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REDACTIONEEL Het is een rare ge-

dachte dat er deze maand een beeld op de cover
staat van een film die misschien wel helemaal
niet in Nederland te zien zal zijn. Hoho, hoor ik de
distributeur nu al sputteren: mooi wel dat wij
The Man Who Killed Don Quixote gewoon uitbrengen. Het is misschien wel de langstverwachte film van de 21ste eeuw.
Toch is de vertoning nog niet zo evident.
Regisseur Terry Gilliam werkte met tussenpozen een kleine kwart eeuw aan de verfilming van
de klassieke metaroman van Cervantes, hij versleet producenten en hoofdrolspelers, en werd
ondertussen geteisterd door meer plagen dan er
in het Oude Testament beschreven staan. Toen
was de film af. Probeerde de voorlaatste producent met een rechtszaak de première in Cannes
te verhinderen en bleek dat verhaal nóg een
staartje te krijgen (zie voor de details het stuk
van Joost Broeren-Huitenga op pagina 7 van
deze krant). Het rommelt. Gaat de producent
nog een rechtszaak aanspannen? Bioscopen
hoofdelijk aansprakelijk stellen als ze de film
draaien? Als alles achter de rug is draait het uiteindelijk alleen nog maar om geld.
Dat is een neutrale manier om iets anders
niet bespreekbaar te hoeven maken. Namelijk:
van wíe is die film eigenlijk? Van degene die het
geld op tafel legt? Is een film een product waarvan de grondstoffen als het op een of andere
manier mislukt toevallen aan de financier? Van
wie is een halve stoel (en wat moet je ermee)?
Ik vrees dat dat de enige manier is om erover te
denken als je het intellectuele of artistieke
“eigendom” van Gilliam niet mee wilt laten
wegen in deze berekening.
De vraag van wie een film is, blijft me fascineren.
Is de bloem nog van het zaadje? Is het kind
nog van de ouders? Is het huis nog van de architect?
Natuurlijk maakte Gilliam die film niet alleen.
Toch krijgt hij alleen de schuld als de film niet in
de smaak blijkt te vallen. Alleen succes heeft
vele vaders. Waarom treft de geldschieter
eigenlijk geen blaam, wegens onverantwoordelijk ondernemen? Maar ja, de gedachte dat een
ongeleid projectiel van een genie zomaar zonder
enige logica een meesterwerk kan maken is
natuurlijk wat die hele filmindustrie zo verdomde sexy maakt. En de gedachte dat geldschieters cultuurgoed aan de omloop kunnen
onttrekken, aan hun publiek, zo ondragelijk.
In Duty Free Art: Art in the Age of Planetary
Civil War beschrijft Hito Steyerl wat er gebeurt
als kunstwerken worden behandeld alsof ze
vreemde valuta zijn. Steyerl kwam erachter dat
er een schaduweconomie bestaat van onzichtbare kunstwerken toen ze ontdekte dat een van
haar eigen video’s ergens in een kluis duurder
lag te worden. Terwijl de prijs steeg, nam de
waarde af.



DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

“EEN SCREWBALL-KOMEDIE VOOR DE 21STE EEUW,
OVER TWEE TRANSGENDER VROUWEN AAN DE ZELFKANT
VAN TINSEL TOWN”
TANGERINE 4 11
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 16 AUGUSTUS

Word nu abonnee van de
Filmkrant en ontvang een
gratis proefabonnement
op CineMember.

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvangt u als welkomstgeschenk een
gratis proefabonnement van een maand op
CineMember. Bent u al abonnee maar
brengt u een nieuwe abonnee aan? Dan
ontvangt u allebei het welkomstgeschenk.*
CineMember is de nieuwe digitale abonneedienst voor Video On Demand van arthousefilms met onbeperkte toegang tot honderden
kwaliteitsfilms in Nederland en België. CineMember biedt digitaal films aan die grotere
mainstreamplatforms als Netflix en Videoland
niet in hun aanbod opnemen. Momenteel zijn al
ruim 500 titels beschikbaar en binnen twee jaar
zal dit aantal meer dan verdubbeld zijn. Het
aanbod van CineMember bestaat onder andere
uit prijswinnende films als Still Alice, La grande
bellezza en The Artist en festivalfavorieten als
Son of Saul en 21 Grams. Verder worden veel
Nederlandse titels aangeboden, zoals Gouden
Kalfwinnaars The Paradise Suite, Borgman en
Gluckauf, en boekverfilmingen als Publieke
Werken en Beyond Sleep. Ook heeft CineMember
kwaliteitsfilms voor de jeugd in zijn catalogus,
waaronder Minoes, Loenatik te Gek! en
Knoester. Ga voor het volledige aanbod naar
cinemember.nl.
* 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 16 augustus. CineMember stelt tien proefabonnementen beschikbaar, dus wie het eerst
komt die het eerst maalt. Met dank aan Cinemember en September Film.

HET VROUWELIJK OOG
Hoe vrouwen kijken 4 special

GIRLHOOD

4 40

THE THINKING VIDEO
MACHINE #20 ESSAY
filmkrant.nl

CARNAVAL DER ZIELEN | Cléo de 5 à 7 van Agnès Varda en
Strop (Ceiling) van Vera Chytilová werden beide gemaakt in
1962. De eerste is welbekend, de tweede minder. De filmgeschiedenis heeft niet vastgelegd of de twee maaksters elkaars
werk destijds kenden, maar ook los van bewuste intenties en
invloeden zijn er opvallende overeenkomsten. In beide films
worden muziek, montage en narratieve opbouw op zeer experimentele wijze ingezet; beide ontwikkelen zich van een
lichtvoetige blik op het leven van beroemdheden (mode,
popmuziek) naar een duisterder, meer intern portret van de
twijfels en angsten van een vrouw. Dit audiovisuele essay bekijkt hoe deze films vrouwen portretteren die ‘tentoongesteld’ worden, maar gaandeweg hun eigen blik hervinden; en
hoe de films de wereld van vrouwelijke ‘schoonheid’ onder-

zoeken. Twee films die ook vandaag de dag nog tot de voorhoede van vrouwelijke cinema behoren.



CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN
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NIET TE MISSEN
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 The Man Who Killed Don Quixote 4 6
2 Previously Unreleased 4 10
3 Carne y arena 4 14
4 Grace Jones: Bloodlight and Bami 4 37
5 Tiere 4 40

ARTIKELEN

4 6 Setbezoek The

Man Who Killed Don
Quixote 4 14 Carne y
arena Virtueel-realistisch tot in het hart 4 17 World
Cinema Amsterdam Kritische stemmen uit Cuba
4 18 Repo Men Typex tekent Alex van Warmerdam
4 20 Retrospectief Billy Wilder exporteerde Europese
humor naar Hollywood 4 56 Mei ’68: Third Cinema Hoe
het geld in Afrika kwam

DE DOOD VAN DE
FILMPOSTER

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

4 40

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 de dood van de filmposter

4 39 Kort Alle andere films 4 46 Agenda en evenementen
4 53 Filmsterren 4 54 Boeken Alex van Warmerdam –
L’histoire kaputt 4 55 Thuiskijken Sharp Objects, Heaven

Knows, Mr Allison, The Barbarian and the Geisha
4 58 Actie! Op de set van Retrospekt

INTERVIEWS

4 7 Terry Gilliam

over The Man
Who Killed Don
Quixote zie filmkrant.nl 4 9 Deniz Gamze Ergüven over
Kings ‘Alsof ik mijn vingers in het stopcontact stak’
4 16 Finlay Pretzel en Dan Deacon over Time Trial ‘De
extase van het fietsen’

Allessandra: “Mexico is mijn favoriete plek op aarde! Nadat
ik de film Frida (2002) zag, nam mijn vriendje me mee naar
Mexico-Stad. Daar staat nog altijd het ‘Casa Azul’ oftewel
het blauwe huis, de woning van Diego Rivera waar Frida
Kahlo met hem woonde. Het was mijn droom om dat te zien.
“Toen we daar naar binnen stapten... Oh mijn God, ik kan
het niet uitleggen. Het was fantastisch. Je kunt haar aanwezigheid daar gewoon voelen. Ik huilde als een klein kind. Ik
was toen al compleet in de ban van haar. Als je boeken over
haar leest en haar schilderijen bekijkt, probeer je je al in te
beelden hoe haar leven eruit zag. Maar het mooie van film is
dat het echt tot leven komt. Frida is zo mooi gemaakt en
Selma Hayek is de perfecte keuze voor de hoofdrol. Ze lijkt
zelfs op Kahlo. Ze heeft dezelfde vibe, dezelfde bewegingen.
“Ik heb de film minstens 45 keer gezien, kan alle dialogen
meepraten. Ik weet het: het is wat overdreven. Al mijn vrienden lachen erom. Er was een periode dat ik de film elke drie
of vier dagen keek; telkens als ik verdrietig was of stress had,
zette ik Frida aan en voelde ik me meteen beter. Ik denk omdat haar leven zó ingewikkeld was, dat alles wat ik zelf doormaakte in vergelijking daarmee klein en overkomelijk voelde.
Ik bedoel: ze verloor haar been, haar man ging iets van duizend keer vreemd en ze draaide de gevangenis is.
“Na dat alles moest ik daar gewoon heen. Het was geweldig om dat huis dat ik in de film ontdekte, ook in het echt te
zien.”

FEARGAL AGARD
HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM

TERRY GILIAM

RECENSIES

4 FILMKRANT.NL

4 7 The Man Who

Killed Don Quixote
Terry Gilliam flikt het
toch 4 13 The Happy Prince De laatste jaren van Oscar
Wilde 4 10 Previously Unreleased Zes films 4 39 Marvin
ou la belle éducation Isabelle Huppert als rolmodel The
Mercy Tussen wal en schip 4 40 Tiere Hallucinante
beeldenpuzzel Disobedience Twee vrouwen 4 41 Que dios
nos perdone Klopjacht tijdens zinderende zomer The Place
Orakel in een café 4 43 El presidente Blufpoker in tijden
van Trump Mektoub, My Love: Canto Uno We zijn van
niemand 4 44 The Road to Mandalay Kom je als vluchte
ling ooit weg? L’atelier Extremist op schrijfcursus 4 45
Tiempo compartido Onheil in het vakantieparadijs Under
the Silver Lake Zoveel gezichtsbedrog kan alleen in L.A.

		
COLOFON

Is het je ooit opgevallen dat een film bij Netflix
zomaar van plaatje verandert? Regelmatig krijg
ik afbeeldingen voorgeschoteld die in de verste
verte niet lijken op de originele filmposter. Hier
blijkt een hele wetenschap achter schuil te
gaan. Netflix is een enorme carrousel van plaatjes die je moeten verleiden tot klikken en kijken.
Volgens Netflix kijken gebruikers 1,8 seconden
naar de coverafbeelding om te overwegen of
een film iets voor hen is. Heb je na 90 seconden
scrollen, vergelijken en twijfelen niets van je
gading gevonden dan is de kans groot dat je iets
anders (nuttigs) gaat doen in plaats van Netflixen. Daarom is het cruciaal voor het bedrijf
om de kunst van de thumbnail of cover-image
te beheersen. Het komt neer op het samenvatten van de volledige aantrekkingskracht van een
film op digitaal postzegelformaat. Netflix experimenteerde eerst met het A/B-testen van verschillende coverafbeeldingen: het ene plukje
gebruikers krijgt variant A te zien, het andere
plukje variant B. Wordt op een van de twee
‘posters’ bij hetzelfde aantal vertoningen van
het plaatje meer geklikt, dan ziet iedereen
voortaan alleen deze.

Deze tests leverden een aantal fascinerende
‘coverwetten’ op. Close-ups van gezichten werken goed, vooral als ze emotie laten zien. Het
laten zien van schurken, draken en andere gevaren levert meer kliks op dan het tonen van de
‘held’. Bij meer dan drie personages op één plaa
tje nemen de klikkansen aanzienlijk af. Sinds
een tijdje gaat Netflix nog een stap verder. Wat
voor plaatje je te zien krijgt – er staan wel zes
varianten per film klaar – hangt af van jouw
persoonlijke klik- en kijkgedrag. Stel, je kijkt veel
films met Jennifer Lawrence, dan zie je zelfs bij
een film waarin ze een bijrol heeft alleen haar
gezicht op de cover. Ben je verslingerd aan
romantische drama’s, dan zal ook bij een politieke thriller een thumbnail getoond worden
waarop je twee geliefden ziet. Door deze ‘personalisatie’ verdwijnt de universeel aantrekkelijke, met zorg ontworpen filmposter. Wat we
ervoor terugkrijgen is gerobotiseerd knip-enplakwerk dat soms zelfs een misleidend beeld
geeft van een film.
.
EBELE WYBENGA
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TERRY GILLIAM EN CERVANTES’ DON QUIXOTE

‘DAT TWEEDE DEEL-WAUW!’
The Man Who Killed Don Quixote, de interpretatie van
Cervantes’ werk door Terry Gilliam, is niet beter dan
het boek. Maar hij is wel beter met het boek. En dan
bedoel ik niet de open deur dat elk klassiek werk meeloert bij een verfilming. Bij Cervantes is iets anders aan
de hand. Zijn Don Quixote is zich er op een verbluffend
moderne manier van bewust een tekst te zijn, gemaakt,
een product van de fantasie.
Cervantes’ roman over een doorgedraaide lezer van
ridderromans die zich een ridder waant, verscheen
in twee delen in 1605 en 1615. En in deel twee weet
iedereen, inclusief Don Quixote, dat deel één bestaat
en een bestseller is. Er wordt ook, door personages in
het boek, kritiek geuit op deel één, dat te veel nodeloze
uitweidingen heeft, terwijl Quixote’s sidekick Sancho
Panza niet snapt hoe gebeurtenissen beschreven kunnen zijn waar niemand bij was behalve hijzelf en zijn
meester. Die laatste is vooral ontstemd over een apocrief deel twee, dat in 1614 werd gepubliceerd door een
andere auteur. Quixote besluit daarom, in tegenstelling
tot wat in deel één werd aangekondigd en in het fake
vervolg werd beschreven, lekker toch niet naar Zaragoza te gaan. Zodat iedereen kan zien dat het andere boek
ernaast zit.
Zoals Terry Gilliam over Cervantes’ roman zei, toen
ik hem sprak op de set van The Man Who Killed Don
Quixote: “Dat tweede deel – wauw!”
Dus als Gilliams film een paar keer knipoogt naar
zijn eerdere, op fameuze wijze mislukte poging Don
Quixote te verfilmen, is dat niet zozeer een incrowd
grapje dat het verhaal onderbreekt, maar een vertaling
van een wezenlijk aspect van Cervantes’ meta-constructie.

ARABISCHE TEKST

Of neem de rol van moslims in de film. Een politieagent
leest in de krant over islamistische terroristen, foetert
dat die in ‘de Middeleeuwen’ zijn blijven steken en
moet op het volgende moment op de rem staan voor
een christelijke processie – eh, Middeleeuwen iemand?
Iets later zien we een kamp vol vriendelijke Arabische
illegalen hardhandig ontruimd worden door Spaanse
politieagenten. Geforceerde actualiteit die niks met
Quixote te maken heeft? Nee, opnieuw een vertaling
van een cruciaal onderdeel van Cervantes’ boek, dat
vier eeuwen geleden ook al partij koos voor vervolgde
moslims. Tussen het verschijnen van de twee delen Don
Quixote werden zogeheten morisken, moslims die eerder gedwongen gekerstend waren, alsnog gedeporteerd.
Cervantes laat een morisk op gênante manier de lof zingen van dit weren van de ‘adder aan de borst’, maar dat
lijkt vooral noodzaak, in tijden van moslimvervolging en
censuur. Want hoewel dat niet de enige discriminerende
passage is in het vuistdikke boek, portretteert Cervantes
diezelfde morisk ook als sympathiek, huilend terugverlangend naar zijn Spaanse geboortegrond. Hij laat Don
Quixote opeens, zomaar, opsommen welke Arabische
leenwoorden het Spaans allemaal kent. En als coup de

Wie het boek Don Quixote erbij pakt, ziet dat Terry Gilliam de
verbluffende meta-constructie van Cervantes heeft vertaald
naar de 21ste eeuw – en er zelfs een laag aan heeft toegevoegd.
DOOR KEES DRIESSEN
Een overwinning van schepping op schepper.
grâce presenteert hij het hele boek als een oorspronkelijk zelingwekkende spel met vertalingen in het origineel.
Cervantes presenteert zichzelf als de redacteur van
Arabische tekst, geschreven door ene Cide Hamete Bede tekst van Benengeli, die door een morisk voor hem
nengeli, die zelfs een hoofdstuk mag beginnen met het
is vertaald. In deze gelaagde constructie lezen we afaanroepen van Allah.
wisselend commentaar van Benengeli, de vertaler én
VLAAMSE TAPIJTEN
Cervantes zelf over de ongeloofwaardigheid en overboOok in de film wordt Benengeli geprezen, bij monde
digheid van bepaalde passages, terwijl Don Quixote in
van Quixote (gespeeld door Jonathan Pryce). Die heeft
het boek vertalingen ook nog eens hekelt als “Vlaamse
het boek echter in het Engels en niet in het Spaans op
tapijten die je van de achterkant bekijkt, zodat je de afzak. Ook dat is geen toeval, maar refereert aan het duibeeldingen wel vagelijk herkent, maar verborgen ach-
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THE MAN WHO
KILLED DON QUIXOTE

Terry Gilliam
flikt het toch

Na vijfentwintig jaar vallen, opstaan, opgeven en nieuwe hoop heeft Terry Gilliam dan
toch eindelijk zijn meta-verfilming van Cervantes’ Don Quixote voltooid. Is het, na al
die tijd, een meesterwerk of een mislukking? Misschien wel allebei.

GILLIAM IN 2000 OP DE SET MET JEAN ROCHEFORT

GILLIAM OP DE SET MET JONATHAN PRYCE

ter loshangende draden”. Hoe postmodern! Dit boek
wordt gepresenteerd als per definitie onbetrouwbaar.
Het is wat je erin ziet. Het is wat je ervan maakt.
Dit verleent ook gewicht aan het grapje in de film,
waarbij Adam Drivers personage de Engelse ondertiteling bij een Spaanstalige scène wegveegt en ze in het
Engels verdergaan. Want: iedereen maakt zijn eigen
vertaling. Dus ook hij, ook Gilliam, ook de kijker. Dat
idee komt rechtstreeks van Cervantes.

GRIP VERLIEZEN

Zo komen we bij Drivers personage, Toby Grisoni,
Gilliams eigenlijke hoofdpersoon. Let op: hier volgen
spoilers!
Toby begint als het duistere alter ego van Gilliam
en coscenarist Tony Grisoni (naar wie zijn naam verwijst): een commerciële, cynische regisseur die voor

de tweede keer begonnen is aan Don Quixote, ditmaal
als ongeïnspireerd reclamefilmpje. Iemand die zonder
gewetenswroeging vrouwen en minderheden laat opdraaien voor zijn misstappen en direct “terroristen!”
roept als hij Arabische tekens ziet. Kortom, een lul.
Deze Toby beweegt zich vervolgens door alle lagen
van Gilliams constructie. Eerst hervindt hij zijn oorspronkelijke creativiteit als regisseur, in de vorm van
een lyrisch studentenfilmpje (opgenomen in het gehucht Los Sueños, Spaans voor ‘dromen’). Dat maakte
hij tien jaar eerder – dezelfde duur als tussen de twee
boeken van Cervantes – en heet óók The Man Who
Killed Don Quixote, want Toby is Tony is Terry. Als
Toby daarna door het bioscoopscherm stapt waarop
dat filmpje draait, betreedt hij de fantasiewereld die hij
zélf heeft gecreëerd. Hier ziet zijn toenmalige hoofdrolspeler, die sindsdien gelooft dat hij Don Quixote is,
hem direct aan voor Sancho Panza – want die wordt op
Toby geprojecteerd.
En vertegenwoordigt Sancho bij Cervantes nog het
gezond verstand, onder invloed van Quixote verliest
Toby langzaam ook zijn grip op die werkelijkheidslaag.
Zodat Toby – namens Gilliam, die op de suggestie dat
hij deze rol zelf had kunnen spelen antwoordde: “Ik
kan het leven, maar ik kan het niet acteren” – uiteindelijk zélf Quixote wordt. Nu gelooft hij ten volle in
zijn eigen verbeelding, als een definitieve suspension
of disbelief, een overwinning van schepping op schepper. Als Toby daarna, in zijn aanval op reusachtige
windmolens, het doek van een wiek met zijn zwaard
in stukken snijdt, is dat een verwijzing, hintte Gilliam
tijdens mijn setbezoek, naar het inhakken op een filmdoek in Orson Welles’ onvoltooide Don Quixote.
Met andere woorden: eerst stapt de regisseur door
het filmdoek, dan wordt hij Quixote, dan vernietigt hij
het doek en is er geen weg terug. En met die ontwikkeling van auteur tot hoofdpersoon heeft Gilliam zelfs
nog een laag aan Cervantes toegevoegd.
LEES OP

filmkrant.nl OOK ONS INTERVIEW MET

TERRY GILLIAM 

Vooropgesteld: het is van élke film een wonder dat hij bestaat. Er moeten bakken met
geld op tafel en een klein leger aan personeel
aan het werk voordat er überhaupt een seconde is gedraaid. Zie al die bewegende delen
als filmmaker maar eens op exact het juiste
moment bij elkaar te brengen.
Maar Terry Gilliams The Man Who Killed
Don Quixote is een geval apart. Al sinds 1989
werkte voormalig Monty Python-lid Gilliam
aan dit passieproject, een meta-reflexieve
hervertelling van Cervantes’ beroemde verhalen rond de windmolens bevechtende Don
Quixote en zijn knecht Sancho Panza, dat
voor het eerst in 1605 verscheen. In 2000
stond hij voor het eerst op de set, met Jean
Rochefort en Johnny Depp in de twee belangrijkste rollen. Maar een reeks tegenslagen – van overstromingen tot een dubbele
hernia voor Rochefort – maakte dat de opnamen na enkele weken werden gestaakt.
Het enige dat restte, was de meesterlijke making-of (of eigenlijk unmaking-of) Lost in La
Mancha (Keith Fulton & Louis Pepe, 2002).
Sindsdien bleef Gilliam het onophoudelijk
proberen, tussen zijn andere films van steeds
minder allooi (en steeds lager budget) door.
Achtereenvolgens zouden Robert Duvall, Michael Palin en John Hurt de titelrol op zich
nemen. En zelfs nu Gilliam het eindelijk geflikt heeft en de film er is, blijft er gedonder:
de Portugese producent Paulo Branco, die in
2016 kortstondig aan het project was verbonden, stelde dat hij de rechten heeft en wil geld
zien. De rechter gaf hem gelijk, een beetje; het
beroep loopt. We kijken nu al uit naar de opvolger van Lost in La Mancha, die Fulton en
Pepe uiteraard al aangekondigd hebben.
Maar dan de hamvraag: heeft het enorme
gedoe een meesterwerk opgeleverd dat die
inmiddels legendarische status waar kan
maken? Kort door de bocht: nee, natuurlijk
niet. De film is chaotisch, te lang en bij vlagen hysterisch. Maar wát een genot is het dat
deze film er gekomen is. En wat heeft Gilliam
zijn eigen strubbelingen van de afgelopen
vijfentwintig jaar prachtig in het verhaal
verwerkt – zoals Cervantes reflecteerde op
het vertellen van verhalen, zo neemt Gilliam
het filmmaken op de hak. Het eindresultaat
is een heerlijke paradox: een film die bij lange
na niet Gilliams beste film is, maar toch wel
eens zijn meesterwerk zou kunnen zijn.
JOOST BROEREN-HUITENGA

THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE
SPANJE/BELGIË/FRANKRIJK/PORTUGAL/ENGELAND,
 2018 | REGIE TERRY GILLIAM | MET ADAM DRIVER,
JONATHAN PRYCE | 132 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE
SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 26 JULI 
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DENIZ GAMZE ERGÜVEN OVER KINGS

‘ALSOF IK MIJN VINGERS IN
HET STOPCONTACT STAK’

DENIZ GAMZE ERGÜVEN

Na haar ingetogen debuut Mustang voelt een film over de
explosieve rellen in het Los Angeles van 1992 als een
vreemde carrièrestap voor regisseur Deniz Gamze Ergüven.
Maar Ergüven blijkt Kings al sinds haar afstuderen te
hebben willen maken: ‘Ik ben gevormd door Kings. Mustang
is gevormd door Kings. Ik kan Kings alleen maar zien als
DOOR HUGO EMMERZAEL
mijn debuut.’
“Het is belangrijk om in je films te blijven hangen,” vertelt de in Turkije geboren, maar in Frankrijk opgegroeide regisseur Deniz Gamze
Ergüven in een gesprek via Skype. Maar in het geval van Kings,
Ergüvens opvolger van haar Turkse debuut Mustang, leek het meer
op kwijnen. Haar tweede speelfilm is een absurdistisch en dissonant
drama over de manier waarop de rellen van Los Angeles in 1992 de levens van verschillende bewoners van de wijk South Central voorgoed
hebben veranderd.
Het was Ergüvens bedoeling om deze film direct na haar filmopleiding te maken, maar financiering kwam al die jaren niet van de grond.
Toen besloot ze Mustang te schrijven om “de kaarten in haar hand te
schudden.” Na dat succesvolle debuut – en met onder andere een Oscarnominatie en vier Césars op zak – kwamen steracteurs Halle Berry
en Daniel Craig aan boord en was het eindelijk tijd voor Kings.

