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REDACTIONEEL In de Londense

Hayward Gallery stond ik oog in oog met een
van die immens grote foto’s van Andreas Gursky. Ik vind het heerlijk om op te schrijven dat ik
oog in oog met een foto stond, en me dan meteen af te vragen of dat eigenlijk wel kan, oog in
oog met een foto staan zoals je oog in oog met
een leeuw staat. Kunst kijken is minstens even
gevaarlijk – als je het goed doet, als de kunst
goed genoeg is – als een jungle-expeditie. Geen
twijfel over mogelijk. Maar heeft een kunstwerk
ook een oog waarmee het terugkijkt? Zou een
kunstwerk weleens van schrik verstijven als het
ziet wat voor toeschouwers het tegenover zich
vindt?

Het is niet zijn beste foto, wel een van zijn
bekendste door de politieke figuren die erop
staan afgebeeld. Waar je bij Gursky’s structuur
foto’s eindeloos meegezogen kunt worden in
hun ogenschijnlijke realisme, om je slechts
langzaam hun subtiele manipulaties te realiseren, is Rückblick (2015) veel directer.
Op de rug gezien zitten op een rijtje vier Duitse Bundeskänzler: Gerhard Schröder, Helmut
Schmitt, Angela Merkel en Helmut Kohl. Ze kijken naar een schilderij van Barnett Newman,
getiteld Vir Heroicus Sublimis (1950–51; “Man,
Heroic and Sublime”). Voor de goede orde: deze
foto is een montage, deze situatie heeft nooit
plaatsgevonden.
Volgens Newman is het zo dat “oog in oog
staan” (mijn parafrasering) met een kunstwerk
niet wezenlijk verschilt van ontmoetingen die
we met mensen kunnen hebben: net als bij levensecht samenzijn bestaat de kans dat beide
partijen door die ervaring zijn veranderd. Niet zo
heel erg vergezocht trouwens als je het vanuit
de deeltjesdans van de kwantumfysica bekijkt.
Misschien zijn kunstwerken wel van dermate
instabiele deeltjes gemaakt dat ze extreem
vatbaar zijn voor dit soort veranderen. Gursky
borduurt op Newmans idee voort door subtiel
te laten zien hoe Vir Heroicus Sublimis door zíjn
blik is veranderd: hij heeft er vier politici bijgefantaseerd (en aan toegevoegd) en er een glazen ruit voor geplaatst, die delen van het schilderij bedekt en verandert. Als we kijken gaat het
dus ook altijd om de positie van waaruit we kijken.
Hoe we zelf door de aanraking van een
kunstwerk kunnen veranderen, weten we dankzij onze herinnering.
Maar het kunstwerk? Zou dat al die blikken
opslaan? Als de reflecties van een spiegel? Kan
het blozen? Is er kunst die uit zwaardere deeltjes bestaat en daarom onaangedaan blijft onder al die blikken? Zou de Mona Lisa daarom lachen? Lacht de Mona Lisa van vandaag onder al
die aandacht anders dan die uit 1503 en kunnen
we dat nooit, nooit bewijzen, omdat alle reproducties die er van haar zijn gemaakt ook maar
momentopnamen zijn?

DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

NOVEMBER IS EEN TOVERACHTIG MENGSEL
VAN DONKER EN LICHT: HET MENSBEELD IS DIEP CYNISCH,
TOCH ZIJN DE PERSONAGES MET HUMOR EN LIEFDE
GEBOETSEERD
NOVEMBER 4 45
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 31 MEI

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Un beau soleil intérieur
op dvd.

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvangt u als welkomstgeschenk
Un beau soleil intérieur op dvd. Bent u al
abonnee maar brengt u een nieuwe abon
nee aan? Dan ontvangt u allebei het wel
komstgeschenk.*
Isabelle (Juliette Binoche), een gescheiden
moeder en kunstenares in Parijs, is niet in staat
om te beslissen of het zoeken naar die ene man
– de ‘ware’ – een urgentie is of een doelloze
dwaasheid. Ze frequenteert bars, restaurants,
galeries en theaters, intussen mijmerend over
haar liefdesleven. Obsessief, cynisch en romantisch tegelijk, gaat ze met verschillende mannen een liaison aan. “[Regisseur Claire] Denis
werkt het hele scala aan onhandige seks en
ongemakkelijke gesprekken af’, schreef Mariska
Graveland in de Filmkrant. “Die golf aan verwarrende emoties heeft Roland Barthes op formidabele wijze op alfabet gerangschikt in Uit de
taal van een verliefde, waarop de tragikomedie
Un beau soleil intérieur geïnspireerd is. Claire
Denis (Beau travail) laat ons onder stemmige
jazz van Tindersticks naar Isabelle kijken met
mededogen en onbegrip. Vaak zou je haar willen
toeschreeuwen: doe het niet, stop met die man,
kies voor jezelf, alleen zijn is niet erg. Maar de
liefde luistert niet naar advies.”
* Stort €39,75 (meer mag ook, dan steunt u de
Filmkrant extra als donateur) op rekeningnummer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’
en uw adresgegevens. Deze aanbieding is geldig
tot 31 mei. Met dank aan Contact Film.

ZOMERFILMCOLLEGE
Brian De Palma, Alain Resnais en Eric Rohmer 4 27

THE THINKING VIDEO
MACHINE #18 ESSAY
filmkrant.nl

Zwemmen in Wagner | Drie compleet verschillende films:
Luis Buñuels surrealistische klassieker L’âge d’or (1930);
Humoresque (1946) van Jean Negulesco, een Hollywood-
melodrama met Joan Crawford en John Garfield; en João
César Monteiro’s niet te categoriseren persoonlijke fantasie
A comédia de Deus (1995). Maar alle drie gebruiken dezelfde
muziek in sleutelscènes in hun climax: een bekend groots en
romantisch thema uit Richard Wagners Tristan und Isolde.
Door het verweven van deze drie sequenties, met hun sterk
uiteenlopende manieren om een fysieke performance te

stileren, onderzoeken we ‘oceanische’ variaties op liefde en
dood, erotiek en overgave.
CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN
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NIET TE MISSEN
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Isle of Dogs 4 6
2 The Cleaners 4 22
3 The Death of Stalin 4 12
4 Jeannette 4 18
5 Lean on Pete 4 24

THE DEATH OF STALIN

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

4 12

ARTIKELEN

4 6 Isle of Dogs

Wes Andersons
heerlijke animatie
snoeptrommel is heel goed én een beetje fout
4 20 Possessed Bezeten door beeldcultuur 4 22 Rejo
Zenger van BITS of Freedom over The Cleaners ‘Wat niet
weet wat niet deert?’ 4 36 Mei ’68 De impact op
Hollywood 4 38 Ongemak en toeval in Rineke Dijkstra’s
broze filmbeelden

RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel
4 4 The Thinking
Machine 4 5 Niet
te missen 4 5 Humans of Film Amsterdam 4 5 Het
nieuwe kijken Ebele Wybenga over drones 4 13 Op oog
hoogte Mark Cousins over Grease en dansen 4 40 Kort
Alle andere films 4 48 Agenda en evenementen
4 54 Filmsterren 4 56 Boeken Reframing Luchino
Visconti 4 57 Thuiskijken Mom and Dad, Muppet Guys
Talking 4 58 Actie! Op de set van Oedipus

INTERVIEWS

4 8 Felipe

Barbosa over
Gabriel e a
Montanha ‘‘Een mysterie waar alleen de berg vanaf
weet’ 4 10 Jeroen van Velzen over Tanzania Transit
Een boef, een barvrouw en een krijger komen een trein
binnen 4 12 Armando Iannucci over The Death of Stalin
Over tirannen 4 15 Hafsteinn Gunnar Sigurðsson over
Under the Tree ‘IJslanders gaan tot het uiterste om zon
in hun tuin te krijgen’ 4 16 Michael Almereyda over
Marjorie Prime ‘We zien doorlopend geesten’
4 18 Bruno Dumont over Jeannette ‘Zonder ironie kan ik
niet over God praten’ 4 21 Metahaven over Possessed
‘Iedere film geeft de noodzaak om de volgende te maken’
4 24 Andrew Haigh over Lean on Pete ‘Al mijn films
gaan over niet alleen willen zijn’

RECENSIES

HUMANS OF FILM
VERBODEN VOOR
AMSTERDAM
DRONES
“Black Mirror. Het is zo’n sterke serie. Het gaat over de nabije toekomst, over hoe al die gadgets en de technologische
revolutie onze levens verandert. Elke aflevering heeft zijn eigen verhaal en technologie. Er is bijvoorbeeld een aflevering
over een apparaat dat alles opneemt wat je in de loop van de
dag doet. Je kunt terugspoelen en bekijken wat er gebeurd is.
In een andere aflevering hoorde ik een heel oud soulnummer
‘Anyone Who Knows What Love Is’ van Irma Thomas. Ik hou
zoveel van dat nummer. Het is uit de jaren zestig en het heeft
grote sentimentele waarde voor mij.”
“In die aflevering leven mensen ondergronds. Om energie
op te wekken moeten ze constant op een fiets rijden, daar
verdienen ze punten mee. Ze wonen in kleine cubicles waar
op de muren voortdurend commercials te zien zijn. Eén keer
per jaar kunnen ze meedoen aan een Idols-achtige wedstrijd
om beroemd te worden en als ze winnen mogen ze boven op
het oppervlak van de aarde wonen. Waanzin. Het hoofdpersonage is een man die al z’n hele leven ondergronds woont en
energie opwekt op die fiets. Zijn broer sterft, waardoor hij
alle punten van z’n broer krijgt. Maar hij wordt verliefd op
een meisje en besluit haar al zijn punten te geven waar hij zo
hard voor heeft gewerkt, zodat zij in de wedstrijd kan zingen.
Ze zingt ‘Anyone Who Knows What Love Is’ zo prachtig,
maar de jury maakt haar belachelijk en kan haar gezang niet
waarderen. Ze zeggen dat ze beter in de porno-industrie dan
in de muziekindustrie kan gaan werken. En terwijl het
hoofdpersonage games zit te spelen, ziet hij plotseling een
sekscommercial langskomen met het meisje waar hij verliefd
op is. Dit is echt de coolste tv-serie die ik de laatste tijd heb
gezien.
“De reden dat dit liedje zo belangrijk voor me is, is dat ik
geen ouders heb en er vaak naar luisterde toen ik klein was.
Dat liedje was als… ik weet niet hoe ik het moet uitleggen.
Weet je hoe sommige mensen een teddybeer hebben als ze
klein zijn? Dit liedje was mijn teddybeer. Het brengt een
béétje het gevoel terug dat ik toen had. Ik voel me veilig als ik
het hoor. Het is net als je thuis voelen. En ik vind het mooi
omdat het liedje is zoals ik ben: het is een liedje over liefde.
Het is mijn liefdesliedje, mijn veiligvoelen-liedje, mijn
teddybeer.”


Vanaf de daken van Teheran klinkt het geluid
van automatische wapens. De schokkerige
beelden tonen een luchtafweermitrailleur,
gestationeerd op een hoog gebouw, vurend in
de lucht. Het doelwit: een drone. In het nieuwe
seizoen Onze man in Teheran laat correspondent Thomas Erdbrink zien hoe hij de drone die
hij wilde gebruiken voor zijn VPRO-documentaireserie moet inleveren bij het ministerie van
Informatie. Doordat zomaar iemands drone
dicht bij het huis van geestelijk leider Ali Khamenei is gekomen en met alle macht moest
worden neergeschoten, geven de Iraniërs geen
toestemming meer om met drones te filmen.
Ze hebben groot gelijk. Een paar jaar geleden
dacht je bij drones nog aan militaire vliegtuigjes
zonder piloot die vijanden op de grond kunnen
uitschakelen terwijl de aanvaller veilig op duizenden kilometers afstand achter een controlepaneel zit. De bloedstollende film Eye in the Sky
gaat over deze manier van oorlogsvoeren en de
morele dilemma’s van de dronepiloot met zijn
vinger op de vuurknop. Als kijker huiver je bij het
zien van wat drones kunnen doen in handen van
militairen.

EYE IN THE SKY

FEARGAL AGARD
HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM
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4 11 Tanzania
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Hobbyhorse Revolution 4 43 Tully, Oh Lucy!
4 44 A Prayer Before Dawn, De fietser 4 45 The
Cakemaker, November 4 47 Dhogs, Garden of Life

		
COLOFON

Nu is de kwestie: wat kunnen drones aanrichten in handen van consumenten? Zoek je in
de webshop van MediaMarkt naar ‘drone’, dan
krijg je meer dan 250 resultaten. Het start bij
plastic speelgoeddingetjes van 30 euro en loopt
tot vliegtoestellen waar inlichtingendiensten
tien jaar geleden wellicht een fortuin voor over
zouden hebben gehad. Het topmodel in de lijst
weegt bijna 4 kilo en haalt een snelheid van 100
km per uur. Een van de populairste producten
weegt een tiende maar kan al bijna hetzelfde.
Een cameradrone die theoretisch 5000 meter
hoogte kan bereiken, bijna 70 kilometer per uur
vliegt, meer dan twintig minuten in de lucht kan
blijven en ondertussen vrolijk in 4K filmt. Kost
je 830 euro. Ingeklapt is het ding blijkbaar niet
veel groter dan een smartphone. Het is verbijsterend dat zulke techniek zomaar te koop is.
Zou het kunnen dat dit ding te klein is om nog
uit de lucht te kunnen knallen? Voorlopig vestig
ik mijn hoop op bordjes zoals ik laatst zag in een
hotel: ‘No drones allowed in the pool area’.

EBELE WYBENGA
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Isle of Dogs

HEEL GOED ÉN

Wes Andersons heerlijke animatiesnoeptrommel Isle of Dogs,
die speelt in Japan, krijgt het verwijt van cultural appropriation.
Terecht? Deels. En als de film in Japan zelf een succes wordt,
DOOR KEES DRIESSEN
is dat nog geen tegenargument.
Wes Andersons Isle of Dogs is een geweldige film – de
beste die ik zag op de Berlinale, waar hij als eerste
animatiefilm ooit het festival opende en Anderson de
prijs voor Beste Regisseur won. Andersons tweede
stop-motionfilm heeft niet de verhalende helderheid
van voorganger Fantastic Mr. Fox (2009), die kon leunen op het gelijknamige boek van Roald Dahl, maar Isle
of Dogs triomfeert met uitbundiger, bij vlagen uitzinniger animatie. Het verhaal over honden die door een
tirannieke burgemeester van een fictieve Japanse stad
onder valse voorwendselen naar een vuilstorteiland
worden verbannen, kent werkelijk prachtig set-design
en een overdaad aan grafische finesse en visuele invallen. Waarbij alle Japanse clichés aan bod komen, van

sushi tot sumo en van haiku tot de taiko-drums die zich
door Alexandre Desplats soundtrack heen trommelen.
Omdat al die Japanse elementen niet uit plotoverwegingen (“Dit verhaal had zich overal kunnen afspelen”,
zei Anderson op de persconferentie in Berlijn), maar
louter uit esthetische voorliefde zijn gebruikt, is Anderson van meerdere kanten beschuldigd van ongevoelige
en simplificerende toe-eigening van een hem inhoudelijk
vreemde cultuur, oftewel cultural appropriation. Hij zou
daarmee slechts westerse clichés over Japan bevestigen.
Niemand ontkent ondertussen dat Isle of Dogs blijk
geeft van liefde voor Japan (al is Andersons liefde voor de
fantastisch geanimeerde honden misschien nóg groter
– lees de titel maar eens hardop). Net zoals zijn fanta-

sieversies van Oost-Europa in The Grand Budapest Hotel
(2014) en India in The Darjeeling Limited (2007) voortkwamen uit liefde voor die visuele tradities. Waarbij zijn
bronnen vooral de kunsten zijn, niet de werkelijkheid
zelf. Isle of Dogs “is fantasie en ik zou nooit durven
beweren dat dit een goed beeld geeft van een concreet
Japan”, zei hij tegen Entertainment Weekly, “Dit is mijn
verbeelding van Japan, gebaseerd op de Japanse cinema.”
Zie alle verwijzingen naar Kurosawa. Dit is niet Japan,
maar, zoals The Playlist geestig muntte, Japanderson.
Trouwens, bijna alle animatie leunt op uitvergroting
en vereenvoudiging. Door het verhaal ook nog eens in de
toekomst te plaatsen, terwijl de Japanse coscenarist Kunichi Nomura, zoals die verklaarde tegen Deadline, “hielp
het authentiek te maken”, lijkt Anderson zich tegen het
verwijt van cultural appropriation te hebben ingedekt.
Isle of Dogs FILMSCHUUR HAARLEM,
12 MEI 14.15 UUR | BASJE BOER
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Paddenstoelwolk

Toch zijn er wel enkele problemen. Ten eerste het cliché
van de white saviour: waarom is het nu weer
een witte Amerikaanse uitwisselingsstudent die haar
matte Japanse klasgenoten moet aansporen tot verzet
tegen de hondendeportatie? In één scène schudt ze
zelfs hardhandig een moedeloze wetenschapper door
elkaar. Subtekst: die passieve, volgzame Japanners
hebben een witte, Amerikaanse schop onder hun kont
nodig.
Ook het gratuite gebruik van een paddenstoelwolk
bij een ontploffing, zonder enige narratieve betekenis
anders dan als ‘Japan-referentie’, is pijnlijk – het waren
tenslotte Andersons landgenoten die de atoombom
op Japan wierpen. Op een vergelijkbare manier is de
impressie (doordat de honden Engels spreken, terwijl
de Japanners – grotendeels onvertaald – Japans spreken) dat Japan een groep ongewenste Amerikaanse
ingezetenen interneert, historisch gezien nogal ongevoelig, aangezien Amerika ooit juist dát deed met
Japans-Amerikanen. Dat Anderson het niet kwaad
bedoelt, maakt dan weinig uit: het gaat bij cultural appriopriation om het effect op de getroffen bevolkingsgroep.

Steen door de ruit

En nu volgt een belangrijk punt voor de héle discussie
over cultural appropriation: het maakt uit of een groep
ergens de meerderheid of een minderheid is en de
mening van de ene groep mag niet als argument tegen
de andere gebruikt worden. Voorbeeld: dat de whitewashing van de Japanse hoofdrol in Ghost in the Shell
(2017) door Scarlett Johansson in Japan geen ophef veroorzaakte, is geen argument tegen Japans-Amerikanen
die dat wél voor het hoofd stoot.
Wij zouden ons ook niet opwinden over een buitenlandse film die Nederlanders stereotypeert – waarom
zouden we? We worden, in Nederland, niet onderdrukt
en verbinden het dus niet aan een daadwerkelijk gevoelde pijn. We zouden er waarschijnlijk om kunnen
lachen. Maar dat wordt anders wanneer we ergens een
minderheid zouden zijn en in de media voortdurend
werden afgeschilderd als lomp, lui en achterlijk. En dan
geen baan konden vinden. En werden belaagd op straat.
En een steen door de ruit kregen.
Ik denk dat Isle of Dogs in Japan, waar hij eind mei
uitgaat, een succes zal blijken. De eerste positieve reacties van geboren Japanners die de film in de Verenigde
Staten zagen, wijzen daar ook op. Maar dat is géén argument tegen de kritiek van Japans-Amerikanen. Dus
als, zoals beschreven in The New Yorker, een geboren
Japanner het een mooie geste vindt dat het onvertaalde
Japans wel door hém verstaan kan worden, ontkracht
dat niet de ervaring van Japans-Amerikanen (die mogelijk geen Japans spreken) die zich in een Amerikaanse
film – opnieuw – zien gestereotypeerd als de onbegrijpelijke, passieve ánder. Die twee dingen kunnen tegelijk
waar zijn. Net zoals Isle of Dogs tegelijk een heel goede
én een beetje een foute film kan zijn.

Isle of Dogs

VERENIGDE STATEN / DUITSLAND, 2018 |

REGIE WES ANDERSON | 102 MINUTEN | DISTRIBUTIE
20TH CENTURY FOX | TE ZIEN VANAF 10 MEI 

HOOFDANIMATOR KIM KEUKELEIRE
OVER ISLE OF DOGS
Een leger aan ontwerpers en designers werkte aan Isle
of Dogs, Wes Andersons stop-motion-ode aan Japan.
Het was aan lead animator Kim Keukeleire om de perso
nages tot leven te laten komen. ‘Als Anderson ziet dat je
zijn instructies kunt volgen, gaat het werk bijna van
zelf.’
Je kunt over elke film van Wes Anderson (Moonrise Kingdom,
The Grand Budapest Hotel) zeggen dat het een feest voor het
oog is, maar Isle of Dogs slaat alles. Met meer dan 240 sets
en 1000 poppen is Andersons tweede stop-motion-animatiefilm een van de meest ambitieuze films in z’n soort. Talloze production designers, set- en poppenontwerpers werkten jaren aan het overtuigend verbeelden van Japan in de nabije toekomst, waar honden zijn verbannen naar een onbewoond vuilniseiland. De ontwerpen zitten vol minutieuze
details: de zijden texturen van Japanse interieurs, de 247
sproetjes op het gezicht van een Amerikaanse uitwisselingsstudent en de ontelbare echte haren op de poppen van
de honden suggereren duizenden uren aan handarbeid.
Gigantische animatieklus
Ongeveer duizend poppen zijn voor Isle of Dogs gemaakt,
met een metalen skelet, een siliconen huid en speciaal ontworpen kleding (of vacht). Het was aan 27 stop-motionanimatoren om al die poppen te laten bewegen, een shot per
beeldje, 25 beeldjes per seconde, 6060 seconden in totaal.
“Ik sta altijd versteld wanneer onze poppen tot leven komen”, vertelt een van de ontwerpers in een achter-de-
schermen-video die een kijkje in de Londense studio geeft
waar Isle of Dogs werd voorbereid. De Brusselse animator
Kim Keukeleire, die eerder als Chief Animator onder meer
aan Ma vie de Courgette (2016) werkte, was een van de
hoofdverantwoordelijken om die gigantische animatieklus
te klaren. En wel vóór de première van Isle of Dogs als openingsfilm van de Berlinale. Na de première sprak ze vanuit
Brussel over haar tweede samenwerking met Wes Anderson na Fantastic Mr. Fox (2009): “Doordat ik hem nu beter
ken, weet ik wat voor soort animatie hij van mij wil zien.”
Wie bij Isle of Dogs moet denken aan het thematisch
soortgelijke Chicken Run (2000), Dreamworks’ eerste uitstapje in stop-motionanimatie van Peter Lord en Nick Park,

zit warm. Aan die film, over een pompeuze machokip (met
de stem van Mel Gibson) die helpt om naar vrijheid snakkende boerderijkippen te laten ontsnappen uit een kippenboerderij, werkte Keukeleire al als assistent-animator. Een
paar jaar en een paar klussen later werd ze gevraagd om
deel te worden van het animatieteam voor Andersons Fantastic Mr. Fox (2009). Nu is ze de Lead Animator bij Isle of
Dogs. Het verschil in functie brengt vooral meer verantwoordelijkheden met zich mee, vertelt ze. “Waar je aan
werkt en hoeveel je moet overzien waar anderen aan werken
is het grootste verschil. Als Lead Animator doe ik wezenlijk
niet zo veel anders, maar ik animeer nu wel de belangrijkste
personages: de honden en het twaalfjarige jongetje Atari.”
Echte honden
Vergeleken met het werk aan Fantastic Mr. Fox, die zich afspeelt in het dierenrijk zoals geschetst door Roald Dahl,
bracht het werk aan Isle of Dogs wel nieuwe uitdagingen
met zich mee. “Het grootste verschil was dat de dieren in
Fantastic Mr. Fox antropomorf zijn, wat wil zeggen dat ze
zich als mensen gedragen. Ze lopen op twee benen, dragen
kleding en houden voorwerpen vast. De honden in Isle of
Dogs doen dat niet. Het zijn echte honden die op vier poten
lopen.” Daar lag de grootste uitdaging: “De loopjes van de
honden moesten passen bij hun persoonlijkheden.”
Isle of Dogs zit vol met zulke details. In een geweldige
scène bereidt een chefkok stukjes sushi. Die shots zijn net
zo chirurgisch gemaakt als de verse vis die in de film wordt
opgediend. Het geeft aan hoe perfectionistisch het team te
werk ging om Andersons ode aan Japan te visualiseren.
Keukeleire merkt dan ook dat Anderson is gegroeid in zijn
rol als stop-motionregisseur: “Sinds Fantastic Mr. Fox heeft
Anderson veel geleerd over stop-motion. Hij gebruikt alle
unieke eigenschappen van het medium nu meer ontspannen en vanzelfsprekend. Bovendien wist hij dat hij veel verder kon gaan om zijn team te pushen. Bij Mr. Fox was hij terughoudender. In veel opzichten is deze film gedurfder dan
Andersons vorige animatiefilm. Ik denk dat het komt omdat
hij meer vertrouwd is met de techniek die erachter schuilt.”

HUGO EMMERZAEL
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Felipe Barbosa over Gabriel e a montanha

‘EEN MYSTERIE WAAR
ALLEEN DE BERG VAN
AFWEET’

Was Gabriel Buchmann op zoek naar de dood? Het lijkt er wel op
in Felipe Barbosa’s hybride documentaire-fictie Gabriel e a
montanha, een biografiefilm over Barbosa’s Braziliaanse school
vriend die verongelukte en overleed op het Keniaanse Mulanje
DOOR HUGO EMMERZAEL
massief. 							 

In Jennifer Peedom’s documentaire Mountain gaan
majestueuze shots van gebergten samen met de stem
van acteur Willem Dafoe die passages leest uit Robert
Macfarlane’s boek Mountains of the Mind: “Wat is die
vreemde kracht die ons naar boven doet drijven?” In
het boek, een studie naar de relatie tussen de mens en
de berg, pleit Macfarlane dat onze perceptie van bergen is veranderd door technologische ontwikkelingen:
toen ze nog onbeklimbaar leken, waren ze het domein
van draken, goden, geesten en andere folkloristische
wezens.

Meer ademen

Naarmate het mogelijk werd voor de mens om de hoogste hoogten van de aarde te bereiken, kregen bergen
een nieuwe betekenis: de Duitse klimfilms uit de jaren
twintig en dertig van Arnold Franck en Leni Riefenstahl gebruiken de beklommen berg als metafoor voor
de competitieve triomf van de – Germaanse – mens
over natuur. Latere uitingen van boeddhisme, new
age-spiritualisme en haast fetisjistische afbeeldingen
van de Himalaya suggereren dat het bereiken van de
piek zowat gelijk staat aan het bereiken van verlichting.
In zijn iconische junglefilms met Klaus Kinski gebruikt
de Duitse regisseur Werner Herzog de berg juist als een
weerspiegeling van waanzin. Je moet je op het randje
van geestelijk evenwicht bevinden, zegt Herzog eigenlijk, om op het randje van een bergwand te balanceren.
“Ik moest vooral aan de films van Herzog denken”,
vertelt Felipe Barbosa over zijn Gabriel e a montanha
die in 2017 in première ging in het Semaine de la Critique-programma van het filmfestival van Cannes. In
Barbosa’s film komt een Braziliaanse jongeman te overlijden op het Keniaanse Mulanjemassief. Die jongeman
heeft echt bestaan. Hij heette Gabriel Buchmann en
was een schoolvriend van Barbosa. In 2011 verongelukte hij tijdens zijn reis door Afrika. Of het nou voortkomt uit competitiedrang, een verlangen naar verlichting of waanzin, de drang om een berg te beklimmen
heeft volgens Barbosa vooral met escapisme te maken:
“Door het overlijden van zijn vader heeft Gabriel zelf
een aanvaring met de dood gehad. Daardoor veranderde iets in hem. Misschien was hij er zich niet bewust
van, maar hij probeerde er alles aan te doen om meer te
ademen, om meer te leven.”

Documemory

FELIPE BARBOSA OP DE SET

Barbosa probeerde te begrijpen wat Gabriel dreef tot
zijn megalomane reis door Afrika. Met een kleine filmploeg legde hij daarom dezelfde weg af. Reizend door
Oeganda, Nairobi, Kenia en Malawi vond hij enkele
mensen die Gabriel hadden ontmoet. Hun herinneringen aan de jongen, een goedlachse Braziliaanse bleekscheet, vormden de basis voor het scenario van Gabriel
e a montanha. “Deze mensen hebben een documemory
van mijn film gemaakt, een verhaal over Gabriel verteld
vanuit hun perspectief.”
In hun verhalen kwam een andere Gabriel naar
voren dan de Gabriel die Barbosa zich herinnerde. Zo
bleek dat hij een ontzettend betrokken en actief per-
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soon was die overal vrienden maakte. “Zo kende ik hem
niet. Naar mijn idee was hij een stiller type dat vooral
observeerde. In Afrika zocht hij juist anderen op, nam
hij wel deel aan het leven.” Barbosa besloot de vorm van
zijn film aan te passen. “Deze versie van Gabriel vroeg
om een fictiefilm.” Hij castte de Braziliaans acteur João
Pedro Zappa als Gabriel die hij dezelfde reis voor de camera liet afleggen. Zo ontmoet Zappa in de film dezelfde mensen die Gabriel heeft ontmoet tijdens zijn fatale
tocht. Daardoor wordt Gabriel e a montanha een interessante mix van feit en fictie waarin acteren en echte
emoties amper van elkaar te onderscheiden zijn.

Casting Director

Voor de lokale bevolking die Gabriel als het ware nog
een keer voor ogen kreeg, was het wennen, al waren de
meesten bereid om voor de camera hun ontmoeting te
reconstrueren. “Gabriel bleek een uitstekende casting
director te zijn”, grapt Barbosa. “De mensemet wie hij
bevriend raakte, waren stuk voor stuk bevlogen en ze
bleken allemaal enthousiast genoeg om mee te werken aan de film. Ik heb ze hier en daar aangestuurd en
geregisseerd, al moet ik zeggen dat zij dat ook bij mij
hebben gedaan. Ze wezen me op een Gabriel die ik niet
kende.”
Heeft Barbosa door het maken van de film leren
begrijpen waarom Gabriel kwam te overlijden? “Het
gevoel bekroop mij steeds meer dat hij Afrika niet meer
wou verlaten. Het is een romantisch idee, maar ik deelde dat ook toen ik er jaren geleden was. In Afrika vond
Gabriel wat hij thuis niet vinden kon: nieuwe mogelijkheden, potentiële vaderfiguren en een nieuw perspectief op het leven. Natuurlijk blijven sommige vragen
onbeantwoord. Waarom hij er uiteindelijk de dood
vond is een mysterie waar alleen de berg van afweet.
Juist daarom voelde ik me geroepen om een film over
hem en de berg te maken. Ik voelde een diepe drang om
zijn ziel eer aan te doen en zijn ultieme ontmoeting met
de dood te herdenken.” 			
5

In de voetsporen van een overleden vriend
Regisseur Fellipe Barbosa recreëert in
Gabriel e a montanha de reis door Afrika
die zijn vriend Gabriel Buchmann in 2009
fataal werd. De magistrale film is een
liefdevol eerbetoon, juist omdat Barbosa
niet wegkijkt van Gabriels moeilijke kan
ten.
Gabriel is dood. Dat is geen spoiler – regisseur Felipe Barbosa maakt direct duidelijk
wat het lot van zijn hoofdpersoon zal zijn in
het openingsshot van zijn magistrale tweede
speelfilm Gabriel e a montanha (‘Gabriel en
de berg’), die in 2017 de juryprijs van het bijprogramma La Semaine de la Critique won
op het filmfestival Cannes. Dat eerste shot
toont hoe het levenloze lichaam van de jonge

Gabriel Buchmann wordt gevonden op de
hellingen van de berg Mulanje in Malawi.
Voor het publiek in Barbosa’s thuisland
Brazilië was ook dat geen verrassing: de verdwijning van Buchmann aan het eind van
een jaar backpacken over de wereld werd er
in 2009 breed uitgemeten, net als de vondst
van zijn lichaam negentien dagen later. Barbosa volgde het nieuws met bovengemiddelde interesse: hij had bij Buchmann in de
klas gezeten, zowel op de basisschool als op
de elitaire middelbare school waarover hij in
2014 zijn uitzonderlijke debuut Casa grande
maakte. Voor Gabriel e a montanha, een fictiefilm die flirt met documentaire elementen, reisde Barbosa in de voetsporen van
Buchmann door Afrika, op zoek naar een

antwoord op wat er met zijn oude vriend gebeurde. Het openingsshot van zijn film is dus
zowel het einde van Buchmanns reis, als het
begin van die van Barbosa.
Gabriel, in de film gespeeld door João Pedro Zappa, blijkt een uiterst charismatische
reisgenoot, energiek en vol levenslust. Aan
niets is te merken dat hij al maanden op reis
is, eerst door Azië en nu door Afrika: steeds
weer zoekt hij gretig naar nieuwe ontdekkingen en ontmoetingen. De mensen die in de
film zijn pad kruisen zijn in veel gevallen dezelfde mensen die zeven jaar eerder een
vluchtige maar innige band opbouwden met
de echte Gabriel; voor het oog van Barbosa’s
camera herleven ze die ervaring.
De regisseur loopt daarbij niet weg voor

de tegenstrijdigheden en onhebbelijkheden
in Buchmanns persoonlijkheid. Gabriels
gretigheid maakt hem ook ongeduldig, en in
zijn verlangen om te delen in het ‘echte’
leven van de mensen die hij ontmoet stapt
hij wel érg makkelijk over zijn eigen bevoorrechte positie heen. Hoewel het minder expliciet gebeurt als in Casa grande, toont
Barbosa zich opnieuw een scherp observator van klassenverschillen en hoe die ingrijpen in menselijke relaties. Des te knapper is
het dat Gabriel e a montanha eerst en vooral
een liefdevol en ontroerend eerbetoon is aan
zijn overleden vriend.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Gabriel e a montanha

BRAZILIË/FRANKRIJK, 2017 |

REGIE FELIPE BARBOSA | MET JOÃO PEDRO ZAPPA | 127
MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF 24 MEI 

10

DE FILMKRANT 
#409 MEI 2018

Jeroen van Velzen over Tanzania Transit

EEN BOEF, EEN BARVROUW EN
KOMEN EEN TREIN BINNEN
Maandenlang had Jeroen van Velzen de treinrit dwars door
Tanzania gepland en zijn personages voorbereid op het filmen van
Tanzania Transit. Drie dagen voor de opnamen zouden beginnen,
liep alles anders. ‘Mijn belangrijkste personage bleek ineens een
DOOR RONALD ROVERS
soort junk geworden.’	
Jeroen van Velzen (1979) werd geboren in Heerlen,
woonde als kind in India maar groeide op in Kenia, als
hij tenminste niet in Engeland op boarding school zat,
maakt met Tanzania Transit zijn derde lange film over
Afrika maar woont inmiddels weer in Nederland, op
een kwartier fietsen van mijn huis om precies te zijn.
Dus het is alleen maar logisch dat we elkaar via de telefoon spreken als hij in New York zit. Van Velzen volgt
in Tanzania Transit drie mensen terwijl ze per trein van
Dar es Salaam naar Kigoma in het westen van Tanzania
reizen en is in New York om de film te presenteren op
het Tribeca Film Festival.
Zijn stem is een beetje aan het verdwijnen, zegt hij.
Het was gisteren z’n laatste avond in New York en toevallig ging toen ook de documentaire Studio54 in première
op het festival, over de roemruchte nachtclub annex het
‘epicentrum van het hedonisme’. “Een hele vette film”,
zegt Van Velzen. “Ze probeerden dat feestgevoel van de
oude Studio54 terug te brengen. Dat is best goed gelukt.”
Plus uw eigen film is goed ontvangen. “Mensen waren
heel enthousiast. Tot op zo’n moment weet je eigenlijk
niet wat voor film je hebt gemaakt. Dat klinkt misschien
gek, maar je zit er zo in dat je geen afstand meer hebt tot
het materiaal. Dan word ik best nerveus over zo’n eerste
vertoning aan het publiek. Maar het ging goed.”
Uw achtergrond ligt vooral in Kenia. Koos u Tanzania
vanwege die markante treinrit? “De trein die ik eigenlijk

wou volgen, is de Tazara Express die van Dar es Salaam
naar Zambia rijdt. Daar had ik ook alle research voor gedaan. Maar op het allerlaatste moment ging dat niet
door. Er was een schandaal ontstaan over corruptie binnen de treinmaatschappij en men wilde daarom deze
vrolijke Nederlander even lekker gebruiken om een promotiefilm voor de trein te maken. Om te laten zien dat
alles ok is. Toen moest ik een andere trein kiezen. Drie
dagen voor we zouden gaan draaien werden maanden
aan research door de wc gespoeld. Best wel dramatisch.
“We kwamen aan en gingen ons melden. Zo van:
‘Hé, we zijn er.’ Toen zei iemand: ‘Ga maar even zitten.’
Toen kwam de hele ellende op tafel. De dag erna ging
ik mijn hoofdpersonage opzoeken. Want als alles misging, dacht ik, had ik in ieder geval hem nog. Bleek dat
’ie ondertussen een soort junk was geworden. Moest ik
dus ook nog een ander hoofdpersonage vinden. Ik was
best sip toen ik begon.”

U noemt ze ‘personages’? “Ik heb lang in Kenia ge-

woond. Mijn vader woont er al dertig jaar. Die heeft altijd een hotel aan de kust gerund dat ’ie een paar jaar geleden heeft verkocht. Ik kende de drie mensen die ik
volg tijdens de treinreis al lang.”

Waarom wilde u liever de Tazara Express? “Meer dra-

matische landschappen onderweg en ik had zelf al vaak
met de Tazara Express gereisd. Er was me ook verteld
dat de trein waarin ik de film nu heb gemaakt alleen
voor goederen was. Dat klopte dus niet.”

Peter, de voormalige bendeleider die nu geld verdient
aan massale evangelisatie, lijkt bijna een professioneel
acteur. Of komt die zelfverzekerdheid voor de camera
voort uit schaamteloosheid? “Die man is zo aanwezig.

Als hij ergens binnenkomt, is ’ie meteen het middelpunt
van alles. Ongelofelijk intimiderend. Hij gaat ook zo
heel erg in je energie staan als je met ’m praat. Een paar
centimeter van je gezicht, alsof ’ie je eerst moet ruiken.
Het is echt een beest van een gast. Hij is inderdaad ook
een soort acteur. Staat altijd aan. Die gast kan in een seconde van nul tot honderd gaan. Hij is een van de meest
succesvolle pastoors. Als je op straat in Dar es Salaam
aan vijf mensen vraagt of ze hem kennen, dan zullen zeker twee mensen ja zeggen.”
Maar nog even over de personages. “Ik heb dus drie per-

sonages in de trein geplaatst, met als voorwaarde dat ze
een doel moesten hebben. Rukia is een onafhankelijke
vrouw die een bar runde bij de mijnen in de woestijn,
een harde mannenwereld. Haar doel is een plek te vinden waar ze een nieuw leven kan beginnen. Isaya, een
oude Masai, is met zijn kleinzoon William op weg terug
naar zijn familie in de ‘bush’. In de trein krijgen ze te
maken met de vooroordelen die mensen hebben jegens
Masai. Peter reisde door naar het eindstation in Kigoma
om een nieuwe kerk op te zetten. Sowieso reist hij de
hele tijd het land door om nieuwe kerken op te zetten.
Meestal doet ie dat met een busje. Nu deed ’ie het met
de trein. Hij doet gewoon z’n ding onderweg.
“Wel bizar: kwamen we in Kigoma aan, stonden
daar honderd man op het perron te zingen om ‘m op te
wachten. Brachten ze ons naar een kerk, stonden daar
nog eens drieduizend mensen rond die kerk. En na drie
dagen en nachten niet slapen in de trein is Peter gewoon
nog een hele dag door gaan preken. En daarna met de

trein teruggegaan. Dan krijg je een idee van hoeveel
energie die man heeft. Ik was best wel bang, als je een
personage hebt dat toch een beetje een boef is, dat je dan
als kijker niet dichtbij komt. Ik ben blij dat ’ie niet zo afstotend is, dat je als kijker toch met ’m mee kunt gaan.”
U volgt drie mensen terwijl ze een treinreis maken. Wat
is het oeridee daarachter? “Het is voortgekomen uit ja-

ren daar wonen en fascinerende mensen met bijzondere
verhalen ontmoeten. Wat die verhalen en mensen
bindt, voor mij, is dat ze altijd vertellen over overleven
en de kracht hebben om door te gaan. Dat fascineert me.
Ik denk dat ik dat wil laten zien. Toen ik op die trein zat,
realiseerde ik me dat het een wereld in het klein is. Een
metafoor voor de Tanzaniaanse maatschappij die in een
sneltrein naar de toekomst zit. De trein is oud en raakt
soms van het spoor. Maar blijft wel gewoon doorduwen
en komt vooruit en raakt steeds dichter bij z’n doel.
“Toen dacht ik: ik zou de bijzondere mensen die
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Widescreen in de trein
door de woestijn
Dwars door Tanzania rijdt een trein, van
Dar es Salaam aan de Indische Oceaan
naar Kigoma aan het Tanganyikameer. Je
roen van Velzen ging aan boord en filmde
1200 kilometer lang mensen met hetzelf
de doel, maar niet dezelfde bestemming.
Vanaf de eerste beelden vanuit het geopende
raam van de trein van Dar es Salaam naar Kigoma, 1200 kilometer dwars door Tanzania,
van de Indische Oceaan naar het Tanganyikameer, dwars door de dorre woestijn, heeft
Jeroen van Velzens Tanzania Transit me te
pakken. Ik ben dan ook nogal dol op treinen.
Op die ervaring van het stilzitten en in beweging zijn tegelijkertijd. Naar films van treinen kijken komt daar dichtbij. Door die
stroom van wagons met hun regelmatige ramen die als filmstroken door het landschap
kronkelen. Door de films van werkelijkheden
die door die ramen aan je voorbijtrekken. Om
het feit dat als de film nooit was uitgevonden, deze filmische ervaring van de spoorreis
er niet door zou veranderen. Maar ook door
de link die er van oudsher wél tussen film en
treinen is.
De ramen zijn een kader. Natuurlijk. Maar
ze vallen ook in het kader van de film. Het is
een verdubbeling die je ogen op scherp zet.
Het concept van Tanzania Transit is simpel. Van Velzen, die deels in buurland Kenia
opgroeide, en daar ook zijn eerste documentaires Wavumba (2011) en A Goat for a Vote
(2014) situeerde, filmde tijdens de drie dagen
durende treinreis het leven in deze microkosmos, deze mini-klassenmaatschappij
waarin mensen noodgedwongen kortstondig
met elkaar op een klein oppervlak verblijven.
Per raam of doorkijkje wisselt hij zijn kader-in-kader af. Widescreen vistas. Verticale schuiframen. Allen op reis. Allen met
hetzelfde doel. Maar niet noodzakelijkerwijs
met dezelfde bestemming.

Het lied van de wielen
Het is niet de eerste film die dit procedé
volgt. Maar dat is niet erg. De vernieuwing
zit in de ervaring van het kijken. Zonder
commentaar of aanvullende informatie maken we – als het ware als medereizigers –

ik heb ontmoet in deze trein kunnen zetten, deze mini-wereld. Het verhaal over de Masai is een verhaal
waar ik al sinds mijn jeugd mee zit. We hadden vroeger
thuis Masai-krijgers als bewakers bij het hotel. Die vertelden prachtige verhalen over hun cultuur. Maar hun
grote pijn is: ze hebben geen land meer. Na de onafhankelijkheid van Kenia en Tanzania hebben verschillende
stammen in het gebied zich verenigd. Men dacht: we
gaan de moderne tijd in. De Masai wilden dat niet en
hebben daarom geen land gekregen. En je moet weten:
de Masai leefden voornamelijk van melk. Maar plotseling was er geen land meer voor hun koeien. Dus al die
koeien zijn in de jaren tachtig en negentig uitgehongerd
of verdwenen. Vroeger had een man als Isaya rond de
driehonderd koeien. Nu misschien vijf. Of minder.
Die mensen zijn allemaal op straat gaan bedelen om
te overleven of deden afschuwelijke, slecht betaalde
baantjes. Ze werden de moderne wereld in geduwd
maar werden daar vervolgens niet geaccepteerd.”

