelfilms en documentaires over
sporters en sport. Het programma
telt onder meer drie premières van
Nederlandse films. Hoe Zuid-Korea
Guus Hiddink veroverde (een special van Andere Tijden Sport) blikt terug op de curieuze episode in Hiddinks loopbaan toen hij met
Zuid-Korea in 2002 de halve finales van het WK haalde. Betty serveert! De strijd van tenniskampioen
Betty Stöve (ook een Andere Tijden
Sport-special) portretteert met
homemovies en ander beeldmateriaal Nederlandse grootste vrouwelijke tennisser. Fighting for Live
(Jamillah van der Hulst en Ian
Greyvensteyn) portretteert bokscoach Sharita van der Hulst, die in
Zuid-Afrikaanse gevangenissen
een boksprogramma heeft opgezet.
Naast de Nederlandse premières zijn er ruim twintig films te

zien, variërend van de documentaire George Best: All By Himself
(Daniel Gordon), een portret van
de legendarische Engelse voetballer, tot de met vier Oscars bekroonde klassieker Chariots of Fire
(Hugh Hudson), over de onderlinge strijd van twee Britse atleten op
de Olympische Spelen van 1924.
Ook Raging Bull (Martin Scorsese),
over de teloorgang van bokser Jake

Battle of the Sexes di 3 apr 19.00 |
Final Portrait di 1 mei 19.00 | The Killing of a Sacred Deer ma 2 apr 20.15
| wo 4 apr 19.00 | Mimosas di 17 apr
19.00 | La novia del desierto di 10
apr 19.00 | On Body and Soul ma 30
apr 20.15 | wo 2 mei 19.00 | Thelma di 24 apr 19.00 | Three billboards
Outside Ebbing ma 16 apr 20.15 | wo
18 apr 19.00 | Visages Villages ma
9 apr 20.15 | wo 11 apr 19.00 | Wonderstruck ma 23 apr 20.15 | wo 25
apr 19.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

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

O.a. verwacht Cobain vanaf do 5 apr
| Foxtrot vanaf do 12 apr | Der Hauptmann vanaf do 19 apr | Lady Bird
vanaf do 5 apr | Mountain vr 6 t/m
zo 8 apr | The Rider vanaf do 19 apr |
Special Frankenstein ma 9 apr (met
inleiding) | Filmconcert Metropolis
vr 13 apr (met live muziek)

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

The Florida Project ma 23 en wo 25
apr | Médecin de Campagne vr 6, ma
9 en wo 11 apr | Phantom Thread do
19, vr 20, di 24, wo 25, za 28 en ma
30 apr | The Post vr 6, di 10, vr 13, ma
16 en wo 18 apr | The Shape of Water
do 12 en di 17 apr | De Wilde Stad do
26 en vr 27 apr

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

Bankier van het Verzet di 1 apr, 14.00
| wo 2 mei, 20.30 | Doof kind do 19

La Motta, staat op het programma.
Veel sportfilms gaan over voetbal, maar het SportFilmFestival
vergeet ook andere sporten niet.
Het vertoont ook films over Nederlandse schaatsers (Hyena’s op
het ijs), de Olympische Spelen van
1960 in Tokio (Tokyo Olympiad),
wielrennen (Passie voorbij de Cauberg) en honkbal (A Perfect Game).
Natuurlijk wordt er ook gepraat
over sportfilms: dagelijks is er een
talkshow, met als een van de presentatoren Wilfried de Jong.
SPORTFILMFESTIVALROTTERDAM.NL

FIGHTING FOR LIVE

Ready Player One
is een dik twee uur
lange achtbaanrit
die de aandacht
van het publiek
vakkundig bespeelt, vanaf de
autorace waarmee de film opent
tot het voorspelbare maar enerverende slotakkoord. De man die
de blockbuster
uitvond zet maar
weer eens in de
etalage wat zijn
speeltje vandaag
de dag vermag.
Joost Broeren-Huitenga in de
Filmkrant

apr, 20.30 | zo 22 apr, 16.00 | za 28
apr, 18.30 | zo 29 apr, 20.00 | Film
Stars Don’t Die In Liverpool vr 20
apr, 21.45 | zo 22 apr, 11.00 | wo 25
apr, di 1 mei, 20.30 | vr 27 apr, 15.30 |
za 28 apr, 21.15 | The Florida Project
do 12 apr, ma 23 apr, 20.30 | vr 13
apr, 21.45 | zo 15 apr, 20.00 | r 20 apr,
19.00 | za 21 apr, 21.15 | The Insult
do 5 apr, di 10 apr, wo 18 apr, 20.30 |
za 7 apr, 21.15 | zo 15 apr, 16.00 | Jusqu’à la garde vr 6 apr, 21.45 | zo 8
apr, 16.00 | vr 13 apr, 19.00 | di 17 apr,
20.30 | My Name Is Nobody zo 8 apr,
11.00 | wo 11 apr, 20.30 | vr 13 apr,
15.30 | ma 16 apr, 20.30 | Phantom
Thread vr 20 apr, 15.30 | di 24 apr, do
26 apr, ma 30 apr, 20.30 | vr 27 apr,
19.00 | zo 29 apr, 16.00 | The Post vr
6 apr, 19.00 | di 10 apr, 14.00 | Scarlet Street zo 8 apr, 20.00 | Wild vr 6
apr, 15.30 | za 7 apr, 18.30 | ma 9 apr,
20.30 | za 14 apr, 16.00 | zo 15 apr,
11.00 | di 17 apr, 14.00 | De wilde stad
za 21 apr, 18.30 | zo 22 apr, 20.00 | di
24 apr, 14.00 | vr 27 apr, 21.45 | zo 29
apr, 11.00 | Film & Livemuziek Koyaanisqatsi & We Stood Like Kings
za 14 apr, 20.00

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

Cobain vanaf do 5 apr | Finding Your
Feet vanaf do 12 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr | La Holandesa vanaf do
26 apr | Lady Bird vanaf do 5 apr |
Nico, 1988 vanaf do 19 apr | The Rider vanaf do 19 apr | So help me God
vanaf do 26 apr | Zama vanaf do 5
apr | Boek & Film Darkest Hour do 5
apr | Exhibition on Screen Girl With
a Pearl Earring zo 8 apr | Ciné-club
Un beau soleil intérieur di 10 apr |
Docs Bewaren- of hoe te leven wo 18
apr | Mountain wo 11 apr | Amongst
Friends #111 ma 16 apr | Italiafilm
A Ciambra di 17 apr | Your Cinema
#11 wo 18 apr | Cinemadiner Tulipani di 1 mei | Murnau Special Der letzte Mann wo 25 apr | Nosferatu wo 18
apr | Tartüffe wo 2 mei
4 RKZ Bios

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

Film Stars Don’t Die in Liverpool za
14 en ma 16 apr, 20.30 | Murder of
Couriers ma 23 apr | Radiance za 7
en ma 9 apr, 20.30 | Sweet Country
za 28 en ma 30 apr, 20.30 | International Cycling Film Festival za 21 apr

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

Nieuw Bewaren zo 15 apr | Cobain
vaaf do 5 apr | Foxtrot vanaf do 12
apr (za 14 apr met inleiding) | Der
Hauptmann vanaf do 19 apr (za 21
apr met inleiding) | Lady Bird vanaf
do 5 apr | The Rider vanaf do 19 apr |
Zama za 7 en ma 9 apr (za 7 met inleiding) | Nog te zien Aus dem Nichts
t/m wo 11 apr | God’s Own Country
t/m wo 11 apr | Mountain za 5 apr |
Phantom Thread t/m wo 11 apr | The
Shape of Water do 5, za 7 en di 10
apr | Sweet Country do 5 en wo 11 apr
| Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri do 5 en wo 11 apr | Cracking
the Frame Julian Schnabel: A Private Portrait ma 23 apr

51

DE FILMKRANT 
#408 APRIL 2018

Mijd plastisch chirurgen
In een tijd dat identiteitspolitiek
overal op de agenda staat – is er
nog leven buiten groepsdenken? –
presenteren Kino en Lab111 met
Face Value: Identity Cinema een
programma over de basis van onze
identiteit: ons gezicht. Hoe belangrijk is ons gezicht in onze relaties met anderen? Wat zijn de gevolgen voor onze identiteit als we
eraan sleutelen? De vijf films in het
programma gaan over de gevolgen
van ingrijpende gezichtsveranderingen. Dat klinkt allemaal nogal
abstract, maar de films maken het
concreet. In Dark Passage (Delmer
Daves, 1947) ontsnapt Humphrey
Bogart als een ten onrechte voor
moord op zijn vrouw veroordeelde
man uit de gevangenis, waarna hij
zijn gezicht laat veranderen om de
werkelijke moordenaar te kunnen
vinden. Het maakt zijn leven niet
per se eenvoudiger, maar wel
spannender in deze film noir. Ook
met Lauren Bacall.
Klassiek is de horrorfilm Les
yeux sans visage (Georges Franju,1960), waarin een plastisch chirurg het verminkte gezicht van zijn
dochter – het gevolg van een door
hem veroorzaakt ongeluk – wil

herstellen door haar het gezicht
van een andere vrouw te geven.
Best een lastige operatie, zodat de
krankzinnige eerst op de gezichten
van andere vrouwen moet oefenen.
In Seconds (John Frankenheimer,
1966) verlangt een verveelde bankier naar een nieuw leven. Hij zet
zijn dood in scène, ondergaat een
complete make-over en wordt
kunstenaar. Helaas voor de bankier zorgt een nieuwe buitenkant
niet automatisch voor een innerlijke verandering.
In Face/Off (John Woo, 1997)
laat een FBI-agent (John Travolta)
zich door plastisch chirurgie in een
crimineel veranderen om in het
misdaadmilieu te kunnen infiltreren. Goed bedacht, maar het wordt
lastig als de crimineel opduikt met
het gezicht van de FBI-agent. Voor
La piel que habito (2011) liet Pedro
Almodóvar zich inspireren door
Les yeux sans visage. Een verknipte
plastisch chirurg wil een vrouw die
hij gevangenhoudt, het gezicht van
zijn overleden vrouw geven, zodat
zij weer tot leven komt. We weten
genoeg: mijd plastisch chirurgen!
KINOROTTERDAM.NL
LAB111.NL

Darkest Hour vr 6 en za 7 apr, 20.15
| zo 8 apr, 15.00 | The Florida Project vr 6 apr, 16.00 | The Insult wo 11
en do 12 apr, 20.15 | vr 13 apr, 16.00
| Lucky vr 20 apr, 16.00 | za 21 en wo
25 apr, 20.15 | Phantom Thread zo
15 apr, 15.00 | do 19 apr, 20.15 | The
Post zo 22 apr, 15.00 | do 26 apr,
wo 2 en vr 4 mei, 20.15 | The Shape
of Water vr 13, za 14 en wo 18 apr,
20.15 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri do 5 apr, 20.15 | Music & Movies Festival Express wo 18
apr, 19.30

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

Hoogeveen
4 Filmhuis
VUE Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15

A Gentle Creature di 17 en ma 23 apr |
Knife in the Water ma 9 apr

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

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

Aus dem Nichts di 24 apr | Dorst do 5
en vr 6 apr | Finding Your Feet wo 18
apr, 10.00 | Les Gardiennes do 26 apr
| Phantom Thread do 19 en vr 20 apr |
The Post do 12 en vr 13 apr | De wilde
stad di 10 apr | You Were Never Really Here di 17 apr
LES YEUX SANS VISAGE

Hardenberg

Heerlen

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

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

Vele hemels boven de zevende di 3
en wo 4 apr

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

Call Me by Your Name do 12 en za 14
apr, 20.15 | Dunkirk ma 23 apr, 20.15
| The Florida Project zo 8 en ma 9
apr, 20.15 | M ma 16 apr, 20.15 | di 17
apr, 14.00 | Médecin de campagne
za 7 apr, 20.15 | di 10 apr, 14.00 | The
Shape of Water za 28 en ma 30 apr,
20.15 | De wilde stad zo 29 apr, 20.15
| di 1 mei, 14.00 | Wonderstruck zo 22
apr, 20.15 | di 24 apr, 14.00

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251‑214 720 | filmhuisheemskerk.nl | Filmhuis Heemskerk
heeft een stop tot september i.v.m.
een verhuizing!