DNA

De woorden ‘absurdistisch’ en ‘dissonant’ kiest Ergüven zelf wanneer
ze Kings beschrijft. Zij bracht voor het scenario drie jaar door in South
Central, Los Angeles. Daar onderzocht ze niet alleen wat er gebeurde
in het voorjaar van 1992, maar ook hoe de beleving ervan verschilde
per bewoner. “Ik hoorde er versies van de rellen die ik nergens eerder
had gezien, gehoord of gelezen”, vertelt ze over haar researchproces.
Zo is er een scène waarin een medewerker van een fastfoodketen het
filiaal beschermt tegen brandstichters door ze erop te wijzen dat ze
in de toekomst hun geliefde burgers en milkshakes zullen mislopen.
Ergüven: “Dat er in zo’n droevige tragedie over ongelijkheid zulke
onverwachts lichte en absurde elementen zitten, spreekt mij aan. Die
dissonante variaties in toon en intensiteit zijn het DNA van de film.”
Terugkijkend ziet Ergüven dat in Kings het DNA van haar hele carrière zit. “Ik heb mij meer dan vijf jaar op deze productie gestort, zonder
een film als resultaat. Kings nam daardoor volledig bezit van mij. Ik ben

gevormd door Kings. Mustang is gevormd door Kings. In die zin kan ik
Kings alleen maar zien als mijn debuut.” Wie zo naar Kings kijkt, snapt
wat Ergüven bedoelt. Scènes die in het scenario van Kings zaten, herschreef ze voor Mustang. Via shots van haast door elkaar gevlochten
lichamen van jongeren zijn de films ook stilistisch verwant. Thematisch
komen de films al helemaal overeen. Mustang gaat over een strikte,
conservatieve Turkse omgeving die tevergeefs vijf weesmeisjes in bedwang probeert te houden. Kings gaat over weesjongeren die, tijdens de
rellen die volgen op de moord op Latasha Harlins en het geweld tegen
Rodney King, een nieuwe vrijheid ontdekken.

WANDCONTACT

Het was 2008 toen Ergüven dit scenario schreef. Anno 2018 zijn de
rellen al meer dan vijfentwintig jaar onderdeel van de Amerikaanse
geschiedenis. Zo schaart Kings zich nu samen met documentaires LA
92, Let It Fall: Los Angeles 1982-1992 en speelfilm Gook in een rijtje
terugblikkende films die recentelijk (online) zijn verschenen.
Het verschil tussen Ergüven en de makers van die andere films: zij
is niet Amerikaans. “De reacties waren geladen,” erkent Ergüven wanneer het gaat over de timing van Kings. “Alsof ik mijn vingers in het
stopcontact stak. Amerika heeft een probleem met het in de ogen kijken van slavernij en segregatie. Wanneer dat in films wel wordt aangekaart zijn de reacties vaak gewelddadig. Zeker als buitenstaander
kreeg ik het te verduren, terwijl ik genoeg films gemaakt zie worden
die niet eens de moeite doen om te onderzoeken wat er is gebeurt.”
In die zin laat Ergüvens Kings zich al snel vergelijken met Detroit,
Kathryn Bigelows controversiële speelfilm over de aanloop naar de
rassenrellen van Detroit in 1967. “Ik was in shock van de reacties jegens Bigelow,” vertelt Ergüven. “Haar film was briljant en evenwichtig. Je ziet haar perfectionisme in elk shot. Waar ik van hou, is dat ze
het verhaal van de rellen vertelt vanuit een gemeenschap en vanuit
de stad. Maar de enige discussies die er uit voortvloeiden gingen
over haar huidskleur en gender. Wie was zij om zo’n film te maken?
Die polemiek om haar oeuvre vind ik absurd. Ik heb dat ook ervaren
met Kings, terwijl die film ook gaat over gemeenschap en over het
voor elkaar zorgen in momenten van crisis. Het was belangrijk voor
mij om dat op een poëtische manier te vertellen. Dus ja, mijn film is
dissonant en raar en zit vol wendingen. Sommigen zullen dat niet
waarderen, maar ik hou er persoonlijk heel erg van.”

“Dat die rellen er
waren, begrijpen
we wel, door de
tijd waarin de film
zich afspeelt en
de gebeurtenis
sen waarin de
personages
belanden. Maar
Ergüven voegt
daar nog een laag
aan toe door die
rellen ook nog
eens in archief
materiaal gefilmd
door een nieuws
helikopter te
tonen. Helaas.
Dat blijft de hele
film lang zo:
helikoptershots
die steeds weer
roepen: ‘Hallo,
deze film speelt
zich af tijdens de
beroemde L.A.
Riots van 1992.’
Die intermezzo’s
gaan irriteren en
halen je uit een
verhaal dat er
verder prachtig
uitziet.”
LEES DE RECENSIE VAN BERI
SHALMASHI OP

KINGS

filmkrant.nl

FRANKRIJK/BELGIË, 2017

| REGIE DENIZ GAMZE ERGÜVEN |
92 MINUTEN | MET HALLE BERRY,
DANIEL CRAIG | DISTRIBUTIE
IMAGINE | TE ZIEN VANAF 12 JULI
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PREVIOUSLY UNRELEASED

PARK

Zwerfhonden
De Griekse filmregisseur Sofia Exarchou heeft
voor haar debuutfilm de beste locatie gevonden die je je maar zou kunnen voorstellen. Je
zou zelfs kunnen zeggen dat het verlaten
Olympische dorp buiten Athene haar film ís.
Toch was het niet dat complex met z’n binnen tien jaar alweer overwoekerde en verwoeste sportvelden, zwembaden, kantines
en kleedkamers dat haar tot de film inspireerde. De ingestorte stadions liggen erbij als
toekomstige archeologische bezienswaardigheden, zoals de atletiekbaan van Delhpi
of het amfitheater in Epidauros. Maar Exarchou was niet geïnteresseerd in moderne ruïnes, maar in het menselijke onkruid dat er
een weg vindt: een groep jonge mensen die
geen ander toevluchtsoord heeft dan een
plek die net zo in de steek is gelaten als zij.
We volgen ze terwijl ze over elkaar heen
buitelen en rollen als jonge honden – jongens
en meisjes apart. Ze meten hun krachten,
vechten en flirten, ze douchen in de lege
kleedruimtes en nemen elke dag een andere
ruimte in bezit. Totdat Anna (Dimitra
Vlagopoulou) en Dimitris (Dimitris Kitsos)
verliefd worden en de status quo wordt aangetast. Maar eigenlijk is er geen echt verhaal.
Alleen observaties. Gedragsstudies bijna. De
camera zit ze zo dicht op de huid dat hij een
van hen wordt, en zich in die kluwens van ledematen wentelt, of voor een close-up op
hun schouders nestelt.
Park heeft een psychologische en een sociologische dimensie en navigeert steeds van
individuele waarnemingen naar een grotere
blik op dit niemandsland. Want op de achtergrond trilt in het zonlicht natuurlijk onvermijdelijk de Griekse actualiteit, met z’n
schuldencrisis en de vraag of de alternatieve
samenleving waar deze jonge mensen hun
toevlucht toe zoeken enige kans van slagen
heeft.
DANA LINSSEN

PARK

GRIEKENLAND/POLEN 2016 | REGIE SOFIA

EXARCHOU | 100 MINUTEN | MET DIMITRIS KITSOS,
DIMITRA VLAGOPOULOU, THOMAS BO LARSEN |
DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN
VANAF 12 JULI | PARK WORDT OP 12 JULI IN EYE
INGELEID DOOR DANA LINSSEN 

TAKARA

Elke zomer stelt Eye Filmmuseum een programma samen van niet
eerder in Nederland uitgebrachte films die een groot scherm verdienen.
Ze zijn afwisselend in Eye en de Filmhallen in Amsterdam te zien en in
filmtheaters in het land. De premièrevertoningen in Amsterdam zullen
door medewerkers van de Filmkrant worden ingeleid.

PARK

TAKARA

Takara is weg
Toen Nobody Knows (2004) uitkwam vertelde de Japanse regisseur Kore-eda Hirokazu (dit jaar in Cannes bekroond met een
Gouden Palm voor Shoplifters) hoe iedereen
die wel eens een opgroeiend kind heeft gadegeslagen het idee kan krijgen dat zelfs de
jongste kinderen al volkomen zelfredzaam
kunnen zijn. Zo lang er geen volwassenen in
de buurt zijn om ze angstig op gevaren te
wijzen, zijn kinderen eigenlijk behoorlijk
verstandig en standvastig. Ik moet dan altijd
denken aan het Gouden Boekje Wim is weg,
een Nederlandse klassieker over een jongetje
dat op een dag op zijn nieuwe rode driewieler
naar Parijs fietst. Want dat doen kinderen. Al
komen ze vaak niet verder dan het einde van
de straat. En ze zijn slim genoeg om een extra
trui en wat te eten mee te nemen.
Takara – La nuit où j’ai nagé borduurt eigenlijk voort op dit principe. De zo goed als
plotloze en geheel dialoogloze film is een
unieke samenwerking tussen de Franse regisseur Damien Manivel (A Young Poet,
2014; The Park, 2016) en de Japanse filmmaker Kohei Igarashi (Hold Your Breath Like a
Lover, 2014) die elkaar tijdens Manivels
filmstudie in Japan leerden kennen. De in Japan opgenomen film volgt een vijfjarig jongetje dat op weg naar school een andere afslag neemt. Er gebeurt nog veel meer in deze
minimalistische, maar subtiele en detailrijke
film. Een traditionele plot ontbreekt, dit is
een en al observatieve immersie. Het verliezen van een handschoen kan net zo belangrijk blijken te zijn als de bedachtzaamheid
waarmee het jongetje een drukke verkeersweg oversteekt.

Takara is een van de mooiste films van dit
jaar, een exquise voorbeeld van de huidige
post-conflict-drama-trend in filmmaken.
Het is niet zomaar slow cinema, of een cinema van tussenmomenten, waarbij je zelf
veel moet invullen. Deze roadmovie te voet
door een winters landschap geeft eindeloos
veel aanwijzingen voor de oplettende toeschouwer. Maar je kunt ook gewoon met
Takara meedolen. Je van geen kwaad bewust.
Takara is vitaal en vol veerkracht en tegelijkertijd dromerig. Het jongetje valt vast niet
zonder reden vaak zomaar in slaap.

Bresson, Carl Dreyer en Yasujirō Ozu, heeft
een film gemaakt over een man die opnieuw
een connectie met de wereld moet vinden.
Daarvoor moet hij zichzelf overwinnen.
Want de door Hawke gespeelde priester
Ernst Toller heeft alles verloren. Hij drinkt.
Hij is ziek. Hij lijkt maar half te geloven wat
hij verkondigt, hoe graag hij het ook wil geloven. First Reformed is dus ook een film over
verhullende woorden en onze problematische verhouding met die woorden.
De kerk is bijna leeg. Dit is niet alleen een
film over Tollers spirituele en existentiële
crisis. De lege kerk is Schraders manier om te
zeggen dat nog maar weinig mensen nadenken over hun relatie met anderen en de wereld. Dan bedoelt hij niet de goedgevulde
megakerk even verderop, die, zonder dat
Schrader daar de boeman van maakt, niets
wil weten van Tollers ascese en eerbied voor
de natuur, dat wil zeggen, Gods schepping.
Want het gaat niet om het vinden van een
boeman. Het begon immers bij jou en mij.
Toch lijkt Toller die boodschap niet te begrijpen als hij richting het einde besluit tot
radicale actie over te gaan. Je ziet hoe hij in
zijn wanhoop van religie en frustratie een
persoonlijke exegese maakt en hoe hij daarin
vastdraait, waardoor geweld zijn enige uitweg lijkt. Maar je ziet ook wat er nodig is om
een weg terug te vinden.
First Reformed gaat over een gemankeerde
man in een gemankeerde wereld. Over een
kapotte geschiedenis, om met Alex van Warmerdam te spreken. En uiteindelijk over
heling.
RONALD ROVERS

FIRST REFORMED

VERENIGDE STATEN, 2017 |

REGIE PAUL SCHRADER | 113 MINUTEN | MET ETHAN
HAWKE, AMANDA SEYFRIED | DISTRIBUTIE EYE |

DANA LINSSEN

TE ZIEN VANAF 19 JULI | FIRST REFORMED WORDT OP
19 JULI IN DE FILMHALLEN INGELEID DOOR RONALD

TAKARA – LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ

ROVERS 

JAPAN/FRANKRIJK, 2017 | REGIE KOHEI IGARASHI,
DAMIEN MANIVEL | 78 MINUTEN | MET TAKARA
KOGAWA, KEIKI KOGAWA, TAKASHI KOGAWA |
DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN
VANAF 26 JULI EN ONLINE VIA

picl.nl | TAKARA WORDT

OP 26 JULI IN EYE INGELEID DOOR DANA LINSSEN 

FIRST REFORMED

Zie de mens

“Dit begint allemaal met jou en mij”, zingt
een klein koor in Paul Schraders religieus-filosofische portret van een getormenteerde
priester, gespeeld door Ethan Hawke. Schrader (The Canyons, American Gigolo) maakt
de beste film van z’n carrière. Hawke
(Boyhood, Before Sunrise) speelt z’n beste rol
ooit.
Het begint allemaal met jou en mij. Zoals
veel dingen in First Reformed heeft dat meerdere betekenissen. Schrader, die in 1972 al
een boek schreef over de ‘transcendentale
stijl’ in de films van zijn voorbeelden Robert
FIRST REFORMED
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TANGERINE

vrouw op het terrein met hem vrijt. Als zijn
broer het met haar aan legt, knapt er iets.
In Winter Brothers moet de kijker de gedachte aan realisme loslaten. In werkelijkheid zou de onnozele broer al lang zijn ontslagen. Het doet er niet toe, want Winter
Brothers is geen realistisch drama, maar een
afdaling in een verwarde geest. En een film
over de fotogeniekheid van een kalkmijn:
wat een locatie!

Beauty on a
budget
Onbegrijpelijk dat deze film in Nederland alleen op festivals draaide, schreef ik al toen ik
Tangerine van Sean Baker opnam in mijn Top
10 van 2016. Gelukkig vertoont Previously
Unreleased deze springerige en taboedoorbrekende iPhone-film nu alsnog.
Wat kun je verwachten van een film gemaakt met een apparaatje dat we vrijwel allemaal dagelijks in onze broekzakken hebben, voor het budget waar de meeste grote
Hollywoodproducties hooguit de catering
van kunnen regelen? Heel wat, blijkt uit het
beeldschone Tangerine, dat helemaal op een
iPhone werd gefilmd. Drie iPhones model 5s,
om precies te zijn, met maar een paar aanpassingen. Een destijds nieuw prototype
lens-adapter, software van een paar dollar,
en een houder om het beeld te stabiliseren:
meer had filmmaker Sean Baker niet nodig
om de mooiste film van het jaar te maken.
Het ultralage budget en de smartphone-productie waren de meest besproken aspecten van Tangerine toen de film in 2015 op
het filmfestival van Sundance in première
ging. Maar het is verre van het meest interessante aan deze springerige, taboedoorbrekende, emotionerende screwball-komedie voor de 21ste eeuw, over twee
transgender vrouwen aan de zelfkant van
tinsel town.
Sean Baker was destijds al een beloftevolle
indie-maker met wat festivalsuccessen achter de rug. Na Tangerine gooide hij vorig jaar
nog hogere ogen met The Florida Project,
waarmee hij zijn eerste Oscarnominatie
(voor beste acteur) binnensleepte. De twee
films hebben veel gemeen. Beide duiken in
de groezelige onderwereld achter een
droomfabriek – in The Florida Project de
smoezelige hotels rond een Disney-pretpark, hier de rafelranden van Los Angeles.
In de eerste en laatste scènes van de film
zien we transgender prostituees Sin-Dee en
Alexandra in intieme momenten – in een
donutshop waar ze een zoetigheid delen en
in een wasserette waar ze het gruis van de
wereld proberen af te schrobben. In de kleine
anderhalf uur daartussen razen ze, soms samen maar vaker los van elkaar, door Los An-

JOS VAN DER BURG
WINTER BROTHERS

geles, op zoek naar wraak, lust, liefde en erkenning.
JOOST BROEREN-HUITENGA

TANGERINE

VERENIGDE STATEN, 2015 | REGIE

Om in deze wereld overeind te blijven, moeten de werkers stevig in hun schoenen staan.
Dat is niet het geval bij één van de broers, die
nogal onnozel en labiel is. Hij verlangt naar
liefde en seks en hallucineert dat de enige

WINTER BROTHERS (VINTERBRØDRE)
DENEMARKEN/IJSLAND, 2017 I REGIE HLYNUR
PÁLMASON I 94 MINUTEN I MET ELLIOTT CROSSET
HOVE, SIMON SEARS I DISTRIBUTIE EYE | TE ZIEN
VANAF 9 AUGUSTUS EN ONLINE VIA

picl.nl | WINTER

BROTHERS WORDT OP 9 AUGUSTUS IN EYE INGELEID
DOOR JOS VAN DER BURG 

SEAN BAKER | MET KITANA KIKI RODRIGUEZ, MYA
TAYLOR | 88 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE | TE ZIEN
VANAF 2 AUGUSTUS | TANGERINE WORDT OP 2
AUGUSTUS IN DE FILMHALLEN INGELEID DOOR JOOST
BROEREN-HUITENGA. LEES OP

filmkrant.nl OOK ONS

INTERVIEW MET COSCENARIST CHRIS BERGOCH 

WINTER BROTHERS

Fotogenieke
kalkmijn

Voor een geweldige film heb je drie dingen
nodig, merkte Hitchcock ooit op: “Het
script, het script en het script”. Het zal vast
heiligschennis zijn, maar de hysterische nadruk op het scenario – lees: het verhaal –
heeft de filmcultuur veel schade berokkend.
Het doet vergeten dat de cinema meer mogelijkheden heeft dan het vertellen van een
dichtgespijkerd verhaal. Winter Brothers
(Vinterbrødre), de debuutfilm van Hlynur
Pálmason, verkent die mogelijkheden. Veelzeggend voor de benadering van de in IJsland
geboren filmmaker is dat hij eerst de locatie
koos en daarna het scenario schreef. Die locatie is een Deense kalkmijn. Dat op het terrein van de mijn alles bedekt is met kalkstof,
zorgt voor een vervreemdende sfeer, die nog
eens wordt versterkt door de industriële geluiden op de soundtrack.
De kijker belandt in een volstrekt geïsoleerde wereld. De op 16mm gedraaide film
volgt twee broers die in de kalkmijn werken
en net als hun collega’s op het terrein wonen.

TANGERINE

MENASHE

MENASHE

Kugel en kip in Brooklyn
Welkom in het chassidische milieu in
Brooklyn. Een jaar geleden stierf de vrouw
van Menashe, een zachtaardige, te zware
chassidische veertiger, die de schamele kost
verdient als medewerker in een koosjere
buurtsuper. Zijn zoontje, een engelachtig jochie van een jaar of tien, wordt sinds de dood
van Menashe’s vrouw op gezag van de rabbijn door zijn zwager en zus opgevoed. Een
man alleen is namelijk niet geschikt om een
kind op te voeden, vindt men in het chassidische milieu. Erachter ligt de gedachte dat
mensen in een huwelijk horen te leven en
veel kinderen moeten voortbrengen. Om zelf
zijn zoontje, die de kugel en kip van zijn tante
de oren uitkomt, weer te kunnen opvoeden,
zal Menashe moeten hertrouwen. Maar wil
hij dat wel?
Menashe is het speelfilmregiedebuut van
de New Yorker Joshua Z. Weinstein, die, het is
te zien aan de zorgvuldig geobserveerde beelden, een documentaire-achtergrond heeft.
De film had makkelijk een anti-religieus
pamflet kunnen worden over knellende reli-

gieuze tradities, maar dat werd het niet. Menashe is een subtiel, intiem drama, waarin de
werkelijkheid niet zwart-wit, maar ambigue
is. Natuurlijk vinden we dat Menashe zijn
zoontje zelf moet kunnen opvoeden, maar het
is ook waar dat hij nogal wankel in het leven
staat. Dat zijn familie en zijn baas weinig empathisch en zelfs hardvochtig met hem omspringen, neemt niet weg dat het chassidische milieu hem ook bescherming biedt. Wie
een hakbijl zoekt om religie mee aan te vallen,
heeft niets te zoeken bij het volledig Jiddisch
gesproken Menashe. Maar wie open staat
voor een klein alledaags drama over de rommeligheid van het leven ziet een fijngevoelig
pareltje.
JOS VAN DER BURG

MENASHE

VERENIGDE STATEN, 2018 I REGIE

JOSHUA Z. WEINSTEIN I 82 MINUTEN I MET MENASHE
LUSTIG, RUBEN NIBORSKI I DISTRIBUTIE EYE | TE ZIEN
VANAF 16 AUGUSTUS | MENASHE WORDT OP 16
AUGUSTUS IN DE FILMHALLEN INGELEID DOOR JOS VAN
DER BURG 

‘ C O M P E L L I N G A N D E N T E RTA I N I N G T H R I L L E R ’

RICARDO DARIN

EL PRESIDENTE
E E N F I L M VA N

SANTIAGO MITRE

VANAF 19 JULI TE ZIEN IN DE FILMTHEATERS

VANAF NU TE ZIEN IN DE FILMTHE ATERS EN OP PICL

Nu in de bioscoop
WWW.TWINFILM.NL
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Het maken van The Happy Prince, een portret
van de even glorieuze als armzalige laatste
levensjaren van Oscar Wilde, werd ook voor
acteur, scenarist en regisseur Rupert Everett
een zaak van leven of dood.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

“Het is een droom”, vertrouwt Oscar Wilde het publiek
toe aan het begin van The Happy Prince. Maar dan is
het op zijn minst een koortsdroom, en de nachtmerrie
ligt constant op de loer in Rupert Everetts film over
Wilde’s duistere laatste levensjaren.
Vers uit de gevangenis, waar hij twee jaar vastzat
omwille van zijn homoseksualiteit, ontvlucht Wilde in
1897 het Engeland dat hem op het hoogtepunt van zijn
roem uitspuwde. Op het Europese continent probeert
hij zijn oude levensstijl te hervinden, maar hij leeft
op het randje van de afgrond. Soms lijkt het erop dat
Wilde zichzelf moedwillig de goot in werkt. In 1900
overlijdt hij in een gruizig hotel in Parijs aan een hersenvliesontsteking.
Bij leven wordt er na zijn gevangenschap vrijwel
geen woord meer van hem gepubliceerd – in zekere
zin is het pseudoniem Sebastian Melmoth, waaronder hij zijn zwalkende laatste levensjaren in Europa
doorbrengt, zijn laatste literaire creatie. De voornaam
verwijst naar de christelijke martelaar Sint Sebastiaan,
gestorven voor zijn geloof; de achternaam naar de titelfiguur van Charles Maturins gothische roman Melmoth
the Wanderer, een wetenschapper die zijn ziel verkocht
aan de duivel in ruil voor een langer leven. Zo omvat de
naam die Wilde koos zowel zijn welbekende gevoel voor
humor als zijn soms megalomane ego.