Dat verklaart de agressie jegens de Masai, die je ook in
de film ziet? “Het is ook angst. Ik moet er voorzichtig

in zijn want niet iedereen zal zich hierin kunnen
vinden, maar ik geloof ook wel een beetje dat veel mensen de Masai zien als hoe zij vroeger waren: levend van
het land en de natuur. Maar aan dat verleden wil men
niet herinnerd worden. Men wil zichzelf koste wat
kost als moderne mens zien, waardoor het eigene en
waardevolle van die oude cultuur ook bij het vuil wordt
gezet.
Heel simpel voorbeeld: een macuti is een dak gemaakt van palmbladeren. Ooit had elk huis een macuti-dak. Maar plotseling had iemand besloten dat macuti iets van vroeger was en wilde iedereen golfplaten
daken. Dat is duur, het waait zo van je huis af, het
maakt herrie, het isoleert niet en het wordt heel heet
onder zo’n dak. Maar het is modern, dus iedereen wil
zo’n dak. Het verleden wordt veel te makkelijk vergeten. Dat vind ik pijnlijk.” 			
5

kennis met prediker en ex-crimineel Peter,
die de treinreis gebruikt om zieltjes te winnen, niet alleen een spirituele transactie;
barkeepster Rukia; en grootvader en kleinzoon Isaya en William, Masai die te stellen
hebben met het racisme van de Sukuma-meerderheid. Drie gezichtspunten, drie
vertegenwoordigers van een maatschappij
die even divers is als de treinpopulatie, en die
even tot rust lijkt gekomen op de cadans van
de wielen.
Schommelend als een ezel, aldus Isaya,
die zich herinnert hoe een man uit zijn dorp
altijd ‘tangi moshi’ zong om het geluid van
de wielen op de wissels te imiteren. Hij is
waarschijnlijk een van de laatste mensen die
we in een film zullen zien die niet onder de
indruk is van modernisering en vooruitgang.
Die een nog niet gemedialiseerde blik op de
wereld heeft. Hij herkent zijn kleinzoon – die
in de stad in zijn levensonderhoud voorziet
door met een Masai-dansgroep op te treden
– niet op een YouTube-filmpje, snapt niet
“hoe” hij “in” die televisie is “terechtgekomen” en vindt dat het geld dat daar allemaal
voor is betaald beter aan koeien besteed had
kunnen worden. Maar er zit geen conservatisme of anti-vooruitgangsdenken in zijn
woorden. Hij brengt het allemaal broodnuchter, zelfs met relativerende humor.
Daartegenover staat dan weer de christelijke prediker Peter die luidkeels zijn telefoonnummer door de trein roept, zodat
mensen hem kunnen sms’en als ze willen dat
hij voor ze bidt.
Er schuilt een enorme rijkdom aan associaties achter de ogenschijnlijk simpele observaties van de film. Eigenlijk komt alles voorbij: kolonialisme en stammenstrijd, racisme
en seksisme. Je ogen kijken. En het ‘tangi
moshi, tangi moshi’ – wat gezongen precies
het lied van de wielen zingt – ordent en
opent meditatief je gedachten.
DANA LINSSEN

Tanzania Transit

NEDERLAND, 2018 | REGIE JEROEN

VAN VELZEN | 75 MINUTEN | DISTRIBUTIE MOKUM FILM
| TE ZIEN VANAF 3 MEI EN ONLINE VIA

picl.nl
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Armando Iannucci over The Death of Stalin
hen geen komedie over een massamoordenaar kunt
maken. “Ik was onlangs in Brussel bij een vertoning en

tijdens de Q&A na afloop zei iemand dat ze er om die
reden niet naar uit had gekeken om de film te zien.
Maar ze vond dat de film de geschiedenis met respect
behandelt. Het is geen slapstick. Het is wat ik een ‘paranoiakomedie’ noem, een ‘angstkomedie’. Het gaat
over de mensen die onmiddellijk na Stalins dood in dat
totale machtsvacuüm proberen te overleven. De komedie komt voort uit dezelfde bron als de angst. Dat is de
enige manier om een komedie over Stalin te laten werken.”
U hebt The Thick of It en Veep geschreven over eigentijd
se politieke machinaties. Waarom een film over een dode
dictator? Waarom niet over Trump of Berlusconi of
Viktor Orbán? “Ik speelde met de gedachte om een fic-

OVER TIRANNEN
MET HAGELWITTE
TANDEN

Eerst fileerde hij de Britse politiek in The Thick of It. Toen
Washington in Veep. Toen kwam er een nieuwe Amerikaanse
president en bleek de realiteit idioter dan Armando Iannucci zich
in z’n series had voorgesteld. Wat moet je dan als satiricus? Een
‘komedie over angst en paranoia’ maken dus, alias The Death of
Stalin. 									 DOOR RONALD ROVERS
Stalin maakte het zichzelf ook niet makkelijk. Jarenlang
liet hij elke enigszins capabele arts vermoorden of naar
Siberië verbannen – omdat hij dacht dat intellectuelen gevaarlijk zijn – en vervolgens ging ’ie op sterven
liggen. Niet handig. In maart 1953 stierf Stalin na twee
dagen van medische onkunde en in het machtsvacuüm
ontstond een strijd van epische omvang over de vraag
wie de nieuwe leider van de Sovjet-Unie moest worden? Armando Iannucci (The Thick of It, Veep, Alan
Partridge) maakte over die paranoïde stoelendans The
Death of Stalin.

Eigenlijk kun je zeggen dat Stalin nog steeds leeft. “De
Russen zijn er behoorlijk dubbelzinnig over. Ze hadden
’m ook rustig in een mausoleum kunnen wegstoppen en
de deur dicht kunnen doen. In plaats daarvan wordt

Stalin onderwezen op scholen, omdat ’ie de hele boel
heeft geïndustrialiseerd en de oorlog heeft gewonnen.
Toen ik laatst in Moskou was, hing er in mijn hotel gewoon een portret van Stalin aan de muur.”
Dat is in Duitse hotels toch anders. “Stalin is er echt

nog. En in die zin heeft westerse cinema nauwelijks iets
met de man gedaan. Ik denk omdat wij in het westen
ook nog steeds niet besloten hebben hoe we Stalin moeten zien. Je kunt mensen gewoon nog een schouderklopje geven terwijl je ‘Hé ouwe kameraad’ zegt. ‘Hé
ouwe nazi’ ligt toch gevoeliger.”

Maar u hebt een komedie over Stalin gemaakt. Nou ja,
over zijn entourage. Ik ken mensen met een Russische
achtergrond die de film niet willen zien omdat je volgens

tiefilm te maken over een eigentijdse dictator om te kijken waar het heen zou kunnen gaan met de Trumps, de
Berlusconi’s en de Orbáns. Toen kreeg ik een telefoontje
uit Frankrijk dat iemand graag de strip The Death of
Stalin wilde verfilmen en men vond mij de aangewezen
regisseur. Waarom iets fictiefs verzinnen als de feiten
even bizar zijn?”
Maakt u zich zorgen over dit nieuwe slag politici? “Ja.
Dat is de reden dat ik een komedie over angst wilde maken. Er groeien nieuwe generaties op die niets anders
dan democratie kennen. Als die niet aan hun trekken
komen, kunnen ze uit onwetendheid weleens voor een
onbekend alternatief kiezen. Zeker als dat met hagelwitte tanden en in maatpak wordt aangeboden.”
Wat kan satire doen als de waanzin aan de macht is?

“In ieder geval niet de politieke voorkeur van mensen
veranderen. Ik vind het lastig: alles wat je verzint over
politieke ijdelheid en onkunde en waanzin, blijkt de
volgende dag realiteit. Wat doe je als politici op het
hoogste niveau dingen roepen die geen fatsoenlijk mens
tegen een ander zegt?” 			
5

Lachen om
de tiran
Hoe maak je satire over een gruweltiran?
The Death of Stalin is meer grotesk ab
surdisme dan een vlijmscherp politiek fi
leermes.
Kijken naar The Death of Stalin is een vervreemdende ervaring: de film gaat over de
duistere gruwelperiode van het stalinisme,
maar doet vooral aan de Britse (politieke)
humortraditie denken. De gedachte aan
Monty Python en Spitting Image, om maar
iets te noemen, verdwijnt nooit. Begrijpelijk,
want regisseur Armando Iannucci parodieerde met de tv-series The Thick of It en Veep
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GREASE

Mark Cousins (The Story of Film) schrijft
maandelijks over film en beeldassocia
ties. Zijn nieuwe film over Orson Welles is
te zien op het Filmfestival Cannes. Maar
deze maand dacht hij aan dansen.
Ik wist niet waar ik deze maand over moest
schrijven, waarop Dana Linssen, hoofdredacteur van de Filmkrant, zei: “Schrijf over het eerste beeld dat in je opkomt als je je ogen dichtdoet.”

En dat was dit. Twee mensen in het zwart,
gefilmd met een lange lens, zodat het beeld is
afgeplat. Samen vormen ze een grafische figuur,
dat een beetje op het Chinese pictogram voor
water lijkt.

het Britse en Amerikaanse politieke gekonkel
achter de schermen. The Death of Stalin
maakt je ervan bewust dat de satire in deze
series zich niet automatisch laat verplaatsen
naar het stalinistische Rusland. Het is makkelijk lachen om de opgeblazen ego’s van
westerse politici, die hooguit hun baan kunnen verliezen, maar lachen om Stalin en zijn
machtskliek is ingewikkelder, omdat het bij
hen om leven en dood draait. Een kluchtig-humoristische benadering valt hier –
excusez le mot – dood neer.
Het is veelzeggend dat de onderkoeld gefilmde ware gebeurtenis waarmee het in Rusland verboden The Death of Stalin opent de
meeste indruk maakt. Het is 1953. Stalin luistert ’s avonds in het Kremlin op de radio naar
een live uitgezonden klassiek concert. De dictator is ontroerd en wil er meteen een opname
van hebben. In de radiostudio, waarin het
concert werd gespeeld, breekt paniek uit,

want er is geen opname van de uitvoering gemaakt. Stalin teleurstellen
betekent mogelijk een doodvonnis, dus moeten de musici het concert nog een keer spelen, zodat het alsnog kan worden opgenomen.
De van de zenuwen ingestorte dirigent wordt
vervangen door een van zijn bed gelichte dirigent. Alles om Stalin tevreden te stellen.
De zenuwslopende gebeurtenis illustreert
perfect de immense angst voor Stalin, die als
een god over leven en dood beschikt. Die
angst is ook voelbaar bij het groepje getrouwen – Chroesjtsjov, Molotov, Beria en Malenkov – dat ’s avonds in het Kremlin de
Grote Leider, die uitblinkt in boerse humor,
gezelschap moet houden. Uit angst om hem
te mishagen, houdt Chroesjtsjov nauwkeurig
bij om welke grappen Stalin lacht en vooral
niet lacht. Het zijn deze grimmig-humoristische scènes die de stalinistische sfeer voelbaar maken, maar als na Stalins dood een

strijd om de macht losbarst worden de
grappen kluchtiger en bevinden we ons niet
meer in stalinistisch Rusland, maar in het
universum van een begenadigde Britse politieke satiricus, wiens grappen en grollen afketsen op de gruwelijke Russische werkelijkheid. Het op een Frans stripboek gebaseerde
The Death of Stalin is een fascinerende film,
maar om een andere reden dan Inannucci
denkt: de film illustreert onbedoeld dat het
Britse raster van politieke satire niet op
elke politieke cultuur past.
JOS VAN DER BURG

The Death of Stalin

ENGELAND/BELGIË/FRANK

RIJK/C ANADA/VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE
ARMANDO IANNUCCI | 107 MINUTEN | MET STEVE

Het komt uit de film Grease (1978), destijds
een immens populaire film over jonge liefde en
balans tussen passie en cool. Hij zit vol met tienerarchetypes, pictogrammen van jeugd zou je
kunnen zeggen. En het was een verhaal over
compromissen, over elkaar halverwege ontmoeten. Het meisje, Sandy, was te fifties, te
preuts, en moest een beetje kekker worden. De
jongen, Danny, was te sixties, te ruig, en moest
een beetje zachter worden. Allebei bewogen ze
een beetje naar elkaar toe, en kwamen bij elkaar
in het midden uit.
Ik zag de film toen ik twaalf was en me met
mannelijkheid begon bezig te houden. Was
Sandy zoals meisjes zouden zijn? En Danny
zoals ik zou worden?
Ik hoopte het. De wereld van Grease was niet
eenvoudig – er werd gepest, er was racisme –
maar hij was utopisch omdat er dans in z’n hart
zat. Oh, zat er ook maar dans in het hart van het
echte leven.
De sjieke critici haalden hun neus op voor de
film toen hij uitkwam. Ze houden niet genoeg
van archetypen en pictogrammen. Die vinden ze
te simpel, niet literair genoeg, niet kritisch
genoeg, niet analytisch genoeg. Ik hou van films
die dat ook zijn, maar als ik eerlijk ben geef ik de
voorkeur aan kunst met eenvoudiger, elementairder oppervlakken. Twee zwarte lichamen die
samen een figuur vormen. Ik ben niet zo dol op
de meeste mainstream cinema van vandaag de
dag, maar er is ook heel veel wat ik wel goed
vind – zoals de Hollywoodfilm The Greatest
Showman over PT Barnum – omdat die ook vol
zat met watertekens, pictogrammen, rotstekeningen. Hij nam me mee terug naar de Shake
Shack, een plek waar ik graag kom.

BUSCEMI, SIMON RUSSELL BEALE, MICHAEL PALIN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 3 MEI
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Hafsteinn Gunnar Sigurðsson over Under the Tree

‘IJSLANDERS GAAN TOT HET UITERSTE
OM ZON IN HUN TUIN TE KRIJGEN’
Een burenruzie over de schaduw van een boom
escaleert tot absurde proporties in het zwartkomische Under the Tree. Hafsteinn Gunnar
Sigurðsson: ‘Hopelijk kan de kijker daar allerlei
dingen in zien: ruzies tussen naties, een
generatiekloof, of gevechten tussen verschillende etnische groepen. Hoe absurd dat
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
allemaal is.’
Het begint allemaal met een boom. Of eigenlijk: de
schaduw van een boom. Die boom staat in de tuin van
Inga en Baldvin, maar de schaduw valt in de tuin van
hun buurman Konrad en diens jongere echtgenote
Eybjorg. Inga en Baldvin willen hun dierbare boom niet
kwijt; Konrad en Eybjorg eisen zonlicht. Die patstelling
is het startpunt van Hafsteinn Gunnar Sigurðssons
zwartkomische derde speelfilm Under the Tree.
“Dit soort burenruzies over bomen komt in IJsland
heel veel voor”, vertelt Sigurðsson op het filmfestival
van Venetië, waar zijn film in 2017 draaide in het bijprogramma Orizzonti. “Er zijn op IJsland nu eenmaal
bijna geen bomen! Daarom is het over het algemeen
ook niet toegestaan om bomen zomaar om te hakken.
Mensen zijn enorm verbonden aan het schaarse groen
dat er is. Maar aan de andere kant is er ook geen overdaad aan zonuren, dus mensen gaan tot het uiterste om
zon in hun tuin te krijgen.”
We bezien de almaar escalerende burenruzie door
de ogen van Atli, de volwassen zoon van Inga en Konrad
die terug bij zijn ouders is nadat zijn vrouw Agnes hem
uit huis geeft gegooid – ze verbiedt hem hun dochter
Ása nog te zien. Zoals alle personages in Sigurðssons
film zit Atli vol goede bedoelingen, maar zet hij nog

weleens een stap verkeerd in zijn pogingen Agnes terug
te winnen. “Iedereen wil zichzelf zien als een goed persoon, maar we hebben allemaal goede en slechte dagen.
We doen allemaal wel eens iets verkeerd. Dat geldt ook
voor mijn personages. Ze zijn me dierbaar; ook al kan
ik me niet altijd vinden in wat ze doen, ik kan ze begrijpen.”

Kunst- en vliegwerk

Dat bomen in IJsland schaars zijn, ondervond Sigurðsson zelf ook aan den lijve toen hij op zoek ging naar de
locatie om zijn film op te nemen. Het grootste deel van
Under the Tree speelt zich af rond de modernistische
rijtjeshuizen van deze buren. “We hebben een jaar gezocht voor we deze plek vonden”, vertelt Sigurðsson.
“Het minimalistische uiterlijk was perfect voor dit verhaal. Er was maar één probleem: er stond geen boom!”
In de film is het nergens merkbaar, maar er was behoorlijk wat kunst- en vliegwerk voor nodig om dat
euvel te verhelpen. Te beginnen met het vinden van een
boom. “Uiteindelijk hebben we in de krant een oproep
geplaatst aan mensen die van plan waren een boom
weg te halen uit hun tuin. Zo vonden we een stel dat
daar al heel lang tegenaan hikte: de boom moest echt
weg, hij blokkeerde hun hele balkon, maar ze konden
het niet over hun hart verkrijgen om hem om te hakken.
Toen ze onze oproep zagen, was dat een manier om het
los te laten – door de film krijgt hun boom een soort
eeuwig leven.”
Maar daarmee was de kous nog niet af, want de
boom paste vervolgens helemaal niet op de locatie.
“We hebben hem op een open plaats gezet en uit alle
mogelijke hoeken gefilmd met bluescreens erachter”,

lacht de regisseur. “Vervolgens hebben we alleen het
onderste stuk van de stam op de locatie geplaatst; de
rest van de boom is er digitaal weer aangeplakt. Nogal
een complexe onderneming voor iets wat je als kijker
hopelijk totaal niet merkt!”

Krankzinnig

Under the Tree vermengt op zwartkomische toon elementen van familiedrama en thriller. Maar voor Sigurðsson heeft de film net onder het oppervlak een serieuzer onderwerp. “Het mag zich dan afspelen in een
rustige wijk waar je geen problemen verwacht, maar
voor mij gaat het over oorlog. Als je erover nadenkt,
zijn veel oorlogen in feite ook burenruzies, maar dan op
een gigantische schaal – kijk naar Noord- en Zuid-Korea, of Israël en Palestina. Op die grotere schaal is het
moeilijk te bevatten, maar als je het vertaalt naar een
kleine, menselijke context dan zie je veel scherper hoe
belachelijk en onzinnig het is.”
Dat was uiteindelijk het grotere punt, los van specifieke conflicten in de wereld. “Het ging me erom dat je
er als kijker allerlei dingen in kunt zien: ruzies tussen
naties, een generatiekloof, gevechten tussen verschillende etnische groepen, wat dan ook. Hoe absurd dat
allemaal is. Eén persoon zegt: ‘Ik geloof in deze God’, en
een ander zegt: ‘Nee, het is die God’, en daardoor komt
er oorlog. Dat is toch krankzinnig? Net zo kinderachtig
als ruziën over een beetje schaduw in je tuin.”
Under the Tree

IJSLAND/FRANKRIJK, 2017 | REGIE

HAFSTEINN GUNNAR SIGURÐSSON | 89 MINUTEN | MET
STEINÞÓR HRÓAR STEINÞÓRSSON, EDDA BJÖRGVINS—
DÓTTIR | DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 17
MEI EN ONLINE VIA

picl.nl
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Michael Almereyda over Marjorie Prime

‘WE ZIEN DOORLOPEND
GEESTEN’

Met Marjorie Prime,
een modern spookverhaal waarin holo
grammen zich voor
doen als overleden
geliefden, verfilmt
Michael Almereyda
het gelijknamige
toneelstuk. ‘Ik zie het
als een twee-eiige
tweeling: ze hebben
hetzelfde DNA, maar
ook elk hun eigen
geest en hun eigen
leven.’
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Als er één rode draad is in de uiterst eclectische filmografie van de Amerikaanse onafhankelijke filmmaker
Michael Almereyda, dan is het de adaptatie. Steeds
weer kneedt hij bestaand materiaal tot iets nieuws
en eigens: van zijn postmoderne vampierfilm Nadja
(1994) tot de korte film The Great Gatsby in Five Minutes (2011) en van zijn eigenzinnige Shakespeare-verfilmingen Hamlet (2000) en Cymbaline (2014) tot de
onconventionele biopic Experimenter (2015).
Zijn nieuwste film Marjorie Prime draait direct om
dit proces van vervorming, en niet alleen omdat het
een bewerking is van het gelijknamige toneelstuk van
Jordan Harrison. In de nabije toekomst die Almereyda’s
minimalistische scifi-film schetst, zijn zogenaamde
primes het huishouden binnengekomen. Deze hologrammen zien eruit als een bestaand persoon – in
het geval van de prime die de bejaarde Marjorie (Lois
Smith) van haar dochter en schoonzoon krijgt: haar
lang geleden overleden echtgenoot. De primes internaliseren de herinneringen die anderen hen vertellen over
de persoon die ze zijn, en gaan zo als het goed is steeds
meer op diegene lijken.
Almereyda houdt de sciencefiction-elementen minimaal. Zijn film is eerder een moderne versie van een
bovennatuurlijk verhaal, met een ‘spookhuis’ waarin
deze semi-doorzichtige wezens zomaar kunnen opduiken en verdwijnen. “De primes zijn inderdaad een
soort lichaamsloze schimmen die ronddolen onder de
levenden”, vertelt Almereyda via e-mail. “Ze boden
me een kans om op een nieuwe manier over geesten na
te denken. Ik kan me zo voorstellen dat iemand Marjorie Prime in een triple bill vertoont met twee andere
spookverhalen die ik vorig jaar zeer waardeerde: David
Lowery’s A Ghost Story en Personal Shopper van Olivier
Assayas.”
Het lijkt me geen toeval dat een filmmaker die in het ver
leden op zulke creatieve manieren met verfilmingen is
omgegaan aan de haal gaat met dit verhaal van kopieën,
versies en herinneringen. Was dat wat u aantrok in het
toneelstuk? “Dat is absoluut geen toeval, nee. Geheu-

gen, vertaling, bewerking, het verloop van tijd – het zijn
overlappende en met elkaar verbonden elementen. Ze
hangen allemaal samen met het idee dat we doorlopend
geesten zien; mensen die er niet meer zijn, kunnen alsnog een aanwezigheid in de wereld hebben.
“Mijn interesse in het theaterstuk begon in feite bij
actrice Lois Smith, met wie ik al heel lang bevriend
ben. Zij speelde ook al de hoofdrol in de toneelversie.
Ze vertelde me erover toen ze het voor het eerst las,
en vervolgens met steeds meer bevlogenheid toen ze
begon aan de repetities. Dus tegen de tijd dat het in juli
2014 in Los Angeles werd opgevoerd, was gaan kijken
wel het minste wat ik kon doen. Ik viel direct voor de
personages en de dialogen, en voor de manier waarop
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het de tijd doorsneed. Ik merkte dat ik het nog tijdens
die voorstelling in mijn hoofd al aan het verfilmen was.”
In zekere zin draagt de film ook weer allerlei ‘herinneringen’ aan het stuk in zich, bijvoorbeeld doordat Lois Smith
in beide de hoofdrol speelt. Hoe aanwezig voelde die vorige versie van het verhaal tijdens het maken van de
film? “Zeker, de herinnering aan het stuk is zeer aan-

wezig, het is een verfilming die zijn bron respecteert.
Maar dat weerhield me er niet van om een aantal simpele ingrepen te doen, zodat de film op eigen benen
staat. Ik zie het als een twee-eiige tweeling: ze hebben
hetzelfde DNA, maar ook elk hun eigen geest en hun eigen leven.”

In een interview stelde Lois Smith dat u “slechts drie
dingen toevoegde: flashbacks, sigaretten en de oceaan”.
Even los van die sigaretten: dat zijn behoorlijk ingrijpende toevoegingen. “Ik wilde buiten het kader treden dat

Jordan had geschapen, maar niet met de kunstgrepen
waarmee men normaal gesproken ‘het toneelstuk
opentrekt’. Ook in de film blijven we voornamelijk in het
huis, maar de oceaan op de achtergrond geeft de handelingen een anker en laat tegelijkertijd de natuur binnen,
op een schaal die de mens overstijgt. Het geeft het gevoel dat de oneindigheid aan de randen van de levens
van de personages kabbelt, en aan de randen van het
verhaal.
“Wat die flashbacks betreft: dat zijn er maar drie,
één per (menselijk) personage. Ze botsen met beschrijvingen van de gebeurtenissen eerder in de film. Zo
ontstaan vragen over de realiteit waar deze personages
in hun hoofd aan vasthouden. Eén van Jordans ideeën
is dat we onze identiteit definiëren door de verhalen die
we vertellen: we houden vast aan de versie van onszelf
die naar voren komt uit onze favoriete verhalen over
onszelf. Dus door dat soort belangrijke herinneringen
te ondermijnen, ondergraven die flashbacks wat ‘waar’
of ‘echt’ is.”

“Elke flashback geeft een glimp van hoe kunst een
fundament kan geven aan een herinnering, of hem juist
onderuit kan halen. Twee daarvan zaten al in het toneelstuk: Jordan verwees naar de film My Best Friend’s
Wedding en naar The Gates, het landschapskunstwerk
dat Christo en Jean-Claude in Central Park optuigden.
Ik voegde daar John Vanderlyns panoramische schilderij van Versailles aan toe, dat te zien is in het Metropolitan Museum.
“Lois Smith verraste me overigens met het inzicht
dat de primes zelf in zekere zin ook kunstwerken zijn.
Ze zijn opgebouwd uit herinneringen; ze weerspiegelen
het leven; en ze wekken empathie op, in almaar uitdijende concentrische cirkels.”
Hoe denkt u over de relatie tussen het geheugen en de cinema, waarin eveneens specifieke momenten en handelingen en ficties worden vastgelegd? “Ik snap waarom

je het vraagt, en het is een goede vraag – maar ik beantwoord hem liever langzaam, met één film tegelijk.” 5

Die flashbacks onderstrepen de feilbaarheid van ons geheugen, dat – zoals in de film wordt gezegd – aan constant verval onderhevig is. Hoe verweefde u die rode
draad door de film? “Hopelijk komt dat redelijk orga-

nisch, ongedwongen en vanzelfsprekend uit de film
naar voren. Het toneelstuk had al een aantal terugkerende beelden en elementen: spiegels, honden, zand,
water, haar. Daar voegde ik nog het idee aan toe dat een
kunstwerk – een film, een muziekstuk, een schilderij –
een intiem onderdeel kan worden van onze persoonlijke
levens.

Een hologram als aandenken
Feit en emotie, techniek en natuur – oer
krachten botsen in dit traag verfilmde to
neelstuk met prachtig acteerwerk.
“Ik word niet beter. Of wel soms.” Het is niet
de bedoeling, maar ze heeft het door. Marjorie (Lois Smith), oud en ziek en in de war, is
nog helder genoeg om te weten dat het eind
van haar leven nabij is, en dat ze niet met
haar overleden man op de bank zit, maar met
een hologram. Een moment later laat ze zich
toch weer gewillig voor de gek houden: “Zal
ik weer viool kunnen spelen?” vraagt ze, en
‘Walter’, mooi robotesk vertolkt door Jon
Hamm (Mad Men), sust het verdriet over

haar artritis met vragen. Welke noten weet je
nog? Zullen we muziek luisteren?
Marjorie’s dochter Tess (Geena Davis) en
haar man Jon (Tim Robbins) hebben dit
bijna-wezen of prime besteld – ook in de
nabije toekomst wordt elke IT-vondst gretig
omarmd door hen die het zich kunnen
veroorloven. Marjorie Prime moet zich rond
2050 afspelen – het jaartal valt af te leiden
uit bepaalde details – en is dystopie noch
utopie; de technische schreden voorwaarts
mogen er wezen, maar de film gaat net als
Jordan Harrisons oorspronkelijke toneeltekst bij uitstek over de beperkingen van
machines, hoe slim ook. De natuur wint

nog steeds.
Het is wel een aanlokkelijk en niet eens zo
onwaarschijnlijk concept: een uiterlijke kopie van een overledene ontwerpen en die
verbaal volstoppen met wat hem of haar typeerde: vocabulaire, lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en bovenal herinneringen.
Vakanties, intieme momenten, locaties –
hoe meer details de nabestaanden weten op
te dissen, des te meer leert het omhulsel bij
en wordt het ‘beter’, in de woorden van
Walter-het-hologram. Een wandelende,
pratende herinnering in 3D zou leed moeten
verzachten en het geheugen trainen.
Op de vraag of woorden en feiten toereikend zijn om een mens te reconstrueren,
geeft Marjorie Prime een helder antwoord:
nee. Wij ‘bestaan niet uit verhalen’; vooralsnog zijn we eerst en vooral ons lichaam.

Lois Smith, die hier haar succesvolle toneelrol als Marjorie hervat, maakt het met elke
scheve stap schitterend duidelijk. Als Jon gefrustreerd een glas whisky door ‘Walter’
heen smijt, blijkt opeens weer hoe nep hij is.
Nog treuriger wordt het als Jon zelf een
prime nodig heeft – er vallen nogal wat doden.
De enige, forse smet op dit stijlvol verfilmde Kammerspiel vormen de toegevoegde
flashbacks. Plat zijn die, en veel te ‘af’.
Een echt verhaal is niet eenduidig.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

Marjorie Prime VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE
MICHAEL ALMEREYDA | 99 MINUTEN | MET LOIS SMITH,
JON HAMM, GEENA DAVIS | DISTRIBUTIE AMSTELFILM |
TE ZIEN VANAF 10 MEI 
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Bruno Dumont over Jeannette

‘IK KAN NIET OVER GO
ne moderner maken zodat die tot onze oren kon spreken
en zich aan onze ogen kon tonen. Ik kon er geen slapstick van maken want dat zou Jeanne geweld hebben
aangedaan. Ik wilde haar zuiverheid en haar devotie behouden.”

Wat is uw eigen gevoel over God? “Religie moet voortdurend ondervraagd worden. Het heeft geen plek in de
realiteit maar in de theaters en de bioscopen. In films
kun je in God geloven omdat je weet dat het film is. God
in de realiteit plaatsen, is gevaarlijk.”
Aansluitend op uw eerdere films, Camille Claudel, 1915
bijvoorbeeld, en het onderwerp van de waanzin: hoe kan
een kind van acht met uitgestreken gezicht vertellen dat
ze een boodschapper van God is? Is dat niet gewoon
waanzin? “Ik ben geïnteresseerd in gekke mensen. In

Een musical over de jonge jaren van Jeanne d’Arc. Die was er nog
niet. Probeer vooral de ironie in Bruno Dumonts opzettelijk
DOOR RONALD ROVERS
kinderlijke stilering te zien.					
Als deze film een bijsluiter zou hebben, dan zou die
vermelden: zitten blijven. Want eerlijk is eerlijk: voor
de meeste mensen is dit een pittige film om uit te zitten, ook al wordt er alleen gedanst en gezongen. Maar
de beloning is navenant.
Bruno Dumonts musical over de jonge jaren van
Jeanne d’Arc is even volhardend in z’n ontregelende
stijl als de jonge Jeanne in haar devotie. Hij daagt je
uit: is deze bewerking van de negentiende-eeuwse poëtische theatertekst van Charles Péguy een ironische
knipoog naar de mythische moeder des vaderlands,
de rockster avant la lettre, of een inventieve stilering
die eindelijk recht doet aan de waanzinnige natuur
van Jeanne d’Arc, de vrouw die in 1425 naar verluid
op dertienjarige leeftijd haar eerste goddelijke visioen
had? De sleutel om de film te waarderen, is het besef
dat Jeannette allebei is. Dit was een vrouw, een meisje
nog voor het grootste deel van de film, die de goddelijke
melodie waarop ze wilde dansen zelf uitvond. Die zichzelf als boodschapper van God bedacht.Gedreven door
een mengeling van passie en waanzin.
U hebt in zekere zin alleen maar films over heiligen ge
maakt. Meestal waren dat gewone stervelingen. Maar
heiliger dan Jeanne d’Arc komen ze niet. Zeker gezien
haar betekenis voor Frankrijk. Moest u vanwege haar
statuur voorzichtig zijn? “Niet zozeer voorzichtig.

Jeanne is een totale mythe. De grootste Franse mythe
zou ik zeggen. Daar moest ik iets mee want ik wilde niet
dat dat de film zou overheersen. Daarom heb ik amateurs de rollen laten spelen. Daarom is de soundtrack
electropop en metal. Om tegenwicht te bieden aan de
mythe.”
De Franse filosoof Gilles Deleuze maakte onderscheid
tussen culture savant en culture populaire, de geleerde
cultuur en de populaire cultuur. U lijkt altijd in beide ca
tegorieën tegelijk te werken. U maakt beelden die trans
cendent zijn en beelden die banaal zijn. “Het verschil

tussen populaire en geleerde cultuur is hetzelfde als het
verschil tussen commerciële films en arthousefilms. Ik
wilde de teksten van Péguy, die behoorlijk pittig zijn,
toegankelijk maken met muziek. Commerciële films
doen dat niet, die mixen de twee niet.”

Was de ironie aanwezig in Péguys teksten? “De ironie is

van mij. Ik kan niet over God praten zonder ironie.”

Maar niet teveel. “Niet teveel.”
Want Jeanne d’Arc is een nationaal symbool en dat ligt
misschien gevoelig in Frankrijk? “Ik heb maar een beet-

je de iconoclast uitgehangen, toch? Want we moeten die
oude mythes wel afstoffen. Ik wilde de mythe van Jean-

mensen die de gebruikelijke grenzen overstijgen. Dat is
wat helden doen. Een film over helden is in zekere zin
zuiverend omdat het catharsis biedt. Tegelijk kan een
film de waanzin verwijderen doordat het binnen het
universum van de film normaal wordt. En wat blijft er
dan over? Een monster. Jeanne d’Arc was een monster.
Ze was echt gek. Maar we hebben deze personages nodig om ons te zuiveren. Doodnormale personages hebben ons niets te zeggen. In Jeannette zie je eigenlijk hoe
een normaal meisje gek wordt.”

Hoe verhoudt de film zich volgens u tot de sociopolitieke
situatie op dit moment in Frankrijk? Volgens mij is dit uw
meest politieke film tot nu toe. “Praten over Jeanne

d’Arc is duidelijk politiek geladen maar ze is veel meer
dan dat. Zelf zei ze dat ze verbonden was met de aarde
maar ze reikte naar de hemel. Ze is een archetype. Maar
ze is geen nationalist.”
Het symbool van Jeanne d’Arc is in Frankrijk zowel door
extreem links als door het extreem rechtse Front Natio
nal geannexeerd, of het Rassemblement National zoals
de partij inmiddels heet. “En ook onze nieuwe presi-

dent zei dat hij door Jeanne geïnspireerd wordt. Blijkbaar staat ze voor diversiteit.”

U zegt dat God kan bestaan in films want de fantasie van
film is onbegrensd. Toch hebt u Jeannette heel aards en
sober gehouden, zeker als je die vergelijkt met uw vorige
film Ma loute. “Wat mij interesseert is wanneer gewone

mensen veranderen in buitengewone mensen. Wat natuurlijk is en wat bovennatuurlijk boeit me niet. Wat me
boeit is het moment van verandering, de transformatie.
Wanneer Jeanne in Jeanne d’Arc verandert. Het profane
in het heilige, goed in kwaad, liefde in haat. Daarom
werk ik vaak met gewone mensen. Om dat punt te vangen waarop het gewone verandert. Ik wil het moment
vangen waarop de vonk ontstaat.
“Ma loute was meer grotesk. Hier gaat het om een
mythe, die is al grotesk genoeg. Maar voor de duidelijkheid: ik zou graag een sequel doen van Petit Quinquin.
Ik heb nog veel te zeggen over slapstick en het groteske.
Ik zou het delirium graag voortzetten.”
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OD PRATEN ZONDER IRONIE’

Jeanne d’Arc, moeder des
vaderlands, de musical
Jeannette is een frivole en onbevangen
musical over de jongere jaren van Jeanne
d’Arc, met headbangende nonnen en uit
volle borst zingende heiligen.
Het is 1425 en de Honderdjarige Oorlog is in
volle gang. Vlakbij het Lotharingse dorp
Domrémy (in werkelijkheid Noord-Frankrijk, het vaste werkterrein van filmmaker
Bruno Dumont) zijn nietsvermoedende
schapen aan de rand van een beekje getuige
van de zangkunsten van een in een blauw gewaad gehulde, engelachtige verschijning:
Jeannette. Het achtjarige kind zal later uitgroeien tot Jeanne d’Arc: de Maagd van Orléans en voor veel katholieke Fransen de
moeder des vaderlands. In de openingsscène
zingt ze uit volle borst over haar goddelijke
passie, terwijl ze plechtig naar de dampkring
staart. Haar welbekende diepe religiositeit
en pure devotie beginnen zich hier al af te tekenen.
Bruno Dumont bewerkte voor zijn nieuwste film een theaterstuk van Charles Péguy
over de jongere jaren van de heilige in spé.
We zien Jeannette gedurende twee levensfasen: als kind en als puber. Met haar hartsvriendin Hauviette en non Madame Gervais
(gespeeld door een tweeling) deelt ze haar
bespiegelingen tijdens de vele dansnummers: zal ze zich aansluiten bij de strijd tegen
de Engelsen? De wonderlijke, schilderach-

tige verschijning van Sint Michaël, vergezeld
door heiligen Margaretha en Catherina (diezelfde tweeling), markeert op de helft van de
film een omwenteling: Jeannette’s lot als
martelares is bezegeld. Thuis treft ze – nu
enkele jaren ouder en wijzer – de voorbereidingen voor haar reis die uiteindelijk zou
eindigen op de brandstapel in Rouen.
De finale levensjaren van Jeanne d’Arc als
heldin komen in Jeannette echter niet aan
bod, waardoor de film – een musical zonder
kitsch – bijzonder frivool en onbevangen
aanvoelt. Dat laatste is tevens de verdienste
van een cast die volledig uit amateurs bestaat.
Choreograaf Philippe Decoufflé bedacht
danspassen voor de acteurs – die aandoenlijk
acteren - en muzikant Igorrr componeerde
een eclectische, eigentijdse soundtrack bij de
liederen, met metal-, house- en hiphopinvloeden. In Jeannette wordt dan ook naar
hartenlust geheadbangd en gedabd. Het frivole karakter van de film staat in die zin haaks
op het zwaarmoedige, maar ook schitterende
The Passion of Joan of Arc (1928) van Carl
Dreyer, over het schijnproces tegen Jeanne
d’Arc.
OMAR LARABI

Jeannette

FRANKRIJK, 2017 | REGIE BRUNO DUMONT|

MET LISE LEPLAT PRUDHOMME EN JEANNE VOISIN | 115
MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN
VANAF 17 MEI 
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Metahaven over Possessed

‘IEDERE FILM LEVERT
DE NOODZAAK OP OM DE
VOLGENDE TE MAKEN’
Met een unieke combinatie van digitaal-, film-,
video- en clubesthetiek geven de documentaires van de kunstenaars en designers van
Metahaven hysterische werelden vorm die net
zo bezeten zijn door geesten uit het verleden
als door de dystopische toekomstbelofte van
smartphones en andere digitale technologie.

DOOR HUGO EMMERZAEL

Aesthetics, Politics. Meer heeft de website van Metahaven niet te zeggen. Maar het dekt precies de lading
van wat oprichters Vinca Kruk en Daniël van der Velden met hun kunstenaars- en designerscollectief willen bereiken: met vooruitstrevende esthetiek politieke
gevoeligheden ter discussie stellen. Tegenwoordig doen
ze dat in poëtische documentaires als The Sprawl (Propaganda About Propaganda), Information Skies en hun
nieuwste werk Possessed, maar ze begonnen met traditioneler design.
Dat woord traditioneel is trouwens meteen al fout.
Metahaven komen niet (de ontwerpers verzochten zelf
om het meervoud) uit de school van grafisch ontwerp
die een oplossing voor een designprobleem zoekt. Geïnspireerd door de mogelijkheden van internet om alles
tot in het oneindige te vermenigvuldigen gaan ze niet
op zoek naar die ene designoplossing, maar naar een
visuele stijl waarin de veelheid aan problemen en oplossingen verbeeld kan worden. Het klinkt conceptueel
en theoretisch, maar er blijken veel emoties achter deze
ideeën zitten.

Unieke spanning

Denk aan emojiprints op hijabsluiers, esthetische
memes over privacyschending waarin logo’s van surveillance-bedrijven als een digitale regen naar beneden
kletteren. Die clip, gemaakt voor het nummer Home
van de avant-garde popartiest Holly Herdon, was Metahavens eerste ervaring met het maken van grotere
filmwerken. “Je kunt zeggen dat we daarvóór video’s
maakten,” aldus het collectief in hun studio in de Staalvilla in Amsterdam, een dag voordat hun nieuwe film
werk Hometown in Kiev in première gaat. “Met de clip
van Holly Herndon zijn we er ingerold. We voelden een
unieke spanning in het maken van films. Die heeft ons
niet meer losgelaten.”
Metahaven zien film als een voortzetting van hun
designfilosofie, al zit het maakproces anders in elkaar:
“grafisch ontwerp is vluchtig, film is langdurig. Niet alleen de film zelf, maar ook het komen tot
de film is een uitgestrekt proces. Iedere keer dat je aan
een film werkt is je hoofd al bezig met je volgende
stap. Daardoor levert iedere film de noodzaak op om
de volgende te maken.” Zo bestond het idee voor
Possessed, een met ontwerper/documentairemaker
Rob Schröder geregisseerde documentaire over onder
andere de relatie tussen mens en smartphone, al jaren,
maar maakten Metahaven eerst The Sprawl en
Information Skies.
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Veranderende filmervaringen

Net als Possessed combineren die films digitaal-, filmen video-esthetiek waardoor een wereldbeeld ontstaat
dat gaat over het bevragen van propaganda met propaganda (The Sprawl) of het verbeelden van virtual reality
als digitale bondage (Information Skies). Door al deze
elementen door elkaar te gebruiken, krijgen de films
van Metahaven de fluïde kwaliteit van een collage, een
internet GIF of een experimentele installatiefilm die je
in een museum – of beter: een club – zou verwachten.
Het is een beeldtaal die we in het doorsnee filmtheater in ieder geval nog niet gewend zijn. Niet voor niets
stellen Metahaven zich de vraag: “hoe zal de cinema
veranderen?”
Metahaven plaatsen zich graag in de lange traditie
van cinema. Tegelijk onderzoeken ze waar cinema
naartoe kan gaan als het open staat voor andere invloeden. “We onderzoeken het verschil tussen digitale-,
film- en video-esthetiek. Die drie componenten zijn
belangrijk om te onderscheiden. We houden van het
gevoel dat de beelden door de filmcamera verkrijgen.
Daar zit een uniek korrel en kleurgevoel in. Shots die we
met zo’n camera maken zien wij als een citaat uit de
klassieke cinema. Het is een manier van de wereld
vormgeven zoals we die allemaal kennen. Vervolgens
combineren we zo’n shot met een digitaal beeld waardoor die werelden als het ware in elkaar overvloeien. Zo
versmelten werkelijkheden die je normaal gesproken
niet in film ziet. We gaan dus vrij technisch te werk om
te kijken welke andere ruimtes dan cinema er zijn om
filmervaringen te creëren.”

Onmisbaar

De films van Metahaven suggereren veel – over onze
relatie met technologie en de oogkleppen die ons zo
worden opgedaan bijvoorbeeld – maar ze laten de interpretatie aan de kijker. In die zin kun je Metahaven
makkelijker scharen bij opkomende clubartiesten dan
bij traditionele regisseurs die hun films voor een algemeen arthousepubliek maken. Metahaven: “Als je wilt
weten waar cinema naartoe gaat, moet je kijken naar
andere gebieden: muziek, elektronische muziek in het
bijzonder, is een veld waar esthetische transformaties
heel ver zijn gegaan. Omdat muziek niet visueel of tekstueel is, stellen mensen geen vragen over de betekenis.
‘Wat bedoel je nou te zeggen’ is een vraag die voortdurend wordt gesteld in film, kunst, journalistiek, fictie en
non-fictie. Muziek onttrekt zich aan die behoefte omdat
het vloeibaar is. Wij werken daarom graag met hedendaagse muzikanten als Kuedo (The Sprawl), M.E.S.H.
(Information Skies) en Laurel Halo (Possessed).
“Door Holly Herndon ontdekten we trouwens dat
ons werk bekend is in de clubscene. Toen zijn we anders gaan nadenken en praten over ons eigen werk. Zij
was de eerste die het begrip emotie in ons werk benoemde, in een lezing voor de Red Bull Music Academy
in Tokyo. In design gaat het meestal over betekenis en
oplossing. Je hebt het zelden over de manier waarop je
daar komt, een proces waar emotie een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Emotie is een gevaarlijk begrip in
een werkveld waar theorie leidend is. Maar het moet
wel gebruikt worden. Het is onmisbaar in de wereld van
film.” 		
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Bezeten door beeldcultuur
Possessed is een post-internet spook
verhaal. Een beeldessay over hoe je, als
je altijd verbonden bent met alles en ie
dereen, uiteindelijk een geest wordt in je
eigen leven.
De trailer van de nieuwe film van Jean-Luc
Godard laat zich bekijken als een korte
handleiding voor een essayistisch, collageachtig genre waar we nog geen goed woord
voor hebben gevonden. Niet dat het nieuw
is. De collage- en de essayfilm hebben in de
filmgeschiedenis al veel verschijningsvormen gehad en de behoefte om met film op
film te reflecteren is zo oud als het medium
zelf.
Metafilms zou je ze kunnen noemen, al
doet Godard zelf een beroep op een andere
kunstvorm om zijn film te beschrijven: het
boek. Le livre d’image heet de film die op het
komende Filmfestival Cannes in première
gaat. Het boek van het beeld.
Iets om doorheen te bladeren, al bepaalt
de filmmaker/editor het tempo en is terugbladeren er niet bij. Niet voordat er een digitale versie beschikbaar is die je zelf kunt bedienen. De trailer bestaat uit de
opflikkerende credits van de film (bij de
meeste recente Godard-films zoals Histoire(s) du cinéma, Film socialisme en Adieu au
langage vooral de bronnen waaruit hij zijn
films componeert), wit op zwart, en half
verscholen achter verder niet herkenbare,
gekleurde filmbeelden of andere afbeeldingen, met daar overheen de woorden: tableaux, films, textes, musique. Precies de
elementen waar zijn films de afgelopen decennia uit zijn opgebouwd. Herkenbaar door
hun spel met typografie en esthetiek van
over elkaar gelegde beelden en verzadigde
videokleuren.