Beyond Words ma 30 apr, 20.00
| The Florida Project do 5, vr 6 en
za 7 apr, 20.00 | Hannah zo 8 apr,
14.00 | ma 9 apr, 20.00 | The Insult vr 20 apr, 20.00 | Le Mépris ma
16 apr, 20.00 | The Post do 19, za 21
en ma 23 apr, 20.00 | vr 20 en zo 22
apr, 14.00 | Le redoutable vr 13 en
za 14 apr, 20.00 | zo 15 apr, 14.00 |
The Shape of Water do 26, vr 27 en
za 28 apr, 20.00 | Vivre sa vie do 12
apr, 20.00

Helmond

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

The Florida Project vr 6 en za 7 apr |
Sweet Country vr 20 en za 21 apr

Leeuwarden
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen
058‑205 0320 (tijdens kassa-uren)
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de website voor het volledige programma
Amori Fragili do 12 apr | Cobain do 5
apr | The Death of Stalin do 3 mei |
La Holandesa do 26 apr | Nico 1988
do 19 apr | The Rider do 19 apr | Une
Saison en France do 5 apr | Docu’s
op donderdag The Bastard do 12 apr
| Exhibition on Screen Vermeer zo
15 apr | Seniorenfilm Elle do 19 apr |
Movies that Matter Beauty and the
Dogs di 24 apr

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15

All the Money in the World di 3 apr
| les Gardiennes di 24 apr | Hannah
di 17 apr | Michel, acteur verliest de
woorden zo 15 apr | The Shape of
Water di 10 apr

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

Victoria and Abdul ma 16 en di 17 apr

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

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

The Day Will Come di 17 apr | Insyriated di 1 mei | Ôtez-moi d’un doute di
10 apr | Wonder di 24 apr

Beauty and the Dogs in
Movies that Matter On Tour
In april brengen we de festivalfilm
Beauty and the Dogs naar zeventien theaters door het hele land
met Movies that Matter On Tour.
Tijdens een studentenfeest in Tunis ontmoet Mariam de mysterieuze Youssef. Als ze samen het
feest verlaten, begint er een lange
nacht waarin Mariam zal moeten
vechten voor haar rechten en
waardigheid in een corrupt systeem. Terwijl de nacht vordert,
dringt de vraag zich op of het recht

kan zegevieren wanneer het aan de
kant van de belagers staat. De Tunesische filmmaker Kaouther Ben
Hania toont het verhaal in negen
bedrijven, waarbij ze ieder hoofdstuk in één take filmde. Ze baseerde haar film op het controversiële,
waargebeurde verhaal dat eerder in
boekvorm verscheen onder de titel
Coupable d’être violée. De film is te
zien in combinatie met een inleiding of nagesprek.
MOVIESTHATMATTER.NL

Ergens ver weggestopt bevat de film
de drama’s van
een ongeschikte
moeder en haar al
net zo ongeschikte dochter. Misschien dat deze
drama’s in het
boek van Esther
Gerritsen wel uit
de verf kwamen.
De verfilming blijft
echter hangen in
een wezenloze
mix van net-niet-
tragedie, netniet-komedie en
net-niet-absurdisme.
Fritz de Jong over Dorst in de
Filmkrant

Premières Bewaren vanaf do 12 apr
| Cobain vanaf do 5 apr | Djam vanaf
do 19 apr | Finding Your Feet vanaf do
12 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr | The
Guernsey Literay and Potato vanaf
do 26 apr | Der Hauptman vanaf do
19 apr | Have A Nice Day vanaf do 26
apr | La Holandesa vanaf do 26 apr |
Lady Bird vanaf do 5 apr | Nico, 1988
vanaf do 19 apr | The Rider vanaf do
19 apr | Une Saison En France vanaf do 19 apr | Sweet County vanaf do
12 apr | Zama vanaf do 5 apr | Autismeweek Romijn zo 8 apr, 14.00 | Museumnacht vr 13 apr, 20.00 | IFFR
gemist All You Can Eat Buddha zo
15 apr, 17.00 | Arrhythmia zo 15 apr,
14.30 | Jimmie zo 15 apr, 12.00 en
19.30 | Storyline Festival za 21 apr |
Unicef Students Land of the Enlightened ma 23 apr, 19.00

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613
482 | cinemamiddelburg.nl | Raadpleeg de website voor het actuele
programma

Bewaren vr 13 apr, 15.00 | di 17 apr,
14.00 | wo 18 apr, 14.00 | Hannah
zo 1 apr, 15.15
| ma 2 apr,
14.00 | di 3 apr, 20.00 | vr 6 apr,
15.00 | za 7 apr, 15.30 | di 10 en wo 11
apr, 14.00 | I, Tonya do 12 apr, 20.00
| vr 13, za 14 en zo 15 apr 19.00 | wo
18 apr, 20.00 | Katie Says Goodbye
vr 20 en za 21 apr, 21.30 | zo 22 apr,
15.00 | di 24 apr, 20.00 | Lucky do 12
apr, 15.30 | vr 13 en za 14 apr, 21.30 |
ma 16 apr, 14.00 | Ma’ Rosa zo 1 apr,
19.00 | wo 4 apr, 20.00 | Médecin de
campagne do 5 apr, 15.30 | vr 6 en za
7 apr, 21.30 | wo 11 apr, 20.00 | Michel, acteur verliest de woorden zo
8 apr, 15.00 | ma 9 apr, 14.00 | Phantom Thread do 26 apr, 20.00 | vr 27
en za 28 apr, 18.30 | zo 29 apr, 19.00 |
di 1 en wo 2 mei, 20.00 | The Post do
5 apr, 20.00 | vr 6, za 7 en zo 8 apr,
19.00 | di 10 apr, 20.00 | The Shape
of Water do 19 apr, 15.30 | vr 20 apr,
15.00 | vr 20, za 21 en zo 22 apr, 19.00
| wo 25 apr, 20.00 | De Wilde stad do
26 apr, 15.30 | vr 27 apr, 15.15 | vr 27
en za 28 apr, 21.30 | zo 29 apr, 15.00
| di 1 en wo 2 mei, 15.30 | Middag van
de Franse film Les Gardiennes zo 15
apr, 15.00 | Movies that Matter Beauty and the Dogs di 17 apr, 20.00 |
Lense Filmfestival do 19 apr, 20.00

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl
The Circle do 12 apr | IT wo 25 apr
| Logan wo 18 apr | Loveless do 26
apr | Maudie do 5 apr | Una mujer
fantástica do 19 apr | Walk With Me
wo 11 apr

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

Hengelo
A Ciambra za 28 apr en wo 9 mei |

Maastricht

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

ADVERTORIAL

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

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

Kampen

BEAUTY AND THE DOGS

Filmcyclus ‘Film en schilderkunst’
deel 3 Amerikaans realisme (Edward Hopper) do 12 apr, 19.30 | Filmcyclus ‘Film en schilderkunst’ deel
4 (slot) Vrouw in de (film)kunst do
19 apr, 19.30
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Paella bij Spaanse en Portugese films
Voor een overzicht van de recente
Spaanse en Portugese cinema kunnen we elke twee jaar terecht in
filmhuis Lumen in Delft bij Festi
bérico. Een belangrijk festival,
want Nederland is qua Spaanse en
zeker qua Portugese cinema
schaars bedeeld. Het is inmiddels
toe aan de elfde editie, die van 12
t/m 22 april wordt gehouden. In de
openingsfilm El autor (Manuel
Martín Cuenca) wil een man een
literair meesterwerk schrijven. Dat
hij geen verbeeldingskracht en li-

terair talent heeft, weerhoudt hem
niet. Om aan stof te komen luistert
hij medebewoners in een flat niet
alleen af, maar laat hij ze ook in
akelige situaties terechtkomen.
Acteur Javier Gutiérrez won er de
Goya (het Spaanse Gouden Kalf)
voor beste acteur mee.
De slotfilm Handia (Aitor Arregi
en Jon Garaño) won tien (!) Goya’s.
Het rond 1850 in Baskenland spelende drama gaat over twee boerenzonen: de één droomt van een
leven in Amerika, de ander heeft

HANDIA

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

O.a. verwacht Djam vanaf do 19 apr
| Het is gezien za 14 apr | Nog te zien
Katie Says Goodbye t/m wo 11 apr |
Resurrect ion t/m wo 11 apr | Les uns
et les autres za 7 apr | Visages, villages t/m wo 11 apr
4 Lux

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

Premières Bewaren vanaf do 12 apr |
Cobain vanaf do 5 apr | Finding Your
Feet vanaf do 12 apr | Foxtrot vanaf
do 12 apr | Lady Bird vanaf do 5 apr |
Nico, 1988 vanaf do 19 apr | So Help
Me God vanaf do 26 apr | The Rider
vanaf do 19 apr | Une Saison en France vanaf do 5 apr | FilmOntbijt elke
zo 9.30 ontbijt en 11.00 film | Filmkring do 5, di 10, do 19 en di 24 apr,
12.00 | Indofilmcafe zo 8 apr | Cursus première ma 9 en ma 23 apr,
19.30 | The Royal Opera House Macbeth zo 8 apr, 14.30 (live) | Roze Film
The Wound di 10 apr, 21.30 | zo 22
apr, 14.15 | Movies that Matter Beauty and the Dogs ma 9 apr, 19.30 |
Go Short Festival wo 11 t/m zo 15 apr

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

Hannah zo 15 t/m di 17 apr, 20.30 |
ma 16 apr ook 16.00 | The Insult zo
22 t/m di 25 apr, 20.30 | ma 23 apr
ook 16.00 | Lucky zo 29 apr t/m di
1 mei, 20.30 | ma 30 apr ook 16.00
| Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri zo 8 t/m di 10 apr, 20.30 |
ma 9 apr ook 16.00

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

Dorst do 19 apr, 20.15 | Hannah
(o.v.b.) do 26 apr, 20.15 | The Insult
do 5 apr, 20.15 | Phantom Thread
do 12 apr, 20.15 | De wilde stad zo 8
apr, 14.00