RUPERT EVERETT IN THE HAPPY PRINCE

THE HAPPY PRINCE

DE L A ATSTE JAREN VAN

OSCAR WILDE

LEVEN OF DOOD

Acteur Rupert Everett speelt niet alleen de hoofdrol,
maar maakt ook zijn debuut als scenarist en regisseur
voor dit even scabreuze als sombere portret. Wilde
is een rode draad door Everetts carrière: hij speelde
hoofdrollen in de Wilde-verfilmingen An Ideal Husband (1999) en The Importance of Being Earnest (2002),
en hij speelde Wilde zelf al diverse keren in het theater.
Het meest recent deed hij dat in 2012-2013 en 2016,
in nieuwe opvoeringen van The Judas Kiss van David
Hare, dat zich richt op dezelfde tijdspanne als The
Happy Prince.
Toen was Everett ook al een paar jaar met zijn eigen
project bezig, vertelt hij in een groepsgesprek op het
afgelopen filmfestival Berlijn, waar The Happy Prince in
competitie draaide. “Omdat het zo lang duurde om de
film van de grond te krijgen, werd het steeds meer een
zaak van leven of dood. Ik kan het niet anders uitleggen; het voelde alsof ik, als ik dit niet voor elkaar zou
krijgen, zelf ook op zou houden te bestaan. Dat is zeker
geen prettig gevoel, maar toch denk ik dat het goed is
dat het zo lang heeft geduurd. De rol kwam gaandeweg
steeds dichter bij mijzelf te liggen.”
De film steunt dan ook voornamelijk op Everetts
spel. Hij maakt van Wilde een even imposante als mi-

serabele aanwezigheid in de levens van iedereen om
hem heen: zijn echtgenote Constance (Emily Watson),
die hij achterliet in Groot-Brittannië; vrienden Robbie
Ross (Edwin Thomas) en Reggie Turner (Colin Firth),
die hem zo goed en zo kwaad als ze kunnen blijven
steunen; en vooral zijn geliefde Bosie (Colin Morgan),
om wie hij de gevangenis in draaide maar met wie hij
desondanks opnieuw een destructieve relatie oppakt.

ZWALKEN

The Happy Prince voelt als de koortsdroom die Wilde
heeft op zijn sterfbed. De camera zwalkt om hem heen,
schijnbaar even onvast als de constant bedronken Wilde. De camera moest voelen als een personage, vertelde
Everett in Berlijn: een stalker die Wilde op de voet
volgt.
De titel ontleent de film aan een kort kinderverhaal
van Wilde, over een standbeeld van een blije prins dat
zijn bladgoud door een zwaluw laat weggeven om de
armen te voeden. Wilde leest het binnen de film tweemaal voor: aan zijn eigen zoons, in flashbacks naar betere tijden, en aan een koppel straatschooiers in Parijs
met wie hij een dubieuze relatie aangaat. Het verhaal

heeft al te nadrukkelijke parallellen met Wilde’s eigen
situatie.
Zo gaat Everett op meer vlakken weinig subtiel te
werk. Het scenario verweeft zinnen uit Wilde’s teksten en brieven weinig fijnzinnig door de dialogen;
de make-up die de acteur moet transformeren in de
zieke schrijver neigt soms naar het groteske; en in de
regiestoel leunt Everett te veel op close-ups van zijn
eigen gelaat. Naturalisme is niet per definitie het hoogste goed, maar The Happy Prince voelt op momenten te
gekunsteld om nog te kunnen raken.
Maar toch: Wilde blijft heerlijk gevat gezelschap en
op de momenten dat Everett zichzelf toestaat de dingen
klein te houden, raakt The Happy Prince wél. En ook de
liefde voor en verwantschap met de schrijver die maakten dat de acteur tien jaar lang bleef vechten om de film
er te krijgen, zijn door heel de film voelbaar. Dat alleen
al is veel waard.
THE HAPPY PRINCE

VERENIGD KONINKRIJK,

2018 | REGIE RUPERT EVERETT | MET RUPERT EVERETT,
COLIN MORGAN | 105 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 19 JULI 
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In Casco in Amsterdam-Noord
exposeert Eye Filmmuseum deze
zomer de monumentale en
baanbrekende VR-installatie
Carne y arena van de Mexicaanse
filmmaker Alejandro Gonzalez
Iñárritu (The Revenant). Een
blootvoetse wandeling in de
voetsporen van vluchtelingen in
de Sonorawoestijn op de grens van
Mexico en de Verenigde Staten.
DOOR DANA LINSSEN

OP DE WOESTIJNSET VAN CARNE Y ARENA

CARNE Y ARENA

VIRTUEEL-REALISTISCH TOT IN
HET HART

Blootsvoets in het zand, in een duistere loods, met
VR-bril en koptelefoon op. Er is al veel geschreven over
de 360-graden virtual-realitytentoonstelling Carne y
arena die dankzij Eye Filmmuseum deze zomer in Casco in Amsterdam-Noord te zien is en later dit jaar in
de Rotterdamse Fenixloods. Zien is trouwens niet helemaal het goede woord. Doordat VR zo immersief en
overweldigend is, is het soms beter om over “ervaren”
te spreken. Carne y arena is iets tussen game en toneelstuk, film en shocktherapie, installatie en nachtmerrie,
empathiemachine en spektakelstuk in. Je kunt je er
nooit helemaal in verliezen, maar het is ook onmogelijke om geheel op een afstandje te blijven. Binnengaan is
meedoen en reflecteren op die ervaring tegelijkertijd.
Sinds z’n première op het Filmfestival Cannes vorig
jaar maakt het werk een zegetocht over de wereld. Cannes-directeur Thierry Frémaux noemde het een doorbraak, vergelijkbaar met de eerste filmvertoningen. En
de Mexicaanse regisseur Alejandro Gonzalez Iñárritu
werd voor zijn baanbrekende werk prompt bekroond
met een speciale Oscar voor storytelling.

HART

Kort gezegd neemt Carne y arena je mee in de voetsporen van een groep vluchtelingen uit Midden-Amerika
die in de Sonarawoestijn de grens tussen Mexico en de
Verenigde Staten probeert over te steken. Gedurende
de zes minuten dat de VR-video duurt ben je zowel
één van hen, als een toeschouwer. Twee rollen die
soms naadloos in elkaar overlopen, maar die ook voor
iedere bezoeker anders zullen zijn. Je kunt vrij rond-

lopen, en je een van de mensen voelen die in dat schemerlandschap aankomen en daar op de Amerikaanse
grenspolitie botsen. Zijn ze verraden door de mensensmokkelaars, de coyotes, of hebben de zoeklichten van
de helikopters die boven jouw/hun hoofd vliegen ze
opgemerkt? Er is in dat zand en tussen die armetierige
bosjes geen plek om te schuilen.
Je kunt afzijdig blijven, of er helemaal in opgaan. Je
kunt actief de ‘vierde wand’ van de illusie doorbreken
door zo dicht bij hen te komen dat je kunt zien dat deze
virtuele wezens van binnen allemaal een rood kloppend
hart hebben. Een hart zijn. Maar waar is jouw hart?
De ondertitel ‘Virtually Present, Physically Invisible’
laat zich in dat licht op verschillende manieren interpreteren. Zowel de toeschouwer als de vluchtelingen
zijn fysiek en virtueel aanwezig en onzichtbaar. Als
toeschouwer ben je voor je gevoel lang onzichtbaar voor
de personages – een re-enactment in de woestijn en via
motion-capturetechniek door echte vluchtelingen –
maar je kunt je lichaam niet vergeten. Er is dat zand onder je voeten, er zijn kou en wind. De vluchtelingen zijn
echt. Hun virtuele aanwezigheid maakt hun bestaan
concreet. Maar in de wereld buiten de installatie zijn ze
vaak een abstractie die het makkelijk maakt om ze op
een afstandje te houden, buiten jezelf te plaatsen.
Carne y arena maakt, door een kunstvorm te kiezen
die geen film is maar wel filmisch, niet alleen VR maar

ook theater (door gebruik te maken van decor en theatrale effecten, en de toeschouwer de rol van ‘speler’ te
geven), die afstand tussen ‘ons’ en ‘hen’ zowel tastbaar
als vloeibaar. In een gesprek dat Iñárritu eerder dit
jaar met Jenna Pirog had bij de Phillips Collection in
Washington zei hij het zo: “Ik wil dat de bezoekers hun
gevoel van veiligheid opgeven, dat ze hun schoenen
‘opgeven’ om in de voetstappen van anderen te lopen.”

U.S. VERSUS T.H.E.M.

Om te begrijpen hoe dat gebeurt is het belangrijk om
niet alleen naar de VR-ervaring te kijken, maar naar
het hele dramaturgische concept. De VR-video is het
hart van de tentoonstelling. Maar die zes minuten zijn
slechts een deel van het parcours dat je aflegt, en wat
je langzamerhand ontvankelijk maakt voor de wereld
die je binnentreedt als het afgelopen is. Carne y arena
is opgezet als een transformatief werk. Het is niet de
bedoeling om je te entertainen, maar om je als een ander mens naar buiten te laten komen. Bewust van de
eenzame ervaring die je zojuist hebt doorgemaakt, en
hopelijk op zoek naar een ander om die te delen.
In totaal bestaat de installatie uit zes delen, zes bedrijven. Het begint al op het moment dat je de eerste
ruimte wordt binnengelaten, een verduisterde wachtkamer met op de muur een afbeelding van het levensgrote hart dat ook het herkenningsteken van Carne
y arena is. Het is zowel een hart als een landkaart,
waarin twee gebieden van elkaar zijn afgegrensd: het
U.S. versus het T.H.E.M., er zijn gebieden afgetekend
voor ‘citizens’, ‘countrymen’, ‘patriots, ‘vluchtelingen’,
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migranten’ en ‘illegalen’, maar ook andere
groepen mensen: kunstenaars, onderwijzers, activisten, dromers, gays en transgenders – die aan de ene of de andere kant
van die grens zowel patriot als vluchteling
kunnen zijn.
Met elke volgende ruimte die je binnengaat geef je iets meer van dat ‘wij
versus zij’ op. In zijn de tweede kamer
hangt Iñárritu’s director’s statement,
waarin hij vertelt hoe zijn interesse in de
verhalen van migranten en mensen die
onder extreme omstandigheden moeten
overleven een rode draad vormt in al zijn
werk, van mozaïekfilm Babel (2006) tot
het Oscarwinnende The Revenant (2016).
In de vijf jaar dat hij aan Carne y arena
werkte, sprak hij met talloze vluchtelingen en vroeg hij een aantal van hen hun
eigen verhaal na te spelen en te vertellen.
Daarna volgt een koude wachtkamer, met
oncomfortabele metalen banken en her
en der verspreid schoenen en gescheurde waterflessen die daadwerkelijk door
vluchtelingen in de woestijn in Arizona
zijn achtergelaten. Pas als er een alarm
gaat mag je naar de volgende ruimte: de daadwerkelijke
‘arena’ van dit spektakel (mooi dat dit Spaanse woord
zowel ‘zand’ als ‘arena’ betekent).
Omdat je hier zelf ook je schoenen en sokken moet
achterlaten is het een nederigstemmend moment. Op je
blote voeten ben je weerloos. Later, zowel in de VR-video als in de videoportretten die de tentoonstelling afsluiten, zullen we te weten komen wat de redenen zijn
waarom mensen hun schoenen in de woestijn achterlieten: omdat je op blote voeten minder makkelijk kunt
vluchten, of omdat je op blote voeten minder sporen
maakt. Maar hier is ook te zien dat je sommige van deze
schoenen eenvoudigweg te versleten zijn om op verder
te gaan: versleten veters, gaten in de zolen. Wat is het
moment waarop je beslist dat een schoen te ver heen is
om op verder te gaan? Van hoe ver kom je dan zelf?

BEWUSTZIJNSVERANDERING

Door de temperatuurwisselingen in de verschillende
ruimtes, het sounddesign dat zowel dronend en kalmerend is, als stressvolle geluidseffecten bevat, is Carne y
arena nadrukkelijk een zintuiglijke ervaring. Je wordt
gehypnotiseerd, gemanipuleerd. Het is een audiovisuele bewustzijnsveranderende drug, en de manier waarop de eigenlijke VR-simulatie je hersenen voor de gek
houdt is daar slechts een klein onderdeel van. Het komt
niet alleen doordat onze hersenen in eerste instantie
geneigd zijn om onze ogen te geloven. Het gaat niet
alleen om een nieuwe manier van kijken. Het zit hem
er ook in dat tijdens het kijken naar VR waarschijnlijk
allerlei processen in je hersenen vertragen en andere
synaptische verbindingen worden aangelegd. Het onderzoek daarnaar staat nog in de kinderschoenen. De
impliciete gedachte van Iñárritu lijkt te zijn dat als VR
kan worden gebruikt om mensen met trauma’s te helpen, we er ook misschien onze empathische vermogens
mee kunnen trainen en stimuleren.
Dat maakt de vraag relevant in hoeverre Carne y are-

FOTO’S CHACHI RAMIREZ
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De installatie plaatst je midden tussen de vluchtelingen, heft de grenzen
tussen jou en hen op, maar ook tussen
jou en de antagonisten: mensensmokkelaars, en grenspolitie.
Je bent en blijft als toeschouwer echter een geest: als je langzaam beweegt
kun je zien dat alle menselijke figuren
een kloppend hart hebben, als je (per
ongeluk) tegen ze op botst, dan verdwijnen ze – poef – in het niets. Of betekent
dat dat zij geesten zijn? Eigenlijk vind ik
dat de belangrijkste vragen om bij stil te
staan. En die vragen kunnen leiden tot
nieuwe vragen die soms ook antwoorden
zijn, maar alleen in een gesprek met anderen. Met de ik die ook een wij is, en de
wij die ook een jij is.
Iñárritu plaatst zijn werk daarmee in
de grotere context van het psychologische wij-zij-effect om de politieke en
economische mechanismen van het geglobaliseerde neoliberalisme te begrijpen.
Om de paradoxen van onze tijd bloot te
ALEJANDRO GONZALEZ IÑÁRRITU OP DE MOTION CAPTURE SET VAN CARNE Y ARENA
leggen: de schijnveiligheid van identiteitseilandjes, vrij verkeer van goederen
na het verhaal van vluchtelingen beter kan vertellen dan versus reisrestricties voor individuen, de droom van
pakweg Those Who Feel the Fire Burning, Fuocoammare, een betere toekomst als wit westers kapitalistisch priHuman Flow of een van die honderden andere films en
vilege. Die dingen ervaar, weet, voel, herinner je je pas
kunstwerken die er de afgelopen jaren zijn verschenen
bij het allerlaatste deel van Carne y arena. Als al je zinom de zogeheten vluchtelingencrisis inzichtelijk te
tuigen door elkaar zijn geschud, als je gevoel van ruimte
maken. Voor Iñárritu is VR namelijk ook een nieuwe,
en tijd gekalibreerd zijn. Daar is dat hele circus voor
en betere manier van verhalen vertellen. In hetzelfde
nodig. Niet om aan het filmkader te ontsnappen, maar
gesprek in Washington zei hij de aantrekkingskracht van aan je eigen frames. Als je op je knieën bent gezakt met
VR niet alleen het einde van “de dictatuur van het kaje handen boven je hoofd uit angst dat een virtuele
der” te vinden in visuele zin, maar ook in narratieve. De agent z’n geweer op je leeg zou schieten. Als je bijna
pakweg twintig procent van een ‘wereld’ die je op een
beschaamd om de echtheid van die ervaring het zand
filmscherm zichtbaar kunt maken, wordt opeens 360
van je voeten hebt geveegd, en je schoenen weer hebt
graden bij VR. “De toeschouwer hoeft zich de dingen die aangedaan. Als je weer bijna jezelf bent, en misschien
hem niet worden getoond niet meer voor te stellen.” Wat toch iemand anders. Als je in de laatste ruimte langs
zowel angstaanjagend als fantastisch is, in zijn woorden. een stuk van de muur tussen de Verenigde Staten en
Het gaat er natuurlijk niet om dat je als toeschouwer Mexico loopt en de tijd neemt om de videoportretten
even daar en dan bent, en dat het zo echt mogelijk is.
te bekijken van de mensen die je zojuist in de woestijn
Dat is bijna een belediging aan de verbeeldingskracht
bent tegengekomen. De camera laat hun gezichten adevan de toeschouwer (al zou je kunnen stellen dat het
men door een zacht spel met focus en beweging. Over
einddoel van de fotografische media misschien wel het
die beelden worden hun verhalen geprojecteerd. Van
dupliceren van de werkelijkheid is, in een zo min moeen moeder die eens in de zeven jaar genoeg geld had
gelijk van echt te onderscheiden vorm). En het is niet
verdiend om een van haar kinderen te laten overkomen.
helemaal waar, want ook nu zijn er narratieve beperVan een grensagent die een oude man zag sterven en
kingen door tijdsduur, techniek, maar ook door formele diepe schaamte voelt. Van een jongen die als kind door
keuzes. Iñárritu deelt zijn VR-filmpje ook in drie delen
zijn ouders aan de smokkelaars werd meegegeven. Het
op, met een magisch-realistisch intermezzo dat bezijn allemaal verhalen die niet zo ver van je afstaan,
doeld is om de realistische openings- en slotscène op
omdat ze gaan over eten, en veiligheid, over onderwijs
een andere manier te ervaren.
en werk. Allemaal dingen die voor ons vanzelfsprekend
zijn. Waar je bang om kunt zijn om te verliezen. Waar
VRIJ REIZEN
je zelf ook voor op pad zou gaan. Desnoods op blote
Een werk als Carne y arena plaatst je voor een dilemma. voeten. Verhalen waarbij je nooit moet vergeten om te
Het gaat om de ervaring. In hoeverre is het delen van
huilen. Met onzichtbare, maar voelbare tranen die je
die ervaring een spoiler? En in hoeverre kan de bemenselijkheid voeden.
schrijving en analyse van die ervaring bijdragen aan een
CARNE Y ARENA IS NOG TOT 27 AUGUSTUS TE
kritisch gesprek over VR als kunstvorm, en de manier
ZIEN IN AMSTERDAM EN VAN OKTOBER T/M HET
waarop deze installatie iets fundamenteel anders doet,
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM IN DE
en wat daar het effect van is bijdragen aan een betere
FENIXLOODS IN ROTTERDAM | VOOR MEER INFORMATIE
eyefilm.nl 
verbeelding een verhaal?
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FINLAY PRETSELL

FINL AY PRETSELL OVER TIME TRIAL

‘DE EXTASE VAN HET FIETSEN’
Time Trial is een ongewone wielerdocu. De film
over de rise and fall van de Schotse coureur
David Millar is een audiovisueel landschap dat
je tussen de wielen van de fietsers gooit.
DOOR DANA LINSSEN

“Als je de Tour de France op televisie bekijkt is er zoveel
wat je ontgaat”, vertelde de Schotse documentairemaker Finlay Pretsell afgelopen jaar tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam, waar
hij samen met componist Dan Deacon een masterclass
gaf over de manier waarop beeld en geluid in de experimentele documentaire Time Trial een visuele symfonie moesten worden. “Ik wilde een film maken over
de chaos van het koersen. Over de spaken in het wiel,
over de regendruppels, over de tunnelvisie van het
fietsen. Maar ook over de extase, de adrenalinerush.
Als je een wielerwedstrijd op tv ziet dan heb je al die
helikoptershots, en die landschappen, die je natuurlijk
moet zien om overzicht te houden. Maar ik wilde het
omgekeerde bewerkstelligen. Ik fiets al mijn hele leven.
Fietsen is razendsnel. Maar ook gevaarlijk en fragiel.
Ik wilde een subjectief beeld geven van wat een renner
ervaart.”

UNDERCOVER

Time Trial volgt wielrenner David Millar, een grote belofte rond 2000, toen hij de proloog van de Tour won,
maar in 2004 werd geschorst wegens epo-gebruik.
Enkele jaren later maakte hij een comeback – “Ik wilde
niets liever dan nog een keer een Tour rijden”, zegt hij
aan het begin van de film - en het was rond die tijd dat
Pretsell hem benaderde voor een film. Dramaturgisch
gezien een geweldig uitgangspunt: zal het Millar lukken
om weer bij de top te horen? Maar voor Pretsell stiekem
het minst interessante: “Het ging mij om de zintuigelijke ervaring van zo’n race. David volg ik al mijn hele
leven. Hij is ook een Schot. Hij zit als een danser op die
fiets. Maar ik wilde dat hele proces niet van buiten be-

kijken, maar voelbaar maken.”
Geen talking heads dus, al deden ze massa’s interviews, en is Millar veelvuldig in de film te horen, “alsof
hij in een monologue intérieur tijdens het fietsen op
zijn ervaringen reflecteert. Want behalve over de opwinding van de race is het natuurlijk uiteindelijk toch
ook een film over ambititie en uitputting geworden.”
Door een microfoontje in zijn kleren horen we ook wat
er tijdens het fietsen allemaal wordt besproken. Niet
alleen met de begeleiders – zenuwslopend is een scène
tijdens Milaan-San Remo, waarin hij te grote handschoenen krijgt aangereikt vanuit de volgauto, die hij
met zijn verkleumde vingers ook nog eens niet aankrijgt - maar ook met mederenners.
Het filmen tijdens de races was ook geen sinecure.
“Met name de grote evenementen zijn totaal gekaapt
door grote media. Overal camera’s. Maar het feit dat
we niet overal toestemming voor konden krijgen, een
beetje onder de radar moesten blijven, undercover bijna, had uiteindelijk ook voordelen. Het noopte ons tot
creatieve oplossingen die uiteindelijk precies het soort
beelden opleverde waar we naar op zoek waren. We
konden kleine cameraatjes op de gekste plekken bevestigen, met name op de motoren die meerijden, waardoor we allerlei perspectieven kregen die je nog nooit
hebt gezien. Maar we konden er ook een op Millars
stuur bevestigen. Plus: wow!, bewegingsstrepen, onscherpte, modderspatten, regenvegen, allemaal dingen
waar we geen rekening mee hadden gehouden, en die
elke andere filmmaker waarschijnlijk weg zou willen
halen, maar die ik geweldig vond om op een immersieve
manier het gevoel van zo’n race op te roepen. Je hoeft
helemaal niets van wielrennen te weten om deze film te
kijken, maar na afloop ben je bekaf, en heb je het gevoel
dat je zelf een koers hebt gereden.”