Bezeten
Godard is bezeten door de beeldcultuur die
de geboorte van de cinema in 1895 teweeg
heeft gebracht. Voor hem loopt er een duidelijke lijn via de verspreiding van ideeën die
de boekdrukkunst teweegbracht, naar de
verspreiding en vermenigvuldiging van
beelden sinds de introductie van cinema en
later digitale beeldcultuur. Tot het moment
waarop we ons in een hyperrealiteit bevinden, waarin de media de werkelijkheid niet
meer representeren en verspreiden, maar
waarin die beelden de enige werkelijkheid
zijn die we kennen.
Ook de makers van het nieuwe Nederlandse beeldessay Possessed zijn op die manier bezeten door beelden. De film is een samenwerkingsproject van het Amsterdamse
ontwerp- en mediacollectief Metahaven
(Vinca Kruk en Daniël van der Velden) en
grafisch ontwerper en documentairemaker
Rob Schröder (Ouwehoeren). Zoals ze bij de
première van de film in de Tiger-competitie
en de Critic’s Choice van het Filmfestival
Rotterdam vertelden, zijn ze zelf geen ‘digital natives’ (mensen die zijn opgegroeid in
het internet- en smartphonetijdperk). Maar
hun film gaat daar wel over: hoe verhouden
we ons tot die alomtegenwoordigheid van
beelden en diezelfde alomtegenwoordigheid
van onszelf online? In Possessed proberen ze
de laatste vluchtweg tussen de werkelijkheid
en de hyperrealiteit open te houden. Want:
wat is nog authentiek als er geen origineel
meer is? Ze creëerden in feite een post-internet spookverhaal. Een beeldessay over
hoe je, als je altijd verbonden bent met alles
en iedereen uiteindelijk een geest wordt in je
eigen leven.

Selfiecultuur
Possessed is strak gecomponeerd. Maar tegelijkertijd even overvol en hermetisch als
een Godard-film. Je wilt erin terugbladeren.
Er zitten found footage/smartphonebeelden
in van vertegenwoordigers van de selfiecultuur: Russische rooftoppers, thrillseekers
die halsbrekende toeren uithalen op wolkenkrabbers en torenspitsen; beroemd worden in het zicht van de afgrond. Maar ook
van “mooie” jonge mensen die behoren tot
wat fotograaf en filmmaker Lauren Greenfield “Generation Wealth” heeft genoemd:
tot het zelfdestructieve geobsedeerd door de
schijn van rijkdom.
Tussen die twee uitersten van eros en
thanatos, seks en dood, kruipt een andere
realiteit: die van de vluchtelingenstromen
die sinds de oorlogen in het voormalige Joegoslavië en in Syrië nieuwe volksverhuizingen teweegbrengen en ons dwingen te vragen wie we zijn, wat onze identiteit is (voor
onszelf en ten opzichte van de ander).
Post-internetfilm
De boodschap van Possessed is kritisch, provocerend en geïnspireerd door de acceleratiefilosofische analyses van Alex Williams
en Nick Srnicek (samen schreven ze onder
andere #ACCELERATE Manifesto for an Accelerationist Politics). Die stellen in het kort:
het neoliberalisme heeft ons in een staat van
oorlog van allen tegen allen gebracht, waarbij we niet alleen de aarde uitputten, maar
ook ‘human resources’ als de vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Verlichting.
Terugdraaien is geen optie, dus misschien
moeten we de dolgedraaide machine maar
laten doorbranden. Maar ze dachten ook
verder: hoe zal de wereld er daarna uitzien?
Als we volgeautomatiseerd zijn en eindelijk
de spelende mens worden? Door welk Pompeï dwalen we dan?
Dat wordt zichtbaar in de derde, en misschien wel belangrijkste vertellaag van de

film waarin actrice Olivia Lonsdale als een
La jetée-achtige reiziger/verzetsstrijder uit
de toekomst over onze beschavingspuinhopen dwaalt, gesymboliseerd door de vervallen bibliotheek van Tito’s school voor jonge
revolutionairen.
Possessed heeft veel gemeen met wat in de
beeldende kunst post-internetkunst heet.
Een parapluterm die in zwang is gekomen
om kunstwerken en kunstenaars te beschrijven die zoeken naar manieren om het virtuele en het werkelijke met elkaar te verbinden. Metahaven spreken de esthetische taal
van de digitale technologieën, maar vinden
analoge vormen om het virtuele te vertalen.
Kijk maar naar de sjaals die ze ontwierpen
waarop logo’s van techbedrijven zowel statussymbool als vermomming zijn. Zo stellen
Metahaven en Schröder zich vragen over de
manier waarop onze lichamelijke ervaringen
aan het veranderen zijn nu we onszelf digitaal (en chirurgisch) kunnen “verbeteren”
en hoe zichtbaarheid ook een zekere, en niet
per se wenselijke ónzichtbaarheid met zich
meebrengt. Een verdwijnen. Hoe we omgaan met de verschuivende grenzen tussen
publiek en privaat, tussen expressie en controle, tussen surveillance en verzet. Hoe we
ons veilig en bedreigd voelen in onze bubbels en subculturen en langzaam uiteen vallen in gelegenheidsidentiteiten. En of het
ooit nog mogelijk is ons uit dat uitgestrooide
archief van de westerse wereld weer bij elkaar te vegen en in elkaar te zetten. Of dat
het al te laat is. Zijn we ons eigen digitale
monster van Frankenstein en de monsterlijke dokter tegelijkertijd geworden?
DANA LINSSEN

Possessed

NEDERLAND/KROATIË, 2018 | REGIE

METAHAVEN & ROB SCHRÖDER | 67 MINUTEN | MET
OLIVIA LONSDALE, ALEX WILLIAMS, NICK SRNICEK |
DISTRIBUTIE CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF
10 MEI EN VIA

picl.nl
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The Cleaners

WAT NIET WEET

Facebook en andere sociale-mediaplatformen hebben hun vuile
werk uitbesteed aan digitale sweatshops in lagelonenlanden.
Zij zorgen ervoor dat onze tijdlijnen geen onwelgevallige beelden
bevatten. Maar wat is de echte prijs die daarvoor wordt betaald,
DOOR REJO ZENGER
vraagt documentaire The Cleaners zich af.		

The Cleaners

DUITSLAND/BRAZILIË/NEDERLAND/

ITALIË/VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE HANS BLOCK
EN MORITZ RIESEWIECK | 88 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 17 MEI 
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WAT NIET DEERT?
Op de een of andere manier krijg je op Facebook zelden
iets te zien dat écht schokkend is. Geen dick pics of
filmpjes van onthoofdingen en seksueel misbruik van
kinderen. Dat is niet omdat dat soort afbeeldingen en
filmpjes nooit gepost worden. Maar zodra ze maar even
op het platform te zien zijn, dan is Facebook er als de
kippen bij om ze te verwijderen. Facebook laat je graag
denken dat z’n algoritmes daar wel voor zorgen. Maar
de realiteit is een heel stuk rauwer en donkerder, zo laat
de documentaire The Cleaners zien. The Cleaners is de
eerste lange documentaire van het Duitse makersduo
Hans Block en Moritz Riesewick. Hij ging afgelopen
januari in première op het Sundance Filmfestival, was
daarna in Rotterdam te zien bij de Critic’s Choice en
krijgt nu een bioscooproulement. Hoewel de film specifiek over de moderatie bij Facebook gaat, is veel van
de besproken problematiek van toepassing op alle sociale mediaplatformen.

Digitale sweatshops

Wat de film laat zien is dat Facebook, om ervoor te
zorgen dat onze tere zieltjes niet gekwetst worden, de
handmatige moderatie van z’n platform grotendeels
heeft uitbesteed aan bedrijven in lagelonenlanden.
Voor duizenden mensen in landen als de Filipijnen bestaat hun lange werkdag uit niets anders dan onze uploads beoordelen. Slechts de posts over onderwerpen
die heel lokaal gevoelig liggen worden dichterbij huis
beoordeeld. Zo worden Nederlandse posts over Sylvana
Simons of Duitse posts over de Tweede Wereldoorlog
beoordeeld door zogeheten “commercial content moderators” in Berlijn.
Deze moderatoren staan niet op de loonlijst van Facebook en zijn vrijwel onzichtbaar voor de gebruikers van
het platform. Dat is, voor Facebook, wel zo prettig. Want
wat niet bekend is, levert ook geen ophef op. Als je als
gebruiker weet dat mensen in digitale sweatshops in lage
lonenlanden jouw feed schoonhouden, voel je je mis-

schien toch wat minder comfortabel bij het gebruik van
de dienst. Deze documentaire brengt de anders onzichtbare schoonmakers voor het eerst toegankelijk in beeld.

Targets halen

Maar het uitbesteden naar die lagelonenlanden heeft
nog een ‘voordeel’ voor Facebook: het zijn landen met
goedkope arbeid en lagere arbeidsstandaarden. De
documentaire laat zien hoe de moderatoren een target
van 25.000 uploads per dag moeten beoordelen. Bij een
Nederlandse werkdag is dat dus ongeveer één afbeelding per seconde. Delete. Delete. Ignore. Delete. Ignore.
En het gaat dan niet om kattenplaatjes, maar om beelden die door Facebookgebruikers als aanstootgevend
zijn aangemerkt, waaronder onthoofdingen, zelfmoorden en verkrachtingen. De hele dag door en zonder
serieuze aandacht voor de traumatische psychische
gevolgen voor de moderatoren.
Bij de moderatoren in Berlijn is dat niet wezenlijk
anders. Daar liggen de targets misschien wat lager,
maar is er voor de 1100 medewerkers ook slechts één
psycholoog, één maatschappelijk medewerker en één
“feelgoodmanager” beschikbaar – zo viel vorige maand
te lezen in de Volkskrant.

Amerikaanse normen en waarden

Het outsourcen van het smerige werk naar lagelonenlanden is niet de enige maatschappelijke impact van
het mondiaal opererende bedrijf. Eén van de moderatoren uit de film vertelt over de lijst van 37 organisaties die door de Verenigde Staten als terroristisch zijn
aangemerkt: “You have to memorize everything [...].
Memorize their flags, memorize their sayings.” Een organisatie die niet op de lijst voorkomt zal niet snel als
terroristisch worden behandeld, tenzij hevige publieke
kritiek Facebook dwingt af te wijken van z’n eigen beleid. Het illustreert hoe Facebook Amerikaanse normen
en waarden aan de rest van de wereld oplegt, zonder

oog voor lokale culturen. Dat is niet anders voor blote
tepels of voor parodieën.
Het bedrijf dicteert ons z’n wereldbeeld, door te
beslissen wat we wel en niet mogen zien. Het gaat niet
meer alleen om de vraag hoe schokkend een bepaald
beeld is, maar ook of iets nieuws kan zijn. Wat niet gedeeld kan worden op Facebook zal minder snel nieuws
zijn. Soms fungeren de schokkende beelden van een
afschuwelijke gebeurtenis als een katalysator voor een
verandering. Zonder iconisch beeld van het levenloze
lichaam van de zwarte jongeman Michael Brown was er
waarschijnlijk minder aandacht voor de discriminatie
bij de Amerikaanse politie. We hadden waarschijnlijk
ook nooit iets gezien van de talloze demonstraties
van protesterende burgers. De martelingen in de Abu
Ghraib-gevangenis hadden nooit de aandacht gekregen
als de beelden ervan nooit zichtbaar waren geweest. En
dat de Vietnam-oorlog niet wordt vergeten is mede te
danken aan die ene beeldbepalende foto.

Monopolist beslist

Al die zojuist genoemde beelden worden van tijd tot
tijd door Facebook van z’n platform geweerd. Soms tijdelijk, soms permanent. In alle gevallen geldt: hadden
we die beelden niet gezien, dan hadden ze zich nooit op
ons netvlies kunnen branden en waren de afschuwelijke
gebeurtenissen die eraan ten grondslag lagen al veel
verder in ons collectieve geheugen weggezakt.
De vraag wanneer of onder welke voorwaarden dit
soort beeldmateriaal gezien moet worden is niet makkelijk te beantwoorden. Maar één ding is wel duidelijk:
het is niet verstandig om de beslissing daarover bij een
grote Amerikaanse monopolist neerleggen. Een moloch waarvan de beslissingen vooral gebaseerd worden
op een Amerikaanse moraal. Een commercieel bedrijf
waarvan de belangen niet per se met die van z’n gebruikers (met ons dus!) overeenkomen.
Je moet het ze nageven, de meeste moderatoren die
in de documentaire aan het woord komen zijn vaak blij
of zelfs trots op hun werk. Zonder baan zouden ze op de
vuilnisbelt eindigen, op zoek naar iets waardevols tussen
het afval. Deze baan, weliswaar niet bij maar wel voor
Facebook, geeft ze de kans om achter een beeldscherm
te zitten en beter betaald te worden. Toch verandert dat
niet veel: nog altijd ploeteren ze op een vuilnisbelt door
het afval. Maar nu is het niet meer het lokaal geproduceerde afval, maar het digitale afval van ons – want wijzelf zijn er te beroerd voor om het op te ruimen.
Rejo Zenger WERKT ALS BELEIDSADVISEUR BIJ
DIGITALE BURGERRECHTENBEWEGING BITS OF
FREEDOM. HIJ IS GEFASCINEERD DOOR DE ROL DIE
TECHNOLOGIE IN ONZE SAMENLEVING SPEELT. 

DE FILMKRANT 
#409 MEI 2018

Andrew Haigh over Lean on Pete

‘AL MIJN FILMS GAAN
OVER NIET ALLEEN
WILLEN ZIJN’
Lean on Pete is geen typische
western of roadmovie, alhoe
wel er paarden en cowboyhoe
den in voorkomen en er flink
wat mijlen worden afgelegd. In
Toronto vertelde de Britse
regisseur Haigh over zijn
eerste Amerikaanse avontuur.
‘Het idee is dat de film met
genrecodes speelt maar dat je
uiteindelijk toch niet precies
zal zien wat je zou verwachten.’
DOOR BOYD VAN HOEIJ

De Britse regisseur Andrew Haigh wilde na films over
een koppel homotwintigers (Weekend) en burgerlijke
bejaarden (45 Years) weer iets anders. Het werd een
verfilming van het boek Lean on Pete van Willy Vlautin, over de straatarme en schuchtere tiener, Charley,
wiens enige vriend het oude renpaard Lean on Pete is.
“Wat Charley interessant maakt is dat hij een atypisch
personage is. In mijn andere films proberen mensen
tenminste met elkaar te communiceren”, zegt Haigh.
“Charley doet dat juist niet. Hij blijft verstrikt in zijn
eenzaamheid, hij wil zijn alleen-zijn niet oplossen
door met iemand te praten. Hij is bang of voelt zich
niet geborgen genoeg om veel te zeggen.”

FOTO FABRIZIO MALTESE
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Dat was dan ook een uitdaging voor Haigh, die ook het
scenario schreef. Hoe maak je zichtbaar wat iemand
voelt als hij bijna niets zegt, vroeg de regisseur zich af
toen hij met schrijven begon. “En het is natuurlijk een
interessante paradox dat Charley, als hij eindelijk iets
van zichzelf durft te laten zien, het paard Lean on Pete
als gesprekspartner kiest, dat hem nooit zal kunnen
verstaan. Dat is voor mij de tragiek van zijn personage.”

Spelen

Lean on Pete speelt met verschillende genrecodes, door
ze bijvoorbeeld om te keren of af te wijzen. “Ik heb ook
nadrukkelijk géén coming-of-age-film willen maken”,
zegt Haigh hierover, ‘want bij een coming-of-agefilm
moet je je veilig genoeg voelen om je eigen identiteit te
kunnen onderzoeken en dingen uit te proberen. Charley kan dat helemaal niet, zijn behoeften zijn eerder
primair. Hij wil onderdak, iemand kunnen vertrouwen,
met iemand kunnen praten.”
Het is ook geen typische western of roadmovie,
alhoewel er paarden en cowboyhoeden in voorkomen
en er flink wat mijlen worden afgelegd: “In de traditionele western trekken de mensen westwaarts en vinden
ze daar hun geluk, terwijl Charley vanuit het westen
langzaamaan terugkeert naar het oosten om zichzelf te
kunnen vinden. En verwacht ook geen happy end aan
het einde van deze roadtrip. Het is niet zo dat er geen
hoop is, maar het is ook geen mierzoet, ze-leefdennog-lang-en-gelukkig-einde. Ik ben allergisch voor
ongeloofwaardige eindes. Charley is iemand die zich
niet goed voelt over een aantal dingen die hij gedaan
heeft en over een hoop dingen die anderen hem aangedaan hebben. Dat verdwijnt allemaal niet ineens als
sneeuw voor de zon, het blijft voor altijd deel uitmaken
van Charley als persoon. Het idee is dat de film met al
deze genrecodes en -ideeën speelt maar dat je uiteindelijk toch niet precies zal zien wat je zou verwachten.
Dat is mijn doel, in ieder geval.”

Rondgebanjerd

Net als het subtiele spel met genrecodes speelt de regisseur ook qua mise-en-scène een geraffineerd spel.
“Het verhaal speelt zich af in een hele naturalistische
setting maar tegelijkertijd zitten er een aantal shots
in de film die heel complex en geconstrueerd zijn, zoals wanneer Charley naar de racebaan loopt terwijl er
paarden voorbij denderen of, later, de scène van het

Rennen naar
een thuis
Na de intieme relatiedrama’s Weekend en
45 Years zet Andrew Haigh met Lean on
Pete een zelfverzekerde stap naar een
grootser canvas, zonder zijn scherpe oog
voor de intimiteit van menselijke relaties
te verliezen.
Charley rent. Niet per se om iets te ontvluchten, al is in Andrew Haighs Lean on Pete
al snel duidelijk dat Charley bepaald geen
florissante thuissituatie heeft. Zijn moeder is

ongeluk”, aldus Haigh. “Het is natuurlijk mijn werk om
ervoor te zorgen dat die complexe shots er zo natuurlijk mogelijk uitzien, zodat ze je niet uit de film halen
maar juist helpen om je als kijker verder in het verhaal
te trekken. Als regisseur is het een uitdaging, want we
hadden niet genoeg tijd en geld om die shots meer dan
één of misschien twee keer te draaien. Ik hou natuurlijk ook van lange shots en ik wilde pertinent geen film
waarin we constant korte beelden zien van details,
zoals trappelende paardenbenen. Dat is niet alleen een
cliché maar het is in deze film ook niet logisch, want
Lean on Pete gaat uiteindelijk over Charley en niet over
een paard of de paardensport. Charley wil zelf niet eens
op een paard gaan zitten!”
Waarom de film dan toch naar een paard vernoemd
is en niet naar Charley? “De titel van de film is een
beetje ironisch”, legt Haigh uit, “want het paard uit de
titel is inderdaad niet de hoofdrolspeler. De namen van
racepaarden moeten hoop oproepen zodat het mensen
aanzet om op dat paard te wedden. En alhoewel Charlie
niet per se voor een paard kan zorgen, vestigt hij wel,

niet in beeld, en zijn jonge white trash-vader
sleept hem van het ene stadje naar het andere, steeds achter een nieuw baantje aan
dat hij nooit lang weet vast te houden, deels
omdat hij het vooral druk heeft met zijn volgende verovering in de slaapkamer.
Nee, Charley (Charlie Plummer) rent niet
om te vluchten. Charley rent, elke ochtend,
met ijzeren discipline, in de hoop ergens tot
rust te komen. Dat lijkt hij te vinden wanneer
hij stuit op de groezelige paardenmenner Del
Montgomery (Steve Buscemi). Hij gaat voor
Del aan de slag als manusje-van-alles, wordt
onder de hoede genomen door de miskende
jockey Bonnie (Chloë Sevigny), en vindt een
onverwachte zielsverwant in het uitgerangeerde racepaard Lean on Pete.
Wie bij die omschrijving denkt hier met

net als alle mensen die hun geld inzetten op Lean on
Pete, al zijn hoop op dat dier. In die zin gaat de titel dus
uiteindelijk over Charley’s hoop.”
De keuze voor een Amerikaans verhaal maakte
Haigh niet doelbewust: “Ik val altijd eerst voor de personages, en vervolgens wonen ze waar ze wonen. Ik zie
mezelf niet als maker van Engelse films. Hier was ik geïnteresseerd in Charley. Zijn behoeften en verlangens,
daar kon ik iets mee. Al mijn films gaan uiteindelijk
over mensen die niet alleen willen zijn, en mede daarom is het verhaal van Charley net zo persoonlijk als het
verhaal van Weekend, ook al ben ik geen Amerikaan.
Natuurlijk is de wereld waarin hij opgroeit mij niet helemaal bekend, maar je kunt je documenteren en ik heb
ook een aantal maanden rondgebanjerd in de regio om
te proberen een gevoel te krijgen voor wat authentiek
aanvoelt en wat niet. Iedereen kan zich denk ik identificeren met de gevoelens van Charley, die geborgenheid
nodig heeft om verder te kunnen groeien als een jonge
man.”
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een melodramatisch tienerdrama te maken
te hebben – ‘een jongen en zijn paard’ –
heeft buiten het feit gerekend dat dit een film
is van Andrew Haigh. De Britse regisseur
vestigde zijn naam met de intieme relatiedrama’s Weekend (2011) en 45 Years (2015).
Met de coming-of-agefilm Lean on Pete, gebaseerd op de gelijknamige roman van Willy
Vlautin, zet Haigh zelfverzekerd een stap
naar het grootsere canvas van het immense
Amerikaanse landschap. De film ging vorig
jaar in première in de competitie van het
filmfestival van Venetië, waar Plummer de
Marcello Mastroianni Award voor beste
jonge acteur won.
Haighs moderne western speelt langs de
stoffige wegen en uitgestrekte vlaktes van
Oregon. Maar die weidse landschappen be-

nadrukken alleen maar hoezeer Charley geen
kant op kan. Ze worden gereflecteerd in de
ogen van Plummer, die een ijzersterke, ingetogen rol neerzet. Net als in zijn eerdere films
balanceert Haigh op de grens van weemoed
en optimisme. Hij beziet deze wereld vanuit
de jeugdige onschuld van Charley, zonder de
pijnlijke tragiek van de levens van bijpersonages als Del en Bonnie, die zonder uitzondering rijk en ingeleefd aanvoelen, te verdoezelen.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Lean on Pete GROOT-BRITTANNIË, 2017 | REGIE
ANDREW HAIGH | 122 MINUTEN | MET CHARLIE
PLUMMER, STEVE BUSCEMI, CHLOË SEVIGNY |
DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN VANAF 31 MEI 

Eye Filmmuseum Amsterdam
Info & tickets eyeﬁlm.nl
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nu te zien in de filmtheaters

1968

You Say You Want a Revolution
Vijftig jaar geleden kwamen studenten,
fabrieksarbeiders, jongeren en ﬁlmmakers in opstand tegen het gezag,
van Parijs tot Mexico-Stad. In hun handen
niet alleen stenen maar ook wendbare,
lichte 16mm-camera’s. Bij de vijftigste
verjaardag van de mei-revolutie in Parijs
onderzoekt het ﬁlmmuseum de geest van
’68 en de internationale lichting dwarse
ﬁlmmakers die toen opstond. Op het
programma staan ﬁlms uit het jaar 1968,
ﬁlms over ’68 en talkshows en debatten.
eyeﬁlm.nl/1968
t/m 27 mei
Tentoonstelling

Hito Steyerl, Wang Bing,
Ben Rivers
EYE Art & Film Prize

Het grensgebied tussen ﬁlm en beeldende
kunst is een belangrijk aandachtspunt
binnen het tentoonstellingsbeleid van
EYE. Om het belang hiervan te benadrukken hebben EYE en het Paddy and
Joan Leigh Fermor Arts Fund in 2015
een jaarlijkse prijs in het leven geroepen
ter stimulering van nieuw werk van een
kunstenaar/ﬁlmmaker die een belangrijke
bijdrage levert aan dit interdisciplinaire
gebied. Op de tentoonstelling rond deze
EYE Art & Film Prize is het werk te zien
van de eerste drie winnaars, die allen een
geëngageerd kunstenaarschap laten zien:
Hito Steyerl, Ben Rivers en Wang Bing.
eyeﬁlm.nl/eyeprize

Zaterdag 26 mei
Cinema Concert

Colin Benders vs
Fragment of an Empire

WINNER
BEST FILM
FILM BY THE SEA
VLISSINGEN

N O M I N AT I E

Colin Benders speelt live synthesizermuziek bij de première van de fonkelende
restauratie van Fragment of an Empire.
Hij componeerde deze score speciaal
voor EYE. De Russische klassieker werd
opgedragen aan mensen die zichzelf en
hun leven opnieuw ontdekken. Nu is de
ﬁlm eindelijk in complete versie te zien.
eyeﬁlm.nl/colinbenders

BEST FILM

WINNER

“VERFRISSEND, INTELLIGENT
EN SUBTIEL GEMAAKT!”
- VARIETY

vanaf 10 juni
Tentoonstelling

“MUST SEE”

- SAN JOSE MERCURY NEWS

Alex van Warmerdam
L’histoire kaputt

Een man tilt een groot zwart ding uit een
kast, er is een samengesteld meisje en
er zijn schepselen in een woud. Eye
brengt deze zomer nieuw werk van Alex
van Warmerdam samen in een speciaal
voor het ﬁlmmuseum ontworpen tentoonstelling.Alex van Warmerdam - L’histoire
kaputt is een eigenzinnige solo waarin
personages, objecten en situaties tot
leven komen in een raadselachtige,
strak geënsceneerde setting, omkleed
met groot geprojecteerde scènes uit
Van Warmerdams ﬁlms.
eyeﬁlm.nl/warmerdam

EEN FILM VAN FERENC TÖRÖK

© Bruno Barbey, 1968

26 april t/m 25 mei

HOMECOMING (1945)
AFTER THE WAR, THE TIME OF TRUTH

VANAF 10 MEI TE ZIEN
www.artifilm.nl

Antwerpen 8 – 14 juli
Cinema Zuid

Rotterdam 18 – 22 juli
Drijvend Paviljoen & LantarenVenster

Conte d’hiver (1992)
Eric Rhomer

Ontdek de onvergetelijke cinema van auteur par excellence Eric Rohmer,
auteur provocateur Brian De Palma en rive gauche-regisseur Alain
Resnais in drie wervelende zomercolleges bestaande uit lezingen van je
favoriete filmexperts en unieke filmvertoningen.

Phantom of the Paradise (1974)
Brian De Palma

Hiroshima Mon Amour (1959)
Alain Resnais
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Brian De Palma
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door Cristina Álvarez López & Adrian Martin

Femme Fatale (2002)

Het werk van Brian De Palma reduceren tot zijn
thematische stokpaardjes (voyeurisme, dubbel
gangers), of tot een formalistische trucendoos vol
seks en geweld, is véél te kort door de bocht,
betogen Cristina Álvarez López en Adrian Martin. 
Wanneer cinefielen hun verheven lijstjes van beste regisseurs aller
tijden maken, valt Brian De Palma (geboren in 1940, dus inmiddels 77
jaar oud) vaak al bij de eerste selectierondes af. Uiteraard heeft hij
over de hele wereld zijn fervente fans, bovendien in dit internettijdperk zichtbaarder en luidruchtiger dan ooit met hun talrijke extravagante, idolate websites. En er is altijd al een gestage stroom uiterst
gedetailleerde analyses vanuit een meer specialistisch perspectief
geweest – zie bijvoorbeeld het speciale dossier in het online tijdschrift LOLA (2013).
Maar als puntje bij paaltje komt, zijn er weinig filmliefhebbers die De
Palma gelijkstellen met regisseurs als Carl Dreyer, Roberto Rossellini, Orson Welles of Jean Renoir. Waar komt die weerstand vandaan?
Deels komt het door het soort films dat De Palma maakt: niet bepaald
humanistisch. En het humanisme – films die draaien om gelaagde,
rijkgeschakeerde personages, of thema’s in de traditionele literaire of
theatrale zin van het woord (liefde, dood, worsteling, hoop...) – blijft, of
we willen of niet, voor de meeste kijkers het hoogst haalbare.
Hoewel De Palma rond het maken van Casualties of War (1989) en
Carlito’s Way (1993) stelde dat hij zich in zijn films meer richting
karakterstudies bewoog, lijkt hij gedoemd om voor altijd te worden
geschaard onder de filmmakers die worden bestempeld als ‘koud’,
‘mechanisch’, ‘calculerend’ of zelfs ‘wreed en onverschillig’ (zoals
academicus David Thomson De Palma beschreef). Makers voor wie
personages slechts poppetjes of pionnen zijn in hun formalistische

Carrie (1976)

spelletjes. En mochten er toch spectaculaire verbeeldingen van seks
en/of geweld in die spelletjes voorkomen, zoals bij De Palma regelmatig het geval is, dan staan we oog in oog met een onzuivere cinema.
De filmmaker zelf ziet dit anders, zoals hij regelmatig in interviews te
kennen geeft en beargumenteert in de lange documentaire De Palma (Noah Baumbach & Jake Paltrow, 2015). Voor hem is wat hij maakt
juist zuivere cinema, die tot het uiterste benut wat cinema, en cinema
alleen, vermag: beweging, spektakel, actie, intrige, spanning, rampspoed, samengesmolten tot een onophoudelijke, nauwkeurig gechoreografeerde dans tussen de tegengestelde krachten van chaos en
beheersing.

Codewoord
Het is gemakzuchtig om De Palma’s werk te reduceren tot een parade
van duidelijk terugkerende thema’s: voyeurisme, opsluiting, dubbelgangers, grensoverschrijdend gedrag, psychologische blokkades,
gefaalde opstand, enzovoorts. Wat Thomas Elsaesser in The Persistence of Hollywood (2012) schrijft over Samuel Fuller, die in de jaren

29

DE FILMKRANT I.S.M. ROFFA MON AMOUR 
BIJLAGE #409 MEI 2018

Dressed to Kill (1980)

Passion (2012)

vijftig werkte in de marges van het Hollywood-studiosysteem, gaat
ook op voor De Palma: ‘Hoewel een thematische analyse uiteraard
tot het huiswerk van elke consciëntieuze criticus behoort, kan Fullers
uitzonderlijke genie daarmee niet afdoende worden gepeild. Niet de
thema’s die een regisseur kiest, maken zijn werk belangrijk, maar wat
hij ermee doet. (...) Wanneer men het over ‘thema’s’ heeft, is dat in
feite meestal een codewoord voor de visie van een regisseur, zijn stijl,
dat wat hem artistiek en moreel bezighoudt.’
Het is een goede les in mise-en-scène-kritiek, die ook vandaag de
dag, kort voor de release van zijn nieuwe thriller Domino, nog geldt
voor De Palma. Zoals Elsaesser opmerkte over Fullers The Crimson
Kimono (1959): ‘De nadruk ligt op asymmetrie en middelpuntvliedende
krachten, met een plot vol schijnbewegingen en doodlopende eindes
en een montagetechniek die ervoor zorgt dat zowel het verhaal als de
ruimte met horten en stoten voortschrijden.’

Complexe alchemie
De Palma werd relatief vroeg in zijn carrière, toen hij zijn reputatie
vestigde met een reeks sterke films - van Sisters (1973) tot Body Double (1984) - gezegend met enkele opvallend vooruitziende kritieken.
Zo omschreef de Frans-Amerikaanse criticus Michael Henry Wilson
in de uitgave American Directors Volume II (1983) treffend het soort
cinema dat De Palma wel maakt, afgezet tegen wat hij niet maakt: ‘In
tegenstelling tot Martin Scorsese is De Palma niet een kunstenaar die
creëert om zichzelf te uiten, maar een die zich uit om te creëren. Zijn
interesse ligt bovenal in het manipuleren van tekens en figuren, in
het ondergraven van codes en conventies, in de tegenstelling tussen
objectieve en subjectieve shots, in de complexe alchemie waarmee
fictie tot leven komt.’
Zo brengt het werk van De Palma je ertoe om een grootse (en vaak
ondergewaardeerde) traditie in de cinema onder de loep te nemen,
een specifieke esthetische en culturele context – zoals ook meesters
als Sergio Leone, Jerry Lewis, Kathryn Bigelow, Dario Argento, Joe
Dante, Bigas Luna en George Miller dat doen, of verder terug Alfred
Hitchcock, Henri-Georges Clouzot, Vera Chytilová, Fritz Lang en Akira
Kurosawa. Laten we zeggen: de grootmeesters van de zuivere cinema. Maar onzuiver als we zijn, vragen we ons af of er ook niet een
meer “sentimentele” benadering van de ervaring van De Palma’s films
mogelijk is, die net zo belangrijk en valide is.

Vlam van ontdekking
We hebben soms het vermoeden dat bepaalde regisseurs niet zozeer
belangrijk zijn vanwege de intrinsieke pracht van hun kunst, maar

Blow Out (1981)

eerder door de waarde die zij op een specifiek moment in het leven
van een kijker kunnen hebben. Sommige filmmakers kunnen cinefielen iets cruciaals geven: een nieuwe manier om het medium film te
bekijken, te begrijpen en ervan te genieten. Dat proces staat los van
de filmgeschiedenis en is meer verbonden met onze persoonlijke geschiedenis. Zo bezien doet het er niet toe of je als volwassene in de
jaren zeventig een kaartje kocht voor Carrie (1976) of in het online millennium als tiener ergens stuitte op Femme Fatale (2002): het geeft
dezelfde kick. De openbaring van De Palma’s werk is er al 55 jaar,
wachtend tot jij er op stuit.
Dat is overigens niet een ervaring die je maar eens in je leven hebt.
Diverse theorieën over de psychologische ontwikkeling van de mens
stellen dat geen enkele laag van het individu (baby, kind, tiener, et
cetera) ooit helemaal verdwijnt; ze blijven bestaan naast (en botsen
soms met) de volgende lagen. Op dezelfde manier kunnen we de ontdekking van De Palma keer op keer opnieuw beleven, telkens als we
op een grootse film van hem stuiten. Die opwinding is onuitputtelijk.

Uitdaging
Velen van ons kennen een De Palma-fase – zoals we ook Anaïs
Nin-fases of David Bowie-fases hebben. Daarmee willen we zeker
niet suggereren dat De Palma’s kunst in essentie adolescent is, met
als ideale kijker iemand als de verwonderde tiener die Keith Gordon
speelt in Dressed to Kill (1980), overdonderd door de magische werking van audiovisuele apparaten. Nee, dat zou die pedante humanisten weer in de hand spelen, door De Palma op een lagere trap in
de esthetische en culturele pikorde te plaatsen. De Palma biedt zijn
kijkers een uitdaging: om het zuivere en het onzuivere samen te omarmen en ze even vernuftig te verweven als hij dat in zijn filmtaal doet.
We kunnen ons levendig voorstellen hoe een ontluikende jonge filmmaker of criticus voor het eerst een film van De Palma ontdekt. Hoe
die De Palma’s uitbundige formele grilligheden in zich opneemt. Hoe
hem of haar de oren en ogen geopend worden door zijn overdonderende, grenzeloos inventieve trucs met tijd, ruimte, narratief en
perspectief. Wat we ons níét voor kunnen stellen is de cinema – of
een leven als cinefiel – zonder de oogverblindende, virtuoze, verbijsterende trukendoos die De Palma voor ons opentrok en die hij op het
hoogtepunt van zijn inventiviteit nog altijd onderzoekt.
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Alain Resnais

Welke rol speelt het geheugen in de films van Alain
Resnais? Is het geheugen persoonlijk of politiek,
chaotisch of rechtlijnig?

“Surely the facts are not in dispute.” De eerste woorden die gesproken worden in Alain Resnais’ Providence (1977), een film over een
teruggetrokken levende, stervende schrijver die een weinig vleiend
verhaal bij elkaar fantaseert over zijn familie. Nou ja, de eerste woorden ná zijn “Damn, damn, damn, damn”, als hij een glas wijn omstoot
nadat hij zich net tot alwetende verteller heeft verheven.
De feiten staan toch zeker niet ter discussie. Laat dat nou net wel het
geval zijn. Als de Franse filmmaker Alain Resnais (1922-2014) om één
ding bekendstaat zijn het zijn meanderende vertelstructuren, vol vragen over de betrouwbaarheid van wat zijn personages denken waar te
nemen of zich herinneren. Resnais is een van de makers die centraal
staat tijdens het Zomerfilmcollege van het Antwerpse Cinema Zuid en
het Rotterdamse Roffa Mon Amour. Dus bladerden wij door de atlas
van zijn werk, die je ‘een topografie van het geheugen’ zou kunnen
noemen, een richtingwijzer, een mindmap om te laten zien wat Resnais met het geheugen doet, het cruciale thema uit zijn belangrijkste
films Hiroshima mon amour (1959), L’année dernière a Marienbad
(1961), en Muriel ou le temps d’un retour (1963). (Zie kader voor een
korte beschrijving van de films.)

Collectieve amnesie
Na een aantal korte films, waaronder de onthullende en invloedrijke
documentaire Nuit et brouillard (1955) over de concentratiekampen,
brak Alain Resnais begin jaren zestig door met deze drie formeel
onconventionele films waarin hij de wisselwerking tussen geheugen
en tijd onderzocht. Thema’s die voor Resnais een duidelijke politieke
dimensie hadden. In een tijd waarin de oude generatie vanwege de
Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de massale collaboratie onder het Vichy- regime het verleden het liefst wilde vergeten en een
jonge generatie juist met twee benen in de realiteit stond en verandering eiste, hadden geheugen en tijd moeite elkaar te verdragen.
Geheugen heeft natuurlijk ook een persoonlijke, intieme dimensie.
Vergeten is soms ook een kwestie van overleven, ontdekte Resnais
naar eigen zeggen tijdens het filmen van Nuit et brouillard. “Als
men niet vergeet, kan men niet leven of functioneren”, heeft hij ooit
gezegd. Vanuit het individu is die behoefte te begrijpen, maar die
opmerking leverde hem nogal wat commentaar op. Hij leek de ‘collectieve amnesie’ in Europa ermee te onderschrijven, waarmee handig
‘vergeten’ werd dat Europa de nazi’s zo lang hun gang had laten gaan.
Als je geheugen en tijd in een grafiek zou afzetten tegen de persoonlijke en collectieve behoeftes om te onthouden of vergeten, ontstaan
allerlei dramatische spanningen. De films van Resnais zijn emotionele
(Hiroshima), speelse (Marienbad) en intellectuele (Muriel) verbeeldingen van die spanningen.

De locatie van het geheugen
Drie jaar voor Hiroshima mon amour filmde Resnais Toute la mémoire
du monde (1956; in HD te zien op YouTube), over de Parijse Bibliothèque Nationale. Omdat de mens een kort geheugen heeft, zegt de
vertelstem, verzamelt hij talloze geheugensteunen. Zoals het archief

door Ronald Rovers

van boeken en documenten in een bibliotheek. Een bibliotheek kun
je zien als een enorm, uitgestrekt geheugen van de mensheid. Een
soort externe harde schijf. Een fysieke cloud. Resnais onderzoekt in
Toute la mémoire de ordening van dat geheugen, de weg die nieuwe publicaties afleggen tot ze de lezer bereiken, de creatie van een
catalogus met sleutelwoorden die dit wereldgeheugen ontgrendelen
en openzetten. Ergens tussen al die observaties kiest Resnais een
woord dat misschien zijn eigen films ontsluit, dat we kunnen gebruiken voor een topografie. “In Parijs zitten woorden opgesloten in de
Bibliothèque Nationale.” Blijkbaar helpt een bepaalde indexering
lezers om de juiste woorden te vinden, suggereert de stem, maar de
woorden zelf willen vrij zijn.

Tegenspraak
Diezelfde spanning vind je in Hiroshima, Marienbad en Muriel ten
aanzien van geheugen. Herinneringen lijken geordend, eenduidig en
waar, maar worden tegengesproken door andere herinneringen. In
Marienbad: Hij: “Ik zag je vorig jaar in Marienbad.” Zij: “Ik herken je
niet.” In Hiroshima: Hij: “Je zag niets in Hiroshima. Niets.” Zij: “Ik zag
alles.” Het is de spanning tussen feiten en het individu dat die feiten
voor eigen rust of gewin verdraait. In Muriel benadert Resnais het probleem van ongemakkelijke feiten uit een ongemakkelijk verleden van
een andere kant.
“Kunnen we nou eens niet klaar zijn met het verleden?”, schreeuwt
een wanhopige Hélène in Muriel. Nee, dat kan niet, zegt Resnais. Zijn
personages zitten gevangen in de tijd. Voor altijd, zoals de Canadese
filmschrijver James Quandt het verwoordt in een kort essay bij de
Criterion-uitgave van Muriel, “hun aanstaande vertrek aankondigend,
maar aanblijvend in een soort gewilde stilstand, nooit ontsnappend
aan hun geschiedenissen, ook al verzinnen ze nieuwe (Hélène’s
oude geliefde Alphonse), verbergen ze het verleden achter amnesie
(Hélène) of proberen ze gewelddadig boete te doen (haar stiefzoon
Bernard).”
Misschien kun je deze drie films zien als krachten die op elkaar inwerken. Ze vormen een onbedoeld drieluik, waarvan de losse delen met
elkaar in dialoog en discussie gaan.
Die opmerking over vergeten om verder te kunnen leven maakte
Resnais namelijk na het verschijnen van Nuit en brouillard, dus dat
zal ergens in 1955, 1956 geweest zijn. Misschien was het puur een
persoonlijke opmerking. Misschien moest hij vergeten wat hij had
gezien van de kampen en extrapoleerde hij die allerindividueelste
behoefte met Hiroshima mon amour naar iets groters, naar een collectieve behoefte om verder te komen. Onderzocht vervolgens op een
speelse manier de kronkelingen, de manipulaties en de niet-lineaire,
niet-chronologische natuur en het wensdenken van ons geheugen in
Marienbad. En keerde met Muriel terug bij het besef dat het verleden
zich niet laat wegdenken. Maar ook daar laat Resnais grijstinten bestaan want herinneringen zijn onbetrouwbare vertellers. “Het is iets
wat je me schreef”, zegt zij in Hiroshima mon amour. “Dat heb ik nooit
geschreven”, zegt hij. “Het was iets wat je tegen me zei”, zegt ze dan,
alsof ze die eerste zin nooit heeft uitgesproken. Zo kan een gesprek
in de vroege films van Resnais opeens van richting veranderen. En als
je dat doortrekt: zo zou de geschiedenis ook opeens van richting kunnen veranderen. Als we even niet opletten.
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Het geheugen van de locatie
Wat het kijken nog gelaagder maakt, is dat zowel in deze drie films
als in Nuit et brouillard de plekken, de locaties zelf ook een vorm van
geheugen zijn. In Hiroshima speelt het verhaal zich af op een plek die
tien jaar daarvoor is weggevaagd door een atoombom, in zekere zin –
want elk spoor van de geschiedenis verdween in het vuur – een plek
zonder geheugen. In Muriel is Boulogne de geboortestad van een
van de personages, weer een stad die door bombardementen (aan
het eind van WO II) is weggevaagd. Het is de afwezigheid van (vernietigde) gebouwen en straten en (dode) mensen die herinnert aan het
verleden. Misschien heeft Hélène daarom een ander verleden in huis
gehaald. Letterlijk, door vanuit huis antiek te gaan verkopen.
In Marienbad dwalen we door de gangen en de tuinen met eindeloze
rijen beelden, terwijl we luisteren hoe X herinneringen ophaalt die we
vervolgens verbeeld zien, net als A’s ontkenning van die herinneringen. Ook hier laat Resnais de plek samenvallen met het geheugen.
De gangen en de tuinen zijn het geheugen. Volgens Resnais was de
film een poging “om te zien of het mogelijk is om, ook al is het op
een ruwe manier, de werking van het denken te laten zien, niet in de
realiteit, maar in de geest van de personages”. Filosoof Gilles Deleuze
zag het breder: hij vond Resnais’ verbeelding van het geheugen nauw
aansluiten bij zijn eigen idee van het virtuele verleden (virtueel, want
wat weten we er nou echt over) als een wereldgeheugen waarin we
bewegen als vissen in een oceaan.