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

Bar Bahar di 24 apr, 13.30 en 20.30
| The Florida Project vr 20 en za 21
apr, 20.30 | The Insult di 10 apr,
13.30 en 20.30 | Het leven is vurrukkulluk za 28 apr, 20.30 | Michel, acteur verliest de woorden di 17 apr,
20.30 | The Post vr 13 en za 14 apr,
20.30 | The Shape of Water vr 6 apr,
20.30 | De wilde stad zo 15 en di 17
apr, 13.30 | You Were Never Really
Here vr 27 apr, 20.30

Bacalaureat di 17 apr

Roermond

Oldenzaal

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

4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl
Darkest Hour di 24 en wo 25 apr |
Visages, villages di 17 apr

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

7 Giorni di 5 t/m wo 18 apr | Call Me
By Your Name do 5 t/m wo 18 apr |
The Florida Project do 19 apr t/m wo
2 mei | Las hijas de Abril do 12 t/m
wo 25 apr | The Insult do 26 apr t/m
wo 9 mei | Jusqu’à la garde do 26 apr
t/m wo 16 mei | The Long Season do
5 t/m wo 11 apr | Ôtez-moi d’un doute do 5 t/m wo 11 apr | The Post do 19
apr t/m wo 9 mei | The Shape of Wa-

een groeistoornis, waardoor hij
enorm lang is. Zijn broer ziet er een
commerciële mogelijkheid in en
trekt met hem langs kermissen.
Handia gaat over identiteit, verbondenheid met geboortegrond,
verlangen naar een ander leven en
broederliefde.
In de dagen tussen de openingsen slotfilm vertoont het festival bijna dertig speelfilms, documentaires en korte films. Daaronder de
thriller La jaula, gebaseerd op een
moordzaak in Mallorca. Regisseur
Marcos Cabotá en drie acteurs zijn
op het festival. Ook de Portugese
regisseur Manuel Mozos van Ramiro komt naar Delft. In de in Lissabon spelende film komt het kalme leven van een gefrustreerde
dichter, die een boekwinkeltje
heeft, op zijn kop te staan. Naast
speelfilms zijn er documentaires,
waaronder El mar nos mira de lejos
(Manuel Muñoz Rivas), over vissers
in het natuurgebied rond de monding van de Guadalquivir, een rivier
in Andalusië. Na afloop van deze
film serveert het festival paella.
FILMHUIS-LUMEN.NL

ter do 12 t/m wo 25 apr | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
do 5 t/m wo 11 apr | Gay Special The
Wound di 10 apr

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

O.a. verwacht Lady Bird vanaf do 5
apr | Foxtrot vanaf do 12 apr | Nico,
1988 vanaf do 19 apr | The Rider vanaf do 19 apr | Cry-Baby Cinema Lady
Bird vr 6 apr | VARA Voorpremière The Rider zo 8 apr | Special A Girl
Walks Home Alone at Night vs. The
Black Heart Rebellion ma 16 apr |
Movies That Matter On Tour Beauty and the Dogs wo 25 apr | Face Value Dark Passage za 7 apr | Face/ Off
di 24 en za 28 apr | La Piel Que Habito di 1 apr | Seconds di 17 en za 21
apr | Les Yeux Sans Visage di 10 en
za 14 apr | IFFR KINO #15 Bridgend
wo 2 mei
4 Lantaren Venster

Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw
New Orleans, Wilhelmina Pier) |
010‑277 2277 | lantarenvenster.nl |
Raadpleeg de website voor de tijden

Premières De achtste dag vanaf do
26 apr | Bewaren vanaf do 12 apr |
Djam vanaf do 19 apr | Finding Your
Feet vanaf do 12 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr | La Holandesa vanaf do
26 apr | The Rider vanaf do 19 apr
| So Help Me God vanaf do 26 apr |
Zama vanaf do 5 apr | Filmcursus Invloedrijke regisseurs ma 9 en ma 16
apr, 19.30 | Rotterdams Open Doek
di 10 apr, 19.45 | Sportfilmfestival
All For One vr 13 apr, 22.05 | Battle
of Sexes vr 13 apr, 22.10 | Betty Serveert! De Strijd van Tenniskampioen
Betty Stöve vr 13 apr, 20.00 | Boxing’82 vr 13 apr, 22.10 | Chariots of
Fire do 12 apr, 19.30 | Days Of Truce
wo 11 apr, 22.05 | The Endless Summer za 14 apr, 22.10 | Fighting For
Life vr 13 apr, 19.30 | George Best.
All By Himself wo 11 apr, 22.10 | Hoe
Zuid-Korea Guus Hiddink veroverde do 12 apr, 19.45 | Hoop Dreams do

12 apr, 21.00 | Hyena’s op het ijs za 14
apr, 19.40 | The Last Fight za 14 apr,
19.35 | Passie voorbij de Cauberg wo
11 apr, 22.15 | vr 13 apr, 19.45 | A Perfect Game wo 11 apr, 19.30 | vr 13 apr,
19.40 | Raging Bull za 14 apr, 22.00
| The Redeemed And The Dominant
do 12 apr, 22.00 | Sportfilm Award za
14 apr, 19.30 | Ten For A Legend wo 11
apr, 19.35 | Time Trial wo 11 apr, 19.35
| Tokyo Olympiad za 14 apr, 19.30 |
| Exhibition on Screen Girl With a
Pearl Earring zo 15 apr, 10.30 | di 17
apr, 19.30 | vr 20 apr, 14.15 | Filmspecial Langs de Kapellekensbaan zo 22
apr, 16.30 | Cracking the Frame Julian Schnabel: A Private Portrait wo
25 apr, 19.15

Schagen

Lee laat prachtig
zien hoe Johnny
Saxby voor het
eerst moet heroverwegen hoe hij
invulling geeft aan
zijn leven, zijn liefde en het land
waarop hij leeft.
Zou de titel slaan
op zijn mogelijkheid om de baas in
zijn eigen leven te
worden? Ondanks
de tegenslagen
geeft het ontroerende God’s Own
Country genoeg
aanleiding om te
geloven dat deze
twee jongens de
leegte van dit
platteland met elkaar zouden kunnen vullen.

4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
| Aanvang: 20.00
Call Me By Your Name do 19 en vr 20
apr | On Body and Soul do 12 en vr 13
apr | Retour en Bourgogne do 5 t/m
za 7 apr | Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri do 26 en vr 27 apr

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

Verwacht All the Money in the World
do 12 t/m za 14 apr, 20.30 | zo 15 apr,
15.00 | Darkest Hour do 5, vr 6, vr 13
en za 14 apr, 21.00 | zo 8, wo 11 en wo

18 apr, 15.00 | The Florida Project do
5 t/m za 7 apr, 20.30 | Hannah do 19
en vr 20 apr, 20.30 | La tête en friche wo 11 apr, 19.30 | The Post do
19, vr 20, do 26 en za 28 apr, 21.00
| za 21 apr, 20.30 | zo 22 apr, wo 25
apr en wo 2 mei, 15.00 | Le redoubtable do 26 apr en za 28 apr, 20.30 |
Roze Film In Bloom di 10 apr, 20.30
| Celluloid Classic Vivre sa vie zo 29
apr, 15.00

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Tulipani di 3 apr
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70

Doof kind do 5 apr, 20.00 (met inleiding) |
Vele hemels boven de zevende za 7
apr, 20.00 | Themafilm: Kind en armoede di 10 apr, 19.45 | Themafilm: film en schilderkunst di 17 apr,
20.00 | Wereldcinema: Syrië di 24
apr, 20.00

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

Bankier van het Verzet zo 29 en do
26 apr en wo 2 mei | The Florida Project vr 20, za 21, zo 22, wo 25, za 28,
zo 29 apr en wo 2 mei | The Insult vr
6, za 7, zo 8 en wo 11 apr | Jusqu’ à la

Film en eten in Deventer
Film en eten: het blijft een onweerstaanbare combinatie. Dat zal ook
weer blijken van 20 t/m 22 april op
de zevende editie van het Food Film
Festival in Filmhuis De Keizer in
Deventer. Het festival begint vrijdagavond met een whiskyproeverij. Wie daarna de wereld nog
scherp ziet, kan kijken naar Nederland whiskyland (Gwen Jansen). De
documentaire volgt zes whiskyliefhebbers in hun whiskyavonturen. Zaterdag is er geen whisky,
maar kan er worden gegeten bij The
Goddesses of Food (Verane Frediane), een documentaire over vrouwelijke chefs in de restaurantwereld. Aan het woord komen de
Amerikaanse sterrenchefs Dominique Crenn (eerste vrouw met
twee Michelinsterren) en Barbara
Lynch. Waarom zijn er niet meer
vrouwen met Michelinsterren? Ga
voor het antwoord naar de film.
Zondag pakt Filmhuis De Keizer
uit met een uitgebreid filmprogramma. In Cooking Up a Tribute:
The Turkish Way (Luis Gonzalez)

Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

COOKING UP A TRIBUTE: THE TURKISH WAY

ontdekken de drie broers Roca,
Catalaanse topgastronomen, in
Turkije de inheemse keuken. In Silent Land (Jan van den Berg) gaat
het over het netelige lot van kleine
boeren overal op de wereld.
Bodemboeren + Koolstofboeren
(Fransjan de Waard en Joris van der
Kamp) portretteert boeren die
duurzame landbouw in praktijk
brengen. De speelfilm Estômago
(Marcos Jorge) is leerzaam voor iedereen die in de gevangenis belandt, want hij toont een schlemiel
die zich door zijn kookkunst in de
gevangenishiërarchie omhoog
werkt. Tenslotte, de BBC-documentaire Apples: British to the Core
(Emma Boswell) toont de rijke
Britse appelgeschiedenis. Nooit
geweten dat er 2500 appelrassen
zijn in Engeland.
En natuurlijk geen Food Film
Festival zonder debat: voedseljournalist Janno Lanjouw praat aan
de hand van filmfragmenten over
ons voedselsysteem.
FILMHUISDEKEIZER.NL
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garde do 12, vr 13, zo 15, do 19, vr 20
en wo 25 apr | Ôtez-moi d’un doute
do 5, vr 6, di 10, wo 11, vr 13, zo 14 en
wo 18 apr | Phantom Thread do 19, vr
20, zo 22, wo 25, do 26, za 28 en zo
29 apr | The Post vr 6 t/m zo 8 en wo
11 t/m zo 15 apr | The Shape of Water
do 5 t/m zo 8, vr 13 t/m zo 15, wo 18,
vr 20, za 21 en wo 25 apr | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vr
6, zo 8 en wo 11 apr | De wilde stad vr
20, za 21, zo 22, za 28, zo 29 apr en
wo 2 mei | Klassieker Les uns et les
autres zo 22 apr, 14.00

Science Genderbende ma 23 apr
4 Louis Hartlooper Complex

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

Verwacht Au revoir là-haut vanaf do
12 apr | Cobain vanaf do 5 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr | Lady Bird vanaf
do 5 apr | The Rider vanaf do 19 apr |
Special Down to Earth za 7 apr | Psychoanalyse & Film 4 Maande, 3 weken en 2 dagen wo 18 apr | Best of Go
Short on Tour wo 18 apr
4 Springhaver 1 en 2