SHITSTORM

Niet alleen het beeld van de film wil grenzen verleggen.
Ook de muziek en het sounddesign zijn spectaculair.

Het is moeilijk om te zeggen waar het ene ophoudt en
het andere eindigt. Voor de muziek werd dj en componist Dan Deacon aangetrokken, vooral bekend om zijn
krankzinnige elektronische composities. Deacon, die
ook de score maakte van de film Rats, wilde dat er in
zijn composities voldoende ruimte voor het sounddesign zou overblijven, want zo zegt Deacon: “De fiets en
de weg zijn de twee belangrijkste personages van deze
film. Dus die moesten hoorbaar zijn. Hun stem behouden. Iets anders belangrijks was dat fietsen niet over
prachtige landschappen gaat, maar over een hectische
hel die mensen zichzelf hebben opgelegd, een enorme
kakofonie, en dat betekende dat we met heel veel verschillende geluidslagen zouden gaan werken. Veel dingen spreken voor zich: niet met muziek dupliceren wat
je al aan sync geluid hebt. Niet illustreren. Als je een
filmscore componeert componeer je eigenlijk ruimte
voor de film en het sounddesign om in te passen.”
Veel tijd ging zitten in het vinden van een gemeenschappelijk vocabulaire. “Ik luister nooit naar de tijdelijke soundtrack die er voor de montage onder is gezet,
en zeker niet als de regisseur niet kan uitleggen wat ze
daar goed aan vonden. Was het het ritme, of dat basloopje, of die trompet? Als iemand zegt dat iets ‘aards’
moet klinken, wat bedoelt hij daar dan mee? Vies, of gegrond? Pas als je dat soort dingen weet kun je een stem
geven aan de onuitgesproken betekenis van de film.”
Langzamerhand accelereert de film naar wat beiden
“de shitstorm” noemen – de eindwedstrijd, waarin alle
ritmes, bellen, klokken en gongen die door de soundtrack heen klinken, tikken en rinkelen, samenkomen,
alsof ze Millar naar zijn fatale finale stuwen.
TIME TRIAL

VERENIGD KONINKRIJK, 2017 |

REGIE FINLAY PRETSELL | 82 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 12 JULI EN
ONLINE VIA

picl.nl | DIT ARTIKEL IS GEBASEERD OP

VOORGESPREKKEN EN DE MASTERC LASS DIE DE
AUTEUR TIJDENS IDFA MET BEIDE MAKERS HAD 
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KRITISCHE STEMMEN UIT CUBA
Bij dictatuur
hoort censuur.
Mocht je
werkelijk
kritische films
willen maken in
Cuba, dan moet je
het filmfonds en
het Ministerie
van Cultuur
omzeilen
SANTA & ANDRÉS

Cuba blijkt een hoop filmtalent te herbergen.
World Cinema Amsterdam zet deze zomer de
Cubaanse film in de schijnwerpers.
DOOR LAURA VAN ZUYLEN

In Cuba is alles politiek. Castro’s revolutie van 1959 is
in het dagelijks leven constant voelbaar. Er zijn geen
reclames, wel billboards met gigantische afbeeldingen
van hem en zijn kompanen, en uitspraken als ‘Hasta
la victoria siempre’ (‘altijd tot aan de overwinning’, de
slagzin van Guevara). De laatste jaren zijn er politieke
verschuivingen, maar de democratie is ver te zoeken.
President Fidel gaf het stokje over aan zijn broer Raúl
en toen die aftrad, trad zonder verkiezingen de door
hem aangewezen opvolger Miguel Díaz-Canel aan.
Zelfde partij, zelfde dictatuur.
In augustus vertoont het filmfestival World Cinema
Amsterdam een speciaal focusprogramma rondom
de Cubaanse film. Sinds 2015 ondersteunt het festival
(beginnende) Cubaanse filmmakers via het fonds Go
Cuba!. Recente films voeren de boventoon, maar ook
het historische Lucía (1968) van boegbeeld Humberto
Solás is te zien, waarin drie momenten uit de Cubaanse
geschiedenis worden bekeken door de ogen van drie
verschillende vrouwen met de naam Lucía. Het festival
richt zich op de kritischere stemmen uit Cuba en biedt
hen een podium.

RADIOGOLVEN

Bij dictatuur horen propaganda en manipulatie. Afgelopen jaar was tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam de Britse documentaire
Habaneros (Julien Temple, 2017) te zien, waarin we
in een kleine tweeënhalf uur de geschiedenis van de
hoofdstad Havana krijgen voorgeschoteld vanaf eind
negentiende eeuw tot nu. De producenten van de film,
Andrew Curtis en Richard Conway, kwamen achteraf
aan het woord in een nagesprek. Of zij last hadden gehad van censuur? Nee, hoor. De regering was juist zo

behulpzaam geweest in het toespelen van de archiefbeelden. Maar welke beelden worden geconserveerd en
gedeeld in een land dat onderdrukt? Aan zulke hulpvaardigheid zit een luchtje.
Vermoedelijk krijgt Nederland begin 2019 zijn eigen
portie Cuba-propaganda. Voor de eerste keer mag een
Nederlands filmbedrijf er een grote speelfilm draaien.
Regisseur Johan Nijenhuis vertrok naar het eiland voor
Verliefd op Cuba, een vervolg op de romantische komedie Verliefd op Ibiza (2015). In Verliefd op Cuba reist een
moeder haar dochter achterna om haar huwelijk met
een Cubaan te verhinderen. Zij krijgt het te verduren
met onder andere een gebrek aan wifi. Te snel oordelen
mag niet, maar de Verliefd-serie een vervolg geven in
een land waar onderdrukking en armoede aan de orde
van de dag zijn, is op het eerste gezicht wat smakeloos.
De grootste film die World Cinema Amsterdam
toont, is de komedie Sergio & Sergei (2017) van de
Cubaanse regisseur Ernesto Daranas Serrano. In 1991,
na de val van de Sovjet-Unie die hand in hand ging met
een enorme economische crisis in Cuba, leggen twee
amateurradiomakers, een Cubaan en een Rus, contact
via radiogolven. De Cubaan is op aarde, de Rus dwaalt
vergeten rond in een ruimteschip. In de marge voel je
de kritiek van Daranas op de staatscontrole in Cuba.
Sergio & Sergei is ondersteund door het Cubaanse
filmfonds (Instituto Cubano del Arte y la Industria
Cinematográficos), maar kwam uiteindelijk niet door
de filmkeuring. “De film heeft geen Cubaanse release
gekregen”, vertelt Raymond Walravens, directeur van
Rialto en curator van het festival. “Wat wel en niet kan
is een ongrijpbaar proces met onduidelijke regels. De
filmmaker of producent krijgt eigenlijk nooit precies te
horen waarom een film wordt verboden.”

VERBLEEKTE INKT

Bij dictatuur hoort censuur. Mocht je werkelijk kritische
films willen maken in Cuba, dan moet je het filmfonds en
het Ministerie van Cultuur omzeilen. Zulke films worden

SERGIO & SERGEI

dus bijna altijd gefinancierd met buitenlands geld. Censuur keert als onderwerp in verschillende vormen terug
in het focusprogramma. Bijvoorbeeld in de uitzinnige documentaire Nadie (‘Niemand’, 2017) van regisseur Miguel
Coyula. Het is een aanklacht van de Cubaanse halfblinde
en halfdove dichter Rafael Alcides tegen Fidel Castro.
Hij begon zijn carrière met behulp van het revolutieregime, maar met de tijd werd hij kritischer. Hem werd het
zwijgen opgelegd en zijn publicaties werden verboden in
Cuba. Langzaamaan verdwijnen zijn geschriften fysiek,
omdat zijn zelfgemaakte inkt verbleekt op het papier. De
recent overleden Alcides deelt in deze film voor eens en
voor altijd zijn gedachten en verwijten. Met zijn handen
illustreert hij als een dirigent zijn uitspraken. Coyula
maakt met zijn film een ontmoeting tussen Alcides en
Castro mogelijk en zet fris en fantasievol oude speelfilmfragmenten en animatie in.
In de fictiefilm Santa & Andrés (Carlos Lechuga,
2016) zien we hoe een verbod op publiceren eruit had
kunnen zien. Het is 1983 en ook hier zit een schrijver in
de klem. Andrés (Eduardo Martinez) wordt onder toezicht gesteld, om te voorkomen dat hij tijdens een internationale conferentie gaat klokkenluiden bij buitenlandse journalisten. Dat toezicht zit letterlijk op een
houten stoel voor zijn huis, in de vorm van de vrouw
Santa (Lola Amores). De beklemming wordt voelbaar
en de film sluit je van alle kanten in.
Het focusprogramma bewijst dat Cuba een land is
vol gedreven, talentvolle makers. Hun films behandelen
serieuze onderwerpen, terwijl ze intussen onorthodoxe
vertelmanieren uitproberen. Hun films zijn politiek,
ook als dat niet het eigenlijke onderwerp is. Bij allemaal
sluimert een gevoel van verstikking.
WORLD CINEMA AMSTERDAM VINDT PLAATS
VAN 16 T/M 25 AUGUSTUS OP DIVERSE LOCATIES IN
AMSTERDAM. NAAST DE FOCUS OP CUBA OMVAT HET
O.A. EEN COMPETITIE, SPECIALE VERTONINGEN EN
OPENLUCHTVOORSTELLINGEN. | ZIE

amsterdam.nl
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ALEX VAN WARMERDAM – L’HISTOIRE K APUT T

DE DUIVEL IN DE DETAILS

Alex van Warmerdam overlaadt de bezoeker met de heerlijkste
details in de tentoonstelling in Eye, waarvoor hij nieuwe werken
creëerde – en zeer strategisch één oud werk inzet.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Als zijn broer Alex tijdens de perspresentatie van de expositie L’histoire kaputt wordt geïntroduceerd als een
pietje precies, sputtert producent Marc van Warmerdam nog wel even tegen. “Zo precies is ’ie niet, hoor.
Aan het einde is hij precies, maar de weg daarnaartoe
is dat niet. Het zou voor ons een zegen zijn, maar het is
niet zo, omdat er onderweg van alles gebeurt.”
Maar dat is het proces. Dat is achter de schermen,
in de coulissen, aan de tekentafel. Dat is de ervaring
van de producent, en de vele ambachtslieden die filmregisseur, theatermaker, schilder, et cetera Alex van
Warmerdam inzet om wat hij voor ogen heeft tot leven
te wekken. Maar het is niet de ervaring van het publiek.
De kijker bekruipt bij een werk van Van Warmerdam

wél vaak het gevoel dat alles héél precies is. Misschien
zijn het al die rechte lijnen in zijn beelden: de strakke
Hollandse horizons, volstrekt horizontaal, en de uiterst
verticale bomen die daar soms in staan.
Het geldt ook voor de tentoonstelling L’histoire kaputt in Eye Filmmuseum, waarvoor Van Warmerdam
tien nieuwe werken creëerde. De expositie benadrukt
vooral de andere aspecten van Van Warmerdams
kunstenaarschap, naast de cinema: zijn schilderijen,
zijn beeldende kunst en (meer via omwegen en in het
omlijstende programma bij de tentoonstelling) theater
en muziek. Film is vertegenwoordigd in één nieuwe
korte film, Het zwarte ding, en via grote schermen met
fragmenten uit vijf van zijn negen speelfilms: De noor-

derlingen (1992), De jurk (1996), Kleine Teun (1998),
Borgman (2013) en Schneider vs. Bax (2015).
Niet te zien is Grimm, ook niet in het omlijstende
zaalprogramma waarin verder alle speelfilms van Van
Warmerdam draaien. Ook dat komt door die details en
dat perfectionisme: Van Warmerdam werkt aan een
hermontage van wat waarschijnlijk zijn minst enthousiast ontvangen film is. Ook bij de maker zelf was een
ontevredenheid blijven knagen – dit najaar moet een
nieuw gemonteerde versie van de film verschijnen.
Ook in de expositie zijn het telkens weer de details
die de aandacht trekken. Ze bevestigen het precieze van
Van Warmerdams esthetiek, en trekken tegelijkertijd
de aandacht naar de chaos die eraan ten grondslag ligt.
Een handjevol details uitgelicht.

DE LAMPEN, PRECIES NIET OP HUN PLEK
Van de nieuwe werken grijpt Het zoekgeraakte meisje
het meest expliciet terug op Van Warmerdams oorspronkelijke idee voor de tentoonstelling: een reeks
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kijkdozen. In een grote cilindervormige container ligt
op een laag zand een van takken gemaakte figuur, met
als hoofd een boek waarin op alle bladzijden een meisjesgezicht is getekend. Het schemerige licht in de container komt van twee grote spotlights, die van buitenaf
op twee dunner geschaafde stukken van de containerwand schijnen.
Wie die spotlights nauwkeuriger bekijkt, ziet dat
ze gepositioneerd staan op twee stukjes tape. Maar
niet precies erop. Eigenlijk eerder: precies ernaast. Dat
laat de fantasie op hol slaan. Welk verschil heeft die
verschuiving van een centimeter gemaakt? Was alles
zorgvuldig uitgelicht, nauwkeurig bekeken, en bleek
het toen alles af was toch nét niet te kloppen? Was het
proces nog niet helemaal vervolmaakt, het eindresultaat nog niet compleet volmaakt? Of is er misschien
net eerder gewoon iemand per ongeluk een beetje over
die lamp gestruikeld?

HET BLOOTBLAADJE BIJ HET OUD PAPIER
Het meest prominente werk van de tentoonstelling,
in ieder geval qua formaat, is Kamer. Dat is, inderdaad, een kamer, opgebouwd uit houten decorwanden
waarvan de constructie van buitenaf goed zichtbaar
is. Bezoekers mogen één voor één de kamer betreden,

om rustig rond te kijken in een zeer Van Warmerdammiaans interieur vol vintage jaren-vijftigmeubels en
raadselachtige wezens die je vanuit hoekjes bespieden.
En ergens in een hoek ligt een stapel oude kranten.
Deense kranten, om de een of andere reden, met bovenop de stapel een voorpagina waarop zeer prominent
een decolleté staat afgebeeld. Het hoofd van de vrouw
in kwestie is niet te zien – dat staat aan de verkeerde
kant van de vouw. Knipoogt Van Warmerdam ermee
naar het vrouwelijk naakt in zijn films? Tijdens de
perspresentatie van de tentoonstelling keek ook hij wel
even op van het vele naakt in de fragmenten van De
jurk, met onder meer een piepjonge Ricky Koole, toen
fris van de Kleinkunstacademie.

HET TIKKENDE HORLOGE

Natuurlijk: het los zwevende paar schoenen in het werk
Zijkanaal b trekt veel meer de aandacht. Maar ergens
daaronder, verborgen in het slibzand op de bodem van
dit aquarium vol brak water, ligt een horloge. Dat is nu
net het fijne aan al die details: je moet ze zelf ontdekken.
De bak water doet onherroepelijk denken aan de
lijken die met in beton gegoten voeten in de plomp
worden gemikt in Borgman, waarvan (ongetwijfeld be-
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wust) fragmenten te zien zijn in dezelfde zaal waar ook
Zijkanaal b staat. En aan de duik in de visbak van zijn
restaurant die de titelfiguur in Ober maakt. Zo is het
met veel werken in de tentoonstelling: ze variëren op
beelden die we kennen uit Van Warmerdams repertoire,
borduren voort op eerdere thema’s, of slaan nieuwe
wegen in met oude ideeën.
En dat horloge tikt intussen gewoon door. Een degelijk uurwerk, dat zelfs onder water blijft lopen. Echt
ambachtswerk.

DE GAAP

Aan het eind van de reeks nieuwe werken is één oud
kunstwerk van Van Warmerdam opgenomen in de
tentoonstelling. Misschien wel een van de oudste –
De gaper stamt al uit 1984, hetzelfde jaar waarin Van
Warmerdam zijn eerste korte film De stedeling maakte
en twee jaar voor zijn doorbraak Abel. Het videowerk
toont een gapende man op een kussen, dat schijnbaar
achteloos ergens in een hoek ligt. Een heerlijk stukje
Van Warmerdamse zelfspot: terwijl de bezoeker vol
energie de zaal wil verlaten, opgewekt door zoveel
ideeën, vondsten en details, vindt Van Warmerdam zelf
het eigenlijk alweer saai – hij zal weer bezig zijn met
iets nieuws. Film nummer tien, op zijn minst. 
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RETROSPECTIEF BILLY WILDER IN EYE

BILLY WILDER EXPORTEERDE EURO
Een moordenaar, een alcoholist, een prostituee. Oplichters en
hosselaars. Het oeuvre van Hollywood-icoon Billy Wilder wordt
bevolkt door tragische personages, die hij uitvergrootte tot ze
bijna grotesk waren. En toch waren ze echt. Zonder hun daden te
verzachten maakte hij hun morele worsteling voelbaar. Het
maakte Wilder tot een van de meest controversiële filmmakers
van zijn generatie. Deze zomer brengt Eye zijn rijke oeuvre terug
DOOR BASJE BOER
op het witte doek. 
‘I’m a writer,’ staat er op Billy Wilders grafsteen te
lezen, ‘but then nobody’s perfect’. Met die twee laatste
woorden knipoogt de filmmaker postuum naar zijn
beroemdste oneliner, de slotzin van Some Like It Hot
(1959). Maar Wilders status als schrijver van bijtende oneliners en snedige monologen doet zijn talent
als visuele verteller tekort. Als geen ander wist hij
plot of thematiek in krachtige beelden te vangen. De
openingsscène van hetzelfde Some Like It Hot heeft
bijvoorbeeld geen tekst nodig om het Chicago van de
drooglegging te schetsen. De politie achtervolgt een
lijkwagen en de doodskist achterin raakt met kogels
doorzeefd. Nog voordat je je kunt afvragen waarom de
politie een rouwstoet opjaagt, zien we hoe er heldere
vloeistof uit de kogelgaten gutst. De doodgravers zijn
gangsters en de kist die ze vervoeren verbergt flessen
illegale drank.

SCHULDGEVOELENS

Vooral zijn personages kon Wilder (geboren in 1906
en van oorsprong Oostenrijks) vatten in een enkel
onvergetelijk beeld. In Ace in the Hole (1951) doemt
een gespannen gezicht op in het donker, van onderen
verlicht door een lantaarn. Dit is de gewetenloze journalist Chuck Tatum (Kirk Douglas), die afdaalt in de
ingestorte tunnel die naar het hart van een berg leidt.
Buiten staat een stralende zon aan een wolkeloze lucht
maar hierbinnen is het pikdonker. Het is een sterk symbool voor de duistere richting die Tatums leven heeft
genomen.
Tatum is een kosmopolitische big shot die noodgedwongen voor het sufferdje van duf Albuquerque
schrijft. Een jaar geleden had hij het zo bont gemaakt –
denk vrouwen, gokken en alcohol – dat hij bij geen van
de grote kranten meer aan de bak kwam. Dus klopte hij
aan bij de streekkrant van dit stoffige middle of nowhere, waar op de redactie een geborduurde spreuk aan de
muur hangt: ‘Tell the truth’. Zelf houdt Tatum het bij
een ander adagium: ‘Bad news sells best. Good news is

no news.’ Dus wanneer hij bij toeval op die ingestorte
tunnel stuit, waar een man klem zit onder het puin,
weet Tatum dat dit zijn kans is om weg te komen. Door
iedereen te bespelen, van de opportunistische sheriff
tot de beknelde man aan toe, blaast hij het ongeluk op
tot een mediacircus, met zichzelf als spil.
Het inktzwarte Ace in the Hole, destijds een flop,
voert een hoofdpersonage op dat arrogant en cynisch
is. Egocentrisch, berekenend, manipulatief. Maar niemand veracht hem meer dan hij zichzelf veracht. In
2007 haalde dvd-label The Criterion Collection Ace in
the Hole uit de vergetelheid. In het essay dat filmcriticus Molly Haskell voor de gelegenheid schreef, benadrukt ze Tatums zelfhaat. De combinatie van zelfkastijding en agressie die hij al vanaf het eerste moment
van de film tentoonspreidt, schrijft ze, zijn grappig en
angstaanjagend tegelijk. Ze speculeert dat het Wilders
eigen survivor’s guilt weerspiegelt. Toen Adolf Hitler
begin jaren 30 aan de macht kwam, was Wilder vanuit
Berlijn naar Parijs gevlucht, en van daaruit naar de Verenigde Staten. Zijn familie had minder geluk: zijn moeder, oma en stiefvader overleefden de Holocaust niet.
Ging Wilder, die gedurende zijn carrière bekendstond
als moeilijk en heetgebakerd, inderdaad gebukt onder
schuldgevoelens? Is Ace in the Hole zo aangrijpend en
doorvoeld omdat de filmmaker zich vereenzelvigde met
de inslechte hoofdpersoon? Zijn personages gaan vaker
gebukt onder zelfverachting.