Obsessie
Vergeet het cliché dat deze drie films van Resnais vanwege hun formele
strengheid ingewikkeld zouden zijn. Marienbad moet je zien als muziek,
een dans of een mysterieus bewegend schilderij, schreef iemand ooit.
Het is juist de verbeelding van een eenvoudige gedachte, prachtig uitgevoerd. De romanticus zal zeggen: de gedachte dat je iemand kunt verleiden. De realist zal zeggen: de gedachte dat je mensen alles wijs kunt
maken, als je het maar vaak genoeg blijft zeggen.
De films van Resnais zijn onverminderd actueel. De tijd laat zich nog
steeds niet wegdenken, en de vraag wat feiten zijn schreeuwt in de
media om aandacht. Je zou zijn films alleen al moeten bekijken als je
wilt begrijpen hoe in het publieke debat in de loop van de tijd steeds
inventiever en manipulatiever met informatie is omgesprongen. Hoe
woorden en betekenissen als schaakstukken over het bord worden
geschoven. Ze zijn ook nog steeds relevant als je wilt begrijpen hoe
een nationaal of een persoonlijk verleden doorwerkt in het heden. Wat
doet pijn met de feiten? Waar en hoe verstop je de sporen van een
ongewenst verleden? Moet je dat verleden altijd onder ogen zien?
Maar voor Resnais zelf en ongetwijfeld voor de liefhebbers van zijn
vroege films ligt het primaat bij de kunst. “Met Marienbad bracht Resnais de cinema verder dan die ooit is gekomen zonder zich zorgen te
maken over de vraag of het publiek zou volgen”, zei tijdgenoot JeanLuc Godard in 1962, een andere dilettant uit de groep filmvernieuwers
van de Nouvelle Vague. “Als hij een schrijver of een dichter was, zou
het niet uitmaken – maar in de cinema hoor je je zorgen te maken
over je publiek. Alain weet dit en daarom lijkt hij zo tegenstrijdig en
mysterieus. Hij probeert zijn obsessie met zijn kunst te verbergen.”



Hiroshima mon amour (1959)
Een Franse vertelster (zij) en een Japanse
man (hij) beleven anderhalve dag een kortstondige relatie in Hiroshima. Beelden van
verminkte slachtoffers van de atoombom zijn
versneden met beelden van hun verstrengelde lichamen. Zij vertelt over haar verleden,
onder meer over haar relatie met een Duitse
soldaat tijdens WO II en de straf die ze daarvoor kreeg. Hij zegt dat ze liegt en de feiten
verdraait, dat ze geen geheugen heeft. Ze
trekt parallellen tussen haar geboortedorp
Nevers en Hiroshima. Hij zegt dat ze niets
weet van Hiroshima.

L’année dernière à Marienbad (1961)
In een luxehotel probeert een man (X) een
vrouw (A) ervan te overtuigen dat ze elkaar
hier een jaar geleden ontmoetten en een
affaire hadden met de belofte elkaar opnieuw
te zien. Zij blijft zeggen dat hij zich vergist en
dat ze zich niets kan herinneren. Een derde
man lijkt de echtgenoot te zijn van de vrouw.
Ten slotte verlaten de man en de vrouw samen het hotel.

Muriel ou le temps d’un retour (1963)
In het Noord-Franse stadje Boulogne leeft
antiekhandelaar Hélène tussen de spullen
die ze verkoopt. De aandacht voor personages en stemmen in de twee genoemde films
verschuift hier naar een meer prominente rol
voor objecten. Net als de oude geliefde die
Hélène ontvangt en het titelpersonage dat
niet verschijnt, krijgen de objecten in het appartement de contouren van geesten uit het
verleden.
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het hart heeft altijd
redenen die het verstand
niet kent

De vakantiefilms van Rohmer: Pauline à la plage

door André Waardenburg

Vakantie

Geen fratsen had de camera van Eric Rohmer. Hij
was vooral geïnteresseerd in het conflict tussen
woorden en daden. En toch was Rohmer ook een
subtiel stilist.

Pauline à la plage (1983)

Het werk van de Franse cineast Eric Rohmer (1920-2010) wordt gekenmerkt door een elegante eenvoud. Zijn stijl is ontdaan van fratsen. Zijn camera observeert vanaf discrete afstand simpelweg de
personages volgens het shot-tegenshotprincipe. Soms monteert hij
niet maar her-kadreert de camera: een pan naar link of rechts. Die
herkadreringen hebben altijd een functie. Ze wijzen je ergens op, iets
waarvan Rohmer wil dat je het ziet. Bij hem geen acteurs die personages worden, zoals Gary Oldman die verdwijnt in Churchill, maar
personages die zo dicht mogelijk bij de acteurs liggen. Hun spel is
daardoor uiterst naturel, al is een zekere theatraliteit hen niet vreemd.
Mensen die niet van Rohmer houden, noemen dat ‘typisch Frans’.
Een ander cliché over de Franse cinema, dat er veel gepraat wordt
(over de liefde), kleeft ook aan het werk van de man die bij de nouvelle
vague hoorde, maar tegelijkertijd zo’n tien jaar ouder was dan Truffaut,
Godard en Chabrol.
Er wordt inderdaad veel gepraat, ook nog eens in literaire volzinnen,
maar thematisch gaat het bij Rohmer nou juist over de kloof tussen
woord en daad: zijn personages handelen bij uitstek anders dan de
gedachten die ze over hun gedragingen uitspreken. Soms proberen
ze die afwijkende gedragingen - hun werkelijke handelen - dan weer
goed te praten via een onnavolgbaar betoog. Bij Rohmer houdt men
zichzelf en de ander constant voor gek. Men denkt het eigen handelen te doorgronden maar wat de kijker ziet, toont iets anders. Het hart
heeft altijd redenen die het verstand niet kent.

Rohmers oeuvre is op te delen in drie reeksen. De ‘Zes morele vertellingen’ (meestal vanuit mannelijk gezichtspunt, 1963-1972), gevolgd
door de ‘Comedies et proverbs’ (meestal vanuit vrouwelijk gezichtspunt, 1981-1987), waarna nog de ‘Vertellingen van de vier seizoenen’
(vanuit meervoudig perspectief, 1990-1998) volgden. Tussendoor
maakte hij ook enkele opvallende historische films, zoals Die Marquise von O... en Perceval le Gallois. Zijn laatste film was in 2007 het
pastorale herdersdrama Les amours d’Astrée et de Céladon. Rohmer
stierf in 2010, op 89-jarige leeftijd.
Zijn films gaan over mensen die gewone dingen doen: wandelen, praten, feestjes bezoeken en op vakantie gaan. Vooral de vakantiefilms
als Pauline à la plage, Le rayon vert en Conte d’été, zijn een genoegen om te zien. Al was het maar omdat mensen tijdens vakantie de
tijd hebben om over zichzelf en hun plek in de wereld na te denken
of gestimuleerd worden zichzelf opnieuw te definiëren. Hun beste of
slechtste gedrag komt naar boven, juist omdat ze voor even uit hun
dagelijks leven zijn ontsnapt.
Neem Pauline à la plage, winnaar van de Zilveren Beer in 1983. Hierin
gaat de net gescheiden Marion met haar nichtje Pauline op vakantie
aan de kust van Normandië. Ze ontmoet surfer Pierre, die vroeger
smoorverliefd op haar was, maar verkiest flierefluiter Henri die stiekem iets begint met een strandverkoopster. Ondertussen beleeft Pauline haar eerste romance. In Pauline à la plage houden personages
elkaar en de ander voor de gek. “Liefde moet branden” verkondigt
Marion, om vrij snel erna in bed te duiken met vrije vogel Henri, voor
wie vrouwen slechts een verovering zijn. Romanticus Pierre idealiseert Marion maar ziet niet in dat zijn ziekelijke jaloezie afstotend is.
De 15-jarige Pauline, het enige personage met beide benen op de
grond, dreigt ondertussen slachtoffer te worden van de amoureuze
manipulaties van de volwassenen om haar heen.

Stilist
“Ik zeg niets, ik laat zien; ik laat mensen zien die bewegen en praten”,
zei Rohmer over zijn oeuvre, waarbij het aan de kijker was om bij het
getoonde eventueel een moraal te bedenken. Met het citaat deed
Rohmer zich overigens tekort als cineast. In Pauline à la plage en
zijn andere werk toont hij zich een fijnzinnig formalist. Zo begint en
eindigt de film met het openen en sluiten van een hek (equivalent van
het open- en dichtgaan van theatergordijnen) en keren de primaire
kleuren rood, wit en blauw (niet toevallig ook te zien op een reproductie van Matisse’ La blouse roumaine) terug in zijn mise-en-scène. Met
natuurlijk ook een symbolische betekenis: ze verstevigen de thematiek van lust en passie versus aardsheid en onschuld. In de enscenering van de actie, die precies zeven dagen beslaat, keren een aantal
locaties terug: de trap naar het strand, de tuin van het huis waar Marion en Pauline verblijven en het huis van Henri. Ook de dijk boven het
strand is cruciaal, als kruispunt van alle personages die naar elkaar
verlangen, elkaar bedriegen of juist de ander willen. De lila hortensia’s
die Pauline meermalen bewondert, zijn een week later verwelkt, net
als de liefde van Marion voor Henri. Hoewel taalgericht is Rohmer altijd ook een subtiel stilist.
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de straal van
de ware liefde

De vakantiefilms van Rohmer: Le rayon vert

door Mariska Graveland

Voor Le rayon vert liet Eric Rohmer zich inspireren
door Jules Verne. Een jonge Parisienne gaat alleen
op vakantie naar Biarritz, waar het wachten is op de
groene straal bij zonsondergang.

In Le rayon vert (1986), Rohmers vijfde film uit zijn Comédies et
proverbes-cyclus, praat een aantal vrouwen over Jules Vernes gelijknamige romantische vertelling. Daarin beschrijft Verne een meteorologisch fenomeen: de groene straal uit de titel. Heel soms kun je, bij
een extreem heldere lucht, net als de zon ondergaat, de allerlaatste
zonnestraal zien flitsen als een felgroene straal. Dat heeft te maken
met lichtbreking in de atmosfeer, maar Verne is poëtischer en vergelijkt die straal met de ware liefde. Wie de straal ziet, krijgt weer contact met zichzelf en leert zijn eigen en andermans gevoelens beter
begrijpen.
Zo’n inzicht heeft de hoofdpersoon uit Rohmers kalme vertelling wel
nodig. Parisienne Delphine loopt met haar ziel onder de arm nadat
haar vriendin hun gezamenlijke zomervakantie heeft afgezegd. Ze
reist vervolgens naar Cherbourg, de Alpen en Biarritz, maar kan niet
genieten omdat ze zich nergens op haar gemak voelt. Totdat de groene straal helpt.

Le rayon vert (1986)

Speelkaarten

Relaxt realisme

Groen, de kleur van de jeugd, van de natuur, van geloof, keert op allerlei manieren terug in Rohmers fijn meanderende film. In de kleding
van de vrouwen, in de groenten die Delphine eet, het ouderwetse
souvenirwinkeltje, in de speelkaarten die ze op straat vindt met goede
en slechte voortekenen voor haar liefdespad.
Flirten is als een kaartspel, luidt een van de vele ongevraagde liefdesadviezen die ze te horen krijgt, ditmaal van een vrijzinnige Zweedse toeriste die vindt dat je je niet gelijk in de kaarten moet laten
kijken bij een eerste ontmoeting. “Maar mijn handen zijn leeg”, zegt
Delphine. Voor haar gaat dat flirten niet vanzelf, ze voelt zich anders
dan anderen, en dat zegt de groep extraverte mensen ook over haar:
“Ze is anders dan wij.” Delphine hoopt dat de liefde gewoon op een
dag op haar afkomt, want zelf kijkt ze liever de kat uit de boom. “Doe
iets!” roept een vriendin streng, die haar via de harde aanpak uit
haar schulp probeert te krijgen. Je moet de liefde een handje helpen,
vindt ze. Maar na een ontmoeting met een man voelt Delphine zich
’s avonds thuis juist eenzamer. Het is voor haar makkelijker om met
structurele eenzaamheid om te leren gaan. Dat liefde als een groene
straal inslaat, als een zwaard, zoals een van de vrouwen de groene
straal omschrijft, zal ze nog moeten ervaren.

Le rayon vert won met zijn ‘relaxte realisme’ in 1986 de Gouden
Leeuw op het Filmfestival van Venetië. Rohmer laat een onopgesmukte wereld zien, die ons ‘terugbrengt naar de dingen zelf’, zoals de
religieuze Rohmer ooit schreef, om God te vinden in het aangezicht
van zijn schepping. Hij maakt gebruik van onversierde beelden en
dialogen – een alledaags gesprek, de inval van natuurlijk licht. Die illustreren zijn idee dat de grootste kracht van film ligt in het tonen van
Gods wonder en deze getrouw binnen het filmkader te isoleren, te
reproduceren en zo te verheffen tot een metafoor voor het leven. Zo
is een terugkerend beeld in Rohmers films dat van bomen die buigen
door de wind: de natuur beweegt zich op zijn eigen voorwaarden en is
onverschillig over het lot van de mens.
Maar ook atheïsten kunnen geraakt worden door Rohmers sensitieve manier van filmen. Hij weet haarfijn alle subtiele gevoelens van
Delphine over te brengen en diep door te dringen in het hoofd van
deze verlegen, terneergeslagen vrouw die eerst weer in contact met
zichzelf moet komen voordat ze de wereld tegemoet kan treden. Die
wereld zit vol medelijden met haar, als ‘vrouw alleen’, maar zij vindt
zichzelf niet zielig. Toch stromen de tranen soms, zomaar, omdat ook
zij ernaar verlangt om zichzelf te kunnen zijn, bij iemand die echt oog
voor haar heeft. Rohmer heeft dat.


Antwerpen | 88 --14
14juli
juli

Cinema Zuid
Waalsekaai 47
2000 Antwerpen

Brian De Palma & Eric
Eric Rohmer
Rohmer €135
€135 (Studenten
(Studenten€70)
€70)
Dagelijks colleges en diverse aansluitende
aansluitende filmvertoningen
filmvertoningen

MEER INFO & TICKETS
www.cinea.be

Brian De Palma €75 (Studenten
(Studenten €40)
€40)
Dagelijks colleges en diverse aansluitende
aansluitende filmvertoningen
filmvertoningen
Eric Rohmer €75 (Studenten €40)
€40)
Dagelijks colleges en diverse aansluitende
aansluitende filmvertoningen
filmvertoningen
Colleges duren 1,5 uur en
en zijn
zijn Engels
Engels gesproken
gesproken

Conte
Conte d’automne
d’automne (1998)
(1998) Eric
Eric Rohmer
Rohmer

Sisters
Sisters (1973),
(1973), Brian
Brian De
De Palma
Palma

Rotterdam | 18
18 --22
22juli
juli
Brian De Palma & Alain
Alain Resnais
Resnais €165
€165 (Studenten,
(Studenten,Cineville,
Cineville,CJP
CJP€130)
€130)
Dagelijks colleges en diverse aansluitende
aansluitende filmvertoningen
filmvertoningen

LantarenVenster
Otto Reuchlinweg 996
3072 MD Rotterdam

Brian De Palma €100 (Studenten,
(Studenten, Cineville,
Cineville, CJP
CJP €75)
€75)
Dagelijks colleges en diverse aansluitende
aansluitende filmvertoningen
filmvertoningen
Alain Resnais €100 (Studenten, Cineville,
Cineville, CJP
CJP €75)
€75)
Dagelijks colleges en diverse aansluitende
aansluitende filmvertoningen
filmvertoningen

MEER INFO & TICKETS
www.roffamonamour.
www.roffamonamour.com/
com/summerfilmschool
summerfilmschool

Colleges duren 1,5 uur en
en zijn
zijn Engels
Engels gesproken
gesproken

Boby Double
Boby
Double (1984),
(1984), Brian
Brian De
De Palma
Palma

Drijvend Paviljoen
Tillemakade 99
3072AX Rotterdam

Muriel
Muriel ou
ou le
le temps
temps d’un
d’un retour
retour (1963),
(1963), Alain
AlainResnais
Resnais

“Filmmakers
Filmmakers hebben
hebben duizenden geheimen,
Summer
kennen!”
Summer Film
Film School
School leert ze u kennen!

internationaal
podiumkunsten
amsterdam

7 juni – 1 juli 2018
hollandfestival.nl
SIGHT MACHINE
TREVOR PAGLEN, KRONOS
QUARTET

Muziek van o.a. Steve Reich
en Laurie Anderson met live
video-feed van Trevor Paglen
15 juni, Muziekgebouw
DER MÜDE TOD
FRITZ LANG

Filmklassieker van Fritz Lang,
op piano begeleid door George
Benjamin (componist in focus)
16 juni, Pathé Tuschinski
ONE OR SEVERAL TIGERS
HO TZU NYEN

De gecompliceerde relatie
tussen tijger en mens in een
theatrale video-installatie
8 – 11 juni, Frascati

THE ARTIST & THE PERVERT
GEORG FRIEDRICH HAAS,
MOLLENA LEE WILLIAMS-HAAS
Documentaire over de kinkrelatie tussen een Oostenrijkse
componist en Amerikaanse
schrijfster
12 juni, Westergasfabriek /
Het Ketelhuis

www.amsterdamspanishfilmfestival.com
OIKOSPIEL II: HEAT CANTATA
DAVID KANAGA, MAZE,
CLARON MCFADDEN, MATTIJS
VAN DE WOERD

Surrealistische hondenopera
als live computergame op groot
scherm met live muziek
24 juni, Muziekgebouw

END CREDITS
STEVE MCQUEEN

Museale video-installatie toont
de perverse aard van politieke
discriminatie en vervolging
9 – 28 juni, Loods 6

DEAR ESTHER
JESSICA CURRY, THE CHINESE
ROOM, JOANNA L’ESTRANGE
Poëtische computergame
live gespeeld als innovatieve
theaterbeleving
24 juni, Muziekgebouw
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De rebelse Franse cineasten en cinefielen die Godard, Truffaut &
co inspireerden om tijdens mei ’68 de gordijnen in Cannes dicht
te trekken waren gefascineerd door klassieke, conservatieve
Hollywood-filmmakers. Omgekeerd zagen jonge Amerikanen in de
films en het activisme van de Europeanen een vrijheid die hun verlangen versterkte om het Hollywoodjuk af te werpen. DOOR IVO DE KOCK
De priemende blik van een jonge vrouw, gevolgd door,
eerst, de explosie van een glazen villa op een heuvel,
dan die van een hele hoop consumptiegoederen. Geen
film(einde) vat de geest van 1968, het verlangen van
jongeren om de stekker uit het systeem te trekken, met
een krachtiger metafoor dan Michelangelo Antonioni’s
Zabriskie Point (1970). Maar door van deze MGM-productie een mix van Europese arthouse en Amerikaanse
undergroundcinema te maken ergerde de Italiaanse
regisseur critici én publiek. Dat Zabriskie Point tegencultuur en rebelse jongeren tot motor van de destructie
en hergeboorte van de (kapitalistische) volwassenenwereld maakte, drong pas later door. Antonioni vertelt
“het verhaal van een zoektocht naar bevrijding. Verandering ontstaat in een chaos van producten en consumptie, verspilling en armoede, berusting en revolte,
onschuld en geweld.”

Kijken naar Europa

Een jaar voor mei ’68 trok Martin Scorsese naar Europa
op zoek naar filmfinanciering. Hij kwam terecht bij het
Koninklijke Belgische Filmarchief, toen de drijvende
kracht achter het festival voor experimentele cinema
EXPRMNTL. Zijn scenario werd er bekroond en met de
prijs, die bestond uit een voorraad filmspoelen, draaide hij zijn eerste kortfilm The Big Shave (1968). Een
taboedoorbrekende film met een zich tot bloedens toe
scherende man, als metafoor voor het zichzelf met de
Vietnamoorlog verminkende Amerika.
Terwijl in Frankrijk de meirevolte uitbreekt en Godard Cannes opschudt door zijn (geslaagde) oproep om
het festival als steunbetuiging aan de opstand stil te
leggen – want “wij spreken over solidariteit en jij over
travellings en close-ups, je bent een klootzak” – ondersteunt Scorsese in de V.S. de anti-oorlogsbeweging
met vertoningen van The Big Shave. De brutaliteit van
de film shockeert, maar weerspiegelt het door geweld
getekende klimaat. De Vietnamoorlog, gewelddadige
confrontaties tijdens de burgerrechtenstrijd, politieke
moorden (Malcolm X, Martin Luther King, de Kennedy’s), rassenrellen na politiegeweld, repressie van
protest tijdens de Democratische Conventie in Chicago
(1968) en het bloedbad op Kent State University (1970),
waarbij vier protesterende studenten werden doodgeschoten en nog vele meer gewond raakten door toedoen
van de Nationale Garde, maakten het gewelddadige
karakter van de Amerikaanse geschiedenis overduidelijk. Amerikaanse jongeren ontwikkelden ook zonder
‘Parijs’ een gevoel van rebelse woede.
Maar voor beginnende filmmakers zoals Peter
Bogdanovich (Targets, 1968), Francis Ford Coppola
(The Rain People, 1969), Brian DePalma (Greetings,
1968), Mike Nichols (The Graduate, 1967), George
Romero (Night of the Living Dead, 1968), Dennis Hopper (Easy Rider, 1969), John Cassavetes (Faces, 1968),
Robert Altman (McCabe & Mrs Miller, 1971), Jerry
Schatzberg (Panic in Needle Park, 1971), Bob Rafelson
(Five Easy Pieces, 1970), Alan J. Pakula (Klute, 1971),
Hal Ashby (Harold & Maude, 1971), Terrence Malick

(Badlands, 1974) en William Friedkin (The French Connection, 1971) was de invloed van de Europese cinema
wél bepalend. Zij vonden in Europa voedsel voor hun
afwijzing van de Hollywood-waarden en het artificiële
karakter van klassieke Amerikaanse films. Resultaat
was een dynamiek die, samen met de instorting van
het studiosysteem, ook ‘oudere’ filmmakers de vrijheid
gaf om sterke, extreme films te maken. Getuige Bonnie
and Clyde (Arthur Penn, 1967), The Wild Bunch (Sam
Peckinpah, 1969), The Killing of Sister George (Robert
Aldrich, 1968) en The Anderson Tapes (Sidney Lumet,
1971).

De erfenis van Godard

“De geschiedenis wordt geschreven door de eigenaars
van pennen, typemachines en camera’s”, stelt Haskell
Wexler, “in 1968 schreven jongeren die de officiële geschiedenis negeerden zélf geschiedenis. Het was een
krankzinnige, chaotische tijd waarin het establishment
weigerde te erkennen wat er leefde bij de mensen. Ik
besloot een film te maken die de opwinding, energie en
woede zichtbaar maakte. Een film die weerspiegelde
wat er gebeurde in mijn land.”
Dat werd Medium Cool (1969), een film “over een
cameraman en zijn geweten. Die cameraman ben ik.”
Medium Cool gaat over wapenbezit, politiegeweld, racisme, seksisme, oorlog en protest. Maar ook, zoals de
naar de Canadese mediatheoreticus Marshall McLuhan
verwijzende filmtitel (“the medium is the message” &
‘cool’ media) aangeeft, over media en beeldcommunicatie. Wexler: “Ik maakte beelden en ik wou dat ze mijn
levensvisie uitdrukten. Film moet de spontaniteit, chaos en onvoorspelbaarheid van het leven weerspiegelen.”
Hij liet zich inspireren door John Cassavetes, voor
wie een film tijdens het draaien blijft transformeren,
maar vooral ook door de Nouvelle Vague-cineasten die
werkten op locatie met een kleine filmploeg en licht
materiaal. De knipoog naar Jean-Luc Godard (“Vanavond Brigitte Bardot en Jack Palance in een controversiële film van de Franse regisseur Jean-Luc Godard,
Le Mépris”, verkondigt een tv-zender) is geen toeval.
Wexler wou de grenzen tussen ‘verhalende cinema’ en
‘films maken in de realiteit’ doorbreken en herkende
zich in Godards visie.
Met name in de opvatting dat je, wanneer je een
fictiefilm maakt, objecten in de wereld fotografeert en
dus documentair te werk gaat, terwijl je bij een documentaire keuzes maakt wat betreft kadrering, selectie
en montage waardoor je ook de werkelijkheid manipuleert. “Documentaire is gewoon een ander soort fictie”,
zegt Wexler, “als documentairemaker wist ik dat ik
dieper in de realiteit van een scène kon doordringen
door dingen te arrangeren, te organiseren, door te spelen met realiteit.”
Medium Cool speelt tijdens de Democratische Conventie van 1968 in Chicago, toen de partij besloot zich
niet openlijk tegen de Vietnamoorlog te kanten én
het “Hell no, we won’t go”-protest gewelddadig werd
onderdrukt door de politie. De betogers scanderen
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naast “No more war” ook “De hele wereld kijkt toe” en
Wexler toont via een radicaliserende televisiecameraman hoe beelden en boodschappen door de media
gemanipuleerd worden. Zijn kluwen van documentaire
en fictiebeelden vat het klimaat van ’68 ‘made in USA’
perfect.

d
o
o
w
y
l
l
o
H
op

New Hollywood

ZABRISKIE POINT

Het onderdrukte geweld dat even plots als brutaal aan
de oppervlakte komt in Medium Cool, In Cold Blood,
Bonnie and Clyde, The Night of the Living Dead, The
Wild Bunch én Zabriskie Point maakte definitief een
einde aan de flowerpower en de sixties. De jaren zeventig begonnen in een rebelse sfeer, maar al snel werd de
toon donker en paranoïde. De periode blijkt een goudmijn wanneer de stuurloos geworden filmindustrie,
gesterkt door het commerciële succes van roadmovie
Easy Rider, denkt te kunnen cashen door in te spelen
op jeugdcultuur. Een buitenkans voor een nieuwe generatie die droomt van haar eigen Nouvelle Vague. New
Hollywood is geboren en zal pas doodverklaard worden
bij Michael Cimino’s Heaven’s Gate-debacle in 1980.
Het is een vruchtbare periode met energieke, gedurfde,
eigenzinnige en intelligente films die ergens over gaan.
Films die er niet voor terugschrikken mythes te ontluisteren en Amerikaanse archetypes te ondergraven.
Die drang naar subversiviteit was verbonden met
het gevoel van woede en wantrouwen dat leefde bij de
jongeren, maar ook met het realisme dat filmmakers in
Europese cinema ontdekten. Samen met aandacht voor
‘marginale’ personages en seksualiteit, het vervangen
van morele oordelen door een kritische blik, het doorbreken van conventionele regels over hoe je een verhaal vertelt én het zichtbaar maken van de mechanismen van het medium film. Toch werd de ‘andere’
cinema van New Hollywood nooit echt subversief of
radicaal revolutionair. Daarvoor verdween de euforie
van de rebellie en het geloof in een maakbare toekomst
te snel. Verwarring en pessimisme temperden het verzet.
Peckinpah’s einde-van-een-tijdperkgevoel (The
Wild Bunch, Pat Garrett & Billy the Kid) sloeg om in
verbittering (The Killer Elite, Bring me the Head of
Alfredo Garcia), Arthur Penns zwanenzang van de
tegencultuur (Alice’s Restaurant) leidde de angstcultuur in (Night Moves) en paranoia en geweld namen het
over. Samenzweringen (The Parallax View, Three Days
of the Condor, Chinatown), moorden (Nashville) en
extreem geweld (The Last House on the Left, Rollerball,
Taxi Driver) creëerden een sfeer van desillusie en verwarring.
“Jarenlang was het eenvoudig, de slechten waren
indianen en de goeden blanken”, zegt Arthur Penn in
Chris Markers Le fond de l’air est rouge, “de man met de
zwarte hoed was de slechterik, die met de witte hoed de
held. Heel eenvoudige tekens. Nu is het moeilijker: we
weten niet of de mensen die straffen uitdelen beter zijn
dan zij die gestraft worden. Die ambiguïteit leidt tot
grote angst bij de Amerikanen.” Zo’n angstgevoel kan
omslaan in woede. Wanneer in Sidney Lumets Network
(1976) de ‘gekke’ tv-presentator (vertolkt door Peter
Finch) “I’m mad as hell and I’m not going to take this
anymore” uitschreeuwt, is hij een explosieve cocktail
van angst en woede.
Maar verwarring is controle, wist het establishment, en het trauma veroorzaakt door het Watergateschandaal zorgt voor een kantelmoment in de Amerikaanse geschiedenis. Chaos en pessimisme vernietigen
het utopische, revolutionaire elan van de sixties maar
wekken tegelijk de behoefte aan een goed gevoel op.

Wanneer president Jimmy Carter in een moralistische
‘malaise’-toespraak waarschuwt voor wat socioloog
Christopher Lasch “de cultuur van het narcisme”
noemde, tekent hij zijn doodvonnis. Ronald Reagan,
optimisme, consumptiecultuur en hedonisme stonden
voor de deur. Meteen ook het einde van New Hollywood. Heel symbolisch walst de nieuwe hoop van Star
Wars in 1977 William Friedkins donkere film Sorcerer
uit de zalen, de vergetelheid in. Conglomeraten krijgen
Hollywood in handen en grijpen Michel Cimino’s ‘megalomanie’ aan om Europees georiënteerde ‘auteurs’
richting uitgang of dwangbuis te duwen. “The seventies
are over”, waarschuwt een spandoek in Heaven’s Gate.

Zwarte stemmen

Hollywood was in de jaren zestig een conservatief,
voornamelijk blank en mannelijk bastion. Daar ver
anderden de progressieve mei-’68-wind en de kritiek
van New Hollywood weinig aan. Het zette Afro-
Amerikaanse filmmakers aan om te ijveren voor een
onafhankelijke Black Cinema. Daarbij keken zowel documentairemakers zoals William Greaves (Symbiopsychotaxiplasm, 1968) als fictieregisseurs zoals Melvin
Van Peebles (The Story of a Three-day Pass, 1968) naar
Europa en de Nouvelle Vague. Maar Van Peebles (Watermelon Man, Sweet Sweetback’s Baad Asssss Song)
en Gordon Parks (Shaft) sloegen snel een eigen weg in
met blaxploitation, een genre dat humor en actie verstrengelt met non-conformisme. Black Panther-mede-oprichter Huey Newton zag “revolutionaire zwarte
cinema” terwijl de FBI in Ivan Dixons stedelijke guerilladrama The Spook Who Sat by the Door (1973) subversie ontwaarde.
Daar waar onafhankelijkheid binnen Hollywood het
doel was van deze zwarte filmmakers, stapten onder
meer Haile Gerima (Harvest: 3000 Years), Larry Clark
(Passing Through), Charles Burnett (Killer of Sheep)
en Julie Dash (Daughters of the Dust) resoluut uit de
klassieke filmindustrie om elders (vaak in Europa)
financiering te zoeken. Ze werden bekend als de L.A.
Rebellion, volgens Gerima geen beweging maar “een
collectief van niet alleen zwarten maar ook Chicanos,
native Americans, Iraniërs en Japanse Amerikanen die
de witte mainstreamcinema afwezen. We vormden
geen coherente politieke of culturele beweging, we waren gewoon een uitbarsting.”
Filmmaken was voor hen een manier om “persoonlijke verhalen te vertellen” en de geest te dekoloniseren.
Daarbij was Godard geen inspiratiebron, “wij hadden
geen boodschap aan zijn witte, kleinburgerlijke cinefiele cinema”, benadrukt Gerima. De spirit van ’68
schuilde voor de UCLA-rebellen in ‘Third Cinema’. Een
concept waarmee de Argentijnen Fernando Solanas
en Octavio Getino filmmakers uit derdewereldlanden
een eigen stem wilden geven, omdat cinema cruciaal is
voor de identiteit van mensen. Film als ontvoogdingsinstrument, laat dat nu net een droom met hoog
mei-’68-gehalte zijn.

EYE Filmmuseum

VAN 26 APRIL TOT EN MET 25

MEI ONDERZOEKT EYE FILMMUSEUM IN EEN VEERTIGTAL VOORSTELLINGEN DE GEEST VAN ’68: WAAR GING
HET OM? WAT BEKLIJFT? IN HOEVERRE WAS SPRAKE
VAN EEN REVOLUTIE? 

Kurzfilmtage Oberhausen

VAN 3 TOT EN MET 8

MEI KIJKT HET DUITSE KORTFILMFESTIVAL MET HET
PROGRAMMA LEAVING THE CINEMA: KNOKKE,
HAMBURG, OBERHAUSEN (1967-197 1) NAAR DE INVLOED
VAN ESTHETISCHE EN POLITIEKE VERNIEUWING VAN
’68 OP DE (ARTISTIEKE) CINEMA 
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Rineke Dijkstra’s broze filmbeelden

ONGEMAK EN TOEVAL
In De Pont in Tilburg geeft een overzichtstentoonstelling ruime
aandacht aan de videowerken van de recente Hasselblad Awardwinnares Rineke Dijkstra. Hoewel Dijkstra zich ontwikkelde tot
een van de belangrijkste kunstenaars op het gebied van de
portret-fotografie groeit haar belangstelling voor het bewegend
DOOR CIS BIERINCKX
beeld gestaag.								

paartjes zet ze haar hoofdpersonen voor een neutrale
achtergrond, terwijl de beats van de muziek uit de verte nog naklinken. Hun in zichzelf gekeerde houding,
blikken, poses, vaak schuchtere, soms wildere dansbewegingen en kledij onthullen een groter sociaal-maatschappelijk verhaal, terwijl de pulserende muziek je bij
het observeren van de beelden zelf lichtjes aanzet tot
bewegen. Beide werken werden wonderwel gerealiseerd
in een pre-YouTube-periode en lang voor Franse choreografen als Jérôme Bel en Gisèle Vienne (zie Crowd dit
jaar op het Holland Festival) de basisgedachte achter
dit werk naar het podium brachten.

Biomechanic excercises

Meest recent zijn de twee videowerken Marianna (The
Fairy Doll) en The Gymschool die ze in 2014 tijdens haar
verblijf voor Manifesta 10 in Sint Petersburg realiseerde. In Marianna (The Fairy Doll) staan de mierzoete
roze dansstudio en een guitig kinddanseresje in tutu in
schril contrast met de uitputting die balletoefeningen
eisen om tot perfectie te komen. Hoe lang blijft de prille
feeërieke ballerina nog dat kind dat je te zien krijgt? Je
ziet het meisje eerst diep geconcentreerd en na verloop
van tijd vermoeid, licht rebels worden. Door een uitgekiende montage van frontale longshots en close-ups
komt het bijna geautomatiseerde danspopje tot leven,
en zet Dijkstra vreugde en vrijheid tegenover schrille
regels.
Die lichte speelsheid moet in The Gymschool plaatsmaken voor de ijzeren discipline waarmee jeugdige
ritmische turnsters zich in ingewikkelde posities
wringen. Dit drieluik roept vage referenties op naar
Vsevolod Meyerholds biomechanic excercises, ofschoon
Dijkstra de fotografische bewegingsstudies van Edward
Muybridge als bron aanhaalt. De verwrongen lichamen doen eveneens denken aan abstracte sculpturen
of de vormloze lichamen in schilderijen van Francis
Bacon. Beide werken stellen in sobere beelden vragen
bij droom en dwang, en het streven naar schoonheid en
perfectie.

Picasso
RINEKE DIJKSTRA MARIANNA (THE FAIRY DOLL), 2014

“Film geeft me meer vrijheid en ruimte om te improviseren en te experimenteren op het vlak van montage,
geluid en het aantal schermen”, vertelde fotograaf Rineke Dijkstra bij de opening van de overzichtstentoonstelling over haar werk in De Pont in Tilburh eerder
dit jaar. Niet dat men meteen een film als Fiona Tans
Ascent van haar moet verwachten. Ze verkiest eerder
verder te bouwen aan haar eigen bescheiden filmoeuvre
dan zich te werpen in de leeuwenkuil van filmindustrie
en -producenten. De Pont toont vijf video-installaties.
Haar minimalistische films kenmerken zich door eenzelfde ogenschijnlijke eenvoud die ook in haar foto’s
terug te vinden is. Net als bij haar fotoportretten stelt
Dijkstra in haar filmwerken de camera altijd op een
statief frontaal op zodat de gefilmde er oog in oog mee
komt te staan, en met de kijker. Haar video’s doen dan
ook vaag denken aan bewegende foto’s.

Bewegende screenshots

Annemiek (I Wanna Be With You) is haar eerste stap
naar het bewegende beeld. Hierin fixeert Dijkstra de
camera op het gezicht van een jeugdig meisje dat ietwat
onwennig een hit van de Back Street Boys playbackt. Je
ziet haar moeite doen om dit zo goed mogelijk te doen,

maar af en toe verliest ze haar concentratie en tekst.
Is het de camera die haar onzeker maakt of acteert ze
onbewust? Dit zal de kijker nooit te weten komen, maar
wel krijg je bij het bekijken het gevoel dat je zelf de reden bent van haar ongemak.
Toeval of een soort van afgedwongen toeval achtervolgt Rineke Dijkstra dikwijls bij het vinden van
haar geportretteerden. Terwijl ze in Liverpool was om
schoolkinderen in uniform te fotograferen viel haar oog
op sexy geklede meiden uit de arbeidersklasse die in de
Buzz Club naar een eigen wereld van drank, muziek,
seks en drugs zochten. Hen enkel fotograferen stelde
haar niet volledig tevreden omdat de atmosfeer die
ze waarnam niet helemaal gevat kon worden. Daarom
keerde ze terug en timmerde ze in een zijgebouw van
de club een kleine studio waarin ze enkele bezoekers
filmde. Dit deed ze later ook in de Haarlemse Mystery
World en ze combineerde beide in de twee-kanalenvideo The Buzz Club, Liverpool, UK / Mystery World,
Zaandam, NL 1996-1997.
Haar filmportretten kunnen geïnterpreteerd worden
als screenshots. Ze suggereren een sterk gevoel van
oprechtheid en tijd, terwijl montage en de toevoeging
van geluid voor een extra spanning zorgen. Alleen of in

In I See A Woman Crying, dat samen met Ruth Drawing
Picasso in één ruimte wordt getoond, gebruikt Dijkstra
voor het eerst dialoog. Dit ensemble is een sleutelwerk
binnen het gezamenlijke videowerk van Dijkstra.
Net als sommige dansers in haar club eenzelvig zijn,
zit Ruth, een jong Brits meisje in schooluniform, op de
grond volledig geconcentreerd en weg van de wereld
Picasso’s Huilende vrouw na te tekenen. De stilte om
haar heen wordt enkel doorbroken door het krassen van
haar potlood op het papier. Actie en tijd brengt Dijkstra
in dit minuscule werk op een meditatieve wijze samen.
Na zes minuten verspringt het beeld naar een groep
jongeren van dezelfde klas die hetzelfde schilderij, dat
we in geen van beide werken te zien krijgen, op een persoonlijke wijze becommentariëren en beschrijven. Hun
fantasie, de groepsdynamiek, hun vrije interpretatie, de
trekken op hun gezicht, hun verveling en onbevangenheid zorgen voor verademing. Het ingenieuze aan dit
werk is de vraag: wie kijkt naar wie, wie kijkt naar wat?
De groep bestudeert een schilderij dat we als kijker op
basis van hun commentaar voor de geest trachten te
halen. Als toeschouwer kijk je hen aan als een kunstwerk, terwijl hun reacties je de indruk geven dat zij bij
jou naar binnen kijken en je zelf het onderwerp van hun
ongebreidelde uitleg bent.
Rineke Dijkstra

DE PONT TILBURG | TOT EN MET 22

JULI | VOOR MEER INFORMATIE

depont.nl
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Wij

DE NAÏVITEIT VAN HIPSTERNOZEMS
Door zijn uitleggerige scenario
zuigt Wij, Rene Ellers speelfilmdebuut gebaseerd op de gelijknamige shockroman van Elvis
Peeters, het gif uit alle gedurfDOOR HUGO EMMERZAEL
de momenten.

De wetten van verhalen over losgeslagen jongeren
dicteren dat ze mooi, verveeld, onbereikbaar en emotieloos moeten zijn. Vanuit hun bubbel van schoonheid
en apathie kijken ze neer op arme en lelijke mensen
en lachen om elke vorm van oprechte betrokkenheid.
Zo vellen de jongeren in Pier Paolo Pasolini’s Teorema
(1968), Luchino Visconti’s Conversation Piece (1974) en
Larry Clark’s Kids (1995) het doodvonnis over de generatie die voor hen kwam. In Harmony Korine’s Spring
Breakers (2012) en Sofia Coppola’s The Bling Ring (2013)
zie je juist hoe jeugd zo ook afstevent op haar eigen
ondergang. Ze wanen zich vrij van de wetten van de

volwassen samenleving maar worden daardoor alsnog
achterhaald.
Dat is ook het centrale drama waar Rene Ellers speelfilmdebuut Wij op drijft. Gebaseerd op het gelijknamige
boek van Elvis Peeters (een schrijverspseudoniem van
Jos Verlooy en Nicole van Bael) toont Eller een zomer
in het leven van acht jongeren die volslagen uit de hand
loopt. In flashbacks verteld door vier van de grootste
aanstichters onthult Wij beetje bij beetje waar het mis
ging. Gemotiveerd door verveling begint het avontuur
met nonchalante groepsseks. Het eindigt met pornografie, prostitutie, ontvoering, chantage en moord.

Mysterie

De stijl van Wij is net zo gelikt als de trendy tieners die
erin ronddwalen in hipster-nozemmodus. Door Maxime Desmet gefilmd met soortgelijke gloss als Coppola’s
debuut The Virgin Suicides (1999) en gepaard gaand
met een net zo zwoele synthesizer soundtrack raakt
Wij doordrenkt met dat zomerse gevoel: een combinatie van loomheid en potentiële avonturen die alsmaar
in de lucht hangt.

Dat de personages in die omstandigheden gewaagde
plannen maken snap je als kijker. De reden dat ze daarin zover doorslaan als hier gebeurt, valt minder goed
te begrijpen. Dat heeft vooral met een te uitleggerig
scenario te maken, dat een te groot beroep doet op de
– weliswaar veelbelovende maar beginnende acteurs.
Ze krijgen woorden in de mond gelegd die al het gif uit
de film zuigen. Er is haast geen grotere buzz kill dan
onbegrepen jongeren die aan hun ouders of andere
autoriteiten moeten uitleggen hoe onbegrepen ze zijn.
The Bling Ring is om diezelfde reden Coppola’s minste.
Ondertussen laten The Virgin Suicides, Spring Breakers
en zelfs Bang Gang (2015), de recente Franse tegenhanger van Wij, zien dat spanning niet ontstaat uit wat
deze jongeren doen, maar uit het mysterie: wij en zij
zullen nooit begrijpen waarom ze hun eigen ondergang
in gang zetten.
Wij

NEDERLAND, 2018 | REGIE RENE ELLER | 100

MINUTEN | MET AIMÉ CLAEYS, TIJMEN GOVAERTS,
PAULINE CASTELEYN, MAXIME JACOBS | DISTRIBUTIE
GUSTO ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 24 MEI 
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A Man of Integrity

Omkopen kun je leren
Aan corruptie valt niet te ontkomen in
deze rake parabel over een man die tegen
wil en dank wordt ingewijd in de regels
van het spel.
“Je zult het nog wel leren”, verzekert Reza’s
zwager. “De een leert snel, de ander traag,
sommigen leren het té goed, anderen niet
goed genoeg.” Maar Reza wíl helemaal niet
leren hoe je, zoals het in Iran nu eenmaal
gaat, met smeergeld en handjeklap je zaakjes
regelt. Om zich te onttrekken aan de repressie van de staat is hij jaren geleden naar het
platteland getrokken, waar hij een gezin
stichtte, een viskwekerij begon en met rust
wil worden gelaten. Maar ook hier is er gedoe. Na een conflict met zijn buurman, die
een groot bedrijf runt en het op zijn land
heeft voorzien, belandt Reza in een politiecel. Politie, zakenleven en lokale politiek
spelen allemaal onder één hoedje en wie aan
dat spel niet mee wil doen, trekt overal en altijd aan het kortste eind.