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

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

Call Me By You Name di 3 apr | Darkest Hour di 1 mei | The Florida Project di 24 apr | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di 10 apr | Vele
hemels boven de zevende di 17 apr

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

Amori Fragili zo 29 apr, 11.00 | Au revoir là-haut do 19 apr, 20.00 | Doof
Kind zo 8 apr, 14.00 | The Florida
Project di 17 en wo 18 apr, 20.30 |
Loving Vincent zo 8 apr, 11.00 | The
Post di 10 en wo 11 apr, 20.30 | The
Shape of Water di 24 en wo 25 apr,
20.30

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 2996
| cinecitta.nl | Raadpleeg de website
voor het complete programma
Verwacht Finding Your Feet vanaf do 12 apr | Der Hauptmann vanaf
do 19 apr | La Holandesa vanaf di 24
apr | Lady Bird vanaf do 5 apr | The
Rider vanaf do 19 apr | Tilburg International Architecture Film Festivan (TIAFF) Films, lezingen, eten,
muziek en exposities met het thema The Social Component za 14 apr
| MOOOV Filmfestival The Road to
Mandalay, Foxtrot en Zagros (met
Q&A met de regisseur) zo 15 apr

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

The Florida Project do 26 apr | The
Insult do 5 apr | Médecin de Campagne do 12 apr | Phantom Thread
do 19 apr

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

Verwacht De achtste dag vanaf do
26 apr | Bewaren - of hoe te leven
vanaf do 12 apr | Cobain vanaf do
5 apr | Djam vanaf do 19 apr | Nico,
1988 vanaf do 19 apr | The Rider vanaf do 19 apr | Romans vanaf do 26
apr | Une saison en France vanaf do 5
apr | So Help Me God vanaf do 26 apr
| Zama vanaf do 5 apr | IFFR Gemist
zo 8 apr met All You Can Eat Buddha | Arrhytmia | Jimmie | Specials
De wilde stad (Wild Amsterdam) wo
9 apr (Eng Subtitles) | Une saison en
France di 10 apr (met gesprek) | Het
is gezien zo 15 apr (met Q&A) | Roze
Film The Wound wo 18 apr | Movies &

Verwacht Au revoir là-haut vanaf do
12 apr | Cobain vanaf do 5 apr | Foxtrot vanaf do 12 apr | Lady Bird vanaf
do 5 apr | The Rider vanaf do 19 apr

Veendam

In de realistische,
humanistische
traditie van Jean
Renoir en Maurice
Pialat portretteert
Les gardiennes
mensen en boerenlevens. Dat levert lyrische taferelen op maar ook
nauwkeurige beschrijvingen van
het harde werk en
de rituelen in een
agrarische samenleving waar
vrouwen op de
voorgrond treden.
Eventjes toch.
Ivo de Kock in de Filmkrant

4 Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 730 |
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
De bankier van het verzet ma 23
apr | The Florida Project ma 16 apr
| Phantom Thread ma 30 apr | The
Shape of Water ma 9 apr

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

Empties zo 22 apr, 14.30 | Loving
Vincent zo 8 apr, 14.30 | Una Mujer Fantástica za 21 apr, 20.30 | Murder on the Orient Express za 14 apr,
20.30 | zo 29 apr, 14.30 | The Square za 7 apr, 20.30 | zo 15 apr, 14.30 |
Vele hemels boven de zevende za 28
apr, 20.30

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

Call Me By Your Name week do 26
apr t/m wo 2 mei | The Florida Project week do 5 apr t/m wo 11 apr | Hokusai (British Museum Presents)
week do 5 apr t/m wo 18 apr | The Insult week do 19 apr t/m wo 2 mei |
The Leisure Seeker week do 5 apr
t/m wo 18 apr | Ôtez-moi d’un doute
week do 19 apr t/m wo 2 mei | Phantom Thread week do 26 apr t/m wo 2
mei | Sette Giorni week do 12 apr t/m
wo 25 apr | Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri week do 12 apr t/m
wo 25 apr | You Were Never Really
Here week do 5 apr t/m wo 11 apr

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen)
| hetzeepaard.nl | Reserveren via
website
Les Gardiennes do 5 apr, 20.30 | zo 8
apr, 16.15 | Hannah do 19 apr, 20.30 |
zo 22 apr, 16.15 | Phantom Thread do
26 apr, 20.30 | zo 29 apr, 16.15 | The
Shape of Water do 12 apr, 20.30 | zo
15 apr, 16.15

Jubileum Go Short
Go Short – International Short Film
Festival Nijmegen begon tien jaar

geleden als een poging om belangstelling te kweken voor de korte
film. In de jaren erna groeide het
uit tot een van zelfvertrouwen blakend festival. De jubileumeditie
die van 11 t/m 15 april in Lux wordt
gehouden, telt om precies te zijn
101 films uit 33 landen. Zoals altijd
is het Europese competitieprogramma het hart van het festival.
Het bevat zestig films van jong,
vaak nog onbekend talent. Prijzen
zijn er in de categorieën fictie, animatie, documentaire en kunstfilm.
De winnaars ontvangen ieder 2500
euro. De winnaars van fictie en
animatie kwalificeren zich bovendien automatisch voor de longlist
van de Oscars. Te zien in de competitie zijn onder meer het voor
een Oscar genomineerde Negative
Space (Marx Porter en Ru Kuwahata) en het tot Short of the Year
verkozen The Burden (Niki Lind
roth von Bahr).

De Nederlandse competitie telt
twintig korte films. Daaronder het
regiedebuut Tex van acteur Jonas
Smulders (recent Shooting Star op
het filmfestival van Berlijn). Ook is
nieuw werk te zien van Noël
Loozen (Botanica) en Amos Mulder (Word!). Van de tien NTR
Kort-films hebben drie de Nederlandse competitie gehaald: De begrafenis van de verlegen mens
(Joost van Hezik), Harbour (Stefanie Kolk) en #YOLO4REAL (Aiman
Hassani). Natuurlijk is er ook een

INSTEAD OF ABRACADABRA

(internationale) studentencompetitie. En uiteraard zijn er de onvermijdelijke kattenfilmpjes.
Speciale gasten zijn de Duitse
Eva Weber en de Zweed Patrik Eklund. Weber won tien jaar geleden
op de eerste editie van Go Short
met The Solitary Life of Cranes de
prijs voor beste Europese korte
film. Patrik Eklund maakte naam
met humoristische en originele
films. Zijn film Instead of Abracadabra werd genomineerd voor een
Oscar en Seeds of the Fall won de
International Critics Week Award
in Cannes. Onder het motto Sterke
Vrouwen besteedt het festival aandacht aan de situatie van vrouwen
en hun dagelijkse ervaringen. Het
doet dat onder andere met het
programma When I Say Vagina…
(zie ook pag 32). Tenslotte besteedt
het festival aandacht aan Ierland.
Terecht, want het land sleepte
door de jaren heen een recordaantal Oscarnominaties voor korte
films binnen. Onder de titel 40
Shades of Green maken drie programma’s met Ierse films duidelijk
waarom.
GOSHORT.NL

Voorschoten

Waalwijk

Wageningen

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

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

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

Bankier van het Verzet zo 29 apr,
15.30 | vr 4 mei, 20.15 | za 5 mei,
20.00 | Lucky wo 25 en do 26 apr,
20.00 | Phantom Thread do 12 en vr
13 apr, 20.00 | zo 15 apr, 15.30 | The
Post do 5 en za 6 apr, 20.00 | zo 8
apr, 15.30 | De wilde stad di 10 en do
19 apr, 20.00 | vr 20 apr, 15.30 | Exhibition on Screen British Museum
Presents: Hokusai za 28 apr, 20.00 |
Royal Opera House Benvenuto Cellini wo 18 apr, 19.30

Bankier van het Verzet vr 20 & za 21
apr, 19.45 | Doof Kind di 3 apr, 20.15
| Dorst vr 13 & za 14 apr, 19.45 | Film
Stars Don’t Die in Liverpool za 28
apr, 19.45 | Fifty Shades Freed za 7
apr, 20.15 | The Insult di 17 apr, 20.15
| I, Tonya di 17 apr, 19.45 | Jusqu’à la
garde di 24 apr, 20.15 | Het Leven is
Vurrukkulluk di 3 apr, 19.45 | Lucky
di 24 apr, 19.45 | The Post vr 6 & za 7
apr, 19.45 | Boek & Film Dorst di 10
apr, 19.30 | Filmclub di 17 apr, 10.30

Spaanse en Portugese
films in Delft
Het tweejaarlijks Spaanse en Portugese filmfestival Festibérico, van
12 t/m 22 april in Lumen Delft,
opent met El Autor en sluit af met
Handia, belangrijke winnaars bij
de Goyas 2018. Festivalfilms São
Jorge en A Fábrica de nada zijn bij
de Portugese filmprijzen genomineerd voor beste film, beste regie
en beste actrice. De thriller La Jaula beleeft in Delft zijn wereldpremière in aanwezigheid van regisseur Marcos Cabotá en drie hoofdrolspelers. Andere gasten zijn regisseurs David Macián (La mano

ADVERTORIAL

invisible), Manuel Mozos (Ramiro),
Susana Nobre (Tempo comum) en
coscenarist en cameraman Pol Rebaque van Júlia Ist. Een bijzondere
documentaire op het festival is de
Spaans-Nederlandse coproductie
El mar nos mira de lejos over vissers
in het natuurgebied rond de monding van de Guadalquivir. Meer informatie op de viertalige website
van Festibérico.
FESTIBERICO.NET
FILMHUIS-LUMEN.NL
ROZEFILMDAGEN.NL

Verwacht Ava vanaf do 26 apr |
Doof kind vanaf do 12 apr | Phantom
Thread vanaf vr 13 apr | Sweet Country vanaf vr 20 apr | Nog te zien I,
Tonya t/m ma 16 apr | ¡Vivan las antipodas! ma 9 t/m di 10 apr | Weidevogels in Het Binnenveld t/m zo
8 apr | IFFR Gemist All You Can Eat
Buddha zo 29 apr | Arrhythmia zo 29
apr | Jimmie vr 27 apr

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

Early Man zo 29 apr, 14.00 | The Insult do 19 apr | I, Tonya do 12 apr |
Médicin de Campagne do 5 apr | The
Post do 26 apr

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

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

Call Me by Your Name di 10 apr | The
Insult di 17 apr

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

Verwacht Finding Your Feet do 12 apr
| The Guernsey Literary and Potato
Peel Pie Society do 26 apr | The Matchmaker do 26 apr | Midnight Sun do
19 apr | A Quiet Place do 12 apr

Zaandam

Vlissingen

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

4 Cine City
Spuikomweg 1 | cinecity.nl | Raadpleeg de website voor het actuele
programma
SÃO JORGE

De achtste dag do 26 t/m za 28 apr
en wo 2 mei | Bankier van het Verzet za 7, za 14, zo 22 en za 28 apr |
Bewaarders wo 18 apr (met nage-
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Amori fragile 					 11111
Aus dem Nichts 					 11111
Beauty and the Dogs				
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is zeer slecht |