CONFRONTATIE

Een man kijkt in een gebroken zakspiegeltje. Dwars
over zijn gezicht loopt een grote barst. In The Apartment (1960) speelt Jack Lemmon C.C. Baxter, de ultieme schmuck. Het moment dat hij in het spiegeltje kijkt,
ongeveer op de helft van de film, is om verschillende
redenen veelzeggend: het verraadt een wending in de
plot, maar zegt ook iets over het wezen van de film en
zijn hoofdpersoon. Baxter moet leren voor zichzelf op
te komen. Maar voordat hij de mensen die over hem

DOUBLE INDEMNITY FILMSCHUUR HAARLEM, 9 JULI 19.00 UUR, ANDRÉ WAARDENBURG
NINOTCHKA EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM, 19 JULI 19.00 UUR, ANDRÉ WAARDENBURG

ACE IN THE HOLE

heen lopen kan confronteren, moet hij eerst de confrontatie aangaan met zichzelf.
The Apartment speelt zich af in een amoreel New
York. De ambitieuze kantoorklerk Baxter werkt in een
van die grote moderne kantoren waarvoor geldt: hoe
hoger de verdieping waar je werkt, hoe hoger je status
binnen het bedrijf. In ruil voor promotie heeft Baxter een dealtje gesloten met zijn meerderen. Hij leent
hun zijn appartement uit zodat zij er de avond kunnen
doorbrengen met hun maîtresses. Al gauw blijkt dat de
afspraak Baxter veel meer kost dan zijn nachtrust. Is
dat een klim op de hiërarchische ladder waard? Terwijl
iedereen snelle bevrediging najaagt, desnoods over de
rug van een ander, zijn Baxter en zijn love interest Fran
Kubelik gevoelig en serieus. Passen ze wel in een samenleving die streeft naar leeg plezier? Wanneer Baxter in de spiegel kijkt en een gebroken man ziet, verandert The Apartment van een komedie in een drama.
Maar Wilder heeft een happy end in petto, waarmee
hij een ode brengt aan het soort liefde dat niet gaat om
lustbevrediging of machtsspelletjes, maar om gelijkwaardigheid en vriendschap.
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OPESE HUMOR NA AR HOLLYWOOD

zich niet zou voordoen als Josephine. Maar Sugar is ook
laconiek. Ik ben gewoon niet zo slim, zegt ze.
Terwijl Sugar en Joe kletsen, bouwt het vrouwenorkest waartoe ze behoren een feestje in de slaapcoupé
van de trein. Te midden van een wirwar van blote
benen worden er cocktails gemixt in een warmwaterkruik. Waar Wilder in The Apartment een losgeslagen
kantoorfeestje afschilderde als hol vermaak, staat in
hier de lol voorop. Verkleed als vrouw zit Jerry beter in
BESTE AMERIKAANSE KOMEDIE OOIT?
zijn vel dan ooit, en met aanbidder Osgood vermaakt
In Some Like It Hot (1959), volgens sommigen de beste
hij zich beter dan met welk meisje dan ook. Who cares?
Amerikaanse komedie ooit, wordt opvallend genoeg
In Some Like It Hot zijn identiteit en seksuele voorkeur
juist een losse seksuele moraal gevierd. De film laat zich vloeibaar. Door een masker op te zetten, kunnen de
het best vatten in de uitdrukking ‘whatever floats your
personages eindelijk zichzelf zijn. Joe manipuleert Suboat’, oftewel: doe lekker waar je zin in hebt. Iconisch is gar zodat zij hém versiert. Een dubieuze list, ware het
het moment dat Sugar Kane Kowalczyk ten tonele verniet dat Sugar het duidelijk prettig vindt om een keer
schijnt. Vertolkt door Marilyn Monroe is Sugar zo zoet
niet de passieve vrouw te zijn. Als Joe’s bedrog uitkomt,
en sprankelend als de champagne die ze graag drinkt.
kan het haar niet eens schelen, zoals ook de hete stoom
In een heupwiegende tred, Monroe’s signature walk,
haar niet van haar pad kon brengen. Zie je wel, zijn
haast ze zich over het perron, om op te fladderen als een haar laatste woorden, ik zei toch dat ik niet zo slim ben.
geschrokken vogeltje wanneer de vertrekkende trein een Wilder wil maar zeggen: je valt nu eenmaal op wie je
zucht stoom uitblaast. Het komische beeld introduceert valt. En dan moet die beroemde laatste zin nog komen:
Sugar niet alleen als een aantrekkelijke vrouw, het verNiemand is perfect.
telt ons ook iets over haar persoonlijkheid. Sugar, komen we weldra te weten, is naïef, gevoelig, zachtaardig. UITGESPUUGD
Maar op de een of andere manier is ze ook onverwoest- In Sunset Boulevard (1950), een kruising tussen film
noir, melodrama en satire, stuit een jonge scenabaar. Ze drinkt te veel en ze valt op foute mannen. Haar
rioschrijver per toeval op Norma Desmond (Gloria
valt altijd the fuzzy end of the lollipop ten deel, vertelt
Swanson), een vergeten ster uit het tijdperk van de
ze met gevoel voor drama. Ook dat is trouwens een
stille film. Desmond leeft in haar eigen realiteit. Omprachtig beeld: een afgekloven lolly als metafoor voor
ringd door portretten uit haar hoogtijdagen houdt de
pech in het leven. Degene aan wie ze dit vertelt is Joe,
een van die foute mannen waar ze voor zou vallen als hij voormalige filmdiva de illusie in stand dat ze nog even

geliefd is als vroeger. De scenarioschrijver, down on his
luck en platzak, blijft hangen in Desmonds macabere
kermis van een huis, eerst om haar te helpen met een
script en later als veredelde gigolo. In Sunset Boulevard
wordt alles dik aangezet: van de dialogen tot het spel.
Beroemd is het slot waarin een definitief doorgedraaide
Desmond theatraal de trap afdaalt om ingerekend te
worden door de politie. Ze beeldt zich in dat ze wordt
gefilmd door de camera’s van regisseur Cecil B. DeMille
(“I’m ready for my close-up”) terwijl ze in feite wordt
omringd door nieuwsreporters en roddeljournalisten.
Met Sunset Boulevard wilde Wilder Hollywood een
spiegel voorhouden om te laten zien hoe de filmindustrie mensen uitspuugt die ze eerst nog ophemelde. Hij
maakte er een lachspiegel van die ieder personage vervormt tot een freak.
De laatste twintig jaar van zijn leven werd Wilder
overladen met oeuvreprijzen. Maar, zei hij, hij zou ze
allemaal inruilen om nog één film te mogen maken. Zijn
laatste film stamde uit 1981, toen hij er al een decennium aan flops op had zitten. Hij smeekte de studio’s om
nog een film, maar niemand durfde het aan. Dus daar
zat hij, omringd door z’n zeven Oscars, te wachten op
de telefoon. Wilder stierf in 2002. Op zijn 95e was hij
een filmlegende geworden die niet meer in zijn tijd paste. Hij eindigde als Norma Desmond, uitgespuugd door
Hollywood.
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Ook de betere, artistieke films geef je cadeau
met de Nationale Bioscoopbon!
www.bioscoopbon.nl
het gouden

LEES HETG!
VANDAA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het nieuwe boek van Paul Ruven
en Marian Batavier: “Rijk door 1 zin.
Het gouden filmidee”.
F I LM I D E E
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De filmgeschiedenis was al een
waardige oudere dame toen iemand op het idee
kwam om te beschrijven waar we nou eigenlijk
in het merendeel van films naar kijken en door
wiens ogen we ze zien. In haar inmiddels iconische essay Visual Pleasure and Narrative
Cinema beschreef de Britse filmwetenschapper
Laura Mulvey in 1975 hoe de klassieke Hollywood-cinema een male gaze op zijn vrouwelijke
personages had ontwikkeld: vanuit de makers,
de personages en het publiek, dat zich, ook als
het uit vrouwen bestond, identificeerde met die
mannelijke blik op hun eigen lichaam en wezen.
De kunstgeschiedenis was halverwege de jaren
zeventig al flink wat ouder toen min of meer
tegelijkertijd essayist John Berger een vergelijkbare conclusie voor de beeldende kunst trok:
een geschiedenis van mannen die naar vrouwen
kijken.
Toch moest ook de dochter van Grande Dame
Cinema zelf alweer bijna van middelbare leeftijd
worden voordat dankzij #MeToo en #TimesUp
alles in een stroomversnelling raakte en we, na
feministische voorlopers als Agnès Varda en
Chantal Akerman, konden beginnen te formuleren wat dan die female gaze is (en wat de vele
andere gazes zijn) waar film ook mee kan kijken.
Voor de Filmkrant en kunstmagazine See All
This reden om een dubbelproductie te maken
over filmvrouwen en kunstvrouwen. Deze special vindt u deze zomer bijgesloten in See All
This en in het juli/augustusnummer van de
Filmkrant. Abonnees van de Filmkrant krijgen
een gratis exemplaar van See All This in hun
brievenbus. We vieren dit met onze lezers met
een voorpremière van Grace Jones: Bloodlight
and Bami op 4 juli in EYE. Zie voor meer informatie en reserveren filmkrant.nl.
De kleindochters van Mulvey zijn overal. Ze
zijn ongeduldig. En terecht. De vrouwelijke blik
en identiteit worden van alle kanten bestookt
met vragen. Moeten we het esthetisch bekijken,
of politiek? Is die identiteit gekoppeld aan het
gender (en allerlei andere identificerende kenmerken) waarmee je geboren wordt (en in die
zin toeval) of is het een keuze? Kun je als vrouw
eigenlijk ooit níet als vrouw kijken? En hoe kan
film dan nog steeds de grootste empathiemachine zijn die de mensheid heeft voortgebracht?
Het zijn vragen die op een gegeven moment
genderoverstijgend zullen zijn, daarvan ben ik
overtuigd. Vragen die ons dichter bij weer nieuwe
vragen zullen brengen, die ook weer opnieuw
gesteld gaan worden, willen we in onze samenlevingen oog houden voor anderen. Maar voordat
het zover is identificeren we eerst het vrouwelijke oog. Zodat we ons bewust worden van onze
blik. En onze stem. Want een andere belangrijke
inspiratiebron voor onze samenwerking met See
All This is het feit dat we volgend jaar 100 jaar
vrouwenkiesrecht in Nederland vieren.
Een goed teken alvast: toen we voor de illustratie op deze pagina de namen van 99 filmvrouwen wilden verzamelen, hadden we er al snel een
paar honderd. Er zwerft dus ergens op de redactie
nog een lange, lange lijst rond die zegt: als je door
de ogen van deze vrouwen kijkt, zijn er zoveel
werelden te ontdekken dat je ogen tekort komt.
Dat is voor filmliefhebbers een gelukzalig
gevoel.


DANA LINSSEN
@DANALINSSEN
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Volgens Biller
wordt het publiek
bij slashers aan
gemoedigd om
te genieten van
brute moorden
op vrouwelijke
vrouwen, terwijl
de final girl die
het overleeft
gecodeerd is als
mannelijk

THE LOVE WITCH

DE MALE GAZE IN GENDERNEUTRALE TIJDEN

EEN ANDER PERSPECTIEF

De filmtaal is door mannen bedacht, gevormd
en ontwikkeld voor films over mannen,
gemaakt door mannen. Hoe kunnen
vrouwelijke filmmakers hun blik daarvan
bevrijden? En moet dat eigenlijk wel?

DOOR HEDWIG VAN DRIEL

Stel je een maatschappij voor waarin vrouwen alle
macht hebben en als hobby mannen roosteren en opeten. Stel dat in die wereld films populair zijn waarin
vrouwen mannen roosteren en opeten. In die films gaan
mannelijke mannen dood, terwijl een verwijfde vent
overleeft. Stel, een man in die wereld wil liever niet
naar dit soort films kijken. Zou het hem kwalijk worden
genomen?
Dit gedachte-experiment wendde Anna Biller, regisseur van The Love Witch (2016), aan om te verdedigen dat zij geen enkele behoefte had om ooit The Texas
Chain Saw Massacre (1974) te kijken. Sowieso vindt
Biller de slasherfilm misogyn.
Dit scenario illustreert vooral hoe moeilijk het kan
zijn om uit bestaande kaders te breken. De filmtaal
zoals we die kennen – inclusief de door Laura Mulvey
gediagnosticeerde male gaze – is voornamelijk door

mannen bedacht, gevormd, ontwikkeld, nota bene voor
films over mannen, gemaakt door mannen. Vrouwelijke
filmmakers kunnen die filmtaal niet níet kennen: er valt
niet te ontsnappen aan wat literatuurwetenschapper
Harold Bloom the anxiety of influence noemde, de invloed van de makers die voor je kwamen. Mulvey sloot
haar invloedrijke essay in 1975 af met een oproep om
de blik te bevrijden van die male gaze. Maar hoe doe je
dat?

EEN NIEUW ESSENTIALISME

Ook de personages van Biller zijn zich bewust van de
male gaze, maar dan als degene die bekeken wordt.
Elaine in The Love Witch is altijd perfect gekleed, gekapt en opgemaakt, een en al vrouwelijkheid, bewust
gevormd (door Biller én Elaine zelf) naar het mannelijk
ideaal. Om de mannen vervolgens, als ze haar onvermijdelijk teleurstellen, te vermoorden. Elaine en Biller
snappen de macht die schuilt in die vrouwelijkheid en
verdedigen het bestaansrecht ervan.
Vandaar ook Billers kritiek op slashers: het publiek
zou bij die films worden aangemoedigd om te genieten
van brute moorden op vrouwelijke vrouwen, terwijl de
‘final girl’ die het overleeft, gecodeerd is als mannelijk:

die heeft vaak een ambigue naam, bruin haar, enz. De
term ‘final girl’ werd geïntroduceerd door feministisch
criticus Carol Clover in haar boek Men, Women and
Chainsaws uit 1992. Die beschreef haar als ‘masculinized feminine’, een vrouw waar mannen zich mee
kunnen identificeren. Biller gaat verder: die final girl is
“eigenlijk gewoon een man in een vrouwenlichaam”, in
films waarin mannelijkheid beloond en vrouwelijkheid
bestraft wordt.
Biller toont een eerste manier om je te bevrijden van
de male gaze: films maken waarin mannen mannelijk
zijn en vrouwen ultiem vrouwelijk, maar waarin die
vrouwelijkheid centraal staat, geanalyseerd en zelfs
geïdealiseerd wordt. De vrouw die gedefinieerd werd
door haar (in de woorden van Mulvey) ‘looked-atness’ wordt hier zelfbewust: ze wordt het handelend
subject, in plaats van het passieve object. Dit nieuwe
essentialisme vind je terug in het uitzinnige technicolor
kleurenpalet van The Love Witch, maar ook in de zachte, sensuele pasteltinten van Sofia Coppola; in de aardse, wilde romantiek van Andrea Arnolds Wuthering
Heights (2011); in de beelden vol tastbare hitte van
Daughters of the Dust (1991) van Julie Dash, waaruit
Beyoncé recentelijk inspiratie putte voor Lemonade.
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EEN VROUWELIJKE MANIER VAN KIJKEN?

Hier loop je al direct aan tegen een van de moeilijkheden in het definiëren van een mogelijke female gaze:
gaat het over thematiek of over esthetiek? Of zijn die
twee zodanig met elkaar verstrengeld dat je ze niet afzonderlijk kunt bespreken?
Filmjournalist Anne Helen Petersen deed een poging
de esthetiek te definiëren. Ze noemde het de female
glance: een indirectere, dromerige, vluchtigere blik dan
de erotiserende, expliciet voyeuristische male gaze. Ze
zag die glance in de beelden van Meek’s Cutoff (2010)
en in de serie The Handmaid’s Tale (2017). Beide imiteren in hun stijl het beperkte blikveld dat hun hoofdpersonages hebben van onder een kapje.
Petersen signaleert die glance ook in het werk van
onder andere Sofia Coppola, Sarah Polley, Jane Campion, Kelly Reichardt en Terrence Malick. Onrustige camerabeelden met wisselende scherpte en veel aandacht
voor texturen. Beelden die een sfeer en een stemming
schetsen, in plaats van doelbewust te kiezen voor een
scherpe, gerichte gaze. Het is de manier van kijken die
overblijft als het de bedoeling is dat er vooral naar je
gekeken wordt, en niet dat je zelf brutaal terugkijkt...
en daar komt thematiek weer om de hoek zetten.
Nu is Terrence Malick geen vrouw. Net zoals de male
gaze prima door vrouwen kan worden beoefend (al dan
niet met een subversieve laag) is de female glance ook
niet aan vrouwen voorbehouden. Maar: nu we weten
dat je beter ‘beste lezer’ of ‘beste kijkers’ kunt zeggen
dan ‘dames en heren’, is het dan niet heel ouderwets
(en misschien zelfs regressief) om de camera per se te
willen genderen?

GENDERNEUTRAAL

Een voorbeeld: film- en televisiemaker Jill Soloway
(Transparant (sinds 2014), I Love Dick (2016)) deed
twee jaar geleden een poging tot het omlijnen van een
mogelijke female gaze tijdens een masterclass. Eén onderdeel was daarbij een invoelende, lichamelijke, subjectieve cameravoering – iets dat in de buurt komt van
de female glance van Petersen. Maar nog geen jaar na
die masterclass kondigde Soloway zelf aan liever genderneutrale voornaamwoorden te willen gebruiken. De
categorieën ‘man’ en ‘vrouw’ pasten niet. Waarom dan
blikken nog wel als ‘mannelijk’ dan wel ‘vrouwelijk’
willen identificeren?
Er zijn twee basisredenen om meer representatie
(van vrouwen, bijvoorbeeld) te willen, die in hun uitersten onverenigbaar kunnen lijken. De eerste is dat je
denkt dat vrouwen fundamenteel andere films maken,
die zonder die representatie zouden ontbreken. De
tweede is dat je ervan uit gaat dat er geen fundamentele
verschillen in kwaliteit of kunde bestaan en dat verschillen in vertegenwoordiging dus alleen voort kunnen
komen uit discriminatie.
Het vermeende verschil tussen hoe vrouwen en
mannen (of mensen die zich aan deze categorieën
onttrekken) kijken, hoeft niet voort te komen uit aangeboren verschillen – een mens wordt gevormd door
ervaringen en die kunnen sterk door gender beïnvloed
zijn. Maar die ervaringen hoeven niet overeen te komen
met een zekere stijl – gelukkig niet. En soms kunnen
ook vrouwelijke ervaringen het beste verfilmd worden
via een ‘mannelijke’ stijl.

GESTOLEN GEREEDSCHAP

Dat sommige vrouwelijke regisseurs de male gaze net
zo goed en zelfs beter kunnen toepassen, weten we al
sinds de dagen van Ida Lupino, een actrice die doorbrak
met The Light That Fails (1939) en vanaf de jaren vijftig
ook zelf regisseerde. Aanvoerster van die mannelijke
stijl is ongetwijfeld Kathryn Bigelow. Wellicht is het
geen toeval dat de maakster van – om nog een essentialistische term uit de kast te trekken – testosteronfilms als Point Break (1991), The Hurt Locker (2008)
en recentelijk Detroit (2017) ook de enige vrouw is die
een Oscar voor beste regie in de wacht heeft weten te
slepen. Symbolisch is het jammer dat juist een van de
meest ‘mannelijke’ vrouwelijke filmmakers als enige
zo’n gouden mannetje mee naar huis mocht nemen.
Toch bestaat er geen twijfel over dat dit Bigelows authentieke stijl is. En met Strange Days (1995), haar scifi variant op Peeping Tom, gebruikte ze die stijl voor een
aanklacht tegen mannelijk voyeurisme.
Er zijn meer vrouwelijke regisseurs die de male gaze
inzetten voor hun eigen doeleinden. Revenge (2017)
van Coralie Fargeat (nog niet in Nederland uitgebracht)
toont hoe krachtig het kan zijn om mannelijkheid aan
te klagen met stereotiep mannelijk gereedschap. Samengevat is het een standaard rape revenge-film: een
jonge vrouw wordt verkracht en neemt vervolgens systematisch wraak op de dader en zijn medeplichtigen.
Fargeat zet het genre naar haar hand met elk trefzeker
gekozen detail.
Haar hoofdpersonage Jen lijkt aan het begin zo
weggelopen uit een film van Michael Bay: gefilmd in
kwijlende shots die neigen naar parodie. Diezelfde shots
worden echter laat in de film herhaald en in die nieuwe
context zijn het stiekem heldenshots geworden.
Soms filmt Fargeat met een cynische knipoog en zet
ze de symboliek lekker vet aan – haar hoofdpersonage
loopt een deel van de film met een fallus rond; een wond
wordt wel erg vaginaal gefilmd; op magische wijze verandert Jens haar gaandeweg van blond naar het bruin
van de final girl. Maar op sommige momenten merk je
ook dat Fargeats ervaring als vrouw de film kleurt en
verrijkt. Een van de mannen is bijvoorbeeld des te enger
omdat hij aan de telefoon met zijn vrouw de ideale, aanmoedigende en ondersteunende echtgenoot is.
Revenge bewijst dat je als vrouwelijke maker meer
keuzes hebt dan alleen assimilatie of een vlucht in pasteltinten. De feministische activiste Audre Lorde stelde
dat je het huis van de meester nooit kunt ontmantelen
met het gereedschap van de meester. Maar Revenge
toont dat het zonde zou zijn om het gereedschap van
de meester helemaal terzijde te leggen. Je kan er zoveel
leuks mee doen als je het slim inzet.

EEN ANDER PERSPECTIEF

Een wisseling van perspectief kan voor mildere maar
niet minder effectieve subversie zorgen. Andrea Arnolds Fish Tank (2009) en The Diary of a Teenage Girl
van Marielle Heller (2015) gaan allebei over een affaire
tussen een tienermeisje en de vriend van haar moeder.
Doordat ze het meisje centraal stellen, weten ze van
dit klassieke Lolita-verhaal iets nieuws te maken. De
makers filmen de seksualiteit van de meisjes zonder
blikken of blozen, ontkennen ook niet de rol die hun
beslissingen spelen, maar pleiten de oudere mannen

Filmjournalist
Anne Helen
Petersen deed
een poging de
esthetiek van de
female gaze te
definiëren. Ze
noemde het de
female glance:
een indirectere,
dromerige,
vluchtigere blik
dan de
erotiserende,
voyeuristische
male gaze

daarbij niet vrij – en ze vergeten niet dat er nog veel
meer speelt in het leven van tienermeisjes.
Andere makers specialiseren zich, in navolging van
Chantal Akermans Jeanne Dielman, 23 Rue du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), in aandacht voor het alledaagse. Kelly Reichardt bijvoorbeeld, wier humanisme
in onder andere Wendy and Lucy (2008), het al genoemde Meek’s Cutoff en Certain Women (2016) naar
voren kwam. Céline Sciamma’s films over de levens van
tienermeisjes; Dee Rees met Pariah (2011); de meer ironische blikken van Lisa Chodolenko, Nicole Holofcener
en Lynn Shelton... Ten slotte zijn er ook vrouwen die
films maken over mannen. Hele goede, zelfs, zoals You
Were Never Really Here, het meesterwerk over PTSS dat
Lynne Ramsey vorig jaar naar Cannes bracht.
Dit jaar waren er in Cannes zoals vanouds weinig
vrouwen in de competitie: drie, onder wie Alice Rohrwacher, die met Le meraviglie (2014) al een mooi voorbeeld van de female glance leverde. Uit protest stonden
afgelopen mei in Cannes 82 vrouwen op de trappen van
het Palais: zoveel films van vrouwen werden er sinds
de eerste editie voor de competitie geselecteerd. Van
mannen waren het er ruim twintig keer zoveel.
Maar zelfs het conservatieve Cannes kan veranderen. In de Un Certain Regard-selectie, die vaak wordt
gezien als kweekvijver voor aanstormend talent, waren
acht van de twintig regisseurs (van in totaal achttien
films) vrouw. Er is dus hoop op een toekomst waarin zoveel films door vrouwen worden gemaakt, door
zoveel verschillende soorten vrouwen met zoveel verschillende soorten blikken, dat we eindelijk kunnen
stoppen met het zoeken naar vrouwelijke essentie in
hoe zij de camera hanteren. 
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Ieder van ons
verlangt er wel
eens naar een
ander te zijn.
In de tijd van
sociale media is
die behoefte
misschien wel
sterker dan ooit

OCEAN’S 8

VRIENDINNEN

DE IDEALE VRIENDSCHAP IS EEN

GEHEIME WERELD

Female bonding is hot. Na een vrouwelijke
Ghostbusters krijgen we deze zomer een ‘all
female’ Ocean’s 8 geserveerd. Wat is dat toch
met vrouwenvriendschappen dat ze film
DOOR BASJE BOER
makers zo blijven intrigeren?

1

De eerste die mijn hart brak, was mijn beste vriendin Nora. Ze was stoerder dan ik, onbevreesder. Ze
holde door haar jeugd heen naar volwassenheid toe, ze
was er al bijna. Toen we ieder naar een andere middelbare school gingen, zegde ze onze vriendschap op. Ik
snapte er niets van.

2

Vrouwenvriendschappen zijn giftig. Ziekelijk, verknipt. Judith Eiselin schreef dit voorjaar naar aanleiding van drie recente romans een artikel in NRC
Handelsblad over ongezond hechte meisjesvriendschappen. Eiselin typeert: ‘[Meisjes] zijn, tot ze seksueel ontwaken, vaak zo hecht en klef in hun vriendschappen dat het haast verliefdheid lijkt. De een kijkt

tegen de ander op, ze verliezen zich in elkaar, ze klampen zich aan elkaar vast. Een breuk is op den duur onafwendbaar. (…) Het is een dankbaar onderwerp voor
literatuur.’
Het is niet alleen een onderwerp voor boeken, ook
in films klampen meisjes zich aan elkaar vast. Hun
relatie is niet gelijk: de een is zwak, de ander sterk. De
zwakke laat zich leiden, de sterke laat zich aanbidden.
De vriendschap maakt ze overmoedig. Niet alleen een
breuk is onafwendbaar, ook risicovol gedrag ligt op de
loer. Althans, zo gaat het in films als Thirteen (Catherine Hardwicke, 2003) of My Summer of Love (Pawel
Pawlikowski, 2004). In Girlhood (2014) van Céline
Sciamma wordt de zestienjarige Marieme zelfs door
een hele meisjesbende verleid. Deze vriendschappen
zijn als een obsessie; ze maken bezitterig, wantrouwig,
onzeker, obsessief. Of ze trekken je gewoon mee in de
ellende.