Voordat Mohammad Rasoulof in 2010 zelf
werd gearresteerd en een jaar in de gevangenis doorbracht omdat hij zonder vergunning
filmde, speelden zijn films zich vaak af in
metaforische landschappen: een op zee achtergelaten schip dat langzaam wordt gedemonteerd (Iron Island), of een zoutvlakte
waar iemand de tranen van alle mensen verzamelt (The White Meadows). Sinds zijn
aanvaring met de Iraanse staat maalt Rasoulof niet meer zo om een verhullende context.
Gebleven is dat hij parabels vertelt waarin de
psychologie ondergeschikt is aan het morele
dilemma, wat zijn personages tamelijk vlak
maakt. Religieuze taboes – waar Rasoulof
kennelijk wel voor terugschrikt – laten zich
gelden in de afstandelijke interactie tussen
Reza en zijn vrouw Hadis, waardoor de film
soms archaïsch aandoet. Het sterke scenario
en de krachtige beelden slepen je met gemak
over die hobbel heen.
Het verloochenen van principes is extra
pijnlijk als dit in het aangezicht van een kind
gebeurt. En kinderen zijn overal in het leven
van Reza en Hadis: samen voeden ze een
zoon op en zij is directeur van een meisjesschool. Beiden besluiten op een bepaald moment deze kinderen iets te leren wat ze niet
zouden moeten leren. Omdat aan een kind
niet valt uit te leggen dat je soms sorry moet
zeggen, ook als je niets verkeerd hebt gedaan, dwingt Reza zijn zoontje na afloop om
zich hard en grondig schoon te schrobben.
Net zo dwangmatig als hij zichzelf boent nadat hij zijn eerste onhandige poging tot omkoping heeft gedaan.
A Man of Integrity is het verslag van de
harde leerschool die Reza doorloopt en
waarin hij bijna alles verliest. Toch krijgt hij
na enkele grove beginnersfouten uiteindelijk
het spel onder de knie. Dan moet hij zijn belangrijkste les nog leren: dat dit spel niet alleen spelers heeft, maar ook pionnen.

Wat een Franse plattelandsvariant op
The Full Monty had moeten worden, ver
zandt in een kluchtig geheel.

Blue

vertrouwen een boost geeft.

IRAN, 2017 | REGIE MOHAMMAD

SOUDABEH BEIZAEE | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN

Keith Scholey | Aan de vin van dolfijn Blue
neemt deze Disney-natuurdocumentaire ons
mee langs de wonderen van de onderwaterwereld die zeventig procent van deze blauwe planeet bedekt.
TE ZIEN VANAF 2 MEI 

I Feel Pretty

I FEEL PRETTY

Naakt voor
de media

VANAF 3 MEI 

A Man of Integrity

RASOULOF | 117 MINUTEN | MET REZA AKHLAGHIRAD,

KORT

Normandie nue

Op het platteland is de onschuld nog op elke
akker en in iedere dorpsstraat te vinden. Authenticiteit groeit er als paardenbloemen op
wilde velden. Je hoeft het maar te plukken.
Althans, als we de succesvolle ‘onthaastende’
televisieprogramma’s en feelgoodfilms tegen
deze achtergrond mogen geloven. Ruim vijftien jaar later staat de dorpsschool uit Être et
avoir (2002) ons nog op het netvlies en recentelijk draaide Médecin de campagne
(2016) in de filmtheaters, met François Cluzet
als plattelandsdokter. In het soortgelijke
Normandie nue is Cluzet opnieuw te zien in
een vaderlijke rol, maar dan als informele
burgemeester van Mêle-sur-Sarthe, een
klein dorp in Normandië waar iedereen de
slager, de apotheker en elkaar bij naam kent.
In deze film van regisseur en scenarist
Philippe Le Guay (Les femme du 6e étage,
2010) gaat het zelfs nog een stapje verder dan
die o zo populaire plattelandsidylle. De titel
(vertaald ‘Normandië naakt’) belooft nog
meer ‘terug naar de oorsprong’, de naaktheid
van Normandië. Lees: de naakte lichamen
van Normandië. Niet op de meest pure manier, maar met een vleugje sensatie. Naaktheid is hier vooral een middel om de nationale media, zo niet de mondiale media, te
bereiken. De veehouders van het dorp hebben het namelijk zwaar te verduren met de

SASJA KOETSIER

A MAN OF INTEGRITY

NORMANDIE NUE

Abby Kohn & Marc Silverstein | Het schrijversduo achter romkoms als Never Been Kissed
(1999) en He’s Just Not That Into You (2009)
krijgt een kans in de regiestoel voor deze komedie, die actrice Amy Schumer (bijna) letterlijk
op het lijf geschreven is. Haar personage is
grenzeloos onzeker over haar mollige uiterlijk,
totdat ze na een val op haar hoofd plotseling
denkt dat ze een supermodel is – en haar zelf-

gevolgen van de crisis. De prijs van vlees en
melk daalt fors, maar protesten leveren niet
meer op dan een knullig item in het nieuws.
Als blijkt dat een wereldberoemde Spencer
Tunick-achtige fotograaf net een veldje bij
het dorp heeft uitgekozen voor een van zijn
collectieve naaktshoots met lokale inwoners,
ziet de burgemeester al snel in hoeveel gratis
pr-waarde dit kan opleveren. Daarvoor moet
hij als burgervader echter wel de gemeenschap zien over te halen.
Het nogal onwaarschijnlijke uitgangspunt
leest op papier al als een tweetrapsraket. Des
te verbazingwekkender dat de conceptueel
kunstenaar die Normandisch naakt zou fotograferen het oorspronkelijke uitgangspunt
was. Het voelt er met de haren bijgesleept.
Het is exemplarisch voor Le Guays veelheid
aan invallen die deze film over het simpele
leven juist nogal troebel maken, niet alleen
op verhaaltechnisch, maar ook op stilistisch
niveau – van een zijlijn over het verdwijnen
van analoge fotografie tot het gebruik van
een voice-over omdat hij dit nog nooit gedaan had.
Le Guay verschuilt zichzelf achter “de actualiteit die langs alle kanten de film binnen
is gedrongen”, maar het wijst eerder op een
gebrek aan harde keuzes. Wat hem voor ogen
stond is duidelijk. Een Franse variant à la de
strippende-staalwerkers-hit The Full Monty
(1998): een luchtig verpakte komedie/drama
over de burgers in het veld. Wat uiteindelijk
rest zijn de kluchtige verhalen zoals je die
hoort bij de bakker in het dorp. Heb je die gehoord over de slager die de burgemeester
aanviel?
ALEXANDER ZWART

Normandie nue

FRANKRIJK, 2018 | REGIE PHILIPPE

LE GUAY | 107 MINUTEN | MET FRANÇOIS CLUZET, TOBY
JONES, ARTHUR DUPONT | DISTRIBUTIE PARADISO | TE
ZIEN VANAF 3 MEI 

TE ZIEN VANAF 3 MEI 

Truth or Dare

Jeff Wadlow | Het op feestjes van tieners en
studenten beruchte gezelschapsspel krijgt een
lugubere twist in deze horrorfilm. Een groep
twintigers (gespeeld-door-dertigers) raakt verzeild in een potje ‘doen, durf of de waarheid’
met een demoon die elke weigering om te voldoen aan zijn uitdagingen genadeloos afstraft.
TE ZIEN VANAF 3 MEI 

Bad Samaritan

Dean Devlin | Als producent was Dean Devlin in
de jaren negentig verantwoordelijk voor kaskrakers als Stargate, Godzilla en Independence Day.
Als regisseur heeft hij een minder stevige staat

TRUTH OR DARE

van dienst: zijn eerste speelfilm, Geostorm
(2017), kwam uit de mal van die ninetiesrampenfilms maar evenaarde geenszins hun
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Unsane

Springerige
energie
Steven Soderbergh trok simpelweg zijn
iPhone uit zijn broekzak voor de onvoor
spelbare psychothriller Unsane, dat met
voelbaar plezier speelt met onze ver
wachtingen.
Hoe bewijs je dat je niet gek bent? Of erger:
hoe bewijs je dat je niet gek bent terwijl je er
zelf steeds meer aan twijfelt of je écht niet
gek bent? Op het eerste gezicht heeft Sawyer
Valentini (Claire Foy) alles onder controle.
Op haar nieuwe baan wimpelt ze vakkundig
en resoluut de klungelige avances van haar
leidinggevende af, en skypend met haar
moeder geeft ze hoog op van haar nieuwe leven in een nieuwe stad.
Maar tijdens een via Tinder geritselde
onenightstand slaat ze plotseling dicht. Een
simpele aanraking trekt een psychische wond
open. Ze googlet een therapiegroep voor
slachtoffers van stalken en belandt bij een
kleine kliniek. Maar daar begint de ellende
pas: omdat Sawyer niet oplet wat ze ondertekent, en vagelijk iets in de richting van suïcidale gedachten heeft genoemd, wordt ze zomaar een week opgenomen. Het blijkt een
gewiekste verzekeringsfraude, legt medepatiënt Nate haar uit: de kliniek houdt patiënten net zo lang gedrogeerd tot hun vergoedingen opdrogen. Maar net als Sawyer zich
uit dit wespennest lijkt te gaan werken, staat
ze oog in oog met een verpleger die als twee
druppels water lijkt op haar stalker van weleer. Achtervolgde hij haar tot hier? Of heeft
Sawyer ze niet allemaal meer op een rijtje?
Het is het startpunt van een onvoorspel-

bare psychothriller waarin regisseur Steven
Soderbergh met voelbaar plezier speelt met
de verwachtingen van het publiek. Uiteindelijk gaat Unsane dan ook niet echt over gekte,
of fraude in de gezondheidszorg, of stalken,
of #MeToo, al stipt het al die onderwerpen
meer of minder serieus aan. Maar de belangrijkste drijfveer achter het maken van
Unsane lijkt: het plezier in het maken van
Unsane.
In zijn studiojaren stond Soderbergh bekend om het principe ‘one for them, one for
me’ – hij wisselde grotere, succesvolle projecten als de Oceans-films af met kleine, onafhankelijk gemaakte experimenten. Ook nu
hij, enkele jaren na zijn breed aangekondigde
pensionering die uiteindelijk slechts een
maand of twee duurde, bij al zijn projecten
de touwtjes zelf in handen houdt, lijkt hij dat
procedé te volgen. Unsane past in het rijtje
experimenten: de film werd in slechts tien
dagen gedraaid, en vrijwel geheel geschoten
op smartphones.
Tijdens de persconferentie op het filmfestival van Berlijn, waar de film in competitie
draaide, vertelde Soderbergh (die onder zijn
vaste pseudoniemen Peter Andrews en Mary
Anne Bernard ook het camerawerk en de
montage van de film verzorgde) enthousiast
over hoe klein de ruimte tussen idee en uitvoering voor hem is, nu hij de apparatuur om
een film te maken altijd bij zich heeft. Unsane
had misschien net iets scherper kunnen zijn
als dat gat kleiner was geweest, en er iets
meer tijd was genomen voor het ontwikkelen
van het scenario. Maar ongetwijfeld had dat
ook afgedaan aan de aanstekelijke, springerige energie die de film nu heeft.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Unsane

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE STEVEN

SODERBERGH | 98 MINUTEN | MET CLAIRE FOY, JAY
PHAROAH, JOSHUA LEONARD | DISTRIBUTIE 20TH
CENTURY FOX | TE ZIEN VANAF 3 MEI 

UNSANE

Meisjes in galop
In Finland is het berijden van stokpaard
jes een rage onder tienermeisjes. De do
cumentaire Hobbyhorse Revolution van
Selma Vilhunen belicht het succes van
een bloedserieuze fantasiewereld.
Het begint als ouderwets kinderspel: huppel
met een stokpaardje tussen je benen door het
bos en je bent paard en ruiter ineen, hop hop
in galop, het paard doet precies wat je wilt.
In Finland ging een groepje tienermeisjes
verder: zij gaven hun paardjes namen, tuigden ze op, dichtten ze karakters toe en onderwierpen ze aan steeds gecompliceerder
dressuurtrainingen.
Alisa, Aisku en Elsa behoren tot de vroege
adepten van deze wonderlijke hobby, die inmiddels door tienduizenden meisjes wordt
beoefend. Regisseur Selma Vilhunen volgt
en interviewt het drietal en kiest daarbij onverbloemd voor hun perspectief; hun leefwereld vormt de begrenzing van de film. Op
de paardjes na is er weinig nieuws onder de
tienerzon: wie door kleding of gedrag of gewoon stomme pech afwijkt, wordt gepest op
school en trekt zich liever thuis terug. In
plaats van boybands of echte huisdieren vormen de stokpaardjes voor Alisa, Aisku en Elsa
een bron van troost, liefde en energie. Bovendien vinden ze er vriendinnen mee: mede
dankzij de YouTube-filmpjes van Alisa ontstaat er een nationaal sociaal netwerk, compleet met trainingskampen en wedstrijden.
Aisku is van de drie hoofdpersonen de
meest interessante, omdat ze zo’n veelkantig
en weerbarstig karakter heeft. In het dagelijks leven is ze een typische lastige tiener,
verscholen achter een zonnebril, vergroeid
met haar mobiel, altijd te laat. In het stokpaardjes-universum zien we een ander
mens: doelgericht, gedisciplineerd, streng
maar rechtvaardig in de begeleiding van rijdsters van lager niveau. Gaandeweg neemt ze
meer verantwoordelijkheid voor haar pupillen, leert ze verder denken dan zichzelf –
voor Aisku is het een zegen dat haar hobby
uit de schaduw komt en in sociale systemen
verankerd raakt. Ze oefent er voor het volwassen leven, je ziet haar groeien en denkt:
dat komt wel goed.
Bij Elsa lijkt dat minder zeker. Als zij niet
tot de nationale competitie wordt toegelaten, wordt de kunstacademie het volgende
heilige doel; bij de aftiteling valt te lezen dat
ze daar weliswaar wordt toegelaten, maar
ook een depressie kreeg.

Het gevaar van de popularisering van een
van oorsprong verborgen Gegenwelt lijkt de
filmmakers vreemd genoeg te ontgaan. De
‘Hobbyhorse Revolution’ wordt gevierd als
iets dat alle onzekere meisjes ten goede
komt, getuige ook de laatste shots van een
door een giechelige Alisa aangevoerde flashmob. Maar deze koddige parade vond plaats
op de dag van de Finse kampioenschappen,
en daar was weinig dromerigs aan: een jury,
een puntensysteem, winnaars en verliezers.
De volgende stappen verzin je er zo bij: geldprijzen, gesponsorde YouTube-kanalen,
stokpaard-zelfmaak-pakketten in de supermarkt. Dan moeten de echte outcasts op
zoek naar een nieuwe droomwereld.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

Hobbyhorse Revolution

FINLAND, 2017 | REGIE

SELMA VILHUNEN | 90 MINUTEN | MET MARIAM ‘AISKU’
NJIE, ELSA SALO, ALISA AARNIOMÄKI | DISTRIBUTIE
WINDMILL FILM | TE ZIEN VANAF 25 APRIL EN ONLINE
VIA

picl.nl



HOBBYHORSE REVOLUTION

Homecoming (1945)

succes. Met Bad Samaritan pakt hij het
bescheidener aan. In de thriller ontdekt een
kleine sjacheraar dat een rijke man bij wie hij
inbreekt een meisje in zijn kelder heeft opgesloten. Voor hij haar kan redden, zit de ‘kwaaddoener’ hem zelf achterna.

Ferenc Török | Op een hete zomerdag in augustus 1945 arriveren twee mannen in een
Hongaars gehucht. Het blijken twee Joodse
overlevenden van de verschrikkingen van de
nazi’s. Maar hoewel de oorlog officieel voorbij
mag zijn, heeft dat zeker geen einde gemaakt
aan de antisemitische sentimenten in het dorp.

TE ZIEN VANAF 10 MEI 

Hangman

TE ZIEN VANAF 10 MEI 

Johnny Martin | Een seriemoordenaar speelt
galgje met de politie, en elke letter is een
slachtoffer. Dit simpele idee is het uitgangspunt voor deze (afgaand op de Amerikaanse
recensies minstens even simpele) thriller. Al
Pacino slaapwandelt zich door een rol als verbeten, gepensioneerde rechercheur die voor
deze zaak nog één keer zijn badge omslingert.
TE ZIEN VANAF 10 MEI 

Hobbyhorse Revolution

DEADPOOL 2

Deadpool 2

HANGMAN

David Leitch | ‘Van de studio die Wolverine om
zeep hielp’, vermeldt de trailer voor deze superhelden-sequel. Tekenend voor de genrebewuste
humor van het hoofdpersonage, vol grofgebekte
zelfspot en met de tong stevig in de wang. Zoals
altijd is in dit vervolg alles groter dan in de
onverwacht succesvolle eerdere film: Deadpool

verzamelt een team van andere atypische helden om zich heen en neemt het op tegen superhuurling Cable.
TE ZIEN VANAF 17 MEI 

Josie

Eric England | Wanneer tiener Josie in het afge-

IDFA Special

Hale County
this Morning,
this Evening
van RaMell Ross

nu te zien in de filmtheaters
RaMell Ross portretteert in zijn debuutfilm een gemeenschap
in een regio – de Black Belt in het Amerikaanse Zuiden – die
bekendstaat om zijn geschiedenis van slavernij en armoede. Met
de warme, intieme blik van een insider roept Ross een rijker
geschakeerd beeld op. Over een periode van vijf jaar volgt hij
de studerende basketbalspeler Daniel Collins en de jonge vader
Quincy Bryant, en de mensen om hen heen.
Dat doet hij in een poëtisch vloeiende, impressionistische stijl.
De montage is associatief, non-lineair, een opeenvolging van
momenten. Een kind dat heen en weer rent, drie meisjes die ’s
avonds onder een afdak staan te zingen, trainende basketballers
– maar ook een geboorte en een begrafenis. Soms grappig, vaak
ontroerend. Ross laat de kijker de grotere betekenis zelf invullen.
Na de vertoning spreekt Orwa Nyrabia, de nieuwe artistiek
directeur van IDFA, in een nagesprek met regisseur RaMell Ross.

Donderdag 17 mei, 19:30
Tuschinski 1
Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via www.idfa.nl

international documentary
film festival amsterdam
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Tully

Gezocht: handig feeënmeisje annex
reddende engel voor in de huishouding
Regisseur Jason Reitman en scenariste
Diablo Cody werken voor de derde keer
samen en leveren, na Juno en Young
Adult, opnieuw een opmerkelijk vrou
wenportret af, dat leunt op sterk spel van
Charlize Theron en Mackenzie Davis.
Quirky. Het woord duikt vaak op in artikelen
over Diablo Cody, scenariste van de ge(s)laagde vrouwenportretten Juno en Young
Adult. Cody’s personages? Quirky. Cody’s
dialogen? Hartstikke quirky. En Cody zelf?
Ook haar vindt men quirky: grillig, nukkig,
vlinderachtig, wispelturig. In Tully, de derde
film die Cody maakte met regisseur Jason
Reitman, heeft hoofdpersoon Marlo er
schoon genoeg van dat haar moeilijk handelbare zoon door iedereen omzichtig quirky
wordt genoemd. Wat betekent dat woord eigenlijk, wil ze weten. “Heb ik een kind of een
fokking ukulele?”
Marlo wordt door Charlize Theron neergezet als een oververmoeide moederkloek,
die het door de woede-uitbarstingen van
haar zoontje, de komst van haar derde kind
en de onaflatende rotzooi thuis allemaal niet
meer lijkt te zien zitten. Aan haar echtgenoot
(Ron Livingston) heeft Marlo niet veel: die is
te druk bezig met het hoofd boven water
houden in een baan waarvan niemand be-

halve hijzelf echt snapt wat het werk inhoudt. In plaats van door een blije roze babywolk kijken Cody, Reitman en Theron naar
het ouderschap door een zwarte bril. De
filmmakers laten zien dat het regime van
huilende baby’s voeden, moedermelk afkolven, kinderen naar school brengen en iedereen gekleed en gevoed houden niet alleen
mentaal zwaar op Marlo drukt, maar ook fysiek. Om te overtuigen als broedkip met
zwangerschapsstriemen en tepelkloven
kwam Theron kilo’s aan. De lichamelijke
transformatie bewijst maar weer eens dat de
Zuid-Afrikaanse ster zich er niet makkelijk
vanaf maakt, zoals ze eerder ook al bewees in
haar Oscarwinnende optreden als seriemoordenares in Monster (2003).
De in haar leven teleurgestelde Marlo
krijgt een cadeau van haar onuitstaanbaar
succesvolle broer: een ‘night nanny’ die er
voor moet zorgen dat ze ’s nachts kan doorslapen. De nachtelijke babysitter heet Tully
en wordt door Mackenzie Davis gespeeld als
een vrije geest, die Marlo niet alleen praktisch maar ook psychologisch ondersteunt.
Aanvankelijk komt Tully uit de verf als een
archetypische manic pixie dream girl, die nu
eens niet een jonge man maar een iets oudere
vrouw door een existentiële crisis moet slepen. Uiteindelijk blijkt er iets anders aan de

TULLY

dankte motel komt wonen waar ook treurige-
veertiger-met-duister-verleden Hank een
appartement heeft, zet dat zijn leven op zijn
kop. De broeierige ‘southern gothic’ viel bij
Amerikaanse recensenten niet in goede aarde.
‘Hoog tijd dat de #MeToo-beweging ook door-

hand met Tully, in een sequentie waarin de
film zomaar ineens gierend uit de bocht
dreigt te vliegen. Dat de alle kanten op fliederende relatie tussen de wanhopige moeder
en de reddende engel blijft overtuigen is
vooral te danken aan de sterke wisselwerking
tussen Davis en Theron. En aan de, eehm,
quirky dialogen die de actrices in de mond
krijgen gelegd door Diablo Cody, natuurlijk.
FRITZ DE JONG

Tully

VERENIGDE STATEN, 2018 | JASON REITMAN | 96

MINUTEN | MET CHARLIZE THERON, MACKENZIE DAVIS,
RON LIVINGSTON | TE ZIEN VANAF 10 MEI 

Oh Lucy!

Vreemde
blonde pruik
Deze verrassend Japanse debuutfilm
over een vrouw die valt voor haar Ameri
kaanse leraar Engels speelt zich deels af
in de Verenigde Staten. Cultuurclash en
roadmovie, maar dan anders.
Ik scout, als filmjournalist, ook voor Pluk de
Nacht. Dat wil zeggen dat ik ogen en oren
openhoud voor films zonder distributeur, die
vertoond kunnen worden op het leukste
openluchtfilmfestival van Nederland. Het
zijn bepaalde typen films die het daar goed
doen, voor een publiek dat een gezellige
avond zoekt, maar ook verrast wil worden.
Terugblikkend blijken we vaak te kiezen voor
kleine, naturalistische films, over sappelende, tragikomische mensen, met droge of
zwarte humor – en dan met ergens in het verhaal iets heel vreemds. Films waarin van alles
heel herkenbaar lijkt, totdat het anders blijkt.
Oh Lucy!, de debuutfilm van de Japanse
regisseur Atsuko Hirayanagi, die ook in
Amerika heeft gewoond en haar verhaal zich
in beide landen laat afspelen, is dat type
Pluk-film – ware het niet dat distributeur
Cherry Pickers hem voor onze neus heeft
weggepikt voor een bioscooprelease. En ge-

dringt tot de inhoud van de films’, verzuchte de
gerenommeerde criticus Glenn Kenny, ‘want de
misogynie die zit ingebakken in Josie is niet
alleen verwerpelijk, maar ook gewoon saai.’ De
titelrol wordt gespeeld door Sophie Turner,
vooral bekend door haar rol als Sansa Stark in
de serie Game of Thrones.

Oh Lucy!

JAPAN/VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE

ATSUKO HIRAYANAGI | 95 MINUTEN | MET SHINOBU
TERAJIMA, JOSH HARTNETT, KAHO MINAMI |
DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN VANAF 17 MEI
BIOSCOPEN 

Oh, Lucy DE LIEVE
VROUW AMERSFOORT,
17 MEI AVOND

TE ZIEN VANAF 23 MEI 

11 Fonteinen

Solo: A Star Wars Story

JOSIE

lukkig maar, want nu kunnen meer mensen
hem zien.
Atsuko Hirayanagi had Oh Lucy! eerst als
korte film gemaakt en dat is vaak een goed
teken (denk aan The Babadook, Whiplash en
District 9). Het betekent dat aan deze personages en thema’s lang is geschaafd. Dat uit
zich in een zeer precieze vertelling, vol sprekende details. Er zitten genoeg elementen in
die je wel vaker hebt gezien – zoals de culture
clash, als een vastgeroeste Japanse office lady
van middelbare leeftijd valt voor haar Amerikaanse leraar Engels in Tokio, en de roadmovie, als ze hem achterna reist naar Californië. Maar kleinere en grotere verrassingen
(vooral in het karakter van de vrouw, die geweldig wordt gespeeld door Shinobu
Terajima) veranderen wat herkenbaar leek
steeds in net iets anders.
Want een cultuurclash is één ding, maar
wanneer de leraar Engels (Josh Hartnett) zijn
gereserveerde leerlinge probeert te veramerikaniseren door haar een blonde pruik op te
zetten, te huggen en ‘Lucy’ te noemen, dan
wordt het toch ook echt gewoon een beetje
vreemd. En dat blijft de film ook, met droge
en zwarte humor. Gezellig, verrassend en
tragisch.		
			
KEES DRIESSEN

Street en The LEGO Movie) werden toen zij de
opnames bijna voltooid hadden van het project
gegooid.

TE ZIEN VANAF 17 MEI 

Ron Howard | Dit op zichzelf staande verhaal in
het Star Wars-universum toont de jonge jaren
van de latere rebellenleider Han Solo, beroemd
geworden door de vertolking van Harrison Ford
en hier gespeeld door Alden Ehrenreich. Eindelijk krijgen de fans te zien hoe hij copiloot Chewbacca en aartsvijand Lando Calrissian ontmoette, en hoe hij zijn Millennium Falcon

OH LUCY!

SOLO: A STAR WARS STORY

bemachtigde. De productie verliep bepaald niet
vlekkeloos: regisseurs Phil Lord en Christopher
Miller (eerder verantwoordelijk voor 21 Jump

Roel van Dalen | In het kader van Leeuwarden
Culturele Hoofdstad 2018 krijgt elk van de elf
Friese steden een fontein, ontworpen door een
internationaal gerenommeerde kunstenaar.
Deze documentaire, met cabaretier Jan-Jaap
van der Wal als gids en oorspronkelijk geproduceerd als driedelige tv-serie, brengt de totstandkoming daarvan in beeld, vol heerlijk
bureaucratische commissies die steggelen met
de curator van het project, kunstcritica Anna
Tilroe.
TE ZIEN VANAF 24 MEI 
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We gaan dezelfde kant op
A PRAYER BEFORE DAWN

A Prayer Before Dawn

Hoeveel
geweld kun je
verdragen?

A Prayer Before Dawn vertelt het waarge
beurde verhaal van de verslaafde bokser
Billy Moore in een Thaise gevangenis. Ge
welddadig, luidruchtig, claustrofobisch.
En ongemakkelijk.
A Prayer Before Dawn is zo’n heftige film dat
het niet moeilijk is om te begrijpen waarom
hij gemaakt moest worden. Zo is het leven in
een Thaise gevangenis. En als het niet precies zo is, dan kun je je voorstellen dat het
ongeveer zo moet voelen: benauwd, gewelddadig, luidruchtig, claustrofobisch en corrupt. Maar voordat je die conclusie kunt
trekken, voordat je dit alles kunt ervaren,
moet je eerst een reden hebben om de film te
willen gaan zien.
En dat is nog niet zo eenvoudig, want A
Prayer Before Dawn is geen fijne film, en ook
geen cathartische. De Franse regisseur
Jean-Stéphane Sauvaire is ex-assistent van
Gaspar Noé en bekend van zijn speelfilm
Johnny Mad Dog uit 2008, over kindsoldaten
in Liberia. Hij hakt ditmaal op je in met elke
klap die de verslaafde bokser Billy Moore
moet incasseren in de beruchte Bank
Kwang-gevangenis in Bangkok waar hij een
straf wegens drugshandel uitzit.
Het waargebeurde verhaal komt regelrecht uit Moores bestsellende, in A Prayer
Before Dawn: A Nightmare in Thailand
(2004) neergeschreven memoires. De film

roept natuurlijk direct de controversiële
klassieker Midnight Express (1978) van Alan
Parker in herinnering, al heeft Moore min of
meer zijn goedkeuring aan de film gegeven,
en distantieerden hoofdfiguur Billy Hayes en
scenarist Oliver Stone zich later van de overdramatisering van Midnight Express. Daarin
schuilt ook het probleem van A Prayer Before
Dawn. Hier zijn het niet de gebeurtenissen,
maar is het de immersieve stijl die overdramatisch is. Daardoor wordt de vraag weer
actueel hoeveel geweld je kunt verdragen om
een verhaal over geweld te kunnen ervaren
en begrijpen.
Daar zullen voor iedereen de emotionele
en ethische grenzen anders liggen. Ergens in
die zwetende dans van camera en lichaamsdelen zit schoonheid, en erotiek zelfs. Je kunt
er afstandelijk naar kijken als een filmisch
beeldhouwwerk, een choreografie van dreunen en beuken. Er is een verschil tussen de
voortdurende vechtpartijen in de gevangenis
die over sadistische macht en wanhoop gaan,
en de Muay Thai-boksscènes, met hun gesublimeerde spelregels. Maar mee mogen doen
in het team, en ontsnappen aan de misère van
de gevangenis, is ook een kwestie van macht.
Voor Billy over zijn verslaving en zijn eigen lichaam. Hij vecht zich op meerdere niveaus
naar de vrijheid. Maar hij ontsnapt niet aan
de macht die privilege heet. Het is een complexe cocktail: geweld, macht, geweld als
macht en geweld als machtsmisbruik. Het
zijn kwesties waar je tijdens het tussen je vingers door kijken aan kunt denken. Maar ook
dat is een manier om je van de wreedheden op
het scherm te distantiëren. En dat is ook problematisch.
DANA LINSSEN

A Prayer Before Dawn VERENIGD KONINKRIJK |
REGIE JEAN-STÉPHANE SAUVAIRE | 116 MINUTEN | MET
JOE COLE, VITHAYA PANSRINGARM | DISTRIBUTIE THE
SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 25 MEI 

Ghostland

TE ZIEN VANAF 24 MEI 
LA VILLA

Robert Guédiguian | Veel Franser dan dit vind je
het niet: in de luxueuze villa van een stervende
vader komen zijn drie volwassen kinderen
samen. Ze eten, drinken, kibbelen, roken, en
reflecteren op de doodlopende wegen van hun

Kees Hin ziet de fiets als vehikel voor verhalen. Fietsen begeleidt ons hele leven, vanaf
het moment dat je achterop bij je ouders zit.
Fietsen is als ademhalen, je wiegt met de
wind mee tegen de stroom in. Je fiets, staand
tegen een boom, wacht op je als een trouwe
hond. Elke fiets heeft een eigen verhaal over
de berijder, een verhaal vol geluk of ongeluk,
vol herinneringen. Net als De jurk van Alex
van Warmerdam en recent in Bewaren van
Digna Sinke roept Hin in zijn associatieve
documentaire met een eenvoudig object een
hele wereld op.
Kees Hin is de dichter onder de filmmakers. Hij maakte onder andere Het schaduwrijk, veel documentaires en televisiefilms,
waarvan een groot aantal in samenwerking
met schrijver K. Schippers. In De fietser
schakelt hij moeiteloos tussen het grote verhaal en het kleine.
Een fysiotherapeut zoekt in zijn dagelijkse
praktijk naar gewrichten die vastzitten. Hij
ziet hetzelfde gebeuren met de ketting van
zijn fiets. Daar is pekel tussen gekomen en nu
loopt de ketting niet lekker meer. Elders in
Amsterdam verliest een peuter zijn kaplaars
vanaf zijn fietszitje. Een fietsende filosoof
ziet in de beweging van de fiets de voortgang
van de tijd gevangen, terwijl het stilstaan
niet minder dan de eeuwigheid vertegenwoordigt. Iets aardser is de gewichtsloze ervaring die je voelt: een fiets brengt je gedachten in beweging. Ondertussen kun je de
trappers hun gang laten gaan. Vaak lijkt het
fietsen bijna vanzelf te gaan.
Het zijn frivole observaties om met een
glimlach te bekijken. Dit aangename tochtje
wordt bruut verstoord als Hin twee afschuwelijke fietsongelukken laat navertellen door
de nabestaanden, onder wie programmamaker Alexander Oey. Hin leidt de meest
schokkende, plastische passage in met een
bedrieglijk kalme voice-over: “Linksaf,
rechtsaf, je afslag lijkt willekeur, maar dan

Mozart in Love

Pascal Laugier | De van oorsprong Franse regisseur Pascal Laugier maakte in zijn thuisland de
door genrefans gevierde horrorfilm Martyrs. Met
Ghostland, zijn tweede film op Amerikaans
grondgebied (na The Tall Man in 2012), begeeft
hij zich in hetzelfde territorium: sluit enkele
jonge vrouwen op in één locatie en kijk hoeveel
folteringen ze kunnen doorstaan. Niet voor kijkers met een zwakke maag.

La villa

Pekel tussen de fietsketting, een verloren
kaplaars vanaf een fietszitje: voor Kees
Hin is de fietser een eindeloze bron voor
bespiegelingen over het leven.

John Stephenson | In het buitenland werd deze
Mozart-biopic uitgebracht onder de titel Interlude in Prague, maar blijkbaar besloot de Nederlandse distributeur om wat opzichtiger te knipogen naar de film waarvan het model hier wordt
geleend: Shakespeare in Love. Ook hier wordt
een tumultueuze episode uit het privéleven van
de kunstenaar gepresenteerd als directe inspiratiebron voor een beroemd werk. In dit geval:
het schrijven van de opera Don Giovanni in het
Praag van 1786.

opeens bevind je je op een noodlottige plek.”
Fietsen is ineens niet meer zo onschuldig,
zoals de fietstekeningen van Aat Veldhoen
aan het begin van de film doen geloven. In
een van de fietsongelukken die Hin aanhaalt
ligt ook een dieper inzicht over ons levenspad besloten: de vader van Oey had net een
Franse film gezien waarin Jean Gabin in Quai
des brumes (1938) tegen Michele Morgan
zegt: “Waar ga je heen?” “Nergens heen”,
antwoordt ze. “Dan gaan we dezelfde kant
op.”
MARISKA GRAVELAND

De fietser

TE ZIEN VANAF 24 MEI EN ONLINE VIA

TE ZIEN VANAF 24 MEI 



bekend maar in Mexico een van de grootste
sterren) de rollen over die destijds werden
gespeeld door Goldie Hawn en Kurt Russell.
Maar dan net andersom: dit keer is het een rijke,

Overboard

Bob Fisher & Rob Greenberg | In deze remake
van de gelijknamige eighties-komedie nemen
Anna Faris en Eugenio Derbez (hier weinig

picl.nl

DE FIETSER

TE ZIEN VANAF 24 MEI 

leven en de paden die ze ook hadden kunnen
nemen. Regisseur Robert Guédiguian verzamelde een groep acteurs met wie hij al jaren
samenwerkt voor een intiem kamerspel.

NEDERLAND, 2018 | REGIE KEES HIN | 81

MINUTEN | DISTRIBUTIE MOKUM I.S.M. AMSTELFILM |

OVERBOARD
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November

Pact met de
duivel
THE CAKEMAKER

The Cakemaker

De minnaar en de weduwe
Regisseur Ofir Raul Graizer geeft in zijn
speelfilmdebuut The Cakemaker een ver
frissende invulling aan een klassiek me
lodrama: de minnaar ontmoet de weduwe
van zijn overleden geliefde.
Het begint zo idyllisch. De Israëlische ingenieur Oren (Roy Miller) is voor zaken in Berlijn en ontmoet daar de jonge patissier Thomas (Tim Kalkhof). Ze flirten, zoenen, er
groeit iets. Telkens als Oren in Duitsland is
zoeken de twee elkaar op, een jaar lang.
Toch is het niet zo simpel als het lijkt,
blijkt al snel in The Cakemaker, het onderkoelde melodramatische regiedebuut van de
Israëlische regisseur Ofir Raul Graizer. Eerste
kink in de kabel: Oren is getrouwd, gelukkig
getrouwd lijkt het zelfs en hij en zijn vrouw
Anat (Sarah Adler) hebben een jonge zoon.
Maar dat is al vanaf het begin van de relatie
tussen Thomas en Oren duidelijk, dus lijkt
niet onoverkomelijk.
Anders wordt het als Oren plotseling niets
meer van zich laat horen en Thomas erachter
komt dat zijn minnaar is overleden. Zonder
zelf precies te weten waarom, reist hij naar
Jeruzalem en zoekt hij het koffiehuisje van
Anat op. Pas daar, wanneer actrice Sarah
Adler (onlangs al te zien in een sterke rol in
Foxtrot) haar entree maakt, komt de film
echt tot leven na de emotioneel wat vlakke
openingsscènes in Berlijn. Het vlakke spel
van Kalkhof helpt daarbij niet.
Anat weet slechts met moeite het hoofd

boven water te houden in haar koffiehuis.
Daar komt echter snel verandering in als zij
Thomas in dienst neemt. In eerste instantie
alleen als afwashulp, want deze ‘goy’ mag
niet aan de apparatuur zitten, anders is het
voedsel niet officeel koosjer meer. Maar al
snel weegt de smaak van Thomas’ koekjes en
cakes zwaarder dan de religieuze regelgeving
– tot grote onvrede van Moti (Zohar Shtrauss), Orens streng-gelovige broer die de
boel nauwlettend in de gaten houdt.
Regisseur Ofir Raul Graizer weet duidelijk
waarover hij het heeft, en niet alleen omdat
hij zelf homoseksueel is en in zijn vrije tijd
kooklessen geeft. De debuterende filmmaker
groeide op in Israël maar woont tegenwoordig in Berlijn en komt uit een gezin met een
gelovige vader en een seculiere moeder. De
radicale weigering om een keuze te maken
tussen al die ogenschijnlijke tegenpolen
vormt het kloppend hart van zijn film.
Thomas, Oren en Anat leven alle drie in
het grijze gebied, met één been in beide kampen: tussen seculier en religieus, tussen
Duits en Joods, tussen homo- en heteroseksueel. Het geeft het verder zeer klassiek uitgevoerde melodrama van de film een verfrissende eigenheid.
JOOST BROEREN-HUITENGA

The Cakemaker

ISRAËL/DUITSLAND, 2017 | REGIE

OFIR RAUL GRAIZER | MET TIM KALKHOF, SARAH ADLER
| 104 MINUTEN | DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE ZIEN
VANAF 3 MEI EN ONLINE VIA PICL.NL 

November verrast en vermaakt in wisse
lende gedaanten: grotesk sprookje, ge
doemde romance en fantastische duik in
de Estse folklore, waar mensen met ma
gie en boerenslimheid hun kansen hopen
te keren.
Het gebeurt niet zo vaak dat een film uit
Estland, een natie met nog geen anderhalf
miljoen inwoners, de Nederlandse bioscoop
bereikt. Maar de films die wél een internationale uitbreng krijgen, zijn doorgaans even
origineel als dat ze zeldzaam zijn. Vorig jaar
nog werd (verlaat, want al in 2014 geproduceerd) het indrukwekkende In the Crosswind
uitgebracht, dat een serie ‘bevroren’ herinneringen aan een bijna-vergeten etnische
zuivering uit 1941 op virtuoze wijze verbeeldde. In de jaren ervoor konden we al
kennismaken met het eigengereide, zwartgallige oeuvre van Veiko Õunpuu (Autumn
Ball, The Temptation of St. Tony en Free
Range).
Nu is er November, de verfilming van de
gelijknamige cultroman van Andrus Kivirähk, die elementen uit Estse volksvertellingen combineert met een fikse dosis zwarte
humor. Zwarte humor is het elixir waarop
een klein maar koppig volk eeuwen van
vreemde overheersing overleeft – ziedaar de
geschiedenis van Estland in een notendop.
De film speelt zich af in het middeleeuwse
tijdperk dat in diverse uithoeken van Europa
tot in de negentiende eeuw standhield, inclusief feodale structuren, bijgeloof en een
incidentele pestuitbraak. Maar November is
geen geschiedenisles; het is een fantastische
duik in de Estse folklore waar mensen de gedaante van een dier kunnen aannemen en
kratts (uit keukengerei en oud gereedschap
vervaardigde robots) via een pact met de
duivel tot leven worden gewekt. In een uitzonderlijk vertoon van eensgezindheid weten de dorpelingen zelfs de Zwarte Dood om
de tuin te leiden. Gewiekst en vindingrijk

NOVEMBER

kun je ze zeker noemen, maar hun vernuft
wenden ze voornamelijk aan om alles en iedereen – ook elkaar – te bestelen.
Twee bakens van onschuld in deze gecorrumpeerde wereld zijn Liina en Hans, en zodra zij samen in beeld komen, is duidelijk dat
die twee voor elkaar zijn bestemd. Alleen:
Liina’s vader heeft haar al aan een van zijn
drinkmaten beloofd, een varkensachtige
man die op een gruwzaam moment ook zijn
laatste beetje menselijkheid laat gaan. Hans
zou haar uit de klauwen van die man moeten
redden, maar dát sprookje is November niet.
Want Hans heeft hopeloos zijn hart verloren
aan de jonge Duitse barones die net haar intrek heeft genomen in het grote landhuis.
Sarnets film is een toverachtig mengsel
van donker en licht: het mensbeeld dat uit de
vertelling naar voren komt is diep cynisch,
toch zijn de personages met humor en veel
liefde geboetseerd. Gelukkig maar, want hoe
langer we hun graaien, hun marchanderen en
hun naïeve bluf aanschouwen, hoe helderder
het daagt: deze mensheid, dat zijn wij.
SASJA KOETSIER

November

ESTLAND 2017 | REGIE RAINER SARNET |

115 MINUTEN | MET REA LEST, JÖRGEN LIIK, ARVO
KUKUMÄGI | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 24
MEI EN VIA PICL.NL 

dommige man die overboord slaat en met
geheugenverlies in handen valt van een, hier
dus vrouwelijke, door hem slecht behandelde
werknemer.
TE ZIEN VANAF 24 MEI 

2001: A Space Odyssey

Stanley Kubrick | Ter ere van de vijftigste verjaardag van de film wordt Kubricks scifi-klassieker opnieuw uitgebracht in een, zo benadrukt
het persmateriaal, “ongerestaureerde”
70mm-kopie (of in de meeste bioscopen als
digitale 4K-scan). Geen digitale opschoontechnieken of andere foefjes, maar simpelweg een
nieuwe print, onder auspiciën van 70mm-fanaat Christopher Nolan gecreëerd vanaf het originele negatief.
2001: A SPACE ODYSSEY

TE ZIEN VANAF 31 MEI 

7 DAYS IN ENTEBBE

7 Days in Entebbe

José Padilha | In 1976 kaapten links-extremistische Duitse activisten een Israëlisch passagiersvliegtuig, dat ze op een vliegveld in

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

F I LM I D E E

het gouden

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.

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

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.

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.”

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

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.

jij toch ook?

en uitgave van de Theatrebookshop;
naf half september daar verkrijgar voor €19,95.

Bi o Va ka nt i e oord

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

e uitgave werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
derlands Fonds voor de Film.
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Ook de betere, artistieke films geef je cadeau
met de Nationale Bioscoopbon!

l Black Cinema
l Vrouwen na #MeToo
l Beeldmanipulatie
l Martin Koolhoven, Frans Zwartjes
l Commercie en cultuur
l Filmprijzen, bezoekcijfers en nog veel meer
Nu verkrijgbaar bij de betere boekhandel en via aup.nl
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sms BIO naar 4333 en doneer 2 euro
In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen
met een complexe handicap onbeperkt genieten.
Jouw hulp is onmisbaar!

www.stichtingbio.nl
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Dhogs

Is film een spel dat je kunt winnen?
Dhogs is een bevreemdend, onvoorspel
baar bravourestukje. De provocerende
Spaanse thriller laat zelfs de kijker niet
buiten schot.