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

de Volkskrant

Floortje Smit

De Filmkrant/Trouw

7 Giorni vr 6 apr, 20.30 | zo 8 apr,
20.00 | The End of Fear vr 20 apr,
20.30 | di 24 apr, 20.00 | Het Leven Is Vurrukkulluk do 19 apr, 15.00
| za 21 apr, 18/30 | wo 25 en do 26
apr, 20.00 | vr 27 apr, 17.00 | Lumiere! L’Aventure Commence zo 29 apr,
20.00 | Le Marquis de Wavrin, du
manoir à la jungle vr 3 apr, 20.30
| Médecin de campagne vr 27 apr,
20.30 | zo 29 apr, 15.00 | Le mépris
vr 13 apr, 17.00 | zo 15 apr, 20.00 | My
Name is Nobody vr 6 apr, 17.00 | di
10 apr, 20.00 | Ôtez-moi d’un doute do 5 apr, 20.00 | za 7 apr, 18.30 |
wo 11 apr, 20.00| Pan’s Labyrinth ma
9 en ma 16 apr, 20.00 | Pina zo 22
apr, 15.00 | Le redoutable do 12 apr,
15.00 | za 14 apr, 18.30 | di 17 en do
19 apr, 20.00 | za 21 apr, 21.00 | The
Shape of Water do 26 apr, 15.00 | ma

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

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

Bergen

Doesburg

4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Wendy & Dixi 6+ zo 22 apr, 15.30

4 Filmhuis
Kikkerdril 6+ za 14 apr

Breda

Eindhoven

4 Chassé Cinema

4 Plaza Futura/Natlab

Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ vanaf do 29 apr | Nog
te zien De Hazenschool 4+

Het ongelooflijke verhaal van de
mega grote peer 6+ vanaf wo 18 apr

bibliotheek
Early Man 6+ za 28 apr, ma 30 apr en
di 1 mei, 13.00

Alphen a/d Rijn
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Cloudboy 8+ ma 30 apr en wo 2 mei,
15.00 | di 1 mei, 10.30 (NL gesproken) | De dieren uit het Hakkebakkebos 4+ ma 30 apr, 13.30 | wo 2 mei,
10.30 | do 3 mei, 15.00 | Peuterfilm
Rita & Krokodil ma 30 apr, 10.30, wo
2 mei, 13.30, do 3 mei, 13.30
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Bussum

Buurman en Buurman bouwen een
huis! 4+ vanaf do 26 apr

Amsterdam

Delft

4 Het Ketelhuis

4 Filmhuis Lumen

Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ vanaf do 26 apr |
Sherlock Gnomes 6+ vanaf wo 18 apr
| Nog te zien Pieter Konijn 6+
4 Rialto
Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ vanaf wo 25 apr | Nog
te zien Rikkie de ooievaar 4+

De Hazenschool 4+ hele maand apr
| Johan en de Verenkoning 6+ tot 26
apr | Early Man 6+ vanaf 26 apr

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Deventer
4 Filmhuis De Keizer

Arnhem

Diemen

4 Focus Filmtheater

4 Filmtheater De Omval

Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ vanaf zo 29 apr | Nog
te zien De Hazenschool 4+ | Pieter
Konijn 6+

Buurman en Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ di 1 t/m do mei, 10.30

Groningen
4 Groninger Forum
Buurman en Buurman 4+ vanaf do
26 apr

Leeuwarden
Buurman en Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ za 28 apr

Maastricht
Buurman en Buurman hebben een
nieuw huis 4+ vanaf do 26 apr | Het
ongelooflijke verhaal van de mega
grote peer 6+ vanaf do 19 apr

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Bob de Bouwer - Mega Machines 4+
zo 22 apr, 13.30 | ma 23 t/m wo 25
apr, 14.00 | Elias: Alle ankers vooruit! 4+ zo 1 apr, 13.30 | wo 4 apr,
14.00 | De IJslandbende 8+ do 26
apr, vr 27 apr, di 1 en wo 2 mei, 13.30 |
ma 30 apr, 14.00

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare

Architectuur in Tilburg

WHOSE CITY?

De Hazenschool 4+ zo 29 apr en wo
2 mei, 13.30

4 Lumière Cinema

Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ vanaf do 26 apr | Early Man 6+ vanaf do 26 apr

Ook een goed gespreksonderwerp
op feestjes: architectuur. Laat het
woord vallen en in no-time komt
iedereen met voorbeelden van gebouwen die verboden hadden
moeten worden. Waarna de discussie losbarst, want wat de één
foeilelijk vindt, vindt de ander
briljant. Op de tweede editie van
het Tilburg Architectuur Film Fes
tival, dat 14 april in filmtheater Cinecitta wordt gehouden, gaat het
nu eens niet over mooi of lelijk,
maar over ‘de sociale component’
in architectuur. Hoe dragen architectuur en stedenbouw bij aan een
leefbare maatschappij? Belangrijk
onderwerp waaraan hippe spektakelarchitecten geen boodschap
hebben, maar het Tilburg Architectuur Film Festival wel. Het zet
sociale stedenbouwkundige idealen in het centrum van de aan-

The Killing of a Sacred Deer

Gouda

4 Slieker Film

Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ vanaf 26 apr | Meivakantie (bijna) dagelijks jeugdfilms van zo 29 apr t/m zo 13 mei |
Workshop Wandelen in je Eigen Tekening wo 2 mei 13.00 | Pyjama-ontbijt met Buurman & Buurman 4+ do
3 mei. 9.00

Apeldoorn

Lezersacties april

4 Filmhuis

4 Filmhuis Bussum
Early Man 6+ zo 8 apr, 13.30 | wo 11
apr, 14.45 | zo 15 apr, 13.15 | vr 20 apr,
16.00 | za 21 apr, 13.30 | di 24 apr,
14.45 | wo apr, 25 14.45 | Rikkie de
ooievaar 4+ za 14 apr, 15.15 | wo 18
apr, 14.30 | zo 22 apr, 13.30 | Pyjama-ontbijt met Rikkie de ooievaar
4+ wo 25 apr 9.45

4 Filmtheater/Podium Gigant

NRC Handelsblad

Zutphen

Premières Au revoir là-haut vanaf do 12 apr | Cobain vanaf do 5 apr
| Finding Your Feet vanaf do 12 apr
| The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society vanaf do 26 apr
| Der Hauptmann vanaf do 19 apr |
La Holandesa vanaf do 26 apr | Lady
Bird vanaf do 5 apr | The Rider vanaf do 19 apr | Zwolse premières De
achtste dag zo 29 apr, 16.30 | di 1
mei, 14.00 | Bewaren - of hoe te leven vr 13 apr, 16.00 | zo 15 apr, 16.30
| di 17 apr, 14.00 | Verwacht Foxtrot
| Have A Nice Day | Nico, 1988 | Radiance | Geprolongeerd Aus dem
Nichts | Bankier van het Verzet |
God’s Own Country | Mary Magdalene | Amongst Friends Sneak Preview ma 16 apr, 21.15 | Pop Up Cinema Brooklyn vr 20 en za 21 apr, 21.00
(Academiehuis Grote Kerk) | Special
Michel - Acteur Verliest De Woorden
zo 15 apr, 14.00

Coen van Zwol

A Ciambra di 1 mei, 20.00 | Les Gardiennes di 10 apr, 15.00 en 20.00 |
Maudie zo 29 apr, 15.00 | Mesterend
i 24 apr, 20.00 | Una mujer fantástica di 17 apr, 20.00

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

Algemeen Dagblad

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl
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4 Parkfilmhuis

Ab Zagt

Zoetermeer

Zwolle

De Telegraaf

4 Filmtheater Zierikzee
Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma

30 apr, 20.00 | Symbol ma 23 apr,
20.00 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri do 5 en zo 8 apr, 15.00
| za 7 en za 14 apr, 21.00 | do 12 en
wo 18 apr, 20.00 | Vivre sa vie vr 20
apr, 17.00 | zo 22 apr, 20.00 | Wonderstruck wo 4 apr, 15.00 | Laurel &
Hardy-Dag zo 15 apr, 14.00 en 16.00

Marco Weijers

Zierikzee

Ronald Rovers

NRC Handelsblad

Dana Linssen

Trouw

4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 |

Bor Beekman

Les Cowboys di 10 apr, 20.15 | Juste

Zevenaar

Bar Bahar di 1 mei, 14.30 | do 26, za
28 apr, 20.15 | Darkest Hour do 5,
wo 25 apr, 14.30 | The Insult di 1 mei,
10.30 | vr 13, ma 16, di 17, do 19, ma
23 apr, 14.30 | do 12, zo 15 apr, 20.15
| The Leisure Seeker zo 22, di 24, do
26, ma 30 apr, 14.30 | do 19, za 21,
vr 27 apr, 20.15 | Le Mépris di 17 apr,
10.30 | ma 9, wo 11 apr, 20.15 | On
Body and Soul vr 6 apr, 14.30 | The

Shape of Water di 24 apr, 10.30 | zo
8, di 10, wo 18 apr, 14.30 | do 5, za 7,
vr 13, ma 16, zo 22 apr, 20.15 | Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri di 10 apr, 10.30 | wo 4, ma 9, do 12,
vr 20 apr, 14.30 | do 29, za 31 maart,
vr 6, zo 8, di 17, wo 25 apr,, di 1 mei,
20.15 | Les uns et les autres zo 1, zo
15 apr, 14.30 | Wild zo 29 apr, 14.30
| ma 30 apr,, wo 2 mei, 20.15 | Wonderwheel di 10 apr, 20.15 | wo 11 apr,
14.30 | You Were Never Really Here

Belinda van de Graaf

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

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

GRONINGERFORUM.NL

Cinema.nl/VPRO

Zeist

la fin du monde di 17 apr, 15.45 | The
Lady in the Van ma 16 apr, 15.00 | Mr.
Turner wo 11 apr, 20.00 | The Post
ma 9 apr, 15.00 | Waterboys di 24
apr, 19.00 en 21.15 | Boek & Film The
Sense of an Ending ma 9 apr, 19.30
(met inleiding en nabespreking)

FAUST

za 14, vr 20, zo 29 apr, 20.15 | Exhibition on Screen Cézanne zo 15 apr,
11.00 | wo 18 apr, 20.15

man die zijn ziel aan de duivel verkoopt, bewijst Murnau, zoals met
al zijn films, zijn visuele brille en
talent om de kijker onder te dompelen in een nachtmerrie. Na Faust
kon Murnau Hollywood niet langer
weerstaan. Hij maakte er twee
films, Sunrise en Tabu, die beide
ook in het retrospectief zijn te zien.
In Sunrise (1927), op 23 mei te zien,
eist de minnares van een overspelige man dat hij zijn vrouw in een
meer verdrinkt. Als de man haar
een bootje in lokt, krijgt hij spijt.
Zoals gebruikelijk in seksistisch
Hollywood krijgt de minnares haar
verdiende loon (dood), maar leeft
de man lang en gelukkig verder
met zijn vrouw, die hem vergeeft.
Het retrospectief besluit 6 juni
met Tabu (1931), een op Tahiti gefilmd Romeo en Julia-verhaal over
de onmogelijke liefde van twee
jonge mensen op een eilandje.
Tabu werd Murnau’s laatste film:
een week voor de première kwam
hij bij een auto-ongeluk om het leven.