3

In Single White Female (Barbet Schroeder, 1992)
neemt Allie een huisgenote. De huisgenote manipuleert en imiteert haar. Ze neemt hetzelfde kapsel en
doet zich als Allie voor. Dat de film een popcultuurfenomeen werd, heeft alles te maken met de herkenbaarheid van het akelige basisgegeven. We zijn allemaal
Bridget Fonda; we hebben allemaal weleens een vriendin gehad die net iets te graag bij ons in de buurt wilde
zijn. En we zijn allemaal Jennifer Jason Leigh; we voelen ons allemaal wel eens nietig in de buurt van een
vrouw die mooier, zelfverzekerder en succesvoller is
dan wij. Waarom spiegelen we ons toch zo graag aan elkaar? Waarom is de manier waarop we naar onszelf kijken zo verknoopt geraakt met hoe we andere vrouwen
zien?
De film Ingrid Goes West (Matt Spicer, 2017), die in
Nederland direct naar video ging, vertaalt het gegeven
van Single White Female naar een komedie die stevig in
het nu is geworteld, maar dan verteld vanuit het perspectief van de stalker. Ingrids meisjesverliefdheid op
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Taylor ontvlamt op Instagram, waar deze influencer een
bestaan van vintage meubels, avocadotoast, zomerjurken en semi-intellectuele oneliners cultiveert. Ingrid
gaat westwaarts, naar Los Angeles, met als enige doel:
vrienden worden met Taylor. Of gewoon Taylor zíjn.
Door het vrouw-stalkt-vrouw-gegeven te koppelen
aan de lege perfectie van Instagram maakt Spicer niet
alleen een eigentijdse update van Single White Female,
hij laat zien dat we, inderdaad, allemaal Jennifer Jason
Leigh zijn. Ieder van ons verlangt er wel eens naar een
ander te zijn. In de tijd van sociale media is die behoefte
misschien wel sterker dan ooit.

4

Toen Madonna begin jaren 80 iederééns meisjesverliefdheid was, castte regisseur Susan Seidelman haar in Desperately Seeking Susan (1985). Madonna speelt Susan, een ongenaakbare manic pixie dream
girl in punkoutfits: sexy, stoer en niet te geloven zo
cool. Roberta, huisvrouw in New Jersey, is door haar
geïntrigeerd. Een plotingreep later leidt ze letterlijk
Susans leven. Ze draagt haar naam en haar kleren. Ze
heeft zelfs haar baantje als goochelaarsassistente. In
Desperately Seeking Susan voert Seidelman Roberta
niet op als stalker. Ze is niet sneu of obsessief. Haar
nieuwsgierigheid naar Susans vrije bestaan zorgt ervoor dat Roberta eindelijk een knoop doorhakt in haar
eigen leven. Je aan een ander spiegelen is niet per definitie problematisch. Het kan je een pad laten zien dat je
zelf nog niet had ontdekt.

5

Nieuw-Zeeland, de jaren vijftig. Pauline en Juliet,
tieners nog, worden vriendinnen. Pauline komt uit
een arbeidersgezin, Juliets ouders zijn daarentegen rijk
en werelds. Pauline, naïef als tieners kunnen zijn, doet
haar eigen ouders af als ordinair en onwetend, terwijl
ze Juliets ouders verheerlijkt. Samen fantaseren de
vriendinnen een heel universum bij elkaar, vol verhaallijnen, personages en een volstrekt eigen logica.
Heavenly Creatures (Peter Jackson, 1994) schuurt
dicht tegen het cliché van giftige meisjesvriendschappen aan. De vriendschap tussen Pauline en Juliet ís
ook ongezond. Het slot van de film ís ook hartverscheurend, vooral als je weet dat Jackson zich op een
bestaande moordzaak baseerde. Maar dat de conclusie
van de film zo aangrijpt, komt doordat Jackson die
vriendschap zo invoelbaar maakt. Mooi is de scène
waarin Pauline en Juliet zingen op de fiets, onverwacht
van de weg raken, door de bosjes een heuvel af denderden, aan de waterkant belanden, vervolgens hun kleren
uittrekken en – nog steeds gierend van het lachen – het
water induiken. Jackson begint zijn verhaal niet bij de
negatieve invloed die de meisjes op elkaar hebben; hij
begint bij de lol die ze samen hebben.

6

Vrouwenvriendschappen zijn sexy. Ik googelde
‘Girlfriends+film’ en kwam niet uit bij Claudia
Weills gelijknamige film uit 1978, maar bij een eindeloze rits porno.

7

Vrouwenvriendschappen zijn nep. Ze zijn oppervlakkig, tijdelijk, voorwaardelijk.
In Star Trek: Into Darkness (J.J. Abrams, 2013) is een
mannenvriendschap het centrale punt in een wervelwind van actiescènes. Op Twitter vroeg ik me destijds

af of het vrouwelijke equivalent van het witte doek was
verdwenen. ‘Female bonding tussen vrouwen is negen
van de tien keer toch niet oprecht’, reageerde ene @
ShinobivsGast. ‘Die bromance tussen Kirk en Spock
was nice.’
In hetzelfde jaar kwam Bert Wagendorps roman
Ventoux uit, volgens De Wereld Draait Door een “oerboek over vriendschap.” Maar Wagendorp had het in
zijn boek niet zozeer over vriendschap als wel over
mánnenvriendschap. Die is namelijk, zo schreef hij
in een essay in de Volkskrant, anders dan vrouwenvriendschap. Hij legde uit: op school werd er vroeger
alleen door de jongens gekleid. Daarbij “werd niet veel
gesproken, er werd iets gedaan.” Vrouwen mogen kletsen wat ze willen, suggereert hij, maar het wederzijdse
begrip tussen mannen is – letterlijk – vanzelfsprekend.
Het soort mannenvriendschap dat Wagendorp schetst
– onsentimenteel en onvoorwaardelijk – is het soort
dat constant wordt gecultiveerd en geromantiseerd, in
zowel boeken als films. Mannenvriendschap, stelt hij,
is “mogelijk zelfs diepgaander” dan de vriendschap
tussen vrouwen.

8

Voeden we meisjes anders op dan jongens? Onderzoekers ontdekten dat autismespectrumstoornissen – waaronder klassiek autisme maar bijvoorbeeld
ook ADHD en ADD vallen – niet per se minder voorkomen bij meisjes; de symptomen manifesteren zich gewoonweg anders. Ze gaan verstopt onder lagen van sociaal gewenst gedrag. Van meisjes verwachten we dat ze
‘leuk samen spelen.’ Onbewust dirigeren opvoeders ze
richting groepjes, terwijl ze jongens in hun eentje laten
spelen.
Maken we van meisjes sociale wezens? Met alle
frustratie die hoort bij afgedwongen sociaal gedrag?
Maken we van jongens einzelgängers? Met alle machteloosheid die hoort bij eenzaam worstelen? Nora en ik
speelden dat we volwassen waren, ieder van ons nam
steeds een andere rol op zich. Ik kan me voorstellen dat
meisjes, getraind om zich in groepjes te bewegen, samen oefenen op vrouw-zijn, terwijl jongens de puzzel
van man-zijn in hun eentje in elkaar passen.

9

Een jaar later zag ik Nora weer, op ons oude
schoolplein. Zij had een vriendje, een veel oudere
jongen. Ik had een nieuwe beste vriendin, Vanessa.
Mijn vriendschap met Vanessa – stabiel, gelijkwaardig,
vertrouwd – legde het fundament waarop ik al mijn latere relaties zou bouwen. We speelden niet dat we volwassen waren, we werden samen volwassen. Toen alles
op losse schroeven stond, was zij het enige dat zeker
was.
In Frances Ha (Noah Baumbach, 2012) mijmert het
titelpersonage over de ideale vriendschap. Jullie zijn op
een feestje, schetst ze, allebei in gesprek met iemand
anders. Dan vinden jullie elkaars blik. Die blik is niet
bezitterig of seksueel geladen, die blik betekent dat
jullie bij elkaar horen. “And it’s funny and sad”, zegt
Frances, “but only because this life will end.” De ideale
vriendschap is als een geheime wereld, waar niemand
iets van afweet.

10

Vijf jaar na mijn tweet over Star Trek is female
bonding hot en in het bijzonder die tussen hele

groepen vrouwen. Na een
vrouwelijke Ghostbusters
(2016) krijgen we deze zomer een ‘all female’ Ocean’s 8 voorgeschoteld, om
nog maar te zwijgen over
alle vrouwenkomedies die
de bromances en romcoms van het scherm
hebben verdrongen: een
roadtrip naar New Orleans in Girls Trip, een mislukt vrijgezellenfeestje in
Rough Night (2017), feestende moeders in Bad
Moms (2016) en de club
zingende buitenbeentjes
in de Pitch Perfect-reeks.
De hype werd ongetwijfeld aangezwengeld door
de huidige feministische
golf, maar dan eerder het
sexy feminisme van Beyoncé en de girl squad van
Taylor Swift dan de politiek geladen women’s
marches en #MeToo.
Ben ik te cynisch? Mag
ik niet klagen nu Hollywood eindelijk weer eens
scoort op de bechdeltest?
Of wordt de vriendinnenclub, bestaande uit louter
succesvolle en goedgeklede vrouwen, in deze films opgevoerd als het nieuwste item op de checklist van een
volmaakt leven? Er wordt tegenwoordig met veel genoegen gehaat op Sex and the City. De serie die in de jaren negentig een fenomeen werd, zou oppervlakkig en
al te glamoreus zijn. Een verheerlijking van het kapitalisme en ongeloofwaardig bovendien. Maar de aantrekkingskracht van Sex and the City zat nooit in de kleding
en de spullen – die kreeg je er gewoon als cadeautje bij.
Wat de serie zo sterk maakte, was de vriendschap tussen de vier hoofdpersonages, die zo verschillend waren
en toch altijd elkaar steunden. Wat de serie onovertroffen maakte, was dat de makers oprecht geïnteresseerd waren in de manier waarop die vriendschap, die
tegelijkertijd complex en doodeenvoudig was, in elkaar
stak. En dat is precies wat de nieuwe hausse aan vriendinnenfilms ontbeert.

Wordt de
vriendinnenclub,
bestaande uit
louter succes
volle en goed
geklede vrouwen,
in deze films
opgevoerd als het
nieuwste item op
de checklist van
een volmaakt
leven?

11

Jacques Rivette bouwt Céline et Julie vont en bateau (1974) heel langzaam op. De vrouwen uit de
titel, kinderen van hun tijd in een bohémien Parijs, cirkelen om elkaar heen. Ze zijn geïntrigeerd, maar kijken
de kat nog uit de boom. Ze trekken bij elkaar in en nemen, bijna als vanzelf, elkaars leven over, om uiteindelijk in een heel nieuw verhaal te belanden. Hoe krankzinnig en inventief het pad ook is dat Rivette uiteindelijk inslaat, wat vooral bijblijft is het enorme plezier dat
Céline en Julie samen hebben.
Ik kreeg de dvd van Céline et Julie jaren geleden van
een vriend. Toen hij me het cadeau gaf, zei hij wat hij
ook ooit over Heavenly Creatures had gezegd: “Ik zou
deze film zo graag zien als vrouw.” 
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Wat spoken de
moeders
’s nachts uit?
Moeders kunnen
eng zijn, juist
omdat ze zo
geadoreerd
worden of
dominant kunnen
zijn. Psycho,
Carrie, The Eyes
of My Mother,
de lijst is lang

VROUWEN EN HORRORFILMS

HAAR TANDEN IN ZIJN

Geen genre waar vrouwen zich de laatste jaren
duidelijker profileren dan in dat van de griezel
film. Alleen komt het monster in hun films
vaak van binnen. Hoe zit dat? 


DOOR MARISKA GRAVELAND

Alleen haar angstige ogen zijn zichtbaar achter het witte masker. De huid van haar gezicht is eraf gepeld. Dat
is het afschuwelijke lot van de vrouwen die in handen
zijn gevallen van de krankzinnige wetenschapper in
de Franse filosofische griezelfilm Les yeux sans visage
(1960) van Georges Franju. Deze vrouw is niet alleen
monddood maar ook gezichtsloos gemaakt. Haar identiteit is haar afgepakt. Zo zijn vrouwen decennialang
afgebeeld in genrefilms: als was in de handen van mannen met snode plannen. Ze wanen zich Pygmalion, die
een vrouw naar zijn ideaalbeeld beeldhouwde.
Met een sprong in de tijd belanden we in 2016, als
de eigenzinnige horrorfilm Raw, geregisseerd door Julia
Ducournau, in première gaat op het Filmfestival van
Cannes. De hoofdrol is voor een jonge studente die zich
nu eens niet laat beeldhouwen door mannen. Uit lust
zet ze letterlijk haar tanden in het vlees van haar mede-

studenten.
Ducournau weet zelfs empathie op te roepen voor
het sensuele kannibalisme van deze Justine. Voor haar
is een film over kannibalisme geen freakshow, maar een
manier om iets te zeggen over het veranderende meisjeslichaam.
Veel horror gaat over jonge vrouwen die hun lichaam
zien transformeren: na het bezeten lichaam van The
Excorcist (1973) en het varkensbloed dat Carrie over
zich kreeg uitgestort in Brian De Palma’s gelijknamige
klassieker uit 1976, durft Ducournau de laatste stap te
zetten en de vrouw zelf te laten beslissen over wat er
met haar lichaam gebeurt.

MONSTER

Ducournau wil het vrouwenlichaam niet mooier maken dan het is. Ze maakt geen heavenly creatures van
ze. Justine is een monster van binnen, maar wel een
monster dat je kunt begrijpen. Omdat we allemaal een
beetje monster zijn, vindt Ducournau. In interviews
vertelde ze dat ze niet wil worden neergezet als een
vrouw die vrouwenfilms maakt. Haar argument dat
ze gender overstijgt: de pijn die Justine voelt als haar

schaamhaar eraf wordt gerukt, kan door vrouw én man
gevoeld worden. Raw gaat over iemand die in geen enkele categorie wil passen. Het genre van de body horror
is voor Ducournau de perfecte vorm: via de metamorfose van het lichaam ontsnapt het personage uit het
hokje waarin ze is geplaatst. Alleen haar essentie blijft
over. Dat maakt Raw zo goed: de film ontstijgt identiteitspolitiek.

ZWACHTELS

Aan vrouwelijke gothic-horrorschrijvers was nooit een
gebrek: van Mary Shelley’s Frankenstein tot Shirley
Jacksons The Haunting of Hill House en Anne Rice’s
Interview with the Vampire. Maar vrouwen die genrefilms regisseren waren zeldzaam. En dat is dus aan het
veranderen.
Zoals Lucile Hadzihalilovic bij het sinistere Franse
drama Évolution (2015), waarin de horror niet aan de
buitenkant maar diep van binnen zit. Haar film speelt
zich af in een kustdorpje waarvan de enige bewoners
moeders en hun zoontjes zijn. Iedereen lijkt op elkaar
en de vaders zijn nergens te bekennen. Als de tienjarige
Nicholas op een dag een lijk vindt, begint hij vraagte-
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VERDER KIJKEN
HORRORFILMS
VAN VROUWEN
THE HITCH-HIKER k (1953, Ida Lupino)
BLOOD BATH (1966, Stephanie Rothman)
THE VELVET VAMPIRE (1971, Stephanie Rothman)
A NIGHT TO DISMEMBER (1982, Doris Wishman)
THE SLUMBER PARTY MASSACRE (1982, Amy Jones)
NEAR DARK (1987, Kathryn Bigelow)
BLOOD DINER (1987, Jackie Kong)
PET SEMATARY (1989, Mary Lambert)
DANCE OF THE DAMNED (1989, Katt Shea)
FREDDY’S DEAD: THE FINAL NIGHTMARE (1991, Rachel

Talalay)
TALE OF A VAMPIRE (1992, Shimako Satō)
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER (1992, Fran Rubel Kuzui)
OFFICE KILLER (1997, Cindy Sherman)
THE RAGE: CARRIE 2 (1999, Katt Shea)
AMERICAN PSYCHO (2000, Mary Harron)
TROUBLE EVERY DAY (2001, Claire Denis)
IN MY SKIN (2002, Marina de Van)
THE DEAD OUTSIDE (2008, Kerry Anne Mullaney)
THE COUNTESS (2009, Julie Delpy)
RAW

JENNIFER’S BODY (2009, Karyn Kusama)

IDA LUPINO OP DE SET VAN THE HITCH-HIKER

THE RETELLING (2009, Emily Hagins)
MY SUCKY TEEN ROMANCE (2011, Emily Hagins)
AMERICAN MARY (2012, Jen en Sylvia Soska)

VLEES

kens te zetten bij zijn overzichtelijke leven in het vulkanische oord. Waarom lijkt iedereen op elkaar? En wat
spoken de moeders ’s nachts uit?
Moeders kunnen eng zijn, juist omdat ze zo geadoreerd worden of dominant kunnen zijn (Psycho, Carrie,
The Eyes of my Mother, de lijst is lang). Évolution speelt
knap in op de angst om opgeslokt te worden door de
moeder. Roept ook slim een naargeestig gevoel op dat
zich maar moeilijk laat afschudden. Deze wereld bevindt zich ver van de onze, het is een tussenplek waar
andere regels gelden. De sterk visuele film zelf valt
evengoed tussen vErschillende genres en onttrekt zich
aan filmconventies.

CARRIE (2013, Kimberly Peirce)
SOULMATE (2013, Axelle Carolyn)
A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT (2014, Ana Lily

Amirpour)
THE BABADOOK (2014, Jennifer Kent)
HONEYMOON (2014, Leigh Janiak)
THE FALLING (2014, Carol Morley)
ICH SEH, ICH SEH (2014, Veronika Franz en Severin Fiala)

ceerde Ich seh, ich seh speelt in op een oerangst van elk
kind: de plotselinge ontdekking dat een ouder twee gezichten heeft. Een kind weet nooit hoe de vlag er bij de
grillige ouder bij hangt en moet dus altijd op z’n hoede
zijn. De beheerste regie van de beladen scènes branden
als een vergrootglas op de huid.

ÉVOLUTION (2015, Lucile Hadzihalilovic)
THE LESSON (2015, Ruth Platt)
THE INVITATION (2015, Karyn Kusama)
EGOMANIAC (2016, Kate Shenton)
PREVENGE q (2016, Alice Lowe)
THE LOVE WITCH (2016, Anna Biller)
RAW n (2017, Julia Ducournau)

AUTONOMIE

XX (2017, Jovanka Vuckovic)

Het Imagine Filmfestival liet dit jaar met het programma Kick-Ass Women ook zien dat vrouwen in genrefilms anders afgebeeld kunnen worden dan we gewend
zijn. Zo was Glass Garden (2017) van de Zuid-Koreaanse regisseur Shin Su-won een kalme vertelling over
een biologe die zich terugtrekt in het bos om mensen
met bomen te kruisen. De bizarre experimenten van de
vrouwelijke ‘waanzinnige wetenschapper’ die ze laat
zien, lopen niet uit op bloederige taferelen maar tonen
hoe moeilijk het is om je wezenlijk met een ander te
verbinden zonder jezelf te verliezen. Als iets de films
van vrouwelijke regisseurs verbindt, is het deze drang
naar autonomie. Om ogen te hebben met een eigen
gezicht, een eigen stem, en je tanden te zetten in wat je
maar wilt. 

GLASS GARDEN (2017, Shin Su-won)

VERGROOTGLAS

Ook Ich seh, ich seh (2014) van Veronika Franz en
Severin Fiala is sterk gestileerde psychologische horror,
met ook weer een prominente rol voor een moeder. Ze
heeft zwachtels om haar hoofd, zoals in Les yeux sans
visage, ditmaal als metafoor voor diep weggestopt verdriet. Een Oostenrijkse tweeling herkent hun moeder
niet meer nadat ze is teruggekeerd van een raadselachtig verblijf buitenshuis. Het door Ulrich Seidl geproduPREVENGE
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De Wachowski’s
waren het
merendeel van
hun leven in
conflict met hun
gender, Toch valt
er een rode draad
in hun oeuvre te
bespeuren die
deels voortkomt
uit hun biografie:
al hun films gaan
voorbij aan de
notie van
mannelijk en
vrouwelijk

CLOUD ATLAS

L ANA & LILLY WACHOWSKI

WEGWIJZERS NAAR EEN
ANDERE TOEKOMST

Larry en Andy Wachowski (The Matrix) werden
Lana en Lilly Wachowski. Kijken we anders
naar The Matrix en Cloud Atlas sinds de
regisseurs zussen zijn in plaats van broers?

DOOR HUGO EMMERZAEL

De aanloop naar de première van Cloud Atlas in 2012
was een zenuwslopend moment in de carrière van de
Wachowski’s. Met een budget van meer dan honderd
miljoen dollar presenteerden de regisseurs van de
iconische The Matrix-trilogie (1999-2003) een van
de duurste onafhankelijk geproduceerde films ooit gemaakt, gebaseerd op het onverfilmbaar geachte boek
van David Mitchell. Tegelijker schreven de Wachowski’s filmgeschiedenis door de transitie aan te kondigen
van Larry naar Lana. Ze werd de eerste blockbusterregisseur die openlijk als transvrouw door het leven gaat.
Andy kwam in 2016 naar buiten als Lilly.
Wat kunnen we van de twee zussen leren over gender, seksualiteit en identiteit; thema’s die niet alleen in

hun persoonlijke leven, maar vooral ook in hun films
van het begin af aan een belangrijke rol spelen? En over
de male en female gaze, en de manier waarop gender
de vorm, inhoud en eventueel politieke boodschap van
een film zou kunnen bepalen?
Gender is uiteraard niet de enige factor die een rol
speelt in de manier waarop films worden gemaakt, laat
staan hoe ze eruitzien. De Wachowski’s waren het merendeel van hun leven in conflict met hun gender, zodat
het ook nog eens lastig is om aan te wijzen waar ‘man
zijn’ ophield en ‘vrouw zijn’ begon. Toch valt er een
rode draad in hun oeuvre te bespeuren die deels voortkomt uit hun biografie: al hun films gaan voorbij aan de
notie van mannelijk en vrouwelijk.

HAPPY END

Voordat Andy en Larry Wachowski doorbraken als
regisseurs kwamen ze rond als klusjesmannen en stripboekauteurs. Ze werkten kortstondig mee aan Ectokid
(1993–1994), een door Clive Barker bedacht Marvel-

personage. Ondertussen schreven ze aan hun eerste
scenario. In het nooit verfilmde Carnivore serveert een
gaarkeuken het vlees van de rijken in een verslavende
stoofpot aan de armen. Op basis van dat script ging
Hollywoodagent Lawrence Mattis, die nu nog steeds
hun manager is, met de Wachowski’s in zee. Hun tweede script Assassins (1995) werd opgepikt door gevestigd
producent Dino De Laurentiis, maar eindigde als futloze actiefilm met Sylvester Stallone in de hoofdrol.
De teleurstelling die zij door De Laurentiis’ gesjoemel voelden, motiveerde de Wachowski’s om zelf te
gaan regisseren. Ze stonden te popelen om een vroege
versie van The Matrix te verfilmen, maar dat durfde
filmstudio Warner Bros. nog niet aan. Daarom debuteerden ze in 1996 met het goedkopere Bound. Meer
dan twintig jaar na dato onderscheidt deze neo-film
noir zich nog steeds door zijn hoofdpersonages: Jennifer Tilly en Gina Gershon spelen lesbiennes die een
overval beramen om onder een driehoeksverhouding
uit te komen. Vergeet de crashende auto aan het eind
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van Thelma & Louise (1991): Bound is een van de weinige misdaadfilms waarin lesbische hoofdpersonages een
happy end krijgen.