DHOGS

Is film een spel dat je kunt winnen? Het lijkt
een rare vraag maar na het zien van het meer
dan vreemde Dhogs is niets meer gek. Een
man op een veerboot zet de toon met een
monoloog over de werkelijke betekenis van
bordspelen. Zo toont Mens erger je niet volgens hem het failliet van het communisme
aan omdat in het spel armoede slechts wordt
herverdeeld. Dhogs daagt ons vervolgens uit
met het verleidelijke: ‘Play a game’. Welk bizar spel, daar heb je dan nog geen idee van.
Andrés Goteira’s absurdistische debuut
weeft de verhalen van vier mensen door elkaar: een taxichauffeur, een zakenman in een
chic hotel, een jonge vrouw en haar achtervolger. In deze mysterieuze psychologische
thriller is een speciale rol weggelegd voor
ons, het publiek. Ook de mensen in de bioscoopzaal die naar Dhogs aan het kijken zijn,
komen in beeld, zodat de vierde wand met de
zaal speels wordt doorbroken.
Wat zien we? Er wordt gehakt op varkens-

en mensenvlees. Er wordt achtervolgd en
achteruit gespoeld. Zelfs het bijtanken van
een auto is spannend in Dhogs. We zien een
man met een konijnenkop. Droge, stoffige
rotsen. De grond is hier hard, zegt een van de
personages. Iemand begraven duurt een paar
dagen.
David Lynch, Michael Haneke en Straw
Dogs vormden de inspiratie voor Goteira.
Dhogs is rauw en bevreemdend, een onvoorspelbaar bravourestukje over volgzame honden (dogs) en ondeugende zwijnen (hogs) die
samen dhogs vormen, alias de dienstbare
mens die ook beestachtig kan zijn. Goteira
wil ons niet behagen en heeft daar in zijn geheel Galicisch gesproken film een wel heel
bijzondere vorm voor gevonden. We worden
aangekeken en bekeken. Wij spelen het spel
niet, we zijn deel van het spel.
MARISKA GRAVELAND

Dhogs

SPANJE, 2017 | REGIE ANDRES GOTEIRA | 85

MINUTEN | MET MELANIA CRUZ, CARLOS BLANCO, IVAN
MARCOS | DISTRIBUTIE FILMFREAK | TE ZIEN VANAF 31
MEI EN VIA

picl.nl



Garden of Life

Geen eisen stellen waar de planten niet aan kunnen voldoen
In de documentaire Garden of Life is de
tuin een plek waar niet alleen planten
maar ook het geheugen vergaat, om
plaats te maken voor nieuw leven. Ont
roerend in al z’n eenvoud.
Op een dag kon hij het bakkertje om de hoek
niet meer terugvinden. Leo (82), de schoonvader van filmmaker Marco Niemeijer, voelt
zijn geheugen langzaam wegglijden, een verbrokkeling die zo mooi is beschreven in Hersenschimmen van J. Bernlef. Hier vindt het
drama van de vergetelheid plaats in een tuin.
Een metaforische plek maar ook een gewone,
aardse plek, waar het dagelijkse onderhoud
roept. Dode blaadjes weghalen, om weer
ruimte te maken voor nieuw leven. Hij wil
geen planten die al het andere overheersen,
geen eenzijdigheid.
Als Niemeijer hem weleens vraagt of hij
het moeilijk heeft, laat Leo liever de tuin
zien. De rozen, de hortensia’s. “Aan mijn

Oeganda neerzetten. Pas een week later voert
het Israëlische leger een reddingsoperatie uit.
José Padilha (Tropa de elite; RoboCop) maakt er
een spannende maar wat oppervlakkige thriller
van, die net iets te veel perspectieven probeert
te vermengen: niet alleen die van de kapers en

tuin heb ik genoeg”, zegt Leo. De planten
hoeven niet allemaal mooi te zijn. Hij stelt
geen eisen waar de planten niet aan kunnen
voldoen. Ook voor hemzelf vindt hij: je moet
niet willen wat je niet meer kan. Hij is nuch-

Garden of Life

NEDERLAND, 2017 | REGIE MARCO

NIEMEIJER | 72 MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP | TE
GARDEN OF LIFE

ZIEN VANAF 31 MEI 

hun gijzelaars, maar ook de Israëlische overheid, de legereenheid die de operatie uitvoert,
en zelfs de danseres met wie een van de soldaten getrouwd is.

Penélope Cruz (in het echt Bardems echtgenote) speelt Virginia Vallejo, de journaliste die
in Escobars web verstrikt raakt en op wier boek
de film is gebaseerd.

TE ZIEN VANAF 31 MEI 

TE ZIEN VANAF 31 MEI 

Casper en Emma maken theater

Only the Brave

TE ZIEN VANAF 31 MEI 

Escobar
ESCOBAR

helder, het andere heerst chaos in zijn hoofd.
Naar de dokter wil hij niet.
Keer op keer kijkt hij naar een tegelspreuk
in zijn tuinhuisje: ‘Vriendschap is de zonneschijn in de tuin van het leven’, een wijsheid
die hij gedurende de film steeds meer verbastert. Hij blijft ook terugkeren naar de fossielen en schelpen die hij van zijn vakanties
heeft meegebracht. Die hebben ooit geleefd.
Zelfs een dode steen is een teken van leven.
De filmmaker blijft ondertussen filmen,
zoals het hoort, vier seizoenen lang, maar de
vragen rijzen: is Leo zich nog wel bewust van
de camera? Niemeijer is daar steeds minder
zeker van. Maar vastleggen moet, voordat hij
verdwijnt.
MARISKA GRAVELAND

Arne Lindtner Naess | In deze zesde film in de
van oorsprong Noorse kinderreeks gaan Casper
en Emma (origineel ‘Karsten og Petra’) een
nieuwe uitdaging aan: om geld in te zamelen
voor een weeshuis in India voeren ze met hun
klas een toneelstuk op. Dat heeft nog heel wat
voeten in de aarde.

EVERYBODY WANTS SOME!!

ter: “Wat ik niet zoek, dat mis ik niet.” Maar
’s nachts komen de emoties. Zijn vrouw Riet
is de enige op wie hij boos wordt. Zij staat
voor al die mensen die zich ineens met hem
zijn gaan bemoeien. Het ene moment is hij

Fernando León de Aranoa | De Spaanse regis-

ONLY THE BRAVE

seur Fernando León de Aranoa wist een sterrencast te verzamelen voor zijn biopic van Pablo
Escobar, internationaal uitgebracht als Loving
Pablo. Javier Bardem speelt de drugsbaron en

Joseph Kosinski | Waargebeurd drama over de
Granite Mountain Hotshots, een groep brandweermannen getraind om in de eerste, meest
heftige vuurlijn van grote bosbranden te opereren. Josh Brolin speelt Eric Marsh, die in 2007
zijn eigen ‘hotshots’-divisie opricht in het kleine
plaatsje Prescott, Arizona. In 2013 komt zijn
team voor hun grootste uitdaging te staan.
TE ZIEN VANAF 31 MEI 

JOOST BROEREN-HUITENGA
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van juni moeten vóór
vrijdag 18 mei (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.nl)
bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoor
delijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen.
De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 31 mei.

Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3 | 072-520 2022 |
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele en complete programma
O.a. verwacht La Chinoise do 3 en
ma 7 mei | The Death of Stalin vanaf
do 3 mei | Hobbyhorse Revolution zo
6 mei | Mountain do 3 t/m zo 6 mei |
Normandie Nue vanaf do 3 mei

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

Aus dem Nichts vr 18 mei | The Florida Project vr 11 mei | Les Gardiennes wo 23 mei | Lady Bird vr 25 mei |
Phantom Thread wo 9 mei

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

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

Darkest Hour di 1 mei, 19.30 | wo 2
mei, 13.00 | Finding Your Feet vr 25
mei, 19.30 | za 26 mei, 13.00 | di 29
mei, 19.30 | wo 30 mei, 10.00 | Lucky
vr 18 mei, 19.30 | za 19 mei, 13.00 |

di 22 mei, 19.30 | wo 23 mei, 10.00
| Phantom Thread vr 11 mei, 19.30 |
za 12 mei, 13.00 | di 15 mei, 19.30 |
wo 16 mei, 10.00 | The Post do 3 mei,
13.00 | vr 4 mei, 13.00 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri za
5 mei, 13.00 | di 8 mei, 19.30 | wo 9
mei, 10.00

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

The Blind Side di 15 mei, 20.00 | Loveless vr 18 mei, 11.00 en 20.00 | Tulipani vr 11 mei, 11.00 en 20.00 | Vele
hemels boven de zevende vr 25 mei,
11.00 en 20.00

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

7 Giorni vr 11, di 15 en wo 16 mei,
20.00 | zo 13 mei, 14.30 | Call me by
Your Name do 10, za 12 en ma 14 mei,
20.00 | di 15 mei, 13.30 | Darkest
Hour za 5, ma 7 en di 8 mei, 20.00
| The Insult do 31 mei, 20.00 | Jusqu’á la garde vr 25, ma 28 en di 29
mei, 20.00 | Het leven is vurrukkuluk
do 3 en wo 9 mei, 20.00 | vr 4 mei,
20.30 | di 8 mei, 13.30 | M. vr 18 en

Alles van Wes Anderson
Wie de thema’s uit de negen speelfilms van Wes Anderson op een rij
zou zien, kan denken dat iedereen
na een film van de Amerikaan
zwaar depressief uit de bioscoop
komt. Het Nederlandse Wikipedia-artikel over Anderson somt de
thematiek keurig op: problematische familieverhoudingen, mislukking, existentiële leegte, onmogelijke liefde, verlies van dierbaren
en zelfmoord. Gezellig! De Engelse
Wikipedia-pagina voegt er blijmoedig nog een paar zaken aan
toe: verlies van onschuld, ouderlijke verwaarlozing, overspel en haat
en nijd tussen kinderen. Hadden
we al gezegd dat Anderson komedies maakt?
Het wonder van Andersons
films is dat ze over treurige zaken
gaan, maar dat de kijker toch met
een goed gevoel de bioscoop verlaat. De reden is dat Anderson zijn
personages niet kil en afstandelijk
benadert, maar empathisch en
liefdevol. In zijn eigen woorden:
“Ik dat iedereen zich soms gevangen en eenzaam voelt. Ik denk dat
dat min of meer de norm is.” Andersons films zijn een pleidooi om
zonder snelle oordelen naar men-

sen te kijken. Dat ze esthetisch
wonderbaarlijk mooi zijn, maakt
ze extra aantrekkelijk. De kleurrijke art direction, de zorgvuldige
setontwerpen en de strakke cameravoering zorgen voor vervreemdende, licht-surrealistische beelden die Anderson tot een volkomen origineel auteur maken.
Wie het allemaal nog eens goed
wil zien, kan in mei en juni terecht
in LAB111 in Amsterdam en Kino in
Rotterdam. Beide filmtheaters vertonen ter gelegenheid van de uitbreng van Isle of Dogs, Andersons
laatste film, ook de acht eerder

ma 21 mei, 20.00 | di 22 mei, 13.30
| Phantom Thread di 29 mei, 13.30 |
The Shape of Water do 24, za 26 en
wo 30 mei, 20.00 | zo 27 mei, 14.30
| Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri do 17, za 19, di 22 en wo 23
mei, 20.00

15.00 (met Roger Ross) | The Cleaners wo 9 mei, 20.00 (met Eelco Bosch) | Jane vr 25 mei, 15.00 en
17.45 (met Jane Goodall) | Possessed
zo 6 mei, 19.00 (met Metahaven)
4 Filmhuis Cavia

Amersfoort

Antifa: Chasseurs de Skins za 19
mei, 20.30 | The Battle of Algiers
do 3 en vr 4 mei, 20.30 | Can Dialectics Break Bricks? zo 6 mei, 20.30
| Hold Fast vr 18 mei, 20.30 | Jonah
Who Will Be 25 In The Year 2000 do
10 en vr 11 mei, 20.30 | RietveldTV
wo 23 mei, 21.00 | Manifesto Film
Festival Burkinabè Rising: The Art
of Resistance in Burkina Faso ma
28 mei, 19.00 | Democracy Through
the Looking Glass zo 27 mei, 19.00 |
The Mayor’s Race zo 27 mei, 21.00 |
Strange Days Shorts Program ma 28
mei, 21.00
4 Cinecenter

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

Premières & Nieuw Boston vanaf ma
14 mei | The Death of Stalin vanaf do
3 mei | Gabriel e a Montanha vanaf
do 24 mei | Isle of Dogs vanaf do 10
mei | Lean on Pete vanaf do 31 mei |
Marjorie Prime vanaf do 10 mei | Morisot - Moed, Storm en Liefde vanaf
ma 21 mei | De Nacht vanaf do 10 mei
(do 10 mei met gasten) | Oh Lucy!
vanaf do 17 mei | Onderkomen vanaf ma 14 mei | Possessed vanaf do
10 mei | Tully vanaf do 10 mei | Under the Tree vanaf do 17 mei | La villa vanaf do 24 mei | Nog te zien De
achtste dag | Finding Your Feet | Guernsey Literary Society | Der Hauptmann | La Holandesa | Lady Bird |
Nico, 1988 | The Rider | Romans | Royal Opera House Manon do 3 mei,
20.15 (Ballet Live) | Manon vr 18 mei,
14.00 (Ballet Encore) | Gay Film The
Cakemaker zo 6 mei, 21.00 | Cinesingle Oh Lucy! zo 13 mei, 12.00 |
Movies that Matter Onderkomen
ma 14 mei, 19.15 | Marathonspecial
Boston ma 14 mei 20.30

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl
Verwacht The Cleaners vanaf do 17
mei | Possessed vanaf do 10 mei |
Tanzania Transit vanaf do 3 mei | De
Balie kijkt American Jail zo 6 mei,

films van de 49-jarige Amerikaan
(die al jaren in Parijs woont). Naast
Isle of Dogs zijn dus te zien Bottle
Rocket (1996), Rushmore (1998),
The Royal Tenenbaums (2001), The
Life Aquatic with Steve Zissou
(2004), The Darjeeling Limited
(2007), de animatie Fantastic Mr.
Fox (2009), Moonrise Kingdom
(2012) en The Grand Budapest Hotel (2014). Anderson weet wat deze
films bindt: “Dit is het soort films
dat ik wil maken: een bedachte
werkelijkheid waardoor het publiek hopelijk op een plek komt
waar het niet eerder is geweest.”
Dat is al negen keer uitstekend gelukt.
LAB111.NL
KINOROTTERDAM.NL

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

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

Verwacht Isle of Dogs vanaf do 10
mei | Lean on Pete vanaf do 31 mei
| My Generation vanaf do 31 mei |
Normandie Nue vanaf do 3 mei | Oh
Lucy! vanaf do 17 mei | Tully vanaf
do 10 mei | La Villa vanaf do 24 mei
| Cine Expat Bar Bahar zo 13 mei,
19.00 | Gabriel and the Mountain
do 24 mei, 21.00 | Cinemore Isle of
Dogs vr 4 mei, 21.00 (met inleiding)
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eyefilm.nl | Raadpleeg de website voor
het complete programma
1968: You Say You Want a Revolution 2001: A Space Odyssey wo 16
mei, 20.30 | 50 jaar Paradiso za 19
mei, 19.30 | Baisers volés ma 21 mei,
21.30 | Chicago 10 za 5 mei, 21.30
| Earthrise + Planet of the Apes di
8 mei, 19.15 | Everything for Sale
zo 20 mei, 19.15 | Fando y Lis di 22
mei, 19.15 | High School ma 7 mei,
19.15 | If.... ma 7 mei, 21.15 | The Jungle Book do 3 mei, 13.15 | do 10 mei,
14.30 | za 19 mei, 15.00 | Medium
Cool do 3 mei, 20.30 | Monterey Pop
di 15 mei, 19.15 | za 19 mei, 21.30 |
Night of the living dead wo 30 mei,
16.30 | Performance vr 18 mei, 21.15
| Petulia vr 18 mei, 19.00 | Rosemary’s Baby vr 11 mei, 20.45 | Selma vr 4 mei, 21.00 | Symbiopsychotaxiplasm: Take One do 10 mei, 19.15
| Targets do 24 mei, 21.45 (openluchtvoorstelling tolhuistuin) | Terence Stamp 1968 Night zo 6 mei,
20.00 | The Unbearable Lightness
of Being zo 13 mei, 19.30 | Vietnam-protest za 5 mei, 19.15 | We
Shall Overcome vr 4 mei, 19.30 | Cineclub Vrijheidsfilms + La hora de
los hornos do 17 mei, 19.00 | Cinema
Stadsleven: Aksie! Activisme 1968
tot nu wo 9 mei, 19.15 | Cuba & Che:
¡Hasta la revolución siempre! di 15
mei, 19.15 | Praagse Lente + The Party and the Guests za 12 mei, 19.15 |
This is Film! Film Heritage in Practice #5 Silent Cinema wo 9 mei, 15.30
| This is Film! #6 Film Restoration
Labs wo 16 mei, 15.30
4 Het Ketelhuis

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

WES ANDERSON OP DE SET VAN THE LIFE AQUATIC

Premières Blue vanaf do 3 mei | De
fietser vanaf do 24 mei | Garden of
Life vanaf do 31 mei | Hobbyhorse
Revolution vanaf wo 16 mei | Homecoming (1945) vanaf do 10 mei | Under the Tree vanaf do 17 mei | Nog

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 over Cobain in
de Filmkrant

te zien De achtste dag | La Holandesa | De matchmaker | So Help Me
God | De wilde stad | Danniel Danniel
Dag Eerbetoon aan de regisseur/editor die precies een jaar geleden overleed. za 12 mei, 11.00 - 18.30 | Chasing Reels Double bill van American
Indie-films. Een Nederlandse première en een cultklassieker za 26 mei
19:45 | Annie M.G. Schmidt-weekend Tijdens het pinksterweekend
worden de vijf verfilmingen van Annie M.G. Schmidt-boeken vertoond.
| InEdit Internationaal muziekdocumentairefestival dat voor het eerst
in Nederland plaatsvindt. Niet alleen films, maar ook optredens, nagesprekken en feestjes. vr 18 t/m
zo 20 mei | Holland Festival: M Een
van de belangrijkste films van Fritz
Lang, inleiding door Dana Linssen.
zo 13 mei, 11.00 | Het Schimmenrijk
Hans Beerekamp eert recent overleden filmpersoonlijkheden. zo 13 mei,
17.00 | Amongst Friends Elke derde
maandag van de maand Sneak Preview met bijzondere videoclip als inleiding . ma 21 mei, 21.15 | Gay Film
Night The Cakemaker wo 9 en wo 23
mei, 19.00 | za 26 mei, 16.45 | Deutsches Kino Der junge Karl Marx di 29
mei, 19.15 | Cinémathèque Française
L’assassin habite au 21 di 15 en di 22
mei | L’enfer di 29 mei | La salaire de
la peur di 8 mei
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl

Premières The Death of Stalin vanaf do 3 mei | Isle of Dogs vanaf do 10
mei | Under the Tree vanaf do 17 mei
| Kriterion herdenkt met Cinema
Discutabel vr 4 mei met Toespraak
(19.30) | Vioolsolo (even voor 20.00)
| Twee minuten stilte (20.00) | Het
oog van de Naald na de herdenking |
Shadows (21.15) met na afloop een
panelgesprek in de zaal over de erfenissen van de holocaust | Kriterion
viert de vrijheid met TranScreen za
5 mei met Check It (19.30) met intro | Na 22.00 muziek in de foyer van
Pool & Dawson en Kriterion Sound
System | Movies that Matter on Tour
Onderkomen wo 9 mei
4 Lab111

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

Modern Grindhouse Brawl In Cell
Block 99 wo 2 mei, 21.30 | Mom And
Dad wo 2 mei, 19.00 | The Witching
Hour Black Swan vr 4 mei, 23.59
| Companion Piece Juno za 5 mei,
19.00 | Voorpremiere The Cleaners
ma 7 mei, 21.00 (+ voorgesprek) |
Tully za 5 mei, 21.30 | Film & Brunch
The Big Lebowski zo 20 mei, 14.00 |
Juno zo 6 mei, 14.00 | LAB Classics
Una Giornata Particolare zo 6 mei,
19.00 | wo 9 mei, 21.30 | Expat Cinema Foxtrot zo 6 mei, 21.30 | Docu
Dinsdag Special: De Oorlog Van Mijn
Vader di 8 mei, 20.30 (met nagesprek) | Feminist Art Fest vr 11 t/m
zo 13 mei | The Dude Day The Big Lebowski ma 14 mei, 21.30 | Wes Anderson Retrospectief Bottle Rocket
wo 16 mei, 16.30 | zo 20, mei21.15 | vr
25 mei en za 2 jun, 19.00 | The Darjeeling Limited wo 16 mei, 21.15 | zo
20 mei, 16.30 | za 26 mei, 14.00 | vr
1 jun, 19.00 | Fantastic Mr. Fox di 15
mei, 21.15 | za 19 mei, 16.30 | zo 27
mei en zo 3 jun, 19.00 | The Grand
Budapest Hotel di 15 en ma 21 mei,
19.00 | vr 18 mei, 21.15 | zo 27 mei,
14.00 | The Life Aquatic With Steve Zissou do 10 en za 19 mei, 19.00
| za 26 en ma 28 mei, 21.15 | Moonrise Kingdom do 10 mei, 16.30 | zo
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Rialto in mei
Zenochtenden in Rialto

In mei presenteert Rialto drie films
waarin alles draait om spiritualiteit: niet alleen de film zelf, ook het
programma rond de voorstellingen
onderzoekt hoe het leven een diepere en rijkere betekenis kan krijgen. Met: A Mindful Choice, Walk
with Me en The Voyage of Time. (6,
10 en 13 mei)
Docupodium: Ubiquity

Is het een zegen, overal wifi en mo-

ADVERTORIAL

biel bereik? Voor wie overgevoelig
is voor elektromagnetische straling bepaald niet. Regisseur Breg
tje van der Haak brengt een aantal
van hen in beeld. Na afloop interview met de regisseur. (26 mei)
Klassiek: An Autumn Afternoon

Net als in Late Spring en zijn onbetwiste meesterwerk Tokyo Story
onderzoekt de Japanse regisseur
Yasujirô Ozu in deze film de relatie
tussen ouders en hun kinderen.
(22, 27 en 29 mei)
RIALTOFILM.NL

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl

Verwacht The Death of Stalin vanaf do 3 mei | Isle of Dogs vanaf do 10
mei | Lean on Pete vanaf do 31 mei |
My Generation vanaf do 31 mei | Tully
vanaf do 10 mei | Under the Tree vanaf do 17 mei | La villa vanaf do 24 mei
| The Dude Day The Big Lebowski ma
14 mei | Arts in Cinema Caravaggio:
The Soul and the Blood zo 20 mei |
50th Anniversary! 2001: A Space
Odyssey do 31 mei
4 Rialto

Bird ma 14 en di 15 mei | The Shape
of Water ma 28 en di 29 mei

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

Bergen

Amori Fragili vr 4 t/m wo 9 mei | Au
revoir là haut do 3 t/m wo 9 mei | Aus
dem Nichts do 3 t/m wo 9 mei | Cobain do 3 t/m wo 9 mei | The Death
of Stalin do 24 t/m wo 30 mei | Djam
do 24 t/m wo 30 mei | Early Man do 3
t/m zo 13 mei | Finding Your Feet do 3
t/m zo 27 mei | Foxtrot do 3 t/m wo 9
mei | The Guernsey Literary Society
do 3 t/m wo 23 mei | Der Hauptman
do 3 t/m di 15 mei | La Holandesa do
17 t/m wo 30 mei | Isle of Dogs do 10
t/m wo 30 mei | Marjorie Prime vr 11
t/m wo 30 mei | Mountain do 3 t/m
za 12 mei | Nico 1988 vr 10 t/m wo 16
mei | Phantom Thread ma 7 t/m ma
28 mei | The Post do 3 t/m vr 25 mei
| Radiance do 17 t/m wo 23 mei | Resurrection do 17 t/m wo 23 mei | The
Rider do 10 t/m wo 30 mei | So Help
Me God zo 27 t/m wo 30 mei | Tully
Do 10 t/m wo 30 mei | Une saison en
France vr 25 t/m wo 30 mei | Wild zo
6 t/m wo 30 mei | De Wilde Stad za 5
t/m ma 6 mei | Sing A Long Cinema/
Ik ben lekker stout Festival Ja zuster
Nee zuster zo 20 mei

Arnhem

AUTUMN AFTERNOON

20 mei, 19.00 | ma 21 en wo 30 mei,
21.15 | The Royal Tenenbaums do 10
mei, 21.15 | za 19 mei, 21.30 | za 26
en do 31 mei, 19.00 | Rushmore wo
16, vr 18 en ma 28 mei, 19.00 | zo 27
mei, 21.15
4 The Movies

Apeldoorn

21.00 | Sexy Cinema The Dreamers
di 29 mei, 22.00 | Feuchtgebiete di
22 mei, 22.00 | High Art di 8 mei,
22.00 | Vicky Cristina Barcelona di
15 mei, 22.00 | Vrienden van de Uitkijk Playtime wo 16 mei, 19.00
4 Zuid-Afrikahuis

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

A World Apart do 17 mei, 19.30 | Muziekdocumentaire The Fun’s not
over – The James Phillips Story do 31
mei, 19.30 (met inleiding)

4 Focus Filmtheater
Korenmarkt 42 | 026‑442 4283 |
focusarnhem.nl | Raadpleeg verder
de website
Premières Isle of Dogs vanaf do 10
mei | O.a. nog te zien Guernsey Literary Society | Der Hauptmann |
Gay Film Special The Cakemaker zo
13 mei, 19.00 | Film & Debat Onderkomen wo 23 mei, 19.00

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

Aus dem Nichts ma 21 en di 22 mei |
Darkest Hour ma 7 en di 8 mei |Lady

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl
Premières The Cleaners vanaf do 17
mei | Garden of Life vanaf do 31 mei
| Isle of Dogs vanaf do 10 mei | Jeannette vanaf do 17 mei | A Man of Integrity vanaf do 3 mei | November
vanaf do 24 mei | Oh Lucy! vanaf do
17 mei | Tanzania Transit vanaf do 3
mei | Zenochtenden A Mindful Choice zo 6 mei, 11.00 | Voyage of Time
zo 13 mei, 11.00 | Walk With Me do 10
mei, 12.00 | Cracking the Frame Robert Doisneau: Through the Lens
wo 16 mei | Roffa Mon Amour The
Cleaners do 17 mei, 21.15 (na afloop wordt de regisseur live geïnterviewd via Skype) | Rialto Filmclub
Oh Lucy! vr 18 mei, 11.00 (met inleiding) | Docupodium Ubiquity za 26
mei, 16.00 (Regisseur is aanwezig
en wordt na afloop van de film geïnterviewd) | Klassiekers An Autumn
Afternoon di 22, zo 27 en di 29 mei |
The Big Heat zo 6 mei | Vivre sa vie:
film en douze tableaux di 8, zo 13, di
15 en zo 20 mei
4 Filmtheater De Uitkijk

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

Una’s Seven Psychopaths wo 9 mei,

SUGGS: MY LIFE STORY

Nieuw muziekfilmfestival
Waarom zou je het wiel uitvinden
als het al bestaat? Het In-Edit In

ternational Music Documentary
Festival werd in 2003 in Barcelona

opgericht en in de jaren daarna
ontstonden in Griekenland, Chili
en Brazilië satelliet-edities. Van 18
t/m 20 mei wordt in Amsterdam in
het Ketelhuis en in Pacific Parc de
eerste Nederlandse editie van het
festival gehouden. Het opent met
Grace Jones: Bloodlight and Bami
(Sophie Fiennes), dat de in 1948 in
Jamaica geboren en getogen zangeres portretteert, die met haar
sterke persoonlijkheid voor veel

vrouwen in de jaren tachtig een inspirerend voorbeeld was. De slotfilm van het festival is Suggs: My
Life Story, de verfilming door Julien Temple (The Great Rock ‘n’
Roll Swindle) van een muzikaal
theaterprogramma, waarin zanger
Graham McPershon, beter bekend
als Suggs, van de vrolijke skaband
Madness, terugblikt op het succes.
De twee films doen misschien
een ‘terugblikfestival’ vermoeden,
maar In-Edit vertoont ook films
over popartiesten die nu in de
frontlinie staan. Tussen de openings- en de slotfilm zijn zeven in-

| Dorst | Foxtrot | God’s Own Country | The Guernsey Literary Society | Der Hauptmann | La Holandesa
| Lady Bird | The Rider | So Help me
God | WoensdagDocu The Cleaners
wo 9 mei, 19.20 | Michel, acteur verliest de woorden wo 16 mei, 19.20 |
Filmcolleges Kopstukken met Paula
van der Oest di 8 mei, 19.15 en de film
Lucia de B di 15 mei, 19.15 | Christopher Nolan di 22 mei, 19.15 en de film
Dunkirk di 29 mei, 19.15 | Nachtfilm
za 26 mei, 23.00, 23.15 en 23,30 (titel nog niet bekend) | Royal Opera House MacMillan: A National Celebration - Manon do 3 mei, 20.15
(live ballet) | Special Finity Calling zo 6 mei, 18.45 | The soul keeper
- Freud, Jung en Sabine Spielrein
ma 7 mei, 19.20 | The Dude Day The
Big Lebowski ma 14 mei | Cracking
the Frame Shadowman wo 23 mei,
19.20 | Ontbijtfilm zo 27 mei, 10.45
(titel nog niet bekend)

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

Au Revoir Là-Haut do 10 mei, 14:30
| zo 13 mei, 11:00 | ma 14 mei, 20:00
| di 15 mei, 20:00 | Bankier van het
Verzet vr 4 mei, 14:30 | zo 6 mei,
11:00 | Cobain zo 6 mei, 20:00 | wo
9 mei, 20:00 | The Death of Stalin
do 24 mei, 20:00 | di 29 mei, 20:00
| Djam do 10 mei, 20:00 | vr 11 mei,
14:30 | Finding Your Feet vr 18 mei,
14:30 | zo 20 mei, 11:00 | ma 21 mei,
20:00 | di 22 mei, 20:00 | za 26 mei,
16:30 | Foxtrot do 3 mei, 20:00 | za 5
mei, 16:30 | di 8 mei, 20:00 | The Guernsey Literary Society vr 25 mei,
20:00 | za 26 mei, 20:30 | zo 27 mei,
20:00 | God’s Own Country vr 4 mei,
20:00 | Der Hauptmann vr 18 mei,
20:00 | za 19 mei, 16:30 | Hostiles
za 5 mei, 20:30 | ma 7 mei, 20:00
| Lady Bird za 19 mei, 20:30 | zo 20
mei, 20:00 | wo 23 mei, 20:00 | Nico,
1988 vr 11 mei, 20:00 | za 12 mei,
16:30 | Normandie Nue vr 25 mei,
14:30 | zo 27 mei, 11:00 | ma 28 mei,
20:00 | wo 30 mei, 20:00 | The Rider
za 12 mei, 20:30 | zo 13 mei, 20:00
| wo 16 mei, 20:00 | So Help Me God
do 17 mei, 20:00 | Sweet Country do
3 mei, 14:30 | Zama zo 6 mei, 15:30 |
Food & Film Haute Cuisine do 31 mei,
18:00 (inloop) 19:00 (aan tafel)

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

Première The Death of Stalin vanaf do 3 mei | Ilse of Dogs vanaf do
10 mei | Normandie Nue vanaf do 3
mei | Oh Lucy vanaf do 17 mei | Under the Tree vanaf do 17 mei | Nog te
zien Au revoir là-haut | Bewaren –
of hoe te leven | Buurman & Buurman hebben een nieuw huis | Cobain

ternationale en vijf nationale muziekdocumentaires te zien. Een
Europese première is George Michael: Freedom (David Austin), dat
een onopgesmukt portret geeft van
de zanger, die tot aan zijn dood in
december 2016 als coregisseur bij
de film was betrokken. Ook te zien
is Where You’re Meant to Be (Paul
Fegan), waarin de Schotse zanger
Aidan Moffat in conflict raakt met
een oude Schotse folkzangeres,
over de juiste benadering van klassieke Schotse ballads. De zangeres
vindt Moffats vernieuwingsdrang
getuigen van gebrek aan respect.
Ook te zien: Revolution of Sound:
Tangerine Dream (Margarete
Kreutzer), een eerbetoon aan de in
2015 overleden elektronische muziekpionier Edgar Froese en zijn
band Tangerine Dream. Wie iets
ruigers zoekt, kan terecht bij Same
Music Different People (Nick
Roovers e.a.), een documentaire
over de Europese metalscene, met
na afloop een optreden van de
Duitse metalband Fjoergyn. Ook te
zien: het al op tv uitgezonden Elvis
Lives (Art Rooijakkers e.a.), over de
muzikale erfenis van Amerika’s
grootste rockicoon. Veel documentairemakers zijn op het festival
aanwezig voor Q&A’s.
NL.IN-EDIT.ORG

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 over
Foxtrot in de Filmkrant

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

De achtste dag do 17 mei, 20.30 |
vr 18 mei, 13.30 | za 19 mei, 16.00 |
do 24 mei, 20.30 | za 26 mei, 19.00
| Bewaren do 3 mei, 20.30 | vr 4
mei, 15.00 | za 5 mei, 19.00 | do 10
mei, 16.15 | za 12 mei, 21.15 | Darkest Hour do 17 mei, 15.45 | vr 18
mei, 15.30 | za 19 mei, 18.45 | vr 25
mei, 21.15 | za 26 mei, 13.00 | zo 27
mei, 20.00 | di 29 mei, 20.00 | Finding Your Feet vr 4 mei, 12.30 | za 5
mei, 13.00 en 21.30 | zo 6 mei, 13.00
| ma 7 mei, 20.00 | wo 9 mei, 14.30 |
do 10 mei, 16.00 | za 12 mei, 13.00 en
21.30 | ma 14 mei, 14.00 | vr 18 mei,
13.00 en 18.45 | zo 20 mei, 15.45 |
ma 21 mei, 20.00 | di 22 mei, 14.00
| Foxtrot do 17 mei, 16.00 | vr 18 mei,
19.00 | za 19 mei, 21.15 | zo 20 mei,
20.30 | di 22 mei, 20.00 | wo 23 mei,
14.45 | The Guernsey Literary Society do 24 mei, 20.00 | vr 25 mei,
15.45 | za 26 mei, 12.45 en 15.45 | zo
27 mei, 16.00 | ma 28 mei, 20.00 |
wo 30 mei, 20.00 | La Holandesa vr
11 mei, 19.00 | za 12 mei, 19.00 | zo
13 mei, 20.30 | wo 16 mei, 19.00 | vr
18 mei, 21.30 | za 19 mei, 19.00 | ma
21 mei, 20.30 | Homecoming (1945)
do 3 mei, 20.00 | vr 4 mei, 15.15 en
20.45 | za 5 mei, 15.45 en 18.45 | zo 6
mei, 20.00 | Lady Bird vr 4 mei, 17.15
| ma 7 mei, 20.30 | di 8 mei, 20.00 |
wo 9 mei, 20.30 | do 10 mei, 20.30 |
vr 11 mei, 15.45 en 21.30 | za 12 mei,
16.00 | zo 13 mei, 20.00 | ma 14 mei,
20.30 | A Man of Integrity do 24 mei,
16.00 | vr 25 mei, 13.15 en 21.30 | za
26 mei, 16.00 en 21.30 | zo 27 mei,
16.15 | wo 30 mei, 20.30 | Mountain
do 3 mei, 16.15 | vr 4 mei, 17.00 | za
5 mei, 16.00 | zo 6 mei, 16.00 | Normandie Nue do 24 mei, 16.15 | vr 25
mei, 13.00 en 18.45 | za 26 mei, 21.15
| zo 27 mei, 10.45 en 20.30 | wo 30
mei, 14.30 | The Post vr 11 mei, 18.45
| za 12 mei, 15.45 | zo 13 mei, 13.00 |
wo 16 mei, 14.30 | za 19 mei, 15.45 |
zo 20 mei, 20.00 | wo 23 mei, 14.30
| vr 25 mei, 16.00 | za 26 mei, 18.45
| zo 27 mei, 13.15 | ma 28 mei, 20.30
| The Rider do 10 mei, 20.00 | vr 11
mei, 13.00 en 21.15 | za 12 mei, 13.30
| zo 13 mei, 13.30 | wo 16 mei, 21.15
| do 17 mei, 20.00 | vr 18 mei, 21.15 |
za 19 mei, 13.00 en 21.30 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri za 5 mei, 21.15 | zo 6 mei, 15.45 | za
12 mei, 18.45 | zo 13 mei, 15.45 | De
wilde stad vr 4 mei, 21.00 | zo 6 mei,

50

DE FILMKRANT 
#409 MEI 2018

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

Meer over film weten? De
Filmkrant komt live in de
filmtheaters. Filmkrantme
dewerkers verzorgen elke
maand Intro’s bij speciaal
geselecteerde films en inlei
dingen, lezingen, q&a’s en
workshops bij andere films
uit het actuele aanbod en
filmprogramma’s (op alfa
betische volgorde naam
stad).
4 De Lieve Vrouw | Amersfoort
 Oh, Lucy | 17 mei, avond
4 Gigant | Apeldoorn
 Der Hauptmann | 3 mei, 20.00
uur | Omar Larabi
4 Studium Generale | Eindhoven
 Mary Shelley’s Frankenstein
(1994) | 23 mei, 19.30 uur | Jan
Doense
4 Filmschuur | Haarlem
 Isle of Dogs | 12 mei, 14.15 uur |
Basje Boer
 Frankenstein (1931) | 28 mei,
19.15 uur | Jan Doense
4 Rijswijk | Filmhuis
 Jackie (Pablo Larrain) | 26 mei,
13.00 uur | Jos van der Burg

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

20.30 | vr 11 mei, 13.30 | di 15 mei,
20.00 | The Dude Day The Big Lebowski ma 14 mei, 20.00 | Voorpremière Isle of Dogs wo 9 mei, 20.00
| Exhibition on Screen Girl With a
Pearl Earring za 19 mei, 13.30 | ma
21 mei, 15.30 | di 22 mei, 14.15 | vr 25
mei, 19.00 | zo 27 mei, 11.00 | Sneak
Preview Elke di, 20.30

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl
Dorst di 22 mei, 13.30 en 20.00 (+
feestelijke afsluiting seizoen) | I,
Tonya di 15 mei, 13.30 en 20.00 |
Jusqu’à la garde di 8 mei, 13.30 en
20.00

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015‑214 0226 | filmhuis-lumen.nl | Raadpleeg de website voor de exacte data en tijden
Première Isle of Dogs vanaf do 10
mei | Sneak Preview Elke zondag |
Weekfilms Cobain week 10 - 16 mei
| The Death of Stalin week 17 - 23
mei | Der Hauptman week 3 – 9 mei
| Have a Nice Day week 24 – 30 mei
| La Holandesa week 10 - 16 mei |
Radiance week 24 – 30 mei | Movies that Matter Onderkomen do 3
mei | Wes Anderson Retrospectief
The Fantastic Mr Fox ma 7 mei | The
Grand Budapest Hotel ma 28 mei |
Moonrise Kingdom ma 21 mei | The
Dude Day The Big Lebowski ma 14
mei | Documentaire Bewaren do 17
mei | Deutsches Kino Der junge Karl
Marx do 24 mei | Arabisch Filmfestival: Shoof & Cool zo 27 mei met de
films As I Open My Eyes | Bar Bahar |
Caramel | Wadjda

Premières 7 Days in Entebbe vanaf do 31 mei | The Cleaners vanaf do
17 mei | De Fietser vanaf do 24 mei
| Gabriel e a Montanha vanaf do 24
mei | Homecoming (1945) vanaf do
10 mei | Isle of Dogs vanaf do 10 mei
| Lean On Pete vanaf do 31 mei | Mozart in Love vanaf do 24 mei | Tully
vanaf do 10 mei | Under the Tree vanaf do 17 mei | Nieuwe Filmers - Filmcafé 2 Een avondvullend programma met interviews met jonge en ervaren filmgasten afgewisseld met
filmfragmenten, de nieuwe rubriek
Intermezzo en filmmuziek. Gratis!wo
16 mei, 19.30 | Bossche Filmers
Werk van jonge talenten en gerenommeerde makers die in Den Bosch
e.o. wonen of ‘Bossche roots’ hebben. do 31 mei, 19.30 | Special Down
to Earth zo 3 mei, 12.00 | Ontbijtfilm
Elke zondag, 11.00 tot 12.00 | Sneak
Preview Elke dinsdag,| +/- 21.15 |
City Food & Film Festival (CFFF)
Boer Peer zo 13 mei, 13.30 (met Q&A
) | Burnt zo 13 mei, 12.00 (vooraf om
11.00 ontbijt) | zo 13 mei, 18.00 (met
filmdiner) | Canned Dreams vr 11
mei, 20.00 (met debat) | Constructing Albert vr 11 mei, 16.00 (met inleiding en amuse) + 19.30 | za 12 mei,
14.00 en 16.00 | zo 13 mei, 16.30 | De
geur van worteltjes 4+ do 10 mei,
13.30 (+ Workshop animatiefilmpjes maken) | Hummus! The Movie
za 12 mei, 16.30 (met lezing en proeverij) | The Hundred Foot Journey zo
13 mei, 15.30 (met curry) | Into Great
Silence do 10 mei, 11.00 (met lunch
in stijl) | It All Starts with Beer zo 13
mei, 15.00 (met bierproeverij) |
The Italian Pastry Chef zo 13 mei,
14.00 (aanlsuitend bakdemo) | Kissed by the Grape zo 13 mei, 16.00 (en
wijnproeverij) | Lost in Translation
za 12 mei, 21.00 (met whiskyproeverij) | Mein Blind Date mit dem Le-

ben do 10 mei, 14.30 en om 17.30 in
combinatie met dineren in het donker | Het Mysterie van de Melkrobots vr 11 mei, 15.30 | Het Ongelooflijke Verhaal van de Mega Grote Peer
8+ do 10 mei, 14.30 (+ Workshop
animatiefilmpjes maken) | Picknick
met taart, het dappere vosje 2+ zo
13 mei, 13.00 | Ramen Heads (première) do 10 mei, 19.00 (+ Ramen
buffet) | za 12 mei, 16.15 en 20.00
| Schumann’s Bar Talks wo 9 mei,
20.30 (openingsfilm) | do 10 mei,
20.00 (+ Gin-Tonic proeverij) | vr 11
mei, 15.00 en 17.00 (17.00 met bierproeverij) | za 12 mei, 19.00 | Silent
Land do 10 mei, 15.30 (met Q&A) |
De Smaak van de Ziel vr 11 mei, 16.30
| The Trip to Spain vr 11 mei, 20.30
(met tapas en wijn) | za 12 mei, 16.00
en 21.00 | zo 13 mei, 17.15

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

The Cleaners vanaf do 17 mei | De
Fietser vanaf do 24 mei | Gabriel and
the Mountain vanaf do 24 mei | My
Generation vanaf do 31 mei | Homecoming (1945) vanaf do 10 mei |
Jeannette vanaf do 17 mei | Lean on
Pete vanaf do 31 mei | A Man of Integrity vanaf do 3 mei | Marjorie Prime vanaf do 10 mei | Mozart in Love
vanaf do 24 mei | Oh Lucy! vanaf do
17 mei | Tanzania Transit vanaf do 3
mei | Under the Tree vanaf do 17 mei |
La villa vanaf do 24 mei | Film & Debat De achtste dag do 3 mei, 19.00 |
The Cleaners do 17 mei, 19.00 | LGBT
The Cakemaker zo 6 en ma 28 mei |
Cracking the Frame Shadowman zo
6 mei | Movies that Matter Onderkomen zo 13 mei, 14.00 | Cine Première
La villa zo 13 mei, 15.00 | Filmfocus
Jeannette di 22 mei, 19.00 | Filmcursus: Hoe lees ik een film? Met Lidewijde Paris wo 23 mei

Cowboyacteur Sam Elliott
Er zijn in Nederland veel films te
zien, maar liefhebber Cedric Muyres ziet op internationale festivals
nog steeds veel uitstekende indiefilms die de Nederlandse filmtheaters niet halen. Onder de titel Cha
sing Reels organiseert hij regelmatig vertoningen van onopgemerkte
interessante films. Hij begon met
het programma in ’t Hoogt in
Utrecht, waarna Kino in Rotterdam aanhaakte en inmiddels doet
ook Het Ketelhuis mee. Deze
maand staat op 24 mei (’t Hoogt),
25 mei (Kino) en 26 mei (Ketelhuis)
een double bill met Sam Eliott op
het programma. De 73-jarige
Amerikaanse acteur, die 99 films
op zijn naam heeft staan en de 100
zeker gaat halen, is te zien in de recente indie-film The Hero (Brett
Haley, 2017) en in het bijna dertig
jaar oude, tot cultfilm uitgegroeide
Road House (Rowdy Herrington,
1989).
In The Hero speelt Elliott, die
vooral bekend is van zijn vele cowboyrollen (Tombstone, The Big Lewbowski) een vergane-glorie-westernfilmster, die als hij ernstig ziek
wordt zijn prioriteiten scherp stelt:

hij wil zich verzoenen met zijn
dochter en nog één keer schitteren
in een film. Zoals Harry Dean
Stanton in Lucky min of meer zichzelf speelde, zo zijn ooknveel gebeurtenissen in The Hero uit Elliotts leven gegrepen.
In Road House is Elliott dertig
jaar jonger dan in The Hero. De film
uit 1989 was de opvolger van Dirty
Dancing, de wereldhit met Patrick
Swayze. In de actiethriller Road
House speelt Swayze een uitsmijter
in een ruige bar. Geen dirty dan-

Den Helder

Bankier van het Verzet do 3 mei,
20.00 | di 8 mei, 14.00 en 20.00
| God’s Own Country do 24 mei,
20.00 | di 29 mei, 14.00 en 20.00 |
Lady Bird do 31 mei, 20.00 | Lucky
do 17 mei, 20.00 | di 22 mei, 14.00
en 20.00 | De wilde stad do 10 mei,
20.00 | di 15 mei, 14.00 en 20.00 |
Special Cowspiracy: The Sustainability Secret (met nagesprek, gratis
entree, vrijwillige donatie)