Gerhard Busch

Verwacht Bar Bahar di 10 apr | The
Insult di 3 apr | Lucky di 23 apr |
Phantom Thread di 1 mei The Shape
of Water di 17 apr

op het programma. Daarin wordt
een oude hotelportier door zijn
baas gedegradeerd tot wc-schoonmaker, omdat hij hem te oud vindt.
Vernederende leeftijdsdiscriminatie, maar dat woord kende men nog
niet. Op 2 mei is Tartüffe (1925) te
zien. In de verfilming van Molières
toneelstuk redt een kleinzoon zijn
opa uit de manipulerende klauwen
van zijn huishoudster, die uit is op
de erfenis. Het geweldige Faust
(1926) staat 16 mei op het programma. Met het drama over de

Het Parool

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

Het had een scène kunnen zijn uit
Nosferatu, Friedrich Wilhelm
Murnau’s Draculaverfilming uit
1922. Maar het was de bizarre werkelijkheid: drie jaar geleden werd
het hoofd van de in 1931 overleden
regisseur uit zijn graf in de buurt
van Berlijn gestolen. De politie
vermoedde occulte motieven,
want in de buurt van het graf werd
kaarsvet gevonden. Of Murnau van
brandende kaarsen hield, weten we
niet, wel dat hij met Nosferatu het
publiek de stuipen op het lijf joeg.
De film toonde in expressionistische stijl – zwarte slagschaduwen,
duistere figuren – een angstaanjagende griezelwereld, zoals die in de
kwart eeuw dat de cinema bestond
nog niet te zien was geweest.
Groninger Forum vertoont Nos
feratu op 18 april, met livemuziek
van componist Kevin Toma, als
eerste van een zes films tellend
Murnau-retrospectief. Alle films
worden ingeleid door Julian Hanich, filmdocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een week na
Nosferatu staat Der Letzte Mann

Jos van der Burg

Zaltbommel

Wederopstanding Murnau in Groningen

de Volkskrant

sprek) | Bewaren vr 20, za 21, ma
23, do 26, za 28 en zo 29 apr | Doof
kind za 7 t/m ma 9, zo 15 en za 21 apr
| Film Stars Don’t Die in Liverpool do
5 t/m zo 8 en di 10 apr | Finding Your
Feet do 26 t/m ma 30 apr, di 1 en wo
2 mei | The Florida Project do 19, vr
20, za 21, ma 23, wo 25, vr 27 t/m zo
29 apr en di 1 mei | Hannah vr 27 t/m
ma 30 apr | The Insult vr 13, za 14,
zo 15 en wo 18 t/m zo 22 apr | Médicin de campagne do 12 t/m ma 16, do
19, za 21, zo 22 en wo 25 apr | Michel,
een acteur verliest de woorden zo
29 apr (met nagesprek) | Phantom
Thread do 12 t/m ma 16, vr 20 t/m zo
22 en di 24 apr | The Post do 5 t/m
ma 9, wo 11, vr 13, za 14 en zo 15 apr
| The Shape of Water vr 6, za 7 zo 8,
wo 11, di 17 en zo 22 apr en wo 2 mei |
De wilde stad zo 8, za 14 en za 28 apr
| Filmcursus Lights, Camera, Action! di 10, di 17 en di 24 apr | KunstFilmFabriek Morisot - moed, storm
en liefde vr 6 apr
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De wilde stad zo 8 apr, 14.00 | Stakingsdag basisonderwijs Rikkie de
ooievaar vr 13 apr, 14.00

dacht. Zoals het streven naar een
leefbare stad met betaalbare huisvesting voor iedereen. Bestaat dat
ideaal alleen nog op papier? Met
lezingen, inleidingen en films zal
het hierover gaan op het festival.
Een kleine greep uit de films. In
Brasilia, Life After Design (Bart
Simpson) kijken inwoners van Brasilia naar wat er van deze zestig
jaar geleden op de tekentafel ontworpen ‘ideale stad’ is terechtgekomen. Whose city? (Hans Christian Post) gaat over de stedenbouwkundige ontwikkelingen in
Berlijn vanaf de jaren negentig.
Regeert het kapitaal of is de stad
(nog) van iedereen? Het is niet alleen somberheid wat de klok slaat
op het festival, want het toont ook
vitale stedelijke gemeenschappen.
Francis Kéré - An Architect Between
(Daniel Schwarz) is een inspirerende documentaire over een architect die samen met bewoners sociale problemen oplost. En Our City
(Marina Tarantino) toont de vitaliteit van de multiculturele bevolking van Brussel. Verscholen achter een omgeving van beton en glas
ligt een levendig Brussel dat nog
niet is doodgedrukt door kapitaal
en bureaucratie.
TIAFF.NL

Rotterdam
4 KINO Rotterdam
Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ vanaf do 26 apr |
Sherlock Gnomes 6+ vanaf wo 18 apr

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
Het kind van de Gruffalo 2+ zo 29
apr, 10.00

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
De IJslandbende 8+ zo 22 apr, 14.00

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Buurman en Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ za 28 apr, ma 30 apr
en wo 2 mei | Peter Rabbit 6+ zo 8
apr, 13.30 | wo 25 apr, 15.30 | Pieter Konijn 6+ za 7 apr, 10.30 | zo 8
apr, 11.00 | za 14 apr, 16.00 | zo 15
apr, 10.30 | wo 11 en wo 18 apr, 13.30
en 15.30 | za 21 apr, 11.00 | zo 22 apr,
10.00 | wo 25 apr, 13.30 | za 28 apr,
ma 30 apr, wo 2 mei en wo 4 mei,
15.30 | zo 29 apr, di 1 en do 3 mei,
13.30

Ondanks het naturalistische uiterlijk en verschillende verhaaluitstapjes, is Centaur een onthaastend sprookje over
aan banden gelegde vrijheid. Voor
een ongeduldige
kijker een beproeving, voor een geduldige een kleinood dat zijn
waarheden niet
meteen prijsgeeft
en waarschijnlijk
meer vragen oproept dan beantwoordt.
Alexander Zwart in de
Filmkrant

Steven Murphy (Colin Farrell) is een gerenommeerd
hartchirurg
die met zijn
vrouw, oogarts Anna
(Nicole Kidman) en hun
twee voorbeeldige kinderen een
perfect gezin vormt. Totdat Martin
(Barry Keoghan), een vaderloze
tiener die door Steven onder zijn
hoede is genomen, aan de poorten
van hun idyllische bestaan komt
rammelen. Als hij Steven confronteert met een gebeurtenis uit het
verleden, wordt de duistere aard
van zijn bedoelingen duidelijk. “De
titel is een verwijzing naar de
Griekse mythe van Iphigenia,
waarin Agamemnon zijn dochter
wilde offeren omdat hij het heilige
hert van Artemis had gedood”, aldus Mariska Graveland in de Filmkrant. “[Yorgos] Lanthimos toont
de uitersten van het spectrum tussen orde en chaos en de mens die
daar als speelbal tussen stuitert.”
Filmfreak Distributie stelt vijf dvd’s
van The Killing of a Sacred Deer
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

Visages Villages

“De portretten worden opgeblazen
tot reusachtige zwart-witte posters die JR eigenhandig op de muren van hun huizen of werkplekken
plakt. Met ontwapenende grapjes
en onderlinge plagerijtjes weten
Varda en JR de bewoners meestal
snel te mobiliseren. Zo weten ze
met een klein idee een indrukwekkend effect op te roepen. Très sympa.” Cinéart stelt vijf dvd’s van Visages Villages beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Final portrait

De totstandkoming van
het laatste
meesterwerk
van Alberto
Giacometti,
vastgelegd
door de prijswinnende regisseur Stanley Tucci (Blind Date, Big Night).
We volgen de kunstenaar gedurende twee weken in het Parijs van de
zestiger jaren. Giacometti wil een
portret van zijn Amerikaanse
vriend schilderen, de bekende
schrijver en kunstcriticus James
Lord. “James Lords verslag van zijn
achttien dagen in het atelier van de
Zwitserse beeldhouwer en schilder
Alberto Giacometti (A Giacometti
Portrait, 1965) behoorde al jaren
tot de lievelingsboeken van acteur
en regisseur Stanley Tucci,” aldus
Sandra Heerma van Voss in de
Filmkrant. “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. Cinemien stelt vijf
dvd’s van Final Portrait beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

In deze documentaire
trekken regisseur en fotografe Agnès
Varda en fotograaf JR samen door
Frankrijk.
Hun reis
schept een
band waarin
ze elkaar als
kunstenaars vinden en het landschap tot museum maken. Het
voormalige boegbeeld van de nouvelle vague en de inmiddels wereldberoemde fotokunstenaar vullen elkaar perfect aan. “Samen rijden ze in een bestelbusje in de vorm
van een reusachtig fototoestel door
Franse dorpen, waar ze portretten
van bewoners maken”, schreef Mariska Graveland in de Filmkrant.

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 8 mei. Winnaars ontvangen bericht en over de
uitslag kan niet gecorrespondeerd
worden.

Waalwijk

Zevenaar

4 Filmtheater De Leest

4 Filmhuis Zevenaar

Buurman & Buurman 4+ di 2 & wo 3
mei, 13.15 | Pieter Konijn 6+ za 28 apr
– di 2 & wo 3 mei, 13.00 | Ted & Het
Geheim van Koning Midas 6+ zo 15
apr, 15.30 | Peuterpret Rita & Krokodil zo 22 apr, 10.30

Rita & Krokodil 4+ wo 2 mei, 14.30

Woerden
4 AnnexCinema
Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ vanaf do 26 apr |
Sherlock Gnomes 6+ vanaf wo 18 apr

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Early Man 6+ zo 8, zo 15, zo 22, za 28
en zo 29 apr en wo 2 mei | Peuterfilm
Nijntje en de krokodil zo 8 apr

Interesse?

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Dikkertje Dap 4+ wo 25 apr, 15.00 |
De Familie Slim 6+ wo 18 apr, 15.00 |
Paddington 8 + wo 11 apr, 15.00 (NL)

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis 4+ vanaf za 28 apr | Nog
te zien De Hazenschool 4 +
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Thuiskijken
200 jaar Frankenstein

HET MONSTER LEEFT
VOORT
Het buitengewoon invloedrijke boek Franken
stein van Mary Shelley bestaat tweehonderd
jaar. Twee tentoonstellingen, boeken en film
vertoningen hangen dit jaar de vlag uit om dat
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
te vieren. 