VASTBERADEN

Om de verhouding tussen Tilly en Gershon zo overtuigend mogelijk te verbeelden huurden de Wachowski’s
Susie ‘Sexpert’ Bright in als consultant. Dat de Wachowski’s als debuterende regisseurs in zee gingen met
een feministische auteur zegt iets over hun vastberadenheid om de lesbische relatie respectvol te verfilmen.
Wat ontbrak aan hun eigen kennis over gender en seksualiteit vulden ze aan met andermans kennis. Bound
vormde zo een blauwdruk voor de rest van hun films,
waarin personages op genuanceerde wijze worstelen
met hun identiteit.
In geen andere film komt dat zo goed tot zijn recht
als in The Matrix (1999). Daarin leert een hackende
kantoorbediende dat de wereld om hem heen een computersimulatie is die de Matrix heet. Deze Neo is uitverkoren om uit de simulatie te treden als leider in de
oorlog tussen mens en machine. Zijn transformatie van
gevangene naar herboren wezen in een veel eerlijkere,
maar ook grimmigere wereld kan voor van alles symbool staan. Zelfs de vrouwenminachtende alt-rightbewegingen hebben elementen als ‘de blauwe en rode pil’
van The Matrix ingelijfd. Maar voor anderen roept de
film voornamelijk associaties op met gendertransities
en het omarmen van queerness.

VRIJ EN ONGEBONDEN

Lana Wachowski beschrijft queerness als een “verwerping van het hier en nu en een verlangen naar de
mogelijkheden van een andere wereld.” Dat blijven de
Wachowski’s opzoeken, in al hun films en series. Zelfs
in Speed Racer (2008), een kinderfilm gebaseerd op een
populaire Japanse anime uit de jaren zestig, verwerpen ze de homogeniserende neiging van commercie
en pleiten ze voor een leven dat vrij en ongebonden is.
“Wat jij doet is kunst”, zegt de moeder van Speed, een
jongen die anders dan zijn concurrenten alleen racet
met emotie, niet uit winstbejag. Dat is het gedachtegoed dat de Wachowski’s in hun producties uitdragen:
dat het leven zelf een vorm van kunst kan zijn, als je het
maar op jouw eigen manier leeft.
Ook Bound en The Matrix kun je lezen als pre-transitiefilms waarin de hoofdpersonages zich vrijvechten
van binaire opposities. Pak Speed Racer erbij en je ziet
films over het omarmen van zelfexpressie en zelfacceptatie. De transitie naar Lana en Lilly Wachowski
weerspiegelt zich ook in Cloud Atlas. De film speelt
zich af in zes tijdvakken waarin mensen van elkaar gescheiden zijn door haat, vooroordelen en exploitatie.
Het verhaal begint in de koloniale 19de eeuw en eindigt
in een hypermodern kapitalistisch Zuid-Korea. Acteurs
Tom Hanks, Halle Berry en Hugo Weaving vertolken in
elk tijdvak personages uit een andere klasse, gender of
etniciteit. De film laat zien dat een door mensen gecreëerd onderscheid een product is van de geschiedenis.
Het overstijgen van dat onderscheid luidt de weg in
naar de toekomst.
Hoe nauw het gegeven van Cloud Atlas aansluit
op Lana’s eigen levensfilosofie blijkt uit de speech die
ze kort voor de filmpremière gaf bij het in ontvangst

33

PIONIERS
DRIE VROUWEN
( VOOR 197 7 )
Internationaal groeit de aandacht voor
vrouwelijke filmpioniers. Wie is de Neder
DOOR RONALD ROVERS
landse Alice Guy-Blaché?
Bestond er in de Nederlandse filmwereld een Wonder
Woman zoals de Franse filmmaker en producent Alice
Guy-Blaché (1873-1968)? Ook al was onze nationale
filmindustrie wat bescheidener van omvang in de
pioniersjaren van de cinema? Kent onze filmgeschiedenis
ook voorlopers die ten onrechte vergeten zijn geraakt?
Guy-Blaché is de laatste jaren aan een heuse revival
bezig. Haar werk wordt opgespoord en gerestaureerd en
er zijn verschillende documentaires over haar in de maak.
Stel je voor: Guy-Blaché was tussen 1896 en 1906
waarschijnlijk de enige vrouw ter wereld die films
regisseerde. Ze experimenteerde met geluid en kleur en
ze castte niet alleen witte mensen. Drie revoluties op een
rij. In 1906 regisseerde ze The Consequences of Feminism,
een nog steeds erg grappig filmpje over de angst voor
zelfstandige vrouwen, waarin allerlei genderrollen zijn
omgedraaid en op de hak worden genomen. In 1912 maakte
ze A Fool and his Money met alleen zwarte acteurs.
Als je in de Nederlandse filmgeschiedenis vóór pakweg
1950 op zoek gaat, ontdek je drie vrouwen. Drie maar?
Inderdaad. Na de jaren twintig duurde het tot 1977
voordat een Nederlandse vrouw een film regisseerde.
Dat was Nouchka van Brakel met Het debuut. Niet per se
omdat de Nederlandse filmindustrie zo conservatief was,
zegt filmhistorica Annette Förster, die een boek schreef
over vrouwen in de zwijgende film. Het ging gewoon niet
goed met die industrie.
Des te opmerkelijker is het dat het deze drie vrouwen
wel lukte. In 1911 was Caroline van Dommelen (18741957) de eerste Nederlandse vrouw die een film
regisseerde. Dat was De bannelingen, die ze zelf schreef
en samen met Léon Boedels regisseerde. Een van haar
films, Vrouwenoogen (1912), regisseerde ze alleen. In
tegenstelling tot Guy-Blaché, die een groot deel van haar
leven voor erkenning vocht, stond Van Dommelens naam
wel in de advertenties voor de film vermeld. Helaas zijn
geen van haar films bewaard gebleven.
Afkomstig uit een oud-acteursgeslacht gaf ze het
acteren niet op. Tussen 1911 en 1918 verscheen Van
Dommelen in zeven films. Namens de Neutrale Partij

nemen van de Human Rights Campaign Visibility
Award: “De wereld die wij ons voorstellen in deze zaal,
kan gebruikt worden om toegang te krijgen tot andere
werelden die voorheen ondenkbaar waren.” Ze pasten
deze filosofie opnieuw toe op hun Netflix-serie Sense8 (2015-2018), waarin acht compleet verschillende
mensen zich met elkaar verbonden voelen in hun strijd
tegen een kwaadwillende supermacht.
Met Cloud Atlas en Sense8 maakten de Wachow
ski’s de ultieme filmische verbeelding van identiteit en
transitie, waarin elke vorm van diversiteit een wapen
is tegen onderdrukkende machten. Vooral Sense8, met
zijn gevarieerde cast, is een mijlpaal in heterogene representatie.

ADRIËNNE SOLSER IN BET, KONINGIN VAN DE JORDAAN (1924)

stelde ze zich trouwens ook nog kandidaat voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 1918.
De enige andere filmmaakster uit de vroege Neder
landse filmgeschiedenis was Adriënne Solser (18731943), die al een imposante carrière in het revuetheater
achter de rug had toen ze in de jaren twintig vier films
maakte, waarvan ze er twee regisseerde. Die komische
‘Bet-films’ draaide om haar personage van de Jordanese
volksvrouw Bet, die ze ook op het toneel speelde. De
derde en vierde Bet-film werden geregisseerd door haar
zoon André Boesnach, die in 1928 tijdens het draaien
overleed. Het was geen geringe prestatie van Solser in
de kwakkelende filmindustrie van die tijd. Ze paste zich
uitstekend aan toen het economisch moeilijk ging, zegt
ook Annette Förster. Solser besloot zelf op het podium te
gaan staan en speelde de rol die het publiek haar tegelijk
op het doek zag spelen live na. Haar films werden een
groot succes, al regisseerde ze na de dood van haar zoon
zelf geen films meer.
De derde pionier in de Nederlandse filmindustrie was
Helen van Dongen (1909-2006), succesvol editor van
documentaires. Tussen 1925 en 1940 werkte ze samen
met Joris Ivens (onder meer aan The Spanish Earth, 1937)
en voordat ze tien jaar later stopte met werken, deed ze
de montage bij twee films van Robert Flaherty, celebrity
documentairemaker van onder meer het baanbrekende
Nanouk of the North (1922).
Drie vrouwen in een halve eeuw is een schamel
resultaat. Maar ook in het buitenland groeide het aandeel
van vrouwen in de filmindustrie pas na 1950. (En toen
hield het nog niet over.) Misschien moet je het zo zien: we
zijn in Nederland nog steeds met een lange aanloop bezig,
voordat we hopelijk binnenkort de grote sprong kunnen
wagen. Daar kunnen we Wonder Woman nog steeds goed
bij gebruiken. 

BIJEN

De Wachowski’s durfden na hun transitie nog een paar
werelden verder te denken met hun laatste film, het
geflopte Jupiter Ascending (2015). Hierin zijn hybride
post-humans gekruist met honden, bijen en andere organismen. Alles bij elkaar genomen roepen hun
films werelden op waarin personages van elk geslacht,
huidskleur en afkomst de ander proberen te accepteren. Ze zijn nieuwsgierigheid naar andere vormen van
identificatie en tonen een saamhorigheid die wij aan
het begin van de 21ste eeuw amper nog ervaren. De
films van de Wachowski’s zijn zo wegwijzers naar een
toekomst waar niet verschillen maar overeenkomsten
leidend zullen zijn. 
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Als we van 2018 en daarna het tijdperk van de
gelijkheid willen maken, dan moeten we daar
zelf iets aan doen. Te beginnen met de verhalen
die we vertellen en bekijken. Daarom hierbij
een spoedcursus vrouwelijke filmmakers voor
de moderne filmkijker. Je kijkgedrag heeft meer
invloed op welke films er gemaakt worden dan
DOOR SACHA GERTSIK
je denkt.

A WRINKLE IN TIME

Ondanks het probleem met diversiteit, heeft Hollywood altijd een oog gehad voor internationaal
talent. Een filmmaker zoals DENIZ GAMZE ERGÜVEN ,
die met haar debuut Mustang (2015) genomineerd werd
voor beste buitenlandse film, maakte dan ook haar volgende film in Hollywood. Deze heet Kings (2017), heeft
onder andere Halle Berry en Daniel Craig in de hoofdrollen en komt deze zomer uit in Nederland. Zo verging

VROUWEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN

L A AT DE ACTIVIST IN JEZELF LOS
2017 was het jaar van de vrouw. Dat zegt Time, dus
het is waar. En de bezoekersaantallen bevestigen het:
de succesvolste films hadden allemaal vrouwen in de
hoofdrol. Maar zo rooskleurig is het niet achter de camera. In Amerika werden volgens een onderzoek van de
Annenberg School for Communication and Journalism
in de afgelopen 11 jaar maar 4% van de films geregisseerd door een vrouw. En hoewel de cijfers in Europa
iets positiever zijn -één op de vijf films werd geregisseerd door een vrouw – loopt ook hier de representatie
van vrouwen achter. Dus willen we van 2018 en daarna
het tijdperk van de gelijkheid maken, dan moeten we
daar zelf iets aan doen. Te beginnen met de verhalen die we vertellen en bekijken. Daarom hierbij een
spoedcursus vrouwelijke filmmakers voor de moderne
filmkijker. En een oproep: laat de activist in je los en
kijk meer naar films van vrouwelijke filmmakers! Want
jouw kijkgedrag heeft meer invloed op welke films er
gemaakt worden dan je denkt.

tv hebben gemaakt, zoals Lena Dunham (Tiny Furniture, 2010) die verantwoordelijk was voor Girls (20122017) en Jane Campion (The Piano, 1993) met Top of the
Lake (2013). Maar onze favoriet is JILL SOLOWAY . Zij
is als showrunner verantwoordelijk voor Transparent
(sinds 2014) en I Love Dick (2016). Revolutionaire series, niet alleen om hun inhoud, maar ook omdat Soloway in de positie was om andere vrouwelijke regisseurs
aan te nemen. Dankzij haar konden we genieten van
nieuw werk van onder anderen Andrea Arnold (American Honey 2016), Kimberly Peirce (Boys Don’t Cry,
1999) en Marielle Heller (Diary of a Teenage Girl, 2015).

4

Natuurlijk mag in dit lijstje de grande dame van
de cinema niet ontbreken. Niemand is zo jeugdig
en vol energie als de 90-jarige AGNES VARDA , die al
meer dan 60 jaar actief is als filmmaker. Afgelopen jaar
maakte zij de Oscar-genomineerde documentaire Visages, Vilages met kunstenaar JR.

het ook Haifaa Al-Mansour: na haar debuut Wadjda
(2012), (de eerste film geregisseerd door een vrouw uit
en in Saudi-Arabië) maakte zij in Amerika de Frankenstein-schrijfster biopic Mary Shelley (2017).

8

Iets obscuurder, want in Nederland voorlopig
alleen te zien op filmfestivals, is de golf vrouwelijke makers uit SCANDINAVIË . Hun succes is onder
andere het resultaat van een maatregel die het Zweedse
filmfonds al heeft geïmplementeerd en het Noorse
filmfonds aan het implementeren is: het op zijn minst
50/50 verdelen van geld tussen vrouwelijke en mannelijke regisseurs. Tijdens het International Film Festival
Rotterdam mochten we het oprechte The Heart (2018)
van Fanni Metelius, het originele en oorspronkelijke
Team Hurricane (2017) van Annika Berg en het grappige
en aandoenlijke Amateurs (2018) van Gabriela Pichler
bewonderen.

1
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Laten we beginnen met de meest opvallende vrouwelijke regisseur van de afgelopen tijd. AVA DUVERNAY is de eerste zwarte vrouwelijke regisseur die, met A
Wrinkle in Time (2018), een film van meer dan 100 miljoen dollar heeft mogen regisseren. Echt hoge ogen
gooide ze met de voor een Oscar genomineerde Netflix-documentaire 13th. Andere vrouwelijke regisseurs
van films met hoge budgetten zijn Patty Jenkins (Wonder Woman, 2017), de Wachowski’s (The Matrix (19992003, Jupiter Ascending, 2015) en Kathryn Bigelow (The
Hurt Locker, 2008), waarvoor ze als eerste en enige een
Oscar voor Beste Regie won.
Om in Amerika te blijven: naast de films met grote budgetten, vinden we hier ook een levendige
indie-scene. De ongekroonde koningin hiervan is
Sofia Coppola, maar op dit moment actueler is CHLOÉ
ZAO . Haar unieke The Rider, draait momenteel in de
bioscopen, terwijl Zao werkt aan een film met recent
Oscar-winnares Frances McDormand. Mis in deze
categorie zeker ook niet Anna Rose Holmer met het betoverende debuut The Fits, en de Oscar-genomineerde
Greta Gerwig met haar debuut Lady Bird (2017).

3

Meer een tv-kijker? Er zijn een aantal vrouwelijke
regisseurs die succesvol de overstap van film naar

Dan zijn er de regisseurs op wiens films we veel te
lang hebben moeten wachten. Frustrerend, maar
niet raar in een industrie waar veel minder vrouwen
de kans krijgen om alleen al een tweede film te maken
dan mannen (volgens de boven genoemde studie regisseerden 83,7% van de vrouwelijke regisseurs nooit een
tweede film, tegenover 55,3% van de mannelijke regisseurs). Gelukkig zetten regisseurs zoals ILDIKÓ ENYEDI
door. Enyedi won met On Body And Soul (2017), waar
we 18 jaar op moesten wachten, in 2017 de Gouden Beer
in Berlijn. Ook Maren Ade (Toni Erdmann, 2016) en
Lucrecia Martel (Zama, 2017) kwamen in de afgelopen
jaren terug na veel te lang weggeweest.

Horror, het genre dat traditioneel gezien wordt
als het terrein van mannen, kent de laatste tijd
een bijzondere opleving onder vrouwelijk toezicht. Zo
draaide JULIA DUCOURNAU ’s Raw, over twee zussen
die mensenvlees niet kunnen weerstaan, afgelopen
jaar in Cannes. Net zoals de mensenvlees etende zeemeerminnen in Agnieszka Smoczynska’s The Lure of de
skatende vampier in Ana Lily Amirpour’s A Girl Walks
Home Alone At Night bijten de hoofdpersonages in Raw
niet alleen van zich af, maar zijn ze ook schokkend herkenbaar. Een welkome afwisseling voor de vrouwelijke
liefhebbers van dit genre.

Natuurlijk kunnen we het ook dichter bij huis
zoeken. Al jaren is Nederland voorloper in de hoeveelheid films die door vrouwen geregisseerd worden.
Volgens de cijfers van het Nederlandse Filmfonds werden 41,10% van de door hen in 2017 gefinancierde films
geregisseerd door vrouwen. Nederland kent dan ook
een lijst van indrukwekkende namen zoals NANOUK
LEOPOLD (wiens Cobain nu in de bioscoop draait),
maar ook Oscarwinnaar Marleen Gorris (Antonia,
1995), Mijke de Jong (Layla M., 2016), Wil Koopman
(Gooische Vrouwen, 2005), Paula van der Oest (Tonio,
2016) en Simone van Dusseldorp (Kikkerdril, 2009) die
een lange en succesvolle carrière in film hebben.
En dan is er de generatie die nu aan het begin
staat. Te beginnen met ENA SENDJARIC , die
na haar voor Cannes geselecteerde korte film Import
(2016) nu haar eerste speelfilm heeft gemaakt. Of Sarah
Veltmeyer, die onlangs voor haar korte film Kiem Holijanda (2017) in Berlijn een Kristallen Beer won. En zeker ook Thessa Meijer (De dag dat mijn huis viel, 2017),
met haar bijzondere absurdisme of Isabel Lamberti die
met Amor de mooiste korte film van 2017 maakte. Gaat
dat zien! En zegt het voort. 
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Grace Jones is de vrouw van de zomer. De
nieuwe documentaire Grace Jones: Bloodlight
and Bami laat haar zien als stijlicoon en
privépersoon, als zangeres natuurlijk, maar
vooral ook als rolmodel voor wie genderrollen
net zo fluïde zijn als haar vele talenten.
BLOODLIGHT AND BAMI

DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS

GRACE JONES

GENDERBENDER
VOOR HET WOORD BESTOND

Van sommige vrouwelijke artiesten die hun hoogtijdagen hadden in je eigen jeugd constateer je nu pas hoe
bijzonder ze waren. Joan Jett: woesteling met gitaar.
Annie Lennox van Eurythmics: grappig, oranje haar.
Grace Jones: hemel, waar haalde ze het vandaan?
Alledrie waren het genderbenders voordat de term
bestond, en op plooibare meisjes oefenden ze een geheimzinnige aantrekkingskracht uit – hokjesloos, vrij
van specifieke seksualiteit of modieuze ‘stijl’. Het vergde een verkleedfeestje om op ze te lijken, maar juist in
die berekenende overdrijving waren ze achteraf gezien
baanbrekend.

NACHTVLINDER

Grace Beverly Jones (1948, al circuleren er meerdere geboortejaren) werd als derde in een rij van zeven
kinderen geboren in Spanish Town, Jamaica. Tot haar
dertiende werd ze opgevoed door haar oma en diens
echtgenoot, ‘Master P.’, een diepreligieuze bruut die
zwoer bij de Bijbel en de kinderen sloeg. Naar eigen
zeggen dankt Jones zowel haar latere rebellie als haar
discipline aan dit slechte begin. Nooit meer zou ze zich
laten kleineren.
Herenigd met haar ouders in Syracuse, New York,
waar haar vader preekte in de Apostolische Kerk, ontstond tijdens haar studie Spaans de wens om actrice te
worden – meer dan een diepe duik in het hedonisme
van de jaren zestig leverde het niet op, maar Jones is
nog altijd positief over haar drugsgebruik: verrijkend,

zolang het niet dodelijk is. Ze bleef altijd een nachtvlinder.

SUPERMODEL

Met haar lange, atletische gestalte en geometrisch
uitgehouwen jukbeenderen was Jones te mooi en te
onverschrokken ambitieus om ongezien te blijven: begin jaren zeventig had ze een paar succesvolle jaren als
supermodel in Parijs. Maar ze wilde meer.
In 1974 tekende ze bij Island Records, en begon
een muziekcarrière die disco, new wave en reggae zou
bestrijken; voor Jones’ vier octaven reikende stem is
weinig te gek. Ze kan grommen als een man en uithalen
als een operazangeres. Cruciaal voor haar doorbraak
buiten het clubpubliek was de Franse stilist Jean-Paul
Goude, met wie ze jaren een relatie had en een zoon
kreeg, Paulo. Goude wist in foto’s, videoclips en podiumoptredens haar duistere, ambigue kwaliteiten om te
buigen tot een beeld van een krachtig man/vrouw-wezen, een heerseres die zich durfde te tooien in brede
mannenpakken, met langs een liniaal gemillimeterd
haar. Hoogtepunt van hun samenwerking was de clip
van Slave to the Rythm (1985), waarin ook volop met
raciale stereotypen gespeeld wordt.

PAK SLAAG

Haar acceptatie door de mainstream verliep niet vlekkeloos. Talkshowoptredens waren een avontuur: het
pak slaag dat ze de Britse snob Russel Harty in 1981 live

op tv verkocht is legendarisch. Wie het fragment nu
terugziet geeft haar gelijk: Harty bejegent haar als een
zeldzame diersoort.
Ook voor een filmcarrière bleek haar persoonlijkheid
na een veelbelovende start te groot. Haar rol als exotische vechtmachine May Day in de James Bond-film A
View to a Kill (1985) leidde niet tot veel substantiëlers,
hoewel ze zichzelf in Eddie Murphy’s Boomerang (1992)
uitstekend bleek te kunnen parodiëren. Probleem was
dat ze alleen angstaanjagend mocht zijn, alien – voor
haar menselijkheid was de wereld nog niet rijp.

SPACE CAPSULE

En nu? Studio 54 en MTV behoren tot het verleden, en
Grace Jones is deze maand zeventig geworden (hoewel
ze tijd ziet als een ‘space capsule’). Haar nog altijd
prachtige gezicht is iets vleziger, zachter; in talkshows
gedraagt ze zich geestig en koket, met een zangeriger
accent dan vroeger. Op het cd-hoesje van het ijzersterke bijna-comebackalbum Hurricane (2008) staat ze
aan de lopende band van een chocoladefabriek en boetseert ze mallen van haar eigen hoofd: kritisch keurend,
maar niet bang.
Interessant is haar kritiek op de jonge generatie
vrouwelijke popartiesten, ook als die haar openlijk bewonderen (Lady Gaga): ze vindt hun stemmen te vlak
klinken, hun acts te opgelegd ‘sexy’. En al heeft haar
eigen carrière volop #MeToo-momenten gekend, ze
ziet het ‘holbewonersgedrag’ van sommige mannen als
een niet uit te roeien kwaad. Er is maar één oplossing:
terugvechten. Eis je rechten op, volg je eigen agenda.
Toen een filmproducent haar aan het begin van haar
loopbaan zijn slaapkamer in lokte, vertelde ze CNN
vorig jaar, smeet ze de champagne die hij aanbood in
zijn gezicht en liep weg. De volgende dag stuurde hij
bloemen.
“De performer neemt een risico”, zegt ze in Bloodlight and Bami, de documentaire waarvoor Sophie
Fiennes haar jarenlang mocht volgen.” Het is een eenzame plek. Maar wel een fascinerende.” 
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‘Dat meisje vond
het hebben van
schaamhaar
alleen al, en dus
al helemaal het
tonen daarvan,
eigenlijk net
zoiets onge
hoords als
wanneer ze had
zitten poepen.
Grace zei in
reactie daarop:
“Maar dat is
gewoon wie ik
ben. Zo bén ik”’

SOPHIE FIENNES

SOPHIE FIENNES OVER GRACE JONES: BLOODLIGH

‘WE ZIEN EINDELIJK OP HOEVEEL VER
MANIEREN VROUWEN WORDEN KLEIN
Met Grace Jones: Bloodlight and Bami werpt
Sophie Fiennes een blik achter het kundig
opgetrokken persona dat zangeres, model en
actrice Grace Jones van zichzelf heeft
gemaakt. We zien Jones dus niet alleen
schitteren tijdens extravagante shows maar
krijgen haar ook naakt, zonder make-up en
zelfs woedend te zien. Sophie Fiennes: ‘Grace
Jones wil zich niet langer verbergen achter het
DOOR JANNA REINSMA
masker.’
Dat de Britse Sophie Fiennes een zwak heeft voor non-
conformisten is wel duidelijk. Dat bleek bijvoorbeeld in
The Pervert’s Guide to Cinema en The Pervert’s Guide to
Ideology (2006 en 2012), de eerste twee docu’s uit een
perverse trilogie met de Sloveense psychoanalytische
allesduider Slavoj Žižek als verteller. En in haar film
over kunstenaar Anselm Kiefer, Over Your Cities Grass
Will Grow (2010). Aan haar verzameling karakters met
hoofdletter K voegt ze nu zangeres, model en actrice
Grace Jones toe met Grace Jones: Bloodlight and Bami.

Grace Jones, wie was dat ook alweer? Jones was de
levensgevaarlijke, panterachtige vrouw in de Bondfilm
A View to a Kill (1985). De zangeres van een wereldberoemde cover van La vie en rose. Het hoekige model
met het kubistische kapsel en expressieve make-up dat
feesten in Parijs en New York onveilig maakte, onder
meer met Andy Warhol. De performer met waanzinnige
hoeden die al decennialang menigten trouwe fans op de
been brengt met haar disco en new wave, en recenter
ook dub en reggaeton.
Zo’n vijf jaar lang reisde Sophie Fiennes (dochter van
regisseur Martha Fiennes en zus van acteurs Joseph en
Ralph) met Grace Jones mee. Ze filmde de in Amerika
wonende maar in Jamaica opgegroeide Jones op familiebezoek in haar geboorteland, in de muziekstudio met
Sly en Robbie, tijdens het opmaken, in foto- en tv-sessies en op wereldtournee. Een van de eerste dingen die
opvalt aan Jones is haar humor. Tijdens een optreden
waarbij ze een onwaarschijnlijke hoed op heeft die de
nodige evenwichtskunst vergt, zegt ze: “Mijn moeder
had hem er al lang af gedanst.” Later noemt ze zichzelf

met die hoed “een insect uit een ander universum.”
Maar wat blijvend indruk maakt zijn haar originaliteit
en haar woede – niet voor niets heet haar laatste, in eigen beheer geproduceerde album Hurricane (2008).
Wat een opwindend iemand is Grace Jones. Als iedereen een
fractie van haar levendigheid en pit had, zou de wereld denk
ik beter af zijn. “Helemaal mee eens. Ze leeft zo speels.”
Ze staat zichzelf de vrijheid toe om heel erg zichzelf te zijn,
en dat ‘zelf’ is af en toe nogal eigenzinnig. Het lijkt daarbij
alsof ze anderen ook alle vrijheid gunt. “Mij gaf ze zeker

alle vrijheid. Ze heeft nooit geprobeerd haar invloed te
laten gelden op wat ik als filmmaker aan het doen was.
Nu ja, als kunstenaar is ze natuurlijk ook geïnteresseerd
in het experiment. Ze zag het als een uitdaging om te
kijken of ze zichzelf kon toestaan ook heel andere kanten van zichzelf te laten zien dan die het publiek van
haar kent, voorbij het imago dat ze voor zichzelf heeft
gecreëerd. Ze was bijvoorbeeld nog nooit eerder zonder
make-up gefilmd, om maar wat te noemen.”
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En u filmt haar ook nog eens naakt in de badkamer. Ook
daarin lijkt ze zich volkomen vrij in te voelen. “Toen ik

Grace de ruwe eerste versie van de film liet zien, keken
haar zoon en zijn toenmalige vriendin mee, een Frans
model. Dat meisje had een gigantische tattoo van een
tijger op haar rug, opgeschoren peroxideblond haar. Na
afloop zei ze [Fiennes imiteert een Frans accent, JR]:
‘Een goede film hoor, maar je kan toch geen schaamhaar
laten zien! C’est dégoûtant!’ Dat meisje vond het hebben van schaamhaar alleen al, en dus al helemaal het tonen daarvan, eigenlijk net zoiets ongehoords als wanneer ze had zitten poepen. Wat maar precies duidelijk
maakt dat dit meisje, dat zich heel radicaal presenteert,
zich eigenlijk netjes conformeert en onderwerpt aan
een notie van hoe het hoort. Grace zei in reactie daarop:
‘Maar dat is gewoon wie ik ben. Zo bén ik.’ En ja… Grace
is in het echt ook de hele tijd bloot. Ze is een nudist. Ze
houdt ervan bloot te zijn, ze voelt zich sterk bloot. En ze
gebruikt haar naaktheid soms zelfs als een soort wapen,
om andermans angst voor naaktheid te provoceren.”
Nadat u in 2002 een documentaire over bisschop Noel Jones had gemaakt, de broer van Grace Jones, raakte u met
haar bevriend. Zij heeft u vervolgens gevraagd om een film
over haar te maken. Waarom? “We leerden elkaar kennen

bij een diner rondom de première van die film, Hoover
Street Revival (2002). Ze was er erg over te spreken. Pas
later raakten we bevriend doordat we naar aanleiding
van die film begonnen te discussiëren over hoe de kerk
haar en haar broer gevormd had. Anders dan haar broer

HT AND BAMI

RSCHILLENDE
N GEHOUDEN’
was zij naar eigen zeggen als kind al ‘opgebrand’ door de
kerk, ze noemde dat met een zelfbedacht woord
‘church-burnt’. En ze vertelde dat ze regelmatig benaderd werd door omroepen die een tv-documentaire
over haar wilden maken, maar dat was dan nooit het
soort film waaraan zij zou willen meedoen. Dus ze vroeg
mij: waarom gaan wij geen film maken? Later vertelde
ze me dat ze niet wilde sterven zonder ooit publiekelijk
te durven zijn wie ze is, achter dat soms cartooneske,
larger than life personage dat ze zelf heeft opgetrokken.
“Als kind heeft ze in haar zeer gelovige familie veel
geweld meegemaakt. Ze beseft dat de angst die ze als
klein meisje heeft ervaren op een of andere manier haar
persona en haar performance heeft helpen vormgeven.
Maar die angst zelf is ze gaandeweg, met de jaren, eindelijk te boven gekomen. En nu wil ze zich niet langer
verbergen achter het masker dat ertoe diende haar te
beschermen. Nu ze het masker niet langer nódig heeft,
wil ze óók op een andere manier gezien kunnen worden.”

OVERAL SCHUILT
EEN PERFORMANCE IN
In het spetterende, intieme Grace Jones:
Bloodlight and Bami weet documentairemaker
Sophie Fiennes de energie van popicoon Grace
Jones perfect te vangen: springerig en all over
DOOR ALEXANDER ZWART
the place.
Ze draagt een glitterjas en een zwarte hoed die over haar
ogen valt als ze de Franse tv-studio inloopt. Opeens
is ze omringd door jonge danseressen in roze lingerie.
Terwijl ze vooraan in het midden op een kruk zit te
zingen, draaien de meisjes om haar heen in een quasistoute choreografie. Professionaliteit ten top. Maar
achteraf schreeuwt ze het in de kleedkamer uit tegen
de set-manager: “Wie heeft dit bedacht? Ik leek wel een
lesbische hoerenmadam!”
Dit is hoe we Grace Jones kennen. Een imposante
verschijning die haar mening niet onder stoelen of
banken steekt. Een vrouw die weet te beangstigen,
terwijl we haar stiekem bewonderen. Mode, make-up en
attitude zet ze precies zo in dat het feministisch theater
wordt. Haar ogen kunnen vuurspuwen terwijl haar lach
aanstekelijk schatert. De vrouw die ooit naakt op een
feest verscheen, die een talkshow-host een hengst gaf
toen ze zich genegeerd voelde. Grace Jones: Bloodlight
and Bami toont ons de diva aan het werk, maar voegt een
dimensie toe die we niet eerder zagen: het zelfinzicht dat
in haar hele performance schuilt.
Regisseur Sophie Fiennes nam eerder de Duitse
kunstenaar Anselm Kiefer onder de loep (Over Our Cities
Grass Will Grow, 2010) en zit samen met de rockheld

In een van de meest intense momenten in de film vertelt ze
dat ze wanneer ze als een furie op het podium staat, voelt
dat ze als het ware haar kwaadaardige stief-opa wordt (een
dominee) die haar en de andere kinderen thuis mishandelde. Het gekke is dat die boze, behoorlijk enge Grace – die
dus voortkomt uit iets duisters – ook bevrijdend voelt om
te zien. We zien maar zelden kwade en agressieve vrouwen
in films en als dat wel zo is, wordt de woede doorgaans snel
gevolgd door straf, schaamte, spijt of excuses. “Ik heb het

gevoel dat we nu een tijd meemaken waarin we eindelijk
gaan zien op hoeveel verschillende manieren vrouwen
worden ingeperkt en klein gehouden. Er zijn zoveel dingen die geacht worden vrouwelijk te zijn, of onvrouwelijk, terwijl het een grote open vraag is wat vrouwelijkheid is. Op het Filmfestival Cannes wordt vrouwen die
op de rode loper verschijnen opgelegd hoge hakken te
dragen. De druk om eruit te zien als een… weet ik veel,
als een Barbie, is enorm. Terwijl dat zo’n beperkte notie
van glamour is. Daarom was wat Kristen Stewart onlangs deed, in Cannes voor het oog van de camera haar
hakken uittrekken, een geweldig, groot statement.”
We willen die glazen muiltjes niet meer aan. “Precies. Ik

zie Grace haast als een archetypische, woeste, sterke
vrouw, zoals de sybille en de harpij, of beter nog: zoals
Brünnhilde, de dochter van Wotan uit Wagners Ring des
Nibelungen. Ze is de Jezebel van de familie. Grace heeft
in haar leven keer op keer de familie-eer geschonden

onder de filosofen Slavoj Žižek op tweederde van hun
trilogie over het medium film (de Perverts-serie). In Grace
Jones vindt ze haar perfecte onderwerp: fotogeniek,
theatraal, schaamteloos, exhibitionistisch. Een onder
werp dat de werkwijze van degene die haar vastlegt
lijkt te dicteren. Maar in feite heeft Jones haar evenknie
gevonden in een regisseur die niet geïnteresseerd is in de
gebruikelijke met archiefbeelden doorspekte biografie.
Het was aanvankelijk ook Jones die Fiennes benaderde
voor een samenwerking. Fiennes kreeg volledige carte
blanche. Jones hoefde geen beelden terug te zien, was
alleen benieuwd naar het eindresultaat.
Dat eindresultaat is net zo spetterend als intiem.
Fiennes versnijdt strakke super16-beelden van een
optreden in Dublin met beelden van Jones en haar
familie in Jamaica en werkbezoeken aan Parijs en New
York. Soms loopt het geluid door en gaan flarden van
een optreden hand in hand met studio-opnamen en een
gesproken reflectie op haar eiland van herkomst. Sophie
Fiennes begrijpt dat Jones’ essentie vangen niet zit in een
lineaire vertelling, maar in springerigheid. In levenslust.
All over the place zijn. Podium en privé lopen door elkaar.
Overal schuilt een performance in.
Juist door het showmanship te belichten vanuit haar
persoonlijke leven, groeit de intrige twee kanten op.
Terwijl we haar op het podium veelal tegen een gitzwarte
achtergrond met gerichte spotlights zien bewegen,
kost het steeds minder moeite er een onheilspellende
Jamaicaanse zonsondergang in te zien, hoog in de bergen.
Om met de diva zelf te spreken: “Dit is niet La vie en rose,
dit is La vie en black.”

GRACE JONES: BLOODLIGHT AND BAMI
IERLAND/VERENIGD KONINKRIJK, 2017 | REGIE SOPHIE
FIENNES | 115 MINUTEN | DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE
ZIEN VANAF 9 AUGUSTUS EN VIA

picl.nl



door alle denkbare kerktaboes met voeten te treden.
Haar bedscène met James Bond heeft een familiedrama
veroorzaakt. Haar vader, die ook bisschop was, mocht
niet meer preken. Ze heeft al die patriarchale kracht en
agressie waar ze mee opgroeide geïnternaliseerd, en alle
grenzen van datzelfde patriarchaat met diezelfde kracht
overschreden. Maar uiteindelijk, en daarmee eindigt
mijn film, krijgt zíj van haar vader het voorouderlijke
land in Jamaica, dat ooit door een orkaan verwoest was,
om een nieuw huis op te bouwen, een nieuw house of Jones. Haar geschiedenis krijgt daardoor iets van een mythisch oorsprongsverhaal: door destructie en creativiteit schept ze als het ware een nieuwe orde op de oude
patriarchale familiegrond.
“Het is trouwens interessant om te zien dat er de
laatste tijd een heleboel bozige vrouwen in films te zien
zijn. Onaardige, bitchy vrouwen, vooral moeders, zoals
in Three Billboards, Ladybird, I, Tonya en Loveless. Ze
zijn gefrustreerd, boos en bitter, en uiteraard zijn juist
zij de meest interessante personages in die films. Het
lijkt alsof het hek van de dam is, alsof de tijd van de lieve opofferende filmmoeders voorbij is en we moeders
eindelijk mogen haten.
“Maar nog even over Grace. Het is toch eigenlijk
nogal wat dat het zien van zo’n boze vrouw zo bevrijdend is?” 

TORONTO
OFFICIAL SELECTION
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EN
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THE MERCY

Tussen wal
en schip
Dit waargebeurde verhaal over amateurzeiler Donald Crowhurst, die in 1968 een poging doet om solo rond te wereld te zeilen,
toont de waanzin achter een zogenaamde
heldendaad.

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION

Isabelle Huppert als rolmodel
Het gemankeerde coming-of-age-melodrama Marvin ou la belle éducation toont de
jeugd van een homoseksueel theatertalent
op het ‘onontwikkelde’ Franse platteland en
diens latere artistieke succes in het mondaine Parijs.
De piepjonge Marvin Bijou (Jules Porier)
kijkt tijdens de wekelijkse les schoolzwemmen heimelijk en vol verlangen naar de in het
water glinsterende borstkas van een oudere
schoolgenoot. Het jochie is zich nog niet
volledig bewust van de aanleiding voor zijn
spontane sensaties. De lokale pestkop daarentegen wel: in de wandelgangen en op het
schoolplein wordt Marvin uitgemaakt voor
‘het flikkertje’. Van zijn familie kan hij evenmin op weinig begrip rekenen: in de beduimelde gezinswoning, gelegen in een dorpje
in de Franse Vogezen, wordt homoseksualiteit als ‘onnatuurlijk’ gezien. In deze arbeidersomgeving waar alcohol rijkelijk vloeit en
frituren behoort tot de dagelijkse bezigheden, is weinig ruimte voor vrijdenkers, zo
wordt gesuggereerd.
Gelukkig geeft de nieuwe schooldirectrice
Marvin de ruimte om zich bij een cursus theaterimprovisatie te etaleren als acteertalent.
Met verve speelt hij de dagelijkse banale perikelen van zijn alcoholistische vader en
lankmoedige moeder na. Deze episode vormt
de opmaat naar het volgende hoofdstuk des
levens: een studie aan een gerenommeerde

KORT

theateropleiding in Parijs, waar de theatermaker in spé een stuk schrijft dat is gebaseerd op zijn getroebleerde jeugd. Maar eerst
flirt de in armoede opgegroeide protagonist
(nu vertolkt door Finnegan Oldfield) nog met
een rijkere oude man en de bijbehorende decadente levensstijl. Waarop hij zijn tweede
vrouwelijke rolmodel leert kennen: Isabelle
Huppert (Huppert speelt Huppert).
Filmmaker Anne Fontaine (Coco avant
Chanel) schakelt in haar nieuwe film telkens
tussen de jonge Marvin en zijn oudere zelf,
die zijn naam uiteindelijk verandert in Martin Clément – dat klinkt chiquer en past beter bij Parijs. De film draait ook om het ontvluchten van je afkomst, of van je klasse. In
Parijs discussieert men over het wezenlijke,
over Samuel Beckett, terwijl ze in de Vogezen
maar wat aanrotzooien.
Fontaine, die het scenario schreef met
Pierre Trividic, schroomt niet de verschillen
tussen stad en platteland op cartooneske
wijze uit te lichten. Dit resulteert in een potsierlijk coming-of-age-melodrama waarin
dooddoeners over het opgroeien als homoseksueel niet worden geschuwd.

Wat bezielt iemand om een schijnbaar onmogelijke missie op te pakken? James Marsh
duikt in die vraag met The Mercy, een weergave van het waargebeurde verhaal van Donald Cromhurst, een Britse amateurzeiler en
uitvinder die in 1968 een poging ondernam
om als eerste solo rond de wereld te zeilen.
In de hybride documentaire Man on Wire
(2008), nog altijd Marsh’ beste film, onderzocht de regisseur al eens eerder een waargebeurd verhaal over een man met een onstuitbare aandrang het ongelofelijke te
volbrengen. Maar het grote verschil tussen
zijn de hoofdpersoon van die film – koorddanser Philippe Petit, die in 1974 huppelde
over een dunne lijn tussen de Twin Towers in
New York – en Crowhurst is de afloop: Petit
was victorieus, Crowhurst gaat ten onder.
Ja, daarmee geef ik het einde van de film
weg. Maar een vijftig jaar oude gebeurtenis
kun je moeilijk spoilen, en de teloorgang van
Crowhurst is de sine qua non van de film.
Marsh toont zich er ook terdege van bewust
dat (zeker in thuisland Engeland) een groot
deel van zijn publiek het lot van Crowhurst al
zal kennen: The Mercy krijgt al heel vroeg een

melancholische ondertoon, nog ruim voordat Crowhurst überhaupt de open zee op
gaat. Ook Colin Firth speelt de optimistische
‘can-do-spirit’ van zijn personage, die zijn
oudste zoon voorhoudt dat “dromen de
zaadjes van handelen zijn”, in die vroege scènes als een dun laagje vernis op een diep gevoel van wanhoop.
Hoe sterk Firth zijn rol ook speelt, zijn
casting is de grootste misleiding die The
Mercy pleegt. De acteur is ruim twintig jaar
ouder dan Crowhurst was toen hij zijn hachelijke onderneming begon. De film toont
een moegestreden man van late middelbare
leeftijd, die nog één keer iets groots wil ondernemen. In werkelijkheid was hij een man
van 35 die zijn vrouw en vier kinderen achterliet voor een krankzinnig avontuur.
Die echtgenote, Clare (Rachel Weisz),
komt er in The Mercy nogal bekaaid vanaf. Ze
mag vooral proberen dezelfde valse hoop op
te houden voor die vier jonge kinderen. Ondertussen doet PR-man Rodney Hallworth
(David Thewlis) manmoedige pogingen om
Crowhursts verhaal te verkopen als een optimistisch relaas over een underdog die er toch
komt. Een verhaal dat gebaseerd is op verzinsels van Crowhurst, die een fictieve koers
rond de kaap doorgeeft aan het thuisfront
terwijl hij in werkelijkheid rondjes drijft op
de Atlantische Oceaan in zijn lekke, zelfgebouwde trimaran, de ‘Teignmouth Electron’.
Die gekte op zee biedt een intrigerend tegenwicht tegen de vele overlevers.
JOOST BROEREN-HUITENGA

THE MERCY

GROOT-BRITTANNIË, 2018 | REGIE

JAMES MARSH | MET COLIN FIRTH, RACHEL WEISZ | 112
MINUTEN | DISTRIBUTIE SPLENDID FILM | TE ZIEN VANAF
5 JULI 

OMAR LARABI

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION
FRANKRIJK, 2017 | REGIE ANNE FONTAINE| MET JULES
PORIER, FINNEGAN OLDFIELD, ISABELLE HUPPERT |
115 MINUTEN | DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE ZIEN VANAF
5 JULI EN ONLINE VIA
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THE MERCY

MORE HUMAN THAN HUMAN
Tommy Pallotta & Femke Wolting | “Wat werkelijkheid is over slimme computers en robots,
is filmisch vaak niet zo interessant. Wat filmisch wel interessant is, beschrijft niet de werkelijkheid, of in ieder geval een heel verdraaide
werkelijkheid. Dat wreekt zich in More Human
Than Human.” (Bennie Mols in de Filmkrant
#410)

ADRIFT
Baltasar Kormákur | In dezelfde week dat The
Mercy (zie boven) Colin Firth in z’n eentje de
oceaan op stuurt, treft tieneridool Shailene
Woodley hetzelfde lot. De IJslandse regisseur
Kormákur bewees in 2012 met The Deep al
prima overweg te kunnen met het ‘alleen op
zee’-genre en doet het nu dunnetjes over met
dit waargebeurde verhaal. Dat het een verfilming is van het boek dat Tami Oldham Ashcraft
zelf over haar barre tocht uit 1983 schreef, geeft
al iets weg over de afloop.

RITA & KROKODIL 2
Siri Melchior | De veelvuldig bekroonde Deense
kinderanimatie krijgt een vervolg met negen
nieuwe avontuurtjes van de koppige Rita en de
hongerige krokodil die in haar badkuip (en/of
haar fantasie) leeft.

TE ZIEN VANAF 5 JULI 

TE ZIEN VANAF 5 JULI 

vervolg en ook de door Emily Blunt gespeelde,
idealistische FBI-agent die daarin centraal
stond, is van het toneel. Blijven over: Brolin en
Benicio del Toro die de strijd tegen de drugskartels laten escaleren en een tienermeisje dat
onschuldig slachtoffer dreigt te worden.
TE ZIEN VANAF 5 JULI 

TE ZIEN VANAF 5 JULI 
SICARIO: DAY OF THE SOLDADO

SICARIO: DAY OF THE SOLDADO
Stefano Sollima | “No rules this time”, gromt
acteur Josh Brolin in de trailer voor dit tweede
deel van wat, na het onverwachte succes van
Sicario in 2015, een drieluik moet worden.
Regisseur Denis Villeneuve bedankte voor dit

THE FIRST PURGE
Gerard McMurray | Na drie films waarin de jaarlijkse ‘purge’ – een periode van twaalf uur
waarin in Amerika alle wetten worden opgeschort – een voldongen feit was, duikt deze prequel nu in de oorsprong van de maatregel. Met,
afgaand op de trailer, naast volop grof geweld
opnieuw ook een flinke dosis cynisch commentaar op de actuele ‘