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

Au revoir là-haut do 24 t/m ma 28
mei | Finding Your Feet do 17 t/m ma
21 mei | Lady Bird do 31 mei t/m ma 4
jun | Lumière! L’avonture commence
di 1 mei | Phantom Thread do 3 t/m
ma 7 mei | Sweet Country do 10 t/m
ma 14 mei

Doesburg

Deventer

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

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

Premières The Death of Stalin vanaf 3 mei | Isle of Dogs vanaf 10 mei
| Normandie Nue vanaf 3 mei | Oh
Lucy! vanaf 17 mei | Tully vanaf 10
mei | Under the Tree vanaf 17 mei |
La villa vanaf 24 mei | Nog te zien
The Guernsey Literary Society | La
Holandesa | The Rider | Weekfilms
Bewaren (speelweek 3 mei) | Marjorie Prime (speelweek 24 mei) | Documentairesalon Arjan’s Big Year zo 27
mei, 16.15 | Bewaren zo 6 mei, 16.15
(met Q&A met regisseur) | Klassiekers Lumière! L’Aventure commence ma 7 en ma 14 mei | Le Mepris ma
21 en ma 28 mei | Sneak Preview di 8
mei, 20.30 | Dauwfilm + Ontbijt The
Bookshop do 10 mei, 7.00 | The Dude
Day The Big Lebowski ma 14 mei,
20.30 (arrangement met bowlen &
burger van tevoren) | Rondeel Cinema If You Build It di 15 mei, 20.30
(met inleiding) | Party of the Mind,
Adrian Borland-week Walking in the
Opposite Direction wo 23 mei, 20.00
(met aansluitend Q&A + talkshow
in De Hip)

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

cing maar dirty fighting merkte
een criticus in die tijd snedig op
over Swayzes rol. Elliott speelt in
de film de mentor en vriend van
Swayzes personage. Road House
werd indertijd door critici en publiek slecht ontvangen, maar verkreeg in de loop van de tijd een
cultstatus. De Amerikaanse criticus Roger Ebert zag dat in 1989 al:
“Is hij (de film) bedoeld als een parodie? Ik heb geen idee, maar ik
heb deze week meer gelachen bij
deze film dan bij alle zogenaamde
komedies die ik zag.”
HOOGT.NL
KINOROTTERDAM.NL
KETELHUIS.NL

China’s van Gogh vr 18 mei | The
Founder zo 6 en wo 9 mei | Heartstone zo 27 en wo 30 mei | Henri zo 20
en wo 23 mei | Noces zo 13 en wo 16
mei | The Zookeeper’s Wife vr 4 mei

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.
Basje Boer over Lady Bird in
de Filmkrant

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

Canaletto and the Art of Venice wo 9 mei, 20.30 | vr 11 mei, 16.00
| di 15 mei, 10.00 | Darkest Hour
za 5 mei, 20.30 | di 8 mei, 10.00 |
Film Stars Don’t Die in Liverpool
zo 6 mei, 20.30 | Finding your Feet
vr 25, ma 28 en di 29 mei, 20.30 |
di 29 mei, 14.00 | The Florida Project do 10, za 12 en di 15 mei, 20.30
| di 15 mei, 14.00 | Foxtrot vr 18 en
ma 21 mei, 20.30 | za 19 mei, 16.00
| di 22 mei, 10.00 | Get Out do 3 en
di 8 mei, 20.30 | God’s own Country do 17, za 19 en di 22 mei, 20.30 | di
22 mei, 14.00 | Lady Bird do 31 mei,
20.30 | Paradise vr 4 mei, 16.00 en
20.30 | ma 7 mei, 20.30 | The Post
zo 27 mei, 20.30 | di 29 mei, 10.00 |
Sweet Country vr 11, ma 14 en zo 20
mei, 20.30 | za 12 en vr 18 mei, 16.00
| Three Billboards outside Ebbing,
Missouri zo 13 mei, 20.30 | Wild za
5 mei, 15.00 | di 8 mei, 14.00 | do 10
mei, 16.00 | Filmdebat The Cleaners
do 24 mei, 20.00

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

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1 | lawei.nl/film | Reserveer via de website of bel 0512 335
050
Finding Your Feet vr 11, za 12 en wo
16 mei, 20.30 | Film Stars Don’t Die
in Liverpool vr 4, za 5 en wo 9 mei,
20.30 | I, Tonya do 31 mei, 20.30 |
Lady Bird vr 18, za 19 en wo 23 mei,
20.30 | The Rider do 17 en do 24
mei, 20.30 | Une saison en France vr 25, za 26 en wo 30 mei, 20.30 |
Sand Wars do 3 mei, 20.30 | Lunchfilm The Bookshop do 24 mei, 10.30
| Fifty Shades Freed zo 13 mei, 15.00
| Une saison en France do 17 mei,
10.30

Eindhoven
SAM ELLIOTT MET DE CAST VAN ROAD HOUSE

4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
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Gevlucht en ontheemd
Meimaand oorlogsmaand. Nuttig
om de gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog te herdenken in het
besef dat oorlog voor veel mensen
nu dagelijkse realiteit is. Het aantal
vluchtelingen in de wereld was na
de Tweede Wereldoorlog nooit
groter dan de afgelopen jaren. Vorig jaar waren bijna 66 miljoen
mensen op de vlucht. Twintig jaar
geleden was dat de helft. Wat
vluchten kan betekenen, is te zien
in de documentaire Onderkomen
van Jaqueline van Vugt. Movies
That Matter on Tour vertoont de
film in mei in twintig filmtheaters.
Onderkomen volgt de Afghaanse jongens Ghullam, Keiber en
Noori die minderjarig waren toen
ze zonder hun ouders van Afghanistan naar Nederland vluchtten. De
drie kregen een Alleenstaande
Minderjarige Vreemdelingenstatus (AMV), maar die is verlopen en

er is weinig perspectief op een verblijfsvergunning. De jongens mogen niet werken of studeren en
wonen in een vervallen sloopflat
bij Maastricht. Treurig? Zeker,
maar drie oudere Maastrichtenaren trekken zich hun lot aan en
bieden hulp in de vorm van advies,
afleiding en levensmiddelen. De
film volgt de jongens in hun dagelijkse leven en verbeeldt hun Afghaanse verleden met animatiescènes. Hun frustraties en verdriet
uiten de knullen in rapsongs:
Mijn hart is een vreemde
Ik heb het verpand
Want ik leef nu mijn leven buiten
mijn land
Land na land
Ik ben totaal ontheemd
Verloren
Geen uitweg
Alles is vreemd
MOVIESTHATMATTER.NL

ONDERKOMEN

7 days in Entebbe vanaf do 31 mei |
De fietser vanaf do 24 mei | Isle of
Dogs do 10 mei | Lean on Pete vanaf do 31 mei | Mozart in love vanaf do 24 mei | My generation vanaf do 31 mei | Oh Lucy! Vanaf do 17
mei | Saman Amini - Samenloop van
omstandigheden met liveband) za
12 mei | Tully vanaf do 10 mei | Under the Tree vanaf do 17 mei | La villa
vanaf do 24 mei | Gay Film Night The
Cakemaker zo 13 en zo 27 mei | Italiaans Filmfestival di 22 t/m zo 27
mei | Live Ballet encore Manon zo 6
mei | Movies that Matter Onderkomen wo 9 mei
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 040-247 5348 of
040-2474900 (ma t/m wo) | filmhuisdezwartedoos.nl | studiumgenerale-eindhoven.nl /nl/programma /film /
The Florida Project ma 7 t/m wo 9
mei, 20.00 | Frankenstein di 22 mei,
19.30 | Mary Shelley’s Frankenstein
wo 23 mei, 19.30 | Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri ma 14 t/m
wo 16 mei, 20.00

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

stein en de mens Ex-Machina ma 7
mei, 19.30 (met inleiding en nagesprek) | Frankenweenie 3D di 8 en di
15 mei, 14.30 | Film & Psychologie
Phantom Thread ma 28 mei, 19.30
| The Sense of an Ending ma 14 mei,
19.30 | The Dude Day The Big Lebowski ma 14 mei

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

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

Aus dem Nichts vr 18 mei, 21.45 | zo
20 mei, 20.00 | za 26 mei, 21.15 | ma
28 mei, 20.30 | Bankier van het Verzet vr 4 mei, 19.00 | zo 6 mei, 11.00
| di 8 mei, 20.30 | Film Stars Don’t
Die In Liverpool za 5 mei, 18.30 | zo 6
mei, 20.00 | di 8 mei, 14.00 | Foxtrot
vr 25 mei, 21.45 | di 29 mei, 20.30
| Les Gardiennes vr 4 mei, 15.30 |
ma 7, wo 16 mei, 20.30 | zo 13 mei,
11.00 | Hannah do 3 mei, 20.30 | za
5 mei, 21.15 | vr 11 mei, 19.00 | zo 13
mei, 20.00 | I, Tonya vr 4 mei, 21.45
| wo 9, ma 14 mei, 20.30 | vr 11 mei,
15.30 | za 12 mei, 21.15 | Lady Bird
do 17, wo 23 mei, 20.30 | zo 20 mei,
11.00 | vr 25 mei, 15.30 | zo 27 mei,
20.00 | di 29 mei, 14.00 | Lucky do
24 mei, 20.30 | za 26 mei, 18.30 | zo
27 mei, 11.00 | Radiance za 19 mei,
18.30 | di 22, wo 30 mei, 20.30 | vr
25 mei, 19.00 | Une saison en France za 12 mei, 18.30 | di 15 mei, 20.30
| vr 18 mei, 19.00 | di 22 mei, 14.00 |
The Shape of Water do 10 en ma 21
mei, 20.30 | vr 11 mei, 21.45 | di 15
mei, 14.00 | vr 18 mei, 15.30 | za 19
mei, 21.15 (do 10 mei met inleiding
en Q&A)

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

The Cleaners vanaf do 17 mei | The
Death of Stalin vanaf do 3 mei | Isle
of Dogs vanaf do 10 mei | Under the
Tree vanaf do 17 mei | Ciné-Club Au
revoir lá-haut di 8 mei | Une saison

Onderkomen in Movies
that Matter On Tour
In mei toert de Nederlandse documentaire Onderkomen van regisseur Jacqueline van Vugt door het
land in Movies that Matter On
Tour. De film ging afgelopen maart
in première op het Movies that
Matter Festival in Den Haag en is
komende maand in maar liefst 18
steden te zien, in combinatie met
een inleiding of naprogramma.
Ghullam, Keiber en Noori waren
minderjarig toen ze, zonder ou-

Human Flow ma 7 mei, 20.15 | The
Woman Who Left ma 14 mei, 20.15 |
You Were Never Really Here di 8 en
wo 9 mei, 19.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

Oude Markt 15 | 053-430 0999 |
concordia.nl | Raadpleeg verder ook
de website

O.a. verwacht Isle of Dogs vanaf do
10 mei | Bevrijdingsdag special Lifting the Veil za 5 mei, 14.00 (met nagesprek met Ayfer Koç) | Franken-

Lucky di 8 en wo 16 mei, 20.00 | vr 11
en wo 16 mei, 13.30 | Les uns et les
autres do 3 mei, 20.00 | vr 4 mei,
13.30 | Verwacht Finding Your Feet
| Les Gardiennes | Homecoming
(1945) | Lady Bird

ONDERKOMEN

ders, van Afghanistan naar Nederland vluchtten. Inmiddels zijn ze al
jaren in afwachting van een ver
blijfsstatus en wonen ze in een vervallen sloopflat vlakbij Maastricht.
Drie gepensioneerde Maastrichtenaren trekken zich het lot van de
jongens aan en bieden ze hulp in de
vorm van advies, afleiding en dagelijkse boodschappen.
MOVIESTHATMATTER.NL/ONTOUR

Helmond

en France di 22 mei | Docs De achtste dag wo 9 mei (met nagesprek)
| Groningse nieuwe #75 M.R. zo 13
mei | The Dude Day The Big Lebowski ma 14 mei | Your Cinema #12 wo
16 mei | Murnau Special Faust wo 16
mei | Sunrise wo 23 mei (met live begeleiding) | Amongst Friends #112
ma 21 mei
4 RKZ Bios

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
The Royal Ballet Manon do 3 mei,
20.00 | zo 6 mei, 15.00 | The Dude
Day The Big Lebowski ma 14 mei,
21.00 (ook te zien op di 15 en wo 16
mei, 21.00)

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

Verwacht Black Panther za 5 en ma
7 mei | Der Hauptmann za 19 en ma
21 mei | Mountain za 26 en ma 28
mei | Zama za 12 en ma 14 mei

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

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

Verwacht The Cleaners za 19 mei,
15.30 | The Death of Stalin do 3 mei |
Homecoming (1945) za 12 mei, 15.15
| di 15 mei, 19.00 | A Man of Integrity zo 6 mei, 11.15 | ma 7 mei, 19.15 |
Marjorie Prime ma 14 mei, 19.00 |
Possessed za 19 mei, 14.00 | Shadowman ma 21 mei, 19.15 | Tanzania Transit za 5 mei, 11.00 | Tully zo
6 mei, 11.00 | do 10 mei | Under the
Tree do 17 mei | The Dude Day The
Big Lebowski ma 14 mei, 21.00

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

Victoria and Abdul di 8 en wo 9 mei

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

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

Aus dem Nichts zo 27 en ma 28 mei,
20.15 | Film Stars Don’t Die in Liverpool za 26 mei, 20.15 | di 27 mei,
14.00 | I, Tonya do 3 en ma 7 mei,
20.15 | Katie Says Goodbye za 12 mei,
20.15 | di 15 mei, 14.00 | Mountain
zo 13 mei, 20.15 | Paradise zo 6 mei,
ADVERTORIAL
20.15 | di 8 mei, 14.00 | Phantom
Thread do 17 mei, 20.15 | di 22 mei,
14.00 | Voorpremière The Cleaners
ma 14 mei, 20.15

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!

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 045‑577 2209 | filmhuisdespiegel.nl
Bankier van het Verzet do 3, vr 4 en
za 5 mei, 20.00 | Brawl in Cell Block
99 vr 18 mei, 20.00 | Doof kind ma
7 mei, 20.00 | Elle zo 13 mei, 20.00
| Lucky do 24, vr 25 en za 26 mei,
20.00 | zo 27 mei, 14.00 | Lumière!
L’ Aventure commence ma 28 mei,
20.00 | Médecin de Campagne do
17 en za 19 mei, 20.00 | vr 18 en ma
21 mei, 14.00 | Onderkomen ma 14
mei, 20.00 | Phantom Thread do 10,
vr 11 en za 12 mei, 20.00 | zo 13 mei,
14.00 | Le tango des Rashevski zo 6
mei, 14.00

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. Nic
chiarelli 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.
Hugo Emmerzael over Nico,
1988 in de Filmkrant

Aus dem Nichts wo 23, do 24 en vr
25 mei, 20.15 | Bar Bahar do 17 en vr
18 mei, 20.15 | A Ciambra wo 9 mei,
20.15 | Coco wo 9 mei, 14.00 | Film
Stars Don’t Die in Liverpool wo 16
en za 19 mei, 20.15 | vr 18 mei, 16.00
| Les Gardiennes zo 6 mei, 15.00 | vr
11 mei, 16.00 | Hannah do 3, vr 11 en
za 12 mei, 20.15 | I, Tonya do 31 mei,
vr 1 en za 2 jun, 20.15 | Lady Bird vr
25 mei, 16.00 | za 26 en wo 30 mei,
20.15 | The Post vr 4 mei, 20.15

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

Verwacht 45 Years zo 27 mei | Blue
do 3 mei | The Cleaners wo 16 mei
| The Death of Stalin wo 2 mei |
Deep Look za 26 mei | De Fietser zo
27 mei | Garden of Life wo 30 mei |
The Grand Budapest Hotel zo 6 mei
| Homecoming (1945) do 10 mei |
Lean on Pete zo 27 mei | Life of Pi di
15 mei | Loving Vincent wo 30 mei |
Marjorie Prime do 31 mei | My Generation do 31 mei | Normandie Nue wo
2 mei | Oh Lucy! wo 16 mei | Shadowman ma 28 mei | So Help Me God vr
25 mei | Tully vanaf wo 9 mei | Under The Tree do 17 mei | La Villa wo
23 mei | IFFR gemist All You Can Eat
Buddha zo 13 mei | Jimmie zo 6 mei
| Movies that Matter Onderkomen
di 8 mei | The Dude Day The Big Lebowski ma 14 mei | Arts in Cinema
Caravaggio: The Soul and the Blood
zo 20 mei | Film & Food The Bookshop di 22 mei | Gay Film Night The
Cakemaker ma 21 mei

Hoogeveen
4 Filmhuis
VUE Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
The Beguiled di 15 en ma 28 mei

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

The Cleaners do 17 en di 22 mei,
19.30 | zo 27 mei, 14.00 | The Death
of Stalin vanaf do 3 mei | The Guernsey Literary Society do 3 mei, 19.30
| Der Hauptmann ma 7 mei, 19.30 |
La Holandesa zo 6, di 8 en wo 9 mei,
19.30 | Homecoming (1945) vanaf vr
4 mei | Isle of Dogs vanaf do 10 mei |
Lean on Pete vanaf do 31 mei | Marjory Prime vr 18, zo 20 en wo 23 mei,
19.30 | Mozart in Love vanaf do 24
mei | My Generation vanaf do 31 mei
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Radicale cinema
Bestaat er nog zoiets als radicale
cinema? Cinema die subversief in
inhoud en/of vorm is? Die bestaat
zeker nog. Wie het bewijs wil zien,
moet het Manifesto Film Festival
bezoeken, dat van 25 t/m 28 mei op
maar liefst tien Amsterdamse locaties wordt gehouden: Arcam,
Cavia, Cinema of the Dam’d, EYE,
de Balie, Crea, De Kring, De Uitkijk, Lab111 en Rialto. Het is geen
toeval dat het festival in Amsterdam groots uitpakt, want het is
haar nieuwe vestigingsplaats. Het
Manifesto Film Festival begon drie
jaar geleden in het Engelse Norwich onder de naam Norwich Radical Film Festival, maar maakte
recent de oversteek naar Amsterdam.
Het woord manifesto in de
naam maakt duidelijk dat het festival een boodschap heeft uit te
dragen: het vertoont korte en lange
documentaires over politieke en
sociale strijd overal op de wereld,
films die sociale en culturele waarden en normen ter discussie stellen
en films die esthetische conventies

onderuit halen.
Met als overkoepelend thema
The Disunited States of America
vertoont het Manifesto Film Festival bijna 200 lange en korte films.
Het zijn er teveel om op te noemen,
maar de titels van een paar categorieën geven een indruk van de programmering: Home invasion, European ‘Union’, Us and Them,
Dystopian Quadrilogy, We Do
What We Must, Identities in Flux
en The Rat Race.
Het festivalthema komt terug in
drie programma’s die elk ongeveer
een uur duren. Disunited States of
America: The struggle is real bevat
(korte) films over de politieke en
sociale verdeeldheid in Amerika.
Delen Amerikanen in het Trumptijdperk nog iets met elkaar en zo ja
wat? Disunited States of America:
Excess bevat vijf (korte) films over
het ongebreidelde Amerikaanse
materialisme. En Disunited States
of America: Symptoms of Trump
bevat (korte) satirische films over
Trump.

| De oorlog van mijn vader do 3 mei,
20.00 | Phantom Thread za 5 en ma
7 mei, 20.00 | Tully vanaf do 10 mei |
La villa vanaf do 24 mei

agora-lelystad.nl

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

Bankier van het Verzet do 3 mei |
Film Stars Don’t Die in Liverpool do
10 en vr 11 mei | Finding Your Feet do
24 en vr 25 mei | God’s Own Country
di 15 mei | Hannah do 31 mei en vr 1
jun | La Holandesa di 29 mei | The Insult di 22 mei | Jusqu’à la garde di 8
mei | LBJ do 17 en vr 18 mei

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl | Aanvang:
20.30, zondagfilm: 16.00
Aus dem Nichts vr 4, 20.30 | za 5
mei, 20.15 | Finding Your Feets vr 11
en za 12 mei, 20.15

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

De Achtste dag vanaf do 10 mei | The
Death of Stalin vanaf do 3 mei | Elf
Fonteinen do 24 mei | Homecoming
(1945) vanaf vr 4 mei | Isle of Dogs
vanaf zo 17 mei | Lean of Pete vanaf do 31 mei | Mozart in Love vanaf do 24 mei | Phantom Thread vanaf do 31 mei | Under the Tree vanaf
do 17 mei | Exhibition on Screen Cezanne, Portraits of a Life zo 6 mei |
The Dude Day The Big Lebowski ma
14 mei | Seniorenfilm La La Land
do 17 mei

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |

MANIFESTOFILMFESTIVAL.ORG

Aus dem Nichts di 29 mei, 19.45 |
Finding Your Feet di 22 mei, 19.45
| Get Out di 8 mei, 19.45 | Phantom
Thread di 1 mei, 19.45 | Radiance vr
15 mei, 19.45

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | detuininleusden.nl |
Zomerstop

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

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

Darkest Hour di 8 mei | Doof kind di
15 mei | Médecin de Campagne di 22
mei | The Post di 29 mei

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

The Death of Stalin vanaf do 3 mei |
Gabriel e a Montanaha vanaf do 24
mei | The Guernsey Literay Society
vanaf di 1 mei | Have a Nice day vanaf do 10 mei | La Holandesa vanaf di
1 mei | Homecoming (1945) vanaf do
10 mei | Isle of Dogs vanaf do 10 mei
| Jeannette vanaf do 17 mei | A Man
of Integrity vanaf do 3 mei | Lean on
Pete vanaf do 31 mei | Marjorie Prime vanaf do 10 mei | Normandie
Nue vanaf do 3 mei | November vanaf do 24 mei | Oh Lucy! Vanaf do 17
mei | Under the Tree vanaf do 17 mei
| La villa vanaf do 24 mei | 200 jaar
Karl Marx The Nothing Factory vr 4
en ma 7 mei, 19.30 | The Young Karl
Marx zo 6 mei, 14.00 (met lezing) |
Best of Go Short Festival on Tour wo
9 mei, 20.50 | De Nacht do 10 mei,
20.30 | An Evening With Docfest
Dreaming Murakami + voorfilm Vallen en Opstaan za 12 mei, 19.00 | The
Rebel Surgeon za 12 mei, 21.15 | Movies that Matter Onderkomen ma 14
mei, 19.30 | The Dude Day The Big

Lebowski ma 14 mei, 20.00 | Gay Cinema The Cakemaker zo 20 mei,
16.30 | City Food & Film Festival on
Tour Constructing Albert ma 21 mei,
19.00 | Schumann’s Bar Talks di 22
mei, 19.00 | Ramen Heads wo 23
mei, 19.00 | Videopower Papieren
Land di 29 mei, 19.00

9 mei, 19.30 | Cursus Filmmuziek Inleiding in de muziek wo 9 mei | Ennio
Morricone wo 16 mei | De grote Amerikaanse traditie wo 23 mei | Een andere aanpak wo 30 mei | Indofilmcafé zo 13 mei | Moederdag Filmontbijt
Tully zo 13 mei | The Dude Day The
Big Lebowski ma 14 mei, 20.00

Middelburg

Oirschot

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

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

O.a. verwacht Amori Fragili do 10
t/m ma 14 en wo 16 mei | Aus dem
Nichts do 24, vr 25, za 26, zo 27 en
wo 30 mei | Ava zo 20 mei | Centaur
do 3, za 5 en zo 6 mei | Film Stars
Don’t Die in Liverpool do 24, vr 25 en
di 29 mei | Finding Your Feet do 17
t/m di 22, vr 25, za 26 en ma 28 mei
| Les Gardiennes do 3 t/m ma 7 en
wo 9 mei | Las hijas de Abril vr 11, za
12, zo 13 en di 15 mei | Homecoming
(1945) zo 3, di 5 en wo 6 mei | Minoes zo 20 en wo 23 mei | Radiance
do 17, vr 18, za 19 en wo 23 mei | Movies that Matter Onderkomen di 8
mei | Keuzefilm van Festival DAER
Pina do 10 mei

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

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

Arjan’s Big Year do 17 mei (met korte
intro over de kunst van het vliegen) |
The Artist’s Garden do 10 mei (+ fotobeelden tuinen Van Gogh) | Powaqqatsi do 31 mei

Nijmegen
4 Filmhuis O42
Oranjesingel 42 | 024 303 1111 |
filmhuiso42.nl | Raadpleeg de website voor het complete programma
O.a. verwacht Exils vanaf do 3 mei
| Geronimo vanaf zo 6 mei | Homecoming (1945) vanaf do 10 mei | Howards End zo 6, zo 13, zo 20 en zo 27
mei | Jeanette vanaf do 17 mei | King
of the Belgians do 24 mei | Swing
vanaf di 8 mei | The Woman Who
Left zo 27 mei | Cracking the Frame
Julian Schnabel: A Private Portrait
di 15 mei
4 Lux

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

Premières 7 Days in Entebbe vanaf
do 31 mei | The Cleaners vanaf do 17
mei | The Death of Stalin vanaf do 3
mei (ma 7 mei met inleiding) | Isle of
Dogs vanaf do 10 mei | Lean on Pete
vanaf do 31 mei | A Man of Integrity
vanaf do 3 mei | Marjorie Prime vanaf do 10 mei | My Generation vanaf
do 31 mei | Normandie Nue vanaf do
3 mei | November vanaf do 24 mei |
Tully vanaf do 10 mei | Under the Tree
vanaf do 17 mei | La villa vanaf do 24
mei | Wij vanaf do 24 mei | Special Filmmiddag 4-5 mei comité do 3
mei, 15.00 | Royal Opera House Macmillan: A National Celebration do 3
mei, 20.15 | zo 6 mei, 14.30 | Movies
that Matter Onderkomen ma 7 mei,
19.30 | LUXdocs Tanzania Transit wo

I, Daniel Blake di 15 mei

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl
Huisvrouwen bestaan niet di 8 en
wo 9 mei

Filmmaker Chloé
Zhoe laat 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.
Omar Larabi over The Rider in
de Filmkrant

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

Aus dem Nichts zo 13 t/m di 15 mei,
20.30 | ma 14 mei ook 16.00 | Beyond Words zo 20 t/m di 22 mei, 20.30
| ma 21 mei ook 16.00 | The Florida Project zo 6 t/m di 8 mei, 20.30
| ma 7 mei ook 16.00 | Homecoming (1945) zo 27 mei t/m di 29 mei,
20.30 | ma 28 mei ook 16.00

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

Before the Flood do 3 mei, 16.00
| Les Gardiennes do 3 mei, 20.15 |
Lucky do 10 mei, 20.15 | Planet Earth
do 17 mei, 20.15 (met live muziek)

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (reserveringen via internet) | filmhuispurmerend.nl | Aanvang: 20.30
Alone in Berlin vr 4 mei, 20.30 (gratis voorstelling) | Bankier van het
Verzet di 8 mei, 13.30 en 20.30 |
Doof kind di 1 mei, 20.30 | Filmstars don’t die in Liverpool za 12 mei,
20.30 | di 15 mei, 13.30 | Les Gardiennes vr 25 mei, 20.30 | I, Tonya di
22 mei, 13.30 en 20.30 | Jusqu’à la
garde vr 11 en di 15 mei, 20.30 | Lady
Bird za 19 mei, 20.30 | zo 20 mei,
13.30 | Het leven is vurrukkulluk di 1
mei, 13.30 | Lucky vr 18 mei, 20.30
| Marlina the Murderer za 26 mei,
20.30 | Phantom Thread di 29 mei,
13.30 en 20.30

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl
Aus dem Nichts do 24 mei t/m wo
6 jun | Amori fragili do 10 t/m wo 23
mei | Centaur do 10 t/m wo 23 mei |
Les Gardiennes do 17 mei t/m wo 6
jun | God’s Own Country do 24 mei
t/m wo 6 jun | The Insult do 3 t/m
wo 9 mei | Jusqu’à la garde do 3 t/m
wo 16 mei | Lady Bird do 17 t/m wo
30 mei | Phantom Thread do 3 mei
t/m wo 16 mei | The Post za 5 t/m
wo 9 mei | Specials Doof kind vr 25
mei, 19.30 (inleiding) | Homecoming
(1945) vr 4 mei, 14.35 en 20.15 | Mi-

chel, acteur verliest de woorden vr
15 mei, 19.30 (inleiding) | Het verdriet van Roermond wo 2 en wo 9
mei, 19.30 ( inleiding) | Gay special
The Cakemaker ma 14 mei, 19.15

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

O.a. verwacht 7 Days in Entebbe
vanaf do 31 mei | Brawl in Cell Block
99 vanaf do 3 mei | The Cleaners
vanaf do 17 mei | Deadpool 2 vanaf
do 17 mei | The Death of Stalin vanaf do 3 mei | Dhogs vanaf do 31 mei
| Isle of Dogs vanaf do 10 mei | Lean
on Pete vanaf do 31 meiMy Generation vanaf do 31 mei | A Prayer Before Dawn vanaf do 24 mei | Solo: A
Star Wars Story vanaf wo 23 mei |
Tully vanaf do 10 mei | Unsane vanaf do 3 mei | Milos Forman Tribute
One Flew Over the Cuckoo’s Nest do
3, ma 7 en wo 9 mei | Cry-Baby Cinema Tully vr 4 mei | Face Value La
piel que habito za 5 mei | CinemAsia on Tour Filmlab: korte films gemaakt met als thema ‘Lost in Translation’ za 5 mei, 15.30 | The Great
Buddha za 5 mei, 19.00 | A Taxi Driver za 5 mei, 21.20 | What’s for Dinner, Mom? zo 6 mei, 15.30 | 1987:
When the Day Comes zo 6 mei, 19.00
| Kartini zo 6 mei, 21.30 | Breakfast
at KINO Isle of Dogs zo 6 mei | Ballet
(encore) Mcmillan: A National Celebration Manon zo 6 mei | Wes Anderson Bottle Rocket di 8 en za 12
mei | Isle of Dogs vr 11 mei | The Life
Aquatic With Steve Zissou di 29 mei
| The Royal Tenenbaums di 22 en za
26 mei | Rushmore di 15 en za 19 mei
| The Dude Day The Big Lebowski 20
year anniversary ma 14 mei | Movies
That Matter on Tour Onderkomen
wo 30 mei
4 Lantaren Venster

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

Verwacht The Cleaners vanaf do 17
mei | The Death of Stalin vanaf do
3 mei | Homecoming (1945) vanaf
do 10 mei | Lean on Pete vanaf do 31
mei | A Man of Integrity vanaf do 3
mei | Normandie Nue vanaf do 3 mei
| Oh Lucy! vanaf do 17 mei | Under the
Tree vanaf do 17 mei | Film & Ontbijt
Isle of Dogs zo 6 mei | Film & Debat
De achtste dag wo 9 mei | The Dude
Day The Big Lebowski ma 14 mei |
Film, Geschiedenis & Herinnering
Herdenking van het bombardement
op Rotterdam met de H.J.A. Hoflandlezing, diner en Tuschinski-filmavond met muziek ma 14 mei | Rotterdams Open Doek Filmfestival vr
25 t/m zo 27 mei

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

Bankier van het Verzet do 3 mei,
20.00 | The Florida Project do 10 en
vr 11 mei, 20.00 | L’Insult do 24 en vr
25 mei, 20.00 | The Shape of Water
do 17 en vr 18 mei, 20.00 | Docu-Zondag Doof kind zo 6 mei, 14.00

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl | Raadpleeg de
website voor het complete pro-
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Uden

gramma

Verwacht Bankier van het Verzet do
3 t/m za 5, do 10, vr 11, do 17, vr 18 en
za 19 mei, 21.00 | zo 6, wo 9 en do 10
mei, 15.00 | zo 20 mei, 12.30 | The Insult do 3 t/m za 5 mei, 20.30 | Tom
of Finland di 8 mei, 20.30

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

Aus dem Nichts do 31 mei | Foxtrot
do 17 mei | Jusqu’à la garde do 3 mei |
The Shape of Water do 24 mei

Schijndel

Utrecht

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

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

Die laatste zomer di 8 mei

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

Bankier van het Verzet t/m wo 9 mei
| Doof kind vanaf do 24 mei | Finding Your Feet do 10 t/m wo 30 mei
| A Ghost Story do 10 t/m di 22 mei
| Have A Nice Day wo 16 mei, 20.15
| Hannah vr 11 t/m wo 23 mei | Der
Hauptmann do 17 t/m wo 30 mei | I,
Tonya do 3 t/m di 22 mei | Lucky vr
4 t/m wo 23 mei | Phantom Thread
t/m wo 9 mei | Sweet Country vanaf do 24 mei

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

Darkest Hour di 1 mei | The Leisure
Seeker di 29 mei | Médecin de Campagne di 15 mei | The Post di 22 mei |
Thelma di 8 mei

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

Aus dem Nichts di 8 en wo 9 mei,
20.30 | The Bookshop di 8 mei, 10.30
| Finding Your Feet di 1 en wo 2 mei,
20.30 | Foxtrot di 22 mei, 20.00 | wo
23 mei, 20.30 | Guernsey Literary
Society do 31 mei, 20.30 | Lady Bird
wo 16 mei, 20.30 | The Leisure Seeker za 26 mei, 20.30 | Mozart in Love
ma 28 mei, 20.30 | Normandie Nue
wo 30 mei, 20.30 | Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri di 29 mei,
20.30 | Tully zo 27 mei, 11.00

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

Verwacht 7 Days in Entebbe | Death
of Stalin | Isle of Dogs | Lean on Pete
| Tully | Under the Tree | Movies That
Matter Onderkomen | DocuDinsdag De achtste dag di 1 mei, 19.30 |
Filmcyclus De 7 hoofd- of doodzonden (met inleidingen) Spotlight di 15
mei, 19.00 | The Wolf of Wall Street
di 22 mei, 19.00 | Tilburgs Film Festival za 26 mei vanaf 14.00 Openingsprogramma (14.00-15.00)
met Anna Bella | Hannah | De laatste brugwachter | El Puente | Spelletjesavond | What Else | Competitie blok 1 (15.30-16.30) met Amuse |
Bullit Time | Dianthus | Dinner Tales
of an Assassin | De eenhoorn en de
mannentraan (en andere dingen die
niet bestaan) | Hiernogmaals | Competitie blok 2 (17.00-18.00) met Diep
| Dubito | Liftboy | Memories of You |
To Catch a Fly | Tilburg Film Awards
(19.00-20.00)

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.
Sasja Koetsier over La
Hollandesa in de Filmkrant

O.a. verwacht The Cleaners vanaf do
17 mei | Dhogs vanaf do 31 mei | De
fietser vanaf do 24 mei | Garden of
Life vanaf do 31 mei | Homecoming
(1945) vanaf do 10 mei | Jeanette,
l’enfance de Jeanne d’Arc vanaf do 17
mei | Marjorie Prime vanaf do 10 mei
| Mozart in Love vanaf do 31 mei | El
presidente vanaf do 10 mei | Tanzania Transit vanaf do 3 mei | La villa
vanaf do 24 mei
4 Louis Hartlooper Complex

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

Verwacht The Death of Stalin vanaf do 3 mei | Isle of Dogs vanaf do 10
mei | Lean on Pete vanaf do 31 mei |
A Man of Integrity vanaf do 3 mei |
Oh Lucy! vanaf do 17 mei | Tully vanaf
do 10 mei | Under the Tree vanaf do
17 mei | Unsane vanaf do 3 mei | 50th
Anniversary 2001: A Space Odyssey 31 mei
4 Springhaver 1 en 2

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
springhaver.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
Verwacht The Death of Stalin vanaf do 3 mei | Isle of Dogs vanaf do 10
mei | Lean on Pete vanaf do 31 mei |
A Man of Integrity vanaf do 3 mei |
Oh Lucy! vanaf do 17 mei | Tully vanaf do 10 mei |
Under the Tree vanaf do 17 mei |
Unsane vanaf do 3 mei | 50th Anniversary 2001: A Space Odyssey
31 mei

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

Aus dem Nichts ma 14 mei, 20.00
| The Death of Stalin ma 28 mei,
20.00 | Dorst di 1 mei, 20.00 | Sweet
Country ma 7 mei, 20.00

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 | filmhuisveenendaal.nl | Voorstellingen
Filmhuis afgelast wegens sluiting
Stiplounge. Het bestuur van het
Filmhuis beraadt zich op dit moment over een nieuwe doorstart

Feministisch kunstfestival
Ook al weer toe aan de tweede editie: het Feminist Art Fest, van 11
t/m 13 mei in Lab111. Niet zomaar
een festival, maar met een ambitieuze agenda, want het strijdt ‘tegen seksisme, racisme, transfobie,
islamofobie, validisme, klassisisme en xenofobie’. Het festival doet
dat met lezingen, exposities, theater en films. Een kleine greep. Modefilosoof Anyouk Tan houdt een
lezing over ‘hoe mode zich verhoudt tot koloniale, patriarchale
en neoliberale narratieven’, maar
ook hoe kleding een gereedschap
kan zijn voor verzet. Antropoloog
Gloria Wekker houdt een lezing en
een poëzievoordracht. De
Amsterdamse Iriée Zamblé exposeert haar schilderijen en tekeningen. Joy Delima onderzoekt in haar
voorstelling Stamboom monologen ‘haar eigenheid en wat het betekent om vandaag de dag zwart te
zijn’.
Er zijn vier films op het festival
te zien. De interactieve webdocumentaire Womanhood (Florie
Bavard e.a.) portretteert vijftien
Egyptische vrouwen, van twintigers tot tachtigers, in het Caïro van

na de Arabische Lente. De film onderzoekt de rol van vrouwen in hedendaags Egypte zonder in de valkuil van generalisaties te vallen,
want dé Egyptische vrouw bestaat
niet. De documentaire Le voyage de
Khadija (Abdelkader Benali en Terik el Idrissi, 2017) volgt de Amsterdamse Khadija op haar reis
naar het dorp van haar (groot)ouders in Marokko, waar ze twintig
jaar niet is geweest. Ze is diep onder de indruk van haar grootmoeder, een sterke vrouw en levende
legende in het dorp, voor wie alle
mannen bang waren.
Joy (Miriam Guttman, 2017) is
een portret van Joy Delima, thea-

do 17 t/m wo 23 mei | The Party do
3 t/m wo 16 mei | Phantom Thread
do 3 t/m wo 9 mei | Shape of Water
do 24 t/m wo 30 mei | Tegenpolen in
Blerick do 10 t/m wo 16 mei

Vlissingen

Voorschoten

4 Cine City
Spuikomweg 1 | cinecity.nl

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

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) |
hetzeepaard.nl | Raadpleeg de website voor het actuele programma

form voor talentvolle filmmakers
in Rotterdam. Nationale en internationale korte films gaan in première op het driedaags Rotterdams
Open Doek Filmfestival 2018 en
dingen mee naar de felbegeerde
award voor de beste film (€ 3000)
én de publieksprijs.
De derde editie van het festival
start met een uitgebreid masterclassprogramma over actuele onderwerpen uit de filmindustrie.
Onder andere Gouden Kalf-winnaars Anne Barnhoorn en Bastiaan

Verwacht Deadpool 2 do 17 mei |
Ghostland do 24 mei | I Feel Pretty do 3 mei | Isle of Dogs ma 7 mei |
Lean on Pete ma 28 mei | My Generation ma 21 mei | November ma 21
mei | Sloper is de naam di 15 mei |
Solo: A Star Wars Story wo 23 mei
| Truth or Dare do 3 mei | Under the
Tree ma 14 mei | Unsane do 3 mei
ADVERTORIAL

Tichler zijn te gast. Filmmaker
Vincent Boy Kars (Independent
Boy) gaat op zaterdagavond in gesprek met spraakmakende gasten
in een live talkshow, afgewisseld
door videofragmenten en muziek.
Bijzondere projecten zoals Found
Footage van de Willem de Kooning
Academie/Codarts en One Minute
van AKV|St.Joost, dragen bij aan
een kostelijk en bont programma.
Rotterdams Open Doek Filmfestival 2018, 25-26-27 mei, LantarenVenster Rotterdam
ROTTERDAMSOPENDOEK.NL

Bankier van het verzet vr 4 mei,
20.45 | za 5 mei, 20.00 | Darkest
Hour zo 13 mei, 15.30 | Finding Your
Feet za 12 en wo 23 mei, 20.00 | zo
27 mei, 15.30 | God’s Own Country
do 10 en vr 11 mei, 20.00 | Lady Bird
do 17 en vr 18 mei, 20.00 | zo 20 mei,
15.30 | Lucky zo 6 mei, 15.30 | Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri do 3 mei, 20.00 | Live ballet Parijs Pite | Pérez | Shechter do 24 mei,
19.30 | Exhibition on Screen Vermeer and Music wo 30 mei, 20.00

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest Vredesplein
12 | 0416-337-746 | deleest.nl
Finding your Feet di 1 en vr 25 mei,
19.45 | zo 6 mei, 10.00 | The Guernsey of Literary Society vr 11 en za 12
mei, 19.45 | zo 13 mei 15.30 | Lady
Bird di 29 mei, 20.15 | The Matchmaker vr 11, za 12, di 15 en vr 18 mei,
20.15 | zo 13 mei, 16.00 | The Rider di
8 mei, 20.15 | De Wilde Stad di 8 mei,
20.15 | Boek & Film Call Me by Your
Name di 15 mei, 19.30

Wageningen
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (’t Venster) | moview.nl | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

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

Weekfilms Aus dem Nichts do 17 t/m
wo 30 mei | Call Me By Your Name
do 3 t/m wo 9 mei | Centaur do 24
t/m wo 30 mei | Doof kind do 17 t/m
wo 23 mei | Finding Your Feet do 10
t/m wo 23 mei | Les Gardiennes do
3 t/m wo 16 mei | Guernsey Literary
Society do 24 t/m wo 30 mei | Mary
Magdalene do 10 t/m wo 23 mei | Michel, een acteur verliest de woorden

FEMINISTARTFEST.COM

COCO CABASA

Meer dan tachtig
premières!
Rotterdams Open Doek is het plat-

terstudent aan ArtEZ, die openhartig praat over het probleem dat
ze geen orgasme kan krijgen. Delima en Guttman zijn bij de vertoning aanwezig. De documentarie
Coco Cabasa (Klara Til, 2016) portretteert de Tunesische Kaouthar
Darmoni, die vrouwen met hulp
van buikdansen bewust maakt van
hun kracht. Met haar expressiviteit, zelfverzekerdheid en humor is
Darmoni een toonbeeld van vrijheid. Uit interviews en gesprekken
met haar en enkele sleutelfiguren
uit haar leven blijkt dat haar dat
niet is komen aanwaaien.