Op 1 januari 1818 verscheen Frankenstein; or, The Modern Prometheus in een oplage van vijfhonderd exemplaren. Bij die eerste editie stond nog niet de naam
Mary Shelley op het titelblad, wat later tot speculatie
leidde of zij het wel zelf geschreven had. Hoe groot
was de invloed van haar man, dichter Percy Shelley?
Christopher Frayling maakt korte metten met de speculaties over het auteurschap in zijn boek Frankenstein: The First Two Hundred Years. Hij vergeleek alle
beschikbare manuscripten en concludeert dat van de
ongeveer 72.000 woorden die het boek telt er hooguit
4.000 van Percy Shelley zijn, hij fungeerde vooral als
eindredacteur.
De ontstaansgeschiedenis van Mary Shelleys invloedrijke boek is bijna even legendarisch als haar
verhaal, dat zij op achttienjarige leeftijd bedacht in een
Zwitserse villa die de romantische dichter Lord Byron
huurde aan het meer van Genève. Het weer was de hele
zomer van 1816 slecht en uit verveling begonnen Byron,
de Shelleys en wat anderen elkaar spookverhalen voor
te lezen, waarna Byron voorstelde dat zij allemaal zelf
ook een spookverhaal zouden schrijven. Die ene doorweekte zomer leverde de twee invloedrijkste horrorverhalen uit de culturele geschiedenis op: Byrons arts
Polidori schreef The Vampyre, dat Bram Stoker later
aanzette tot het schrijven van Dracula, en Mary Shelley
bedacht Victor Frankenstein en het naamloze monster

Boeken kort
Scènes uit mijn eigen draaiboek

NOUCHKA VAN

BRAKEL | 2018, QUERIDO | € 22,99

Nouchka van Brakel is een van de
belangrijkste Nederlandse filmregisseurs van de twintigste
eeuw en een prominent feministe. Zo beschrijft ze dat tijdens
het maken van de baanbrekende
film Een vrouw als Eva (1979) –
de eerste Nederlandse film die de
lesbische liefde verbeeldt – Harry
Mulisch met een rechtszaak dreigde indien zou
blijken dat ze zijn boek Twee vrouwen (dat bijna
tegelijkertijd werd verfilmd) ter inspiratie zou
hebben gebruikt. Van Brakel lachte Mulisch in

dat hij schept uit delen van lijken schept en via elektriciteit tot leven wekt. Wat er gebeurde in Villa Diodati
is overigens verfilmd, in Ken Russells Gothic (1986) en
als proloog van het bij vlagen zeer campy The Bride of
Frankenstein (1935).
Shelleys boek is een waarschuwing aan de mens om
niet voor God te spelen door wetenschap te misbruiken voor eigen glorie, een boodschap die uitermate
geschikt is om op onze eigen tijd toe te passen: van de
gevaren van het atoomtijdperk tot genetische manipulatie. En zo geschiedde dan ook veelvuldig, het aantal
Frankenstein-adaptaties is eindeloos.
De beroemdste is de versie uit 1931, met Boris Karloff als het monster dat zowel angst als medelijden inboezemt. Wie aan het monster denkt, ziet meteen een
grommende Karloff voor zich met vierkant voorhoofd,
elektroden in zijn nek, geloken ogen en slepende tred.
De film was immens succesvol, waarna studio Universal hem met zeven vervolgen flink uitmolk. De laatste
was een parodie: Abbott and Costello Meet Frankenstein
(1948). Door het verhaal weer uiterst serieus te nemen,
redde het Britse Hammer een decennium later Frankenstein van een steeds verdergaande ridiculisering
en parodiëring. The Curse of Frankenstein (1957), met
Peter Cushing en Christopher Lee, voert het idee van
de amorele ‘mad scientist’ door tot zijn uiterste consequentie en ook het monster is weer het vleesgeworden kwaad. Vele vervolgen volgden, van parodie (Mel
Brooks’ Young Frankenstein, 1974) tot Tim Burtons
liefdevolle hommage Frankenweenie (2012).
Fraylings boek gaat over de totstandkoming van het
boek en de impact ervan. Die was eerst beperkt maar
kreeg een enorme zet toen er in 1824 een toneelstuk van
werd gemaakt. Frayling gaat ook uitgebreid in op haar
biografie, beschrijft de historische context, en laat zien
hoe de toenmalige stand van wetenschap en werkelijke
gebeurtenissen een plaats kregen in het verhaal. Zo reis-

zijn gezicht uit en schrijft waarom haar film wél
een authentieke verbeelding van de vrouwenliefde is: research doen. De vermenging van het
persoonlijke en politieke in Van Brakels leven
maakt Scènes uit mijn eigen draaiboek tot een
spannende reis. Zo lezen we onder andere over
de introductie van de Nouvelle Vague, de
opkomst van Dolle Mina, de films van Agnès
Varda en Robert Altman, de tientallen films die
ze niet heeft kunnen realiseren en het ontstaan
van de documentairereeks Vrouwen vertellen
(1992). Hierin vertellen vijf vrouwen die een
belangrijk moment uit de moderne geschiedenis
hebben meegemaakt over hun leven. Van Brakel
sluit het boek af met de wens dat ze in het door
Pim de la Parra bedachte filmersparadijs ooit de
film De koekjesboom zal kunnen maken, een film
waarin een vurig pleidooi voor het onderwijzen
van de fantasie wordt gegeven.

Blade of the Immortal

Creatief met schoudervulling
De honderdste film van ’s werelds meest
productieve filmmaker Miike Takashi is
een mooi vormgegeven samoeraifilm die
redelijk veilig binnen de lijntjes kleurt.
Maar gelukkig zijn die bij Miike nooit saai
of rechtlijnig.

FRANKENSTEIN (1933)

den de indertijd nog ongetrouwde Mary en Percy naar
de desolate Mer-de-Glace (de noordzijde van de Mont
Blanc) – de beschrijvingen daarvan in haar dagboek
vonden vrijwel rechtstreeks hun weg naar het manuscript.
Een kort maar interessant hoofdstuk van Fraylings
boek, dat schitterend geïllustreerd is, gaat over de vele
manifestaties van Dr. Frankenstein en zijn creatuur –
het monster heet dus geen Frankenstein, een veel gemaakte vergissing – in de populaire cultuur. Van films
en strips tot poppetjes en postzegels. Die invloed zal
nog wel even voortduren. Het monster leeft voort.

Classical Storytelling and Contemporary
Screenwriting ARISTOTLE AND THE MODERN
SCRIPTWRITER | BRIAN PRICE | 2018, ROUTLEDGE |
€ 38,50

De tekst die tot het einde van de
mensheid de heilige graal voor
de dramatische kunsten zal zijn,
is waarschijnlijk de Poetica van
Aristoteles. Het is een werk dat
veel scenarioschrijvers waarschijnlijk ooit hebben gelezen,
maar dat nu al jaren in een boekenkast stof staat te happen. Brian Price heeft
de taak op zich genomen om Aristoteles’ opvattingen inzetbaar te maken voor de praktijk van
het scenarioschrijven anno 2018. Voor Price
staat centraal dat ieder succesvol verhaal, of
het nu gaat om een mythe of een hedendaagse
Hollywoodfilm, in essentie dezelfde structuur

Frankenstein: The First Two Hundred Years
CHRISTOPHER FRAYLING | REEL ART PRESS, 2017 | 208
P. | € 38,50 | ER ZIJN TWEE TENTOONSTELLINGEN:
FRANKENSTEIN, OP WEG NAAR EEN NIEUW MENS IS T/M
28 OKTOBER TE ZIEN IN RIJKSMUSEUM BOERHAAVE,
LEIDEN, FRANKENSTEIN, IK DENK, DUS IK BEN IS T/M 26
JUNI TE ZIEN IN MUSEUM TWENTSEWELLE ENSCHEDE,

Volgens The Guardian laat Miike Takashi
zich in januari altijd kaal scheren, omdat hij
de rest van het jaar geen tijd heeft voor de
kapper. In de afgelopen 26 jaar maakte hij
tweemaal zoveel films als Woody Allen in
een halve eeuw of Hitchcock in zijn hele leven. Voor zijn honderdste film koos hij niet
voor yakuza maar voor samoerai. Het resultaat is lang niet zo goed als zijn epische
meesterwerk 13 Assassins (2010) maar biedt
zowel fans als nieuwkomers genoeg moois
en, gelukkig, smerigs.
De vechtjassen in Blade of the Immortal
zijn net zo lomp als hun grof gebeitelde koppen, hoofdpersoon Manchi nog het meest.
Littekens doorklieven zijn gezicht, hij mist
een oog en zijn kleding oogt sjofel. Sinds een
heks hem bloedwormen voerde en onsterfelijk maakte is hij permanent in een rothumeur. Maar Manchi mag dan wel onsterfelijk
zijn, onoverwinnelijk is-ie zeker niet: hij
verliest menig gevecht (en soms ook een
lichaamsdeel).
Na een grandioze opening waarin Manchi
honderd tegenstanders in de pan hakt, gefilmd in prachtig zwart-wit, trapt Blade of

the Immortal flink op de rem. Geen massa
scènes meer maar een lange serie één-opéén-gevechten, waarbij Manchi uitgedaagd
wordt door een stoet rare figuren. Zoals een
man die twee afgehakte hoofden als schoudervulling draagt. Sowieso heeft iedereen
raar haar en lijken de wapens eerder afkomstig uit Midden -aarde dan uit historisch
Edo.
Maar Blade of the Immortal is een stuk
minder weird, spannend of energiek dan je
op basis van bovenstaande zou verwachten.
Met zijn kalme, bijna statische cameravoering en warme belichting oogt de film mooi
verzorgd, klassiek bijna. Maar helaas leidt hij
onder een slepend tempo (dosering was
nooit Miike’s sterkste kant). En het verhaal is
een voorspelbare opeenvolging van mantot-man-gevechten. Het zijn de kleurrijke
personages, getrouw gebaseerd op de gelijknamige manga van Samurai Hiroaki die Blade
of the Immortal zijn smaak geven. Gelukkig
wordt het bloedvergieten gaandeweg steeds
excessiever en spiegelt de climax de openingsscène van velen tegen weinig. Zodat de
fans tevreden kunnen zijn en nieuwkomers
zich toch nog verbaasd achter de oren krabben.
RIK HERDER

Blade of the Immortal

JAPAN, 2017 | REGIE MIIKE

TAKASHI | 140 MINUTEN | MET TAKUYA KIMURA, SÔTA
FUKUSHI, HANA SUGISAKI | TE ZIEN OP NETFLIX 

INCLUSIEF FILMPROGRAMMA | OP 16 APRIL WORDT
FRANKENSTEIN (1931) VOORZIEN VAN EEN NIEUWE
SCORE EN GELUIDSEFFECTEN DOOR KEVIN TOMA EN
RONNIE VAN DER VEER OP HET IMAGINE FILMFESTIVAL,
EYE AMSTERDAM 

bezit, een structuur die Aristoteles reeds wist
aan te wijzen. Elk hoofdstuk begint met een
citaat uit de Poetica, zoals: “A beginning is that
which does not follow anything by causal
necessity, but after which something naturally
is or comes to be” (Poetica, deel VII), waarna
Price deze gedachte vertaalt naar de manier
waarop het hoofdpersonage in de plot wordt
geplaatst en de dramatische vraag van het personage zichtbaar wordt. Een welkome appendix
voor beginnende scenarioschrijvers is een lijst
met opdrachten om het schrijven aan te zwengelen en te scherpen.

SAMENSTELLING JORIK AMIT GALAMA, INTERNATIONAL
THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT
AMSTERDAM, T 020 622 6489, THEATREANDFILMBOOKS.COM 

BLADE OF THE IMMORTAL

BAAL

Baal

De anarchistische energie
van de dronken dichter
Rainer Werner Fassbinder als duivels
dichter zwervend door het Duitse laag
land, vrouwen en mannen verleidend met
bestiale zweetlucht en een radicale af
wijzing van de burgermaatschappij.
Onvoorstelbaar dat Volker Schöndorffs
rooftocht van een dronken asociale duivelsdichter, gespeeld door een debuterende Rainer Werner Fassbinder, bijna onder het stof
verdween. Een adaptatie bovendien van het
stuk waarmee Bertolt Brecht in 1918 de wereld bestormde. Al hielp het niet dat Brechts
weduwe Helene Weigel de film na een eerste
uitzending op de Duitse televisie in 1970 liet
verbieden. Waarom weet ik niet. Om irritant
te doen. Die stilte duurde tot 2014, toen de
Berlinale Baal in een gerestaureerde versie
vertoonde. Ook Brechts toneelstuk werd in
1923 door de gemeenteraad van Leipzig een
week na de première verboden.
Het is niet alleen de radicale anarchistische energie die Schlöndorffs derde film zo’n
opmerkelijk aura geeft. 35 jaar na de Sturm
und Drang waarmee Fassbinder huishield in
de Duits film- en theaterwereld levert Baal
ook een curieus realistische kijk op de jonge
Fassbinder, ook al zit er zonder meer een komische ondertoon in de overdreven verleidingskunsten van zijn personage. Fassbinder
was een ongekend productieve film- en theatermaker die in 1982 op 37-jarige leeftijd
zou sterven, gewoon omdat hij het aantal
hartslagen dat ’m was toebedeeld al had opgebruikt. In die tijd voerde hij in München
autoritair de leiding over het anarchistisch
geïnspireerde Antitheater. Met Baal bevestigde hij zijn voorliefde voor cinema.
Een film over plot of personages is dit niet.
Wat de film drijft is de anarchistische, destructieve energie van de dronken dichter.
Een radicaal afwijzen van de burgermaatschappij en z’n pietluttige emoties, waarmee
Brecht zich afzette tegen de lyriek van de ro-

mantische dichters die in de Duitse literatuur al sinds de late achttiende eeuw luidruchtig aan het lijden waren. Brecht liet Baal,
al sinds de Oudheid bekend als een god van
oorlog en vruchtbaarheid, door de velden en
de dorpen trekken. Hij geselde mensen ongevraagd maar meestal tot hun grote genoegen en niet zelden grote geilheid met een nihilistische moraal. Vrouwen vallen zonder
uitzondering voor de dronken bruut, raken
zwanger of niet maar worden hoe dan ook
meedogenloos afgewezen. Maar ook mannen
kunnen de verleiding moeilijk weerstaan en
lang heeft hij een vaag erotische verhouding
met andere dichter.
Wat de film emblematisch maakt is dat
Baals ontkenning van de waarden van de
omringende burgerwereld in feite de radicale
koers van de Duitse Nieuwe Golf is. Die was
in 1962 vastgelegd in het Oberhausen Manifest, en werd begin jaren zeventig behalve
door Schlöndorff en Fassbinder voortgezet
door Margarethe von Trotta, Wim Wenders
en Werner Herzog. Die Duitse Nieuwe Golf
onderzocht niet alleen het Duitse verleden
van de Weimar Republiek (Fassbinders Berlin
Alexanderplatz) of het nationaalsocialisme
(Schlöndorffs Die Blechtrommel) maar met
Baal en Fassbinders Angst essen Seele auf ook
het eigentijdse Duitsland.
Criterion brengt de gerestaureerde versie
op dvd en blu-ray uit, inclusief oude en
nieuwe interviews met Schlöndorff en een
gesprek tussen acteur Ethan Hawke en toneelschrijver Jonathan Marc Sherman over
Brechts oorspronkelijke toneelstuk en
Schlöndorffs adaptatie.
RONALD ROVERS

Baal

DUITSLAND, 1970 | REGIE VOLKER SCHLÖNDORFF

| 84 MINUTEN | MET RAINER WERNER FASSBINDER, SIGI
GRAUE, MARGARETHE VON TROTTA | TE ZIEN OP
IMPORT BLU-RAY (REGIO A) EN DVD (REGIO 0) VAN
CRITERION 
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De sfeer wordt allengs meliger in Ginger Burger, Steak & Karaoke Bar, waar keer op keer
hetzelfde kinderliedje uit het enorme karaokescherm schalt. “Old MacDonald had a farm
/ Hia hia ho / And on his farm he had a cow /
Hia hia ho.” In de comfortabele zithoek laat
Benja Bruijning zijn feestmutsje van zijn
kruin naar zijn neus zakken. “Hia hia ho.” Het
lijkt het verjaardagsspel in Linda de Mols Ik
hou van Holland wel.
“Lieve mensen, we gaan een keertje repeteren”, doorbreekt opnameleider Tony van
der Veer de leut. Bruijning zet zijn hoedje
weer midden op zijn hoofd. “Nog even”, vervolgt Van der Veer, “Niemand mag vandaag
tegen de rode zuilen leunen. Die zijn namelijk
niet echt.”
In The Matchmaker, het speelfilmdebuut
van Jeroen Houben (eerder heette de komische feelgoodfilm Home Sweet Home, toen
Picture Perfect), speelt Bruijning Chris, een
eertijds succesvolle stockfotograaf die lijdt
aan het syndroom van Peter Pan. Uit geldgebrek is hij weer bij zijn alleenstaande moeder
Marja (Ariane Schluter) gaan wonen; om wat
geld te verdienen heeft hij een promofilmpje
gemaakt voor een datingsite, waarin hij beelden van zijn moeder heeft gebruikt. Het filmpje ging natuurlijk viral.
In de scène die vandaag wordt opgenomen
viert Marja haar verjaardag met Chris en haar
zwangere dochter Celine (Georgina Verbaan).
Wat ze niet weet, is dat Chris een date voor

2e
EDITIE

haar heeft geregeld.
Verbaan nestelt zich voor het karaokescherm, Houben (die aan de Grafische School
en de Willem de Kooning Academie studeerde en videoclips regisseerde zoals De
Formule van de Jeugd van Tegenwoordig, Pocahontas van Ronnie Flex en De wereld in van
Sef) legt haar nog even uit hoe de afstandsbediening werkt. Verbaan wijst met het ding
naar het scherm – gespeeld onhandig – en lepelt haar tekst op. “Wacht, wacht, nu komt
’t… Hè? Wacht, nee. Dit is het niet!”
Old MacDonald had a farm begint opnieuw
te spelen, het verkeerde nummer. Op het
scherm verschijnt een getekende wolkenlucht. Chris moet lachen, Celine kijkt ver
twijfeld naar de nummering op de afstandsbediening. “Hia hia ho. And on that farm he
had a chick, hia hia ho…” zegt Chris. “Leuk dit
Celine!” Zoonlief stoot zijn moeder aan, zij
doet vrolijk mee. “And a chick chick here, and

a chick chick there”, zingen ze samen.
Houben ziet dat het goed is. “Tot hier, we
gaan opnemen.” “Ik moet mijn buik nog aan”,
zegt Verbaan. Als ze met een productiemedewerker naar achteren loopt, blijven Schluter
en Bruijning ginnegappen op de bank. “Wat
zie je er mooi uit, echt jarig”, zegt Bruijning.
“66, zou je niet zeggen hè?!”, antwoordt
Schluter. “Ik dacht dat je ouder was”, pest
Bruijning.
Even later is Verbaans buik geïnstalleerd en
draait de camera van Robbie van Brussel, niet
veel later staat de scène erop. “Bram, ben jij
content?” vraagt de opnameleider. “Ja, het
was top”, riposteert Houben. “Maar kan het
karaokescherm eerst op zwart voordat de
wolken in beeld komen?”
The devil is in the detail. Hia hia ho.

V.L.N.R. BENJA BRUIJNING, ARIANE SCHLUTER, REGISSEUR JEROEN
HOUBEN, GEORGINA VERBAAN, DOP ROBBIE VAN BRUSSEL EN
OPNAMELEIDER TONY VAN DER VEER

De Matchmaker NEDERLAND 2018 | SCENARIO HUGH
TRAVERS | REGIE JEROEN HOUBEN | COSCENARISTEN JEROEN HOUBEN, LOTTE TABBERS | PRODUCTIE LEMMING FILM | IN COPRODUCTIE MET A PRIVATE
VIEW EN EO | UITVOEREND PRODUCENT NOORTJE DIJKSTRA | CAMERA ROBBIE VAN BRUSSEL | MONTAGE MICHIEL REICHWEIN | SOUND DESIGN DANNY VAN SPREUWEL | PRODUCTION DESIGN SANNE VAN DER HOEVEN | KLEDING MONICA PETIT | MAKE-UP LILI DANGFU | MUZIEK JELLE VERSTRATEN, CHRISNANNE WIEGEL
| MET ARIANE SCHLUTER, BENJA BRUINING, EVA VAN
DE WIJDEVEN, GEORGINA VERBAAN, LOES LUCA, SANNE
DEN HARTOGH, ANNET MALHERBE, KASPER VAN KOOTEN, SLIMANE DAZI | KLEUR, 90 MINUTEN | OMROEP EO

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

| DISTRIBUTIE DUTCH FILMWORKS | TE ZIEN VANAF 26
APRIL 

Volgende maand LEAN ON
PETE JEANNETTE
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VERSCHIJNT OP DONDERDAG 3 MEI

THE CLEANERS MARJORIE TANZANIA TRANSIT POSSESSED
PRIME MY GENERATION A PRAYER BEFORE DAWN GABRIEL
THE MOUNTAIN UNSANE OH LUCY!
THE DEATH OF STALIN AND
EL PRESIDENTE HOMECOMING (1945)
A MAN OF INTEGRITY LA VILLA NOVEMBER 7 DAYS IN ENTEBBE

BLUE NORMANDIE NUE DE FIETSER DHOGS ESCOBAR MOZART IN LOVE TULLY JOSIE GARDEN OF LIFE ONLY THE BRAVE

ZATERDAG 14 APRIL 2018
THEATER DE VIJFZINNEN
On Wheels - Kinderfilm - 13:00 uur
Une Saison en France - 15:15 uur
The Florida Project - 18:00 uur
What will people say - 21:00 uur
THEATER PEERISCOOP
Centaur - 13:00 uur
The Insult - 15:30 uur
Ethiopiques - Documentaire - 18:30 uur
Marlina The Murderer - 21:00 uur

ZONDAG 15 APRIL 2018
THEATER DE VIJFZINNEN
Doof kind - Documentaire - 11:30 uur
The road to Mandalay - 14:00 uur
Una Mujer Fantástica - 16:30 uur
THEATER ‘T PAND
Filmontbijt met White Sun - 10:00 uur
The Wound - 14:00 uur
Bar Bahar - 16:30 uur

INFO EN KAARTEN: WWW.IFFG.NL
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