Verwacht Mountain vanaf do 3 mei |
Nico, 1988 vanaf do 31 mei

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

ROTTERDAMS OPEN DOEK (FOTO LAWRENCE LEE KALKMAN)

Bankier van het Verzet do 24 mei
| Phantom Thread do 17 mei | The
Shape of Water do 3 mei | Sweet
Country do 31 mei | De wilde stad
zo 6 mei
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4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 |
Reserveringen 0316-344 250 (na

Au revoir là-haut							
11111
De achtste dag 							
11111
Bewaren 							
11111
Djam 							
11111
The Death of Stalin 							 11111
Finding Your Feet 							
11111
Foxtrot 							
11111
Have a Nice Day 							 11111
Homecoming (1945) 							
11111
Der Hauptmann 							
11111
La Hollandesa 							
11111
A Man of Integrity 							 11111
The Matchmaker 							
11111
Nico, 1988 							
11111
Het oneindige zoeken 							
11111
A Quiet Place 							
11111
The Rider 							
11111
So Help Me God 							 11111
Tully 							
11111
is zeer goed |

is goed |

is redelijk |

is matig |

is slecht |

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

is zeer slecht |

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

112311
11111
11111
11111
11111
11111
11111
112311
11111
111123
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111123
11111

is niet gezien

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

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

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

Amori Fragili do 24 mei, 15.00 | za
26 mei, 18.30 | do 31 mei, 20.00 |
Boy A ma 14 en ma 21 mei, 20.00 |
Doof kind vr 11 mei, 17.00 | di 15 mei,
20.00 | Film Stars Don’t Die in Liverpool do 31 mei, 15.00 | Hannah vr 25
mei, 17.00 | di 29 mei, 20.00 | Het leven is vurrukkulluk wo 2 mei, 20.00
| I, Tonya do 10 mei, 15.00 | za 12 mei,
18.30 | do 17 en wo 23 mei, 20.00 | za
19 mei, 21.00 | In the Crosswind ma
7 mei, 20.00 | Jusqu’ à la garde vr 18
mei, 17.00 | zo 20 mei, 20.00 | Les
Gardiennes do 3 mei, 15.00 | za 5 mei,
18.30 | do 10 en wo 16 mei, 20.00 | za
12 mei, 21.00 | Like Someone in Love
ma 28 mei, 20.00 | Lumiere! L’ Aventure commence di 1 mei, 20.00 | Marlina the Murderer zo 6 en di 8 mei,
20.00 | Phantom Thread do 17 mei,
15.00 | za 19 mei, 18.30 | do 24 en wo
30 mei, 20.00 | za 26 mei, 21.00 | Radiance vr 25 mei, 20.30 | zo 27 mei,
20.00 | The Insult vr 11 mei, 20.30 |
zo 13 mei, 20.00 | The Shape of Water do 3 en wo 9 mei, 20.00 | za 5 mei,
21.00 | The Wound vr 18 mei, 20.30 |
di 22 mei, 20.00

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

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

NRC Handelsblad

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

Zutphen

Coen van Zwol

Zevenaar

Zeist

Bankier van het Verzet zo 6 mei,
20.00 | Bewaren wo 23 en wo 30
mei, 20.00 | Black Panther za 19 en
ma 21 mei, 20.00 | Dorst di 8 mei,
20.00 | vr 18 mei, 14.00 | Film Stars
Don’t Die in Liverpool di 8 en vr 11
mei, 14.00 | zo 13 mei, 20.00 | Finding Your Feet wo 16, do 24 en di
29 mei, 20.00 | Les Gardiennes do
3 mei, 20.00 | The Greatest Showman ma 7en wo 9 mei, 20.00 | La hijas de Abril zo 27 en do 31 mei, 20.00
| I, Tonya do 10 en za 12 mei, 20.00 |
Jumanji: Welcome to the Jungle vr 4
en do 10 mei, 14.00 | Lady Bird vr 18,
di 22 en ma 28 mei, 20.00 | Lucky

Un beau soleil intérieur zo 27 mei,
15.00 | God’s Own Country di 22 mei,
20.00 | Happy End di 8 mei, 15.00 en
20.00 | Jusqu’ à la garde di 15 mei,
20.00 | Ma’Rosa di 29 mei, 20.00 |
The Zookeeper’s Wife za 5 mei, 13.30

Algemeen Dagblad

Ma’Rosa di 8 mei

4 Filmtheater Zierikzee
Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.nl

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Ab Zagt

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

Zierikzee

Zoetermeer

de Volkskrant

Zaltbommel

Bankier van het Verzet ma 7 mei,
15.00 | La fille inconnue di 8 mei,
20.15 | Lion ma 21 mei, 15.00 | Quand
on a 17 ans di 22 mei, 20.15 | The Violin Teacher di 15 mei, 20.15 | Royal Opera & Ballet MacMillan: A National Celebration Manon do 3 mei,
20.15 | Boek & Film Het leven is vurrukkulluk ma 7 mei, 19.30 | Kunst in
Beeld Frida wo 16 mei, 20.00

19.15) | filmhuiszevenaar.nl

Bankier van het Verzet vr 4 en zo 13
mei, 14.30 | vr 4, zo 6, di 8, ma 21 en
wo 30 mei, 20.15 | Bar Bahar di 8 mei,
10.30 | zo 6 mei, 14.30 | Dorst ma 21,
di 29 en do 31 mei, 14.30 | do 17, wo
23, vr 25 en ma 28 mei, 20.15 | Ennio
Morricone za 26 mei, 20.15 | The Florida Project do 24 en zo 27 mei, 20.15
| Lady Bird di 22 mei, 10.30 | wo 16, vr
18, do 24 en ma 28 mei, 14.30 | zo 13,
di 15, za 19 en di 29 mei, 20.15 | Morisot zo 6 mei, 11.00 | ma 7 en wo 9 mei,
20.15 | Phantom Thread di 29 mei,
10.30 |di 15, do 17 en di 22 mei, 14.30 |
do 10, za 12, ma 14 en zo 20 mei, 20.15
| The Post di 15 mei, 10.30 | di 8, zo
20 en wo 23 mei, 14.30 | do 3, za 5, vr
11, wo 16 en di 22 mei, 20.15 | Sweet
Country do 31 mei, 20.15

di 22 mei, 14.00 | vr 25 mei, 20.00 |
Mary Magdalene ma 14 mei, 20.00
| di 15 en vr 25 mei, 14.00 | Phantom Thread za 5 mei, 20.00 | Sweet
Country vr 11 en do 17 mei, 20.00 |
Tomb Raider za 26 mei, 20.00 | zo 27
mei, 14.00

Floortje Smit

bioscoop | Het programma wordt
wekelijks aangevuld, raadpleeg de
website voor het complete programma

VERKADEFABRIEK.NL/CFFF

De Filmkrant/Trouw

22 en zo 27 mei |
Sweet Country do 24 t/m zo 27 en di
29 mei | Bevrijdingsdagfilms Bankier van het Verzet za 5 mei | Les uns
et les autres za 5 mei | KunstFilm
Norwegian Wood za 19 mei

Bor Beekman

De achtste dag vr 4, ma 7 (met debat), zo 13 en za 19 mei | Aus dem
Nichts do 3, vr 4, zo 6, ma 7, di 8, vr
11, za 12, zo 13 en wo 16 mei | Dorst do
24 t/m za 28 en ma 28 mei | Finding
Your Feet do 3 t/m zo 6, wo 9 en zo
13 mei | Les Gardiennes do 3 t/m zo
6, wo 9 t/m za 12 en di 15 mei | God’s
Own Country do 10 t/m ma 14, vr 18,
za 19, zo 20 en wo 23 mei (ma 14 mei
met inleiding) | The Guernsey Literary Society do 24 t/m ma 28 mei
| Hannah za 5, zo 6 en di 8 mei | Jusqu’à la garde do 17, vr 18, zo 20, ma
21, za 26 en wo 30 mei | Lady Bird do
17 t/m ma 21, vr 25 t/m zo 27 en wo
30 mei | Lucky za 12, zo 13, ma 14, wo
16, za 19, zo 20 en di 22 mei | Marjorie Prime do 10 t/m za 12, di 15, do 17
t/m zo 20, wo 23, za 26, zo 27 en di
29 mei | Mountain za 5, zo 6, za 12, di

SCHUMANN’S BAR TALKS

Ronald Rovers

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

NRC Handelsblad

Zaandam

Dana Linssen

Verwacht Bad Samaritan do 10 mei
| Cobain di 15 mei | Deadpool 2 do
17 mei | Lady Bird di 22 mei | Solo: A
Star Wars Story wo 23 mei CinemaPlus Bankier van het Verzet of Les
Gardiennes di 15 mei | Live Opera en
Ballet Manon do 3 mei

Trouw

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

bodjaanse elite, die grond opkoopt, waarna ze de kleine boeren,
die er een karig bestaan op vinden,
verdrijft.
Constructing Albert (Laura Collado en Jim Loomis, 2017) is een
documentaire over de Spaanse
chef Albert Adrià, die met zijn
broer Ferran restaurant El Bulli
wereldberoemd maakte. De film
volgt hem als hij uit de schaduw
van zijn broer stapt en restaurant
Enigma ontwikkelt. Niet zomaar
een restaurant, maar met een geheime toegangscode en mysterieuze borden eten. In Japan hebben
ze ook verstand van eten: Ramen
Heads (Koki Shigeno, 2017) gaat
over het geheim van de perfecte
noedelsoep. Tenslotte, Hummus
the Movie (Oren Rosenfeld, 2015)
portretteert mensen in het Midden-Oosten, die bij wijze van
spreken een moord plegen voor de
perfecte hummus. Genoeg strijd
in het Midden-Oosten, maar
christen, jood of Arabier: hummus
geeft iedereen plezier.

Belinda van de Graaf

Woerden

komt ook aan zijn trekken. In
Schumann’s Bar Talks (Marieke
Schroeder, 2017) reist de Duitse
barman Charles Schumann de wereld over op zoek naar de interessantste bars. Voor de kenners:
Schuman komt onder meer terecht
in Dead Rabbit in New York, de
Hemingway Bar in Parijs, El Floridita in Havana en de High Five Bar
in Tokio.

Cinema.nl/VPRO

Aus dem Nichts di 29 mei | Film
Stars Don’t Die in Liverpool di 22 mei
| God’s Own Country di 8 mei | Jusqu’à la garde di 15 mei

Komt het doordat beide verleiden
dat eten en film zo goed bij elkaar
passen? Of profiteert film van de
toenemende aandacht voor alles
wat met eten te maken heeft? Hoe
het ook zij, in de Verkadefabriek in
Den Bosch draait het van 9 t/m 13
mei in het City Food & Film Festival
om eten en film. Er zijn zes landelijke filmpremières, theatervoorstellingen, debatten, er wordt een
varken uitgebeend, er is barbecueles, Hans Spitsbaard, de winnaar
van Heel Holland Bakt, komt een
taart bakken, en topkok Erik van
Loo van het Rotterdamse Parkheuvel (twee Michelinsterren) komt
koken. En natuurlijk zijn er lezingen en masterclasses, onder meer
over ‘de toekomst van voedsel’,
‘nieuwe verbindingen in de voedselketen’ en ‘voeding en gezondheid in vijf zintuigen’.
Wie alleen films wil zien,
meestal gevolgd door een Q&A met
de maker of een voedselkenner,

Gerhard Busch

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

Hummus, noedels en film

Het Parool

Skopein

Jos van der Burg

4 Filmhuis/Servicetheater

In Mein Blind Date mit dem Leben (Marc Rothemund, 2017)
wordt een jongen plotseling bijna
helemaal blind, maar probeert dat
op zijn stageplek in een luxehotel
te verbergen. De film heeft weinig
met eten te maken, maar obers met
een visuele beperking serveren tijdens de vertoning van de film in de
donkere zaal culinaire verrassingen, zodat de kijker volledig aangewezen is op zijn reukvermogen,
tastzin en smaakpapillen. Silent
Land (Jan van den Berg, 2016) gaat
over de macht van een kleine Cam-

de Volkskrant

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

Nederlandse premières Blue vanaf
do 3 mei | The Death of Stalin vanaf do 3 mei | Gabriel And The Mountain vanaf do 24 mei | Homecoming
(1945) vanaf do 10 mei | Isle Of Dogs
vanaf do 10 mei | Mozart in Love vanaf do 24 mei | Normandie Nue vanaf
do 3 mei | Tully vanaf do 10 mei | Under The Tree vanaf do 17 mei | La Villa
vanaf do 24 mei | Zwolse premières
The Cleaners vr 18 mei, 16.00 | zo 20
mei, 16.30 | di 22 mei, 14.00 | Marjorie Prime vr 11 mei, 16.00 | zo 13 mei,
16.30 | di 15 mei, 14.00 (Vooraf: ‘Ik
kan Vliegen’) | Nieuwe films De Fietser | Foxtrot | Radiance | Geprolongeerd De Achtste Dag | Finding Your
Feet | The Guernsey Literary Society
| La Holandesa | Lady Bird | Amongst
Friends ma 21 mei, 21.15 | Pop Up Cinema Celeplein C’est La Vie! vr 25
en za 26 mei, 22.00 | The Dude Day
The Big Lebowski ma 14 mei, 20.15

KinderKlassieker Fantastic Mister
Fox 6+ wo 2, zo 13 en zo 27 mei
4 Rialto
Annie M.G. Schmidt-maand Abeltje
6+ za 19 en zo 20 mei | Pluk van de
Petteflet 6+ wo 2, za 5 en wo 9 mei |
Wiplala 6+ za 12 en wo 16 mei | Nog
te zien Buurman & Buurman hebben
een nieuw huis! 4+ | Verwacht Casper & Emma maken theater 4+ vanaf wo 30 mei

vanaf do 31 mei |

Apeldoorn

4 Filmtheater De Omval

4 Filmtheater/Podium Gigant

Buurman en Buurman bouwen een
huis 4+

Amsterdam
4 Het Ketelhuis
Nog te zien Buurman & Buurman 4+
en Pieter Konijn 6+
4 Kriterion

Annie MG
Leukste oma van Nederland en koningin van het kinderboek: aan
lofbetuigingen voor Annie MG
Schmidt geen gebrek. Terecht, ook
al weten we al lang, om precies te
zijn sinds de biografie van Annejet
van der Zijl in 2002, dat de in 1995
overleden Schmidt geen vrolijke
vrijbuiter was, maar een vrouw
met een ingewikkeld en moeilijk
leven. Des te bewonderenswaardiger dat ze een geweldig oeuvre bij
elkaar schreef. Opdat we dat niet
vergeten, is 20 mei, Schmidts verjaardag, sinds 1997 Annie MG
Schmidt dag. Sommige enthousiaste bibliotheken, aangespoord
door Schmidts uitgeverij Querido,
vinden één dag niet genoeg en maken er een week van.
Ook de Nederlandse filmwereld

Buurman en Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ do 3 mei, 10.30

Gouda

4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur

4 Filmhuis

Buurman en Buurman bouwen een
huis 4+ zo 27 mei, 15:30 | Minoes 6+
zo 20 mei, 15:30 | Rikkie, de Ooievaar
4+ zo 13 mei, 15:30 | ma 21 mei, 14:30

De Hazenschool 6+ zo 6 mei, 13.30

4 Filmhuis Bussum

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Diemen

Bergen

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

Amersfoort

Bijna dagelijks in de meivakantie
Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ | Early Man (NL) 6+ |
Nijntje de film 2+

4 Filmhuis
Pelle en de dierenrovers 4+ za 12 mei

Bussum

Doesburg

Groningen
4 Groninger Forum
Buurman en Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ do 3 en vr 4 mei | Pieter Konijn 6+ do 3 t/m zo 6 mei

Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! do 3 mei, 16.00 | za 5
mei, 13.30 | wo 9 mei, 14.45 | vr 11
mei, 16.00 | wo 16 mei, 14.45 | zo 20
mei, 16.00 | zo 27 mei, 13.30 | Pieter
Konijn vr 4 mei, 12.45 | zo 6 mei, 13.15
| zo 13 mei, 16.00 | vr 18 mei, 15.45 |
ma 21 mei, 15.45 | wo 30 mei, 14.45

Delft

Hilversum
4 Filmtheater
Casper & Emma maken theater 4+
za 26 mei

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Buurman en Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ nog t/m zo 13 mei

4 Filmhuis Lumen
Nog te zien Buurman & Buurman
bouwen een huis 4+ | Early Man 6+

Den Bosch

Maastricht
4 Lumière Cinema

4 Verkadefabriek
Casper en Emma maken theater 4+

heeft veel te danken aan Schmidt.
Vooral producent Burny Bos, die
van Otje en Ibbeltje tv-series
maakte, en van Abeltje, Minoes, Ja
zuster nee zuster, Pluk van de Petteflet en Wiplala speelfilms. Dat
Schmidt nog steeds populair is,
bewees vorig jaar de verfilming van
Dikkertje Dap. In dat licht is het
curieus dat Nederlandse bioscopen en filmtheaters niets doen aan
de Annie MG Schmidt-dag, maar
de Vlaamse bioscoopketen Kinepolis wel. De Nederlandse bioscopen van Kinepolis in Almere, Breda, Dordrecht, Hoofddorp,
Utrecht, Huizen, Zoetermeer, Enschede en Groningen vertonen in
het weekend van 19 en 20 mei alle
zes Schmidt-verfilmingen. Kinepolis-bioscoop Cinerama in Rotterdam doet het anders en vertoont elke week een film.
KINEPOLIS.NL/KIDS-WEEKEND

Buurman en Buurman hebben een
nieuw huis 4+ vanaf di 1 mei | Casper & Emma maken theater 4+ vanaf do 31 mei 4

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Pieter Konijn 6+ wo 2 mei, 14.00

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ Di 1, do 3, za 5, di 8,
do 10, za 12, ma 21 en wo 30 mei,
15.50 | wo 2, vr 4, ma 7, wo 9, vr 11, wo
16 en wo 23 mei, 13.30 | zo 6 en zo 13
mei, 11.00 | Pieter Konijn 6+ di 1, do
3, za 5 en zo 6 mei, 13.30 | wo 2 en vr
4 mei, 15.30 | Sherlock Gnomes 6+ di
8, zo 13 en wo 30 mei, 13.30 | Sherlock Gnomes 3D 6+ ma 7, wo 9, vr 11,
wo 16 en wo 23 mei, 15.30 | do 10, za
12, zo 20, ma 21 en zo 27 mei, 13.30

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis! 4+ di 1, wo 2, do 3, vr 4
mei, 13.15 | Pieter Konijn 6+ do 3, vr 4
& zo 9 mei, 13.00

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek

OTJE

Lumière! L’aventure
commence

4 Filmhuis De Keizer

Buurman en Buurman hebben een
nieuw huis 4+ do 3 t/m zo 13 mei | Ik
ben lekker stout Festival zo 20 mei
met de films & de liedjes van Annie
M.G. Schmidt door VOF de Kunst

Jeugdfilm

Lezersacties mei

Deventer

Early Man 6+ vr 4 mei | Pieter Konijn 6+ do 3, vr 4, zo 6, zo 13, zo 20 en
zo 27 mei |
Peuterfilm Kikker en vriendjes zo 13
mei, 13.00

Galgenhumor is
nooit ver weg,
maar toch zie je
ook de betrokkenheid an Anne Gruwez, als ze met
een politieteam
en forensisch
specialisten een
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.
Fritz de Jong over So Help me
God in de Filmkrant

In 1895 vinden de gebroeders Lumière de cinematograaf
uit en draaien
ze de allereerste films.
Gaandeweg
ontdekken ze
de kunst van
het filmmaken. “Cannes-directeur
Thierry Frémaux zet 108 films van
de gebroeders Lumière achter elkaar en geeft uiterst innemend
tekst en uitleg bij het oeuvre van de
eerste filmkunstenaars”, aldus
Joost Broeren in de Filmkrant.
“Veel meer dan gebruikelijk is benadert Frémaux het tweetal als filmauteurs in de moderne(re) zin
van het woord. Waar over vroege
filmmakers veelal gedacht wordt
als kermisartiesten die teerden op
de noviteit van hun medium, behandelt Frémaux ze als makers met
een herkenbare stijl, die vanuit een
persoonlijke visie op hun vak en op
de wereld nadachten over zaken als
kadrering en mise-en-scène.” Lumière! L’aventure commence is
vanaf 23 mei verkrijgbaar op dvd
en via Video On Demand. September Film stelt vijf dvd’s beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

Four Seasons in Havanna

Jorge Perugorría speelt
de populaire
romandetective Mario
Conde in deze
vierdelige
misdaadserie
van regisseur
Félix Viscarret naar de
bestsellerreeks Las cuatro estaciones van Leonardo Padura. Vier
misdaadromans van een van
Cuba’s belangrijkste hedendaagse
auteurs werden gesitueerd in vier
verschillende jaargetijden. De cynische en amoureuze rechercheur
Mario Conde bijt zich vast in
moordzaken en legt de traumatische naweeën van de revolutie
pijnlijk bloot. Hoofdrolspeler Jorge
Perugorría is hét gezicht van de

Cubaanse cinema. Hij speelde onder meer in Barrio Cuba en Laurent Cantets Padura-verfilming
Retour à Ithaque en was Diego in
Fresa y chocolate, de enige
Cubaanse film die ooit een Oscarnominatie voor beste buitenlandse
film kreeg. Four Seasons in Havana
is vanaf 15 mei verkrijgbaar op dvd
en via lumiereseries.com. Lumière
stelt drie dvd’s van Four Seasons in
Havanna beschikbaar voor lezers
van de Filmkrant.

Beyond Words

Michael, een
jonge advocaat in Berlijn, krijgt onverwachts
bezoek van
zijn doodgewaande vader
uit Polen. Zijn
komst zet Michael aan het
denken en hij
betwijfelt zijn
identiteit. “In
monochrome beelden schetst Urszula Antoniak de tweespalt van een
Poolse migrant in Berlijn. Wanneer
hoort de ambitieuze advocaat Michael er nu eigenlijk écht bij?”,
schreef Sasja Koetsier in de Filmkrant. “Dat golvend achterovergekamde, blonde haar en dat net te
krappe pak... heeft Urszula Antoniak haar hoofdpersoon Michael
nu met opzet gestyled als een jeugdige versie van Geert Wilders?
Beyond Words speurt naar het wezen van hedendaags nationalisme
en snijdt interessante vragen aan
over identiteit, in- en uitsluiting;
urgente thema’s waarvan je zou
willen dat ze vaker in films werden
onderzocht.” Beyond Words is vanaf 23 mei verkrijgbaar op dvd en via
Video On Demand. September Film
stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Interesse?

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef
daarin aan voor welke actie u belangstelling hebt. N.B. Slechts één
actie per inzender en wie het eerst
komt, die het eerst maalt. Deze actie loopt tot 31 mei. Winnaars ontvangen bericht en over de uitslag
kan niet gecorrespondeerd worden.

Zevenaar

Zutphen

4 Filmhuis Zevenaar

4 Filmtheater Luxor

Early Man 6+ do 3, wo 9, do 10 en ma
14 mei, 14.30 | Pieter Konijn 6+ vr 25,
zo 27 en wo 30 mei, 14.30 | Rita &
Krokodil 4+ ma 7 en vr 11 mei, 14.30

Early Men 6+ wo 2 mei, 15.00 | Earth
Een onvergetelijke dag wo 30 mei,
15.00 | De Hazenschool 6+ za 5 en
wo 9 mei, 15.00 | Sing Song 8+ wo 23
mei, 15.00 | The Story of Ferdinand
6+ za 12 en wo 16 mei, 15.00

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee
Abeltje 6+ zo 20 mei, 15.30 | wo 23
mei, 14.30 | Ja zuster, nee zuster 6+
zo 20 mei, 20.00 | di 29 mei, 14.00
| Pieter Konijn 6+ do 3 en zo 6 mei,
14.00 | Pluk van de Petteflet 6+ zo
20 mei, 13.00 | wo 30 mei, 14.30 |
Rikkie de Ooievaar 4+ wo 9 en wo 16
mei, 14.30 | Wiplala 6+ ma 21 mei,
14.00

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Nog te zien Buurman & Buurman
hebben een nieuw huis 4+
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DE RIJKDOM VAN VISCONTI

IL GATTOPARDO (1963)

Het oeuvre van Luchino Visconti (1906-1976)
is veelvuldig geanalyseerd, van zijn begin in het
neorealisme (Ossessione, La terra trema) tot
zijn barokke late films (Ludwig, L’innocente).
Toch zag Ivo Blom een gaatje voor nog een boek
over de Italiaanse maestro.
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG

Reframing Luchino Visconti: Film and Art is in zekere
zin Bloms levenswerk. Hij maakt er de cirkel mee rond
die in 1986 werd begonnen met zijn afstudeerscriptie
over de rol van schilderkunst in het werk van Visconti.
Indertijd interviewde Blom al een aantal medewerkers
van Visconti, onder wie kostuumontwerper Piero Tosi.
Tosi, cameraman Giuseppe Rotunno en anderen sprak
hij ruim tien jaar geleden nogmaals. Hun orale geschie-

Boeken kort
Space Odyssey, Stanley Kubrick, Arthur C.
Clarke, and the Making of a Masterpiece
MICHAEL BENSON | 2018, SIMON & SCHUSTER | € 31,95

Zoals Martin Scorsese op de
achterflap opmerkt: “Over the
years, so much has been written about 2001 and its creation
that I thought we knew all that
there was to know”. Tot zijn
verrassing moet Scorsese echter bekennen dat Michael Benson, o.a. dankzij interviews
met de nog levende betrokkenen, nieuwe informatie boven tafel heeft weten te krijgen. Een
belangrijke plaats is hierbij ingeruimd voor de

denis dient vooral als steunbewijs in Bloms studie, dat
inzichten uit transmedialiteit, filmgeschiedschrijving
en kunstgeschiedenis tot een geheel smeedt. Blom,
verbonden aan de Vrije Universiteit, deed daarnaast
uitvoerig archiefonderzoek en analyseerde de films van
Visconti, en die van zijn Italiaanse en Franse tijdgenoten (en soms ook voorgangers).
In Reframing Luchino Visconti probeert Blom de
vraag te beantwoorden waarom Visconti’s films visueel
gezien zo rijk zijn, met een veelheid aan verwijzingen
naar de beeldende kunst. Het gaat Blom er niet zozeer
om die rijkdom aan directe en indirecte verwijzingen te
traceren maar vooral om de vraag hoe deze functioneren binnen de vertelling: wat doet Visconti er verteltechnisch mee? Als zodanig vormt dit boek een aanvulling op andere studies die vooral keken naar invloeden
uit de literatuur of het theater.
Zoals gebruikelijk in een academische monografie
moet de lezer zich eerst door een theoretisch hoofdstuk
heen worstelen dat vooral dient als wetenschappelijke onderbouwing. Hierin komen begrippen voorbij
als toe-eigening, intermedialiteit en (mijn favoriet)
ekphrasis. Een hoofdstuk dat best overgeslagen kan
worden, vooral omdat Blom de kernbegrippen in latere
hoofdstukken laat terugkeren, voorzien van voorbeelden en (betere) toelichting.
In twee delen en tien hoofdstukken gebruikt Blom
casestudies om zijn betoog te illustreren, met een
belangrijk aandeel voor de films Senso, Il gattopardo,
L’innocente en Ossessione. De eerste hoofdstukken gaan
over schilderkunst, waarna de aandacht wordt verlegd
naar kostuums, decor en filmische middelen als kadrering en camerabewegingen.
Het eerste hoofdstuk, over Visconti’s gebruik van
het schilderij Il bacio van Francesco Hayez in Senso is
tekenend voor Bloms benadering. De lezer komt alles
te weten over Hayez, diens reputatie in Italië en de
kunsthistorici die hem herontdekten of bekritiseerden.

constante dialoog tussen Stanley Kubrick en
Arthur C. Clarke, de schrijver van het sciencefictionboek dat de basis vormde voor 2001 (die
overigens wordt heruitgebracht, zie ook p. 45).
Bij aanvang van 2001 had Kubrick nog geen flauw
idee van de manier waarop sommige sleutelscènes ingevuld zouden worden. Zo wordt bijvoorbeeld verteld hoe Clarke, na lang getobd te hebben over het einde, plots de ingeving kreeg dat
de hoofdpersoon in een embryo verandert dat
door de ruimte zweeft. Kubrick nam het idee
dankbaar over. Een terugkerend thema tijdens
de productie bleek de botsing van wereldbeelden
die Kubrick en Clark belichamen. Terwijl Kubrick
sceptisch was over de mensheid, bezat Clarke
een onstuimig optimisme over de toekomst. Het
is de samenkomst van deze tegengestelden, van
nihilisme en geloof, dood en wederopstanding,
die de film volgens Benson zo goed maken.

Daarna volgt een gedetailleerde uitleg hoe Visconti het
schilderij inpast, met aandacht voor weer een andere
kunsthistorische stroming, de Macchiaioli. Een procedure die hij een hoofdstuk later herhaalt bij de schilder
Greuze en Il gattopardo. Het is allemaal wat wijdlopig,
al is het zeker niet oninteressant.
Een paar hoofdstukken later leren we alles over
kostuumontwerpers als Escoffier en schilders als Winterhalter, Alfred Stevens en Carolus-Duran en hun invloed op Senso. Daarbij ruimt encyclopedist Blom ook
ruimte in voor een foto van Castigliones mantel – je
bent volledig of niet. Net op het moment dat je denkt
dat het wel heel weinig over cinema gaat, begint deel
twee. Hierin omstandig aandacht voor Visconti’s karakteristieke gebruik van mise-en-scène in de diepte,
vloeiend camerawerk en kadrering, met kaders binnen
kaders, doorkijkjes en andere visuele effecten die uit de
schilderkunst komen. Blom plaatst Visconti hierbij in
een filmhistorisch kader, waarbij met name Jean Renoir
uitgediept wordt. Visconti was in 1936 zijn regieassistent en keek veel van hem af.
Of de inzichten van Blom daadwerkelijk de films
van Visconti verdiepen is lastig te beoordelen. Voor de
een zal Reframing Luchini Visconti een eyeopener zijn,
voor de ander teleurstellend. Zelf zal ik een scène uit Il
gattopardo met nieuwe ogen zien. Hierin gaat Angelica
(Claudia Cardinale) voor het eerst naar de familie van
Don Fabrizio Salina (Burt Lancaster), waarbij zij bij
binnenkomst een bos bloemen passeert. Die bos staat
wat rommelig in een vaas, om te benadrukken dat Cardinale de verse, stralende bloem is die node wordt gemist bij de ten dode opgeschreven aristocratische prins
Salina en zijn familie.

Cinematic Vitalism, Film Theory and the
Question of Life INGA POLLMANN | 2018, AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS | € 34,95

Het vitalisme is een stroming binnen de filosofie die
(kort gezegd) meent dat
leven niet alleen als mechanisme verklaard kan worden:
naast de stoffelijke materie
is er een immateriële levensvonk die de evolutie voortdrijft. Alhoewel het een stroming is die al eeuwen bestaat, beleefde ze een
opleving aan het begin van de twintigste eeuw.
Een belangrijke vertegenwoordiger van deze
stroming is de filosoof Henri Bergson (1859 1941), die met het boek Matière et mémoire
(1896) tegelijkertijd als een van de grondleggers
van de filmtheorie wordt gezien. Inga Pollmann

Reframing Luchino Visconti: Film and Art
IVO BLOM | 2017, SIDESTONE PRESS (LEIDEN) | 314 P. |
€ 39,95 OF GRATIS ONLINE VIA OPEN ACCESS:
SIDESTONE.COM/BOOKS/REFRAMING-LUCHINOVISCONTI 

beschrijft hoe Bergson en andere vitalisten een
grote invloed hebben gehad op de film en filmtheorie. Er passeren veel bekende namen, zoals
die van Sergei Eisenstein, Hugo von Hofmannsthal en André Bazin, maar ook relatief
onbekende zoals de bioloog Jakob von Uexküll
die de invloedrijke term ‘umwelt’ muntte. Pollmann beargumenteert dat dit ‘cinematografisch vitalisme’ nog steeds handvatten geeft
voor de manier waarop wij film duiden. Ze analyseert geen plot of protagonist, maar kijkt naar
de intensiteiten die via film worden overgebracht.

SAMENSTELLING JORIK AMIT GALAMA, INTERNATIONAL
THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, 1017 PT
AMSTERDAM, T 020 6226489, THEATREANDFILM
BOOKS.COM 
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Thuiskijken
Mom and Dad

Nicolas Cage kermt en krijst
In deze hysterische B-film van de regis
seur van Crank spelen Selma Blair en Ni
colas Cage ouders met een midlifecrisis
die hun kinderen willen vermoorden.
MUPPET GUYS TALKING

Muppet Guys Talking

Een zeer eigenaardig vak
Van verkeerd labelen kan Frank Oz in
ieder geval niet worden beschuldigd: in
Muppet Guys Talking zien we, zoals de
titel belooft, vijf van de originele beden
kers en spelers van de Muppets praten
over de legendarische poppenpersona
ges. Niks minder, maar ook niks meer.
Hoe ontstaat een Muppet? De meesten van
ons zullen er niet vaak bij hebben stilgestaan. Tegen de tijd dat je je gaat beseffen dat
de pluizige personages niet zomaar bestaan,
maar tot leven worden gebracht door mensen van vlees en bloed, ben je ze immers ook
een beetje ontgroeid. Maar het antwoord
blijkt fascinerend.
In Muppet Guys Talking gaan vijf Muppet-makers met elkaar in gesprek over hun
zeer eigenaardige vak. De bekendste van hen
is waarschijnlijk Frank Oz, ook de regisseur
van deze documentaire. Hij was vanaf het
prille begin betrokken bij The Muppet Show
en gaf stem en spel aan personages als Miss
Piggy, Grover en het Koekiemonster. Naast
hem schuiven nog drie oudgedienden aan:
Jerry Nelson (bedenker van onder meer
Count von Count oftewel Graaf Tel), Dave
Goelz (Gonzo) en Fran Brill (Prairie Dawn en
het recentere Sesame Street-personage Zoe).
De groep wordt gecompleteerd door Bill Barretta (Pepe the King Prawn), de enige van de
vijf sprekers die pas na de dood van Jim
Henson in 1990 bij de Muppets betrokken
raakte; hij nam veel van de rollen van de legendarische bedenker van de Muppets over.
De film is de weerslag van een groepsgesprek, afgewisseld met losse interviews en
archiefmateriaal. De vijf praten niet alleen
over het creëren van de personages – voor
Goelz was de truc om een zwakte in hemzelf
te isoleren, uitvergroten en aimabel te maken
– maar ook over de blijvende populariteit
van de poppen en de hachelijke situaties
waarin ze soms onder het podium terechtkwamen. Door alles heen is nog altijd hun
liefde voor Jim Henson als vriend, voorman

en voorbeeld duidelijk voelbaar.
Nadat de film in maart 2017 in première
ging op het Amerikaanse filmfestival SXSW
is hij inmiddels een kleine maand verkrijgbaar via een eigen website. Dat is een model
waarvan we mogen hopen dat meer filmmakers die succes hebben op het festivalcircuit
maar daarbuiten geen distributie krijgen gebruik gaan maken. Maar dan misschien wel
net iets goedkoper. Want met een prijskaartje van bijna 10 dollar voor een rommelig
gefilmd gesprek van een uur (of bijna $100
voor een, inmiddels uitverkocht, uitgebreid
‘below the scenes’-pakket met meer materiaal en persoonlijke interviews met de spelers) voelt Muppet Guys Talking toch net iets
minder als het liefdewerk dat het is.
JOOST BROEREN-HUITENGA

Muppet Guys Talking

VERENIGDE STATEN, 2017 |

REGIE FRANK OZ | 65 MINUTEN | MET FRANK OZ, DAVIE
GOELZ, JERRY NELSON, FRAN BRILL, BILL BARRETTA |
TE ZIEN VIA

muppetguystalking.com



Op de Xenos-decoratie die het huis van de
Ryans siert staat: ‘In dit huis doen we echt,
doen we sorry, doen we knuffels, doen we familie, doen we liefde.’ Terwijl je dit op de
achtergrond leest bedenken Nicolas Cage en
Selma Blair op de voorgrond hoe ze hun kinderen het best kunnen vermoorden. Met de
‘zaagt-alles-zaag’ of met het handpistool,
gekocht tijdens de midlifecrisis van papa
Brent?
B-filmscenarist en regisseur Brian Taylor
is altijd op zijn vermakelijkst wanneer hij alle
registers opentrekt en de chaos laat heersen.
Ook hier gaat het lekker los, maar zijn debuut Crank (2006) is daar nog steeds het
beste voorbeeld van, een non-stop over the
top actiefilm met Jason Statham die het gegeven van Speed naar ongekende hoogtes
stuwt. Mom and Dad komt wat langzamer op
gang. Eerst zien we hoe puberende dochter
Carly (Anne Winters) zich klaarmaakt voor
een dag high worden met haar beste vriendin
en hoe haar kleine snotneusbroertje Josh
(Zackary Arthur) thuis een pyjamadag
houdt. Het is een typische Amerikaanse suburbia-setting die al gauw genoeg verstoord
wordt door een bizar gegeven: alle Amerikaanse ouders besluiten hun kinderen te
vermoorden. American Beauty in de blender
met Home Alone en The Purge.
Als Mom and Dad op gang komt is-ie niet
meer te stoppen. Op een bepaald moment

verzamelen allerlei nerveuze ouders zich
voor de poorten van de school, een paar tellen later wordt het eerste jongetje door zijn
moeder neergestoken met haar autosleutels.
De rest van de film is een constante strijd
tussen ouder en kind, waarbij de ouders al
hun opgekropte frustratie botvieren en de
kinderen op elke mogelijke manier moeten
zien te overleven.
Mom and Dad is lomp, kort door de bocht
en bijzonder gewelddadig. Dat levert voor
liefhebbers van trashy films een paar geweldige momenten op. Vooral Cage heeft zichtbaar plezier als een opgebrande papa die al
zijn woede loslaat. In Taylors vorige film
Ghost Rider: Spirit of Vengeance moest hij
zich onderkoelder voordoen als demonische
superheld. Hier schreeuwt, kermt en krijst
hij als een wilde, terwijl hij zijn kinderen in
eigen huis op de hielen zit. Ondertussen
speelt Blair een bijzonder genuanceerde rol
als goede moeder die haar dochter haar onverschillige jeugdigheid benijdt. En die uiteindelijk met de meest doordachte moordplannen komt. Het spel van Winters en
Arthur laat het meest te wensen over, wat de
grimmige gedachte oproept dat ze alleen
maar in deze film zitten zodat we stiekem
hopen dat Cage en Blair ze echt te grazen
krijgen.
HUGO EMMERZAEL

Mom and Dad

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE

BRIAN TAYLOR | 86 MINUTEN | MET NICOLAS CAGE,
SELMA BLAIR, ANNE WINTERS, ZACKARY ARTHUR | TE
ZIEN OP DVD VANAF 16 MEI 

MOM AND DAD
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Lijnbaansgracht 234A,
1017 PH Amsterdam
21 maart 2018, 17.18 uur
“Oedipus! Oedipus!” schalt de menigte, als
de politicus uit de glimmende Mercedes is
gestapt. Het volk heeft gesproken. Oedipus is
onderweg naar het zaaltje waar hij, zijn
vrouw, familie en medewerkers de verkiezingsuitslag zullen vieren. Oedipus knikt,
wuift, neemt een jongetje uit het publiek in
zijn armen en geeft ’m een kus op zijn wang.
En hij staat de pers te woord; hij beantwoordt
de ene na de andere vraag en laat zich steeds
verder uit de tent lokken – tot leedwezen van
zijn campagneleider.
Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen nam de jonge Britse regisseur Robert Icke
bij de ingang van De Melkweg een filmscène
op voor zijn theaterbewerking van Oedipus.
Icke, die naam maakte met spannende vertalingen van klassiek repertoire, maakt voor
Toneelgroep Amsterdam een eigentijdse,
vrije bewerking van Sophocles’ tragedie. Met
de titelheld als idealistische, transparante en
zeer integere politicus – het type Macron/
Obama, zeg maar.
Via een oproep op Facebook en Twitter zijn
figuranten geronseld voor de filmopnames.
Ze hebben hoodies, T-shirts, borden, vlaggetjes en buttons gekregen, die zijn gemodelleerd naar de iconische Obamaposter van de
Amerikaanse straatkunstenaar Shepard Fairey. Hetzelfde soort postertjes hangt op de
dranghekken langs de Lijnbaansgracht en op
de deuren van De Melkweg.
“Mensen!” roept een productiemedewerker na de geslaagde repetitie. “We gaan ze filmen met drie camera’s, dus houd er rekening
mee dat jullie de hele tijd in beeld zijn.” De
hoofdrolspelers Hans Kesting (Oedipus) en
Marieke Heebink (zijn vrouw Jocaste) nemen

DE IDEALISTISCHE POLITICUS OEDIPUS (HANS KESTING) EN ZIJN
VROUW JOCASTE (MARIEKE HEEBINK) WORDEN OP DE AVOND VAN DE
VERKIEZINGEN OPGEWACHT DOOR JOURNALISTEN (LINKS, MET GELE
MICROFOON JOSHA STRADOWSKI). ACHTER HEN CAMPAGNELEIDER
CREON (AUS GREIDANUS JR.) EN MET BLAUWGRIJS PETJE EN DIKKE
SHAWL, DE BRITSE REGISSEUR ROBERT ICKE

weer achter in de glimmende Mercedes
plaats; de campagneleider Creon (Aus Greidanus jr.) gaat naast de chauffeur zitten. De
stoere bodyguard staat naast de auto.
“Oedipus! Oedipus!” juichen de mensen
weer. Een fietser wurmt zich door de menigte.
Een andere fietser stopt, raapt een vlaggetje
op van de straat en begint mee te joelen, het
hardst van iedereen.
Kesting verslikt zich in zijn tekst. De regieassistent vraagt het publiek ook te blijven
joelen als Oedipus aan een kruisverhoor
wordt onderworpen. “En graag nog iets meer
geestdrift als hij ‘dit land is ziek’ zegt. En let
op: zijn monoloog duurt een minuut of vijf,

blijf in character. Oké, let’s do it!”
De tweede take gaat goed, Oedipus en Jocaste stappen uit, een van de journalisten
confronteert Oedipus met geruchten over
zijn geboorteplaats en zijn huwelijk: “Uw
vrouw heeft alles natuurlijk al een keer meegemaakt.” De menigte joelt, Oedipus belooft
het volk dat zijn eerste officiële taak het achterhalen van de waarheid rondom de dood
van zijn voorganger zal zijn. Icke staat er tevreden bij te kijken.
“Oedipus is het verhaal van een man die in
zijn succes begrenzingen overschreed om
vervolgens tot de ontdekking te komen dat hij
daarbij over de meest fundamentele grenzen
heen is gegaan”, zegt de regisseur als de opnamen achter de rug zijn. “Iedereen maakt weleens een fout. Iedereen wijkt af van het plan.
Maar wat doen we als onze fouten al eerder
zijn begaan? Wat als die fouten het plan zijn?
Wat als die fouten niet meer ongedaan kun-

nen worden gemaakt? Wat is ons lot? Zijn wij
slechts de acteurs in een script dat al geschreven werd? Door onze ouders? Door de goden?
Door onze eigen lichamen? Hoe kunnen we
onszelf genoeg doorzien om te stoppen voor
het te laat is? Hoe kunnen we onszelf ooit
goed genoeg kennen? Dáár gaat mijn voorstelling over.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

Oedipus NEDERLAND, 2018 | SCENARIO & REGIE
ROBERT ICKE, NAAR SOPHOCLES | PRODUCENT
TONEELG ROEP AMSTERDAM | CAMERA TAL YARDEN,
DIRK EIJSBOUTS, ROBERT ICKE | MONTAGE TAL YARDEN
| ART DIRECTION HILDEGARD BECHTLER, BART VAN
MERODE | KLEDING WOJCIECH DZIEDZIC, ELEFTERIA
LAVDAKI | KAP & GRIME MIRJAM VENEMA | MUZIEK TOM
GIBBONS, ERWIN STERK | MET HANS KESTING, MARIEKE
HEEBINK, AUS GREIDANUS JR., JOSHA STRADOWSKI | TE
ZIEN T/M 18 MEI 
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MORE HUMAN THAN HUMAN FAR ON FOOT THE BOOKSHOP
ON CHESIL BEACH UBIQUITY OCEAN’S 8 THE BACHELORS
JEUNE FEMME (MONTPARNASSE
THE THIRD MURDER REDBAD
BIENVENUE) INCREDIBLES 2 BEAST
LOVE, SIMON ZAGROS THE TRIP TO SPAIN TAG THE LAST SON

KLANKEN VAN OORSPRONG JUST GETTING STARTED HEREDITARY JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM

DE
FIETSER
Een film van Kees Hin

De cyclus van het leven

DeFietserFilm.nl

VANAF 24 MEI TE ZIEN IN DE FILMTHEATERS

IN NOORDSCHARWOUDE

WOENSDAG 16/5 AMERIKAANSE NITRAATFILMS
Lange en korte brandbare films gemaakt tussen 1909 en 1953, allemaal
gerestaureerd door het GDI en onlangs vertoond in Californië. Hoofdfilm:
Edgar Ulmer’s Film Noir CLUB HAVANA (1945).
VRIJDAG 25/5 NEDERLANDSE ‘BAD GUYS’
Tweede film in de GDI-collectie over de politionele acties waarin de Nederlanders er van langs krijgen, gebaseerd op een populaire Indonesische strip.
(THE WARRIOR aka JAKA SEMBUNG, D Sisworo Guatama, 1981).
WOENSDAG 30/5 FILM EN LITERATUUR: GERARD REVE
Flamboyante schilder Paul de Lussanet maakte eind jaren 70 een uitstapje
naar de cinema, eerst maakte hij MYSTERIES (1979) en daarna verfilmde hij Reve.
Wordt ingeleid door film&literatuur expert Harry Peters.
VRIJDAG 8/6 SM IN TOKYO
Een pareltje uit de collectie van Mr. Horror Jan Doense (in bruikleen GDI) die
hem zelf komt inleiden (Japan, Regie Ryu Murakami, 1992) ‘A very brutal and
delicate work of art’ (ImdB)
WOENSDAG 13/6 LSD-SPECIAL
Double Feature: eerst Louis van Gasterens geruchtmakende film over LSD in de
behandelkamer (NL, 1969), daarna de Italiaanse misdaadfilm LSD - INFERNO PER
POCCHI DOLLARI aka FLESH OF THE DEVIL (Regie Massimo Mida, 1967).
VRIJDAG 22/6 MUZIEK TEGEN ATOOMENERGIE
O.m. Bruce Springsteen, Graham Nash, Carly Simon, Bonnie Raitt, David Crosby
en Jane Fonda ageren op muzikale wijze tegen de ‘Nukes’, opgenomen in de
Madison Square Garden te NYNY in september 1979.
Alle voorstellingen beginnen om 20.00. Toegang € 10. Kaarten kunnen uitsluitend
gereserveerd worden via een e-mail aan info@donaldsoninstituut.nl
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35mm PROJECTIES

GDI, Dorpsstraat 612, 1723 HK Noord-Scharwoude
www.donaldsoninstituut.nl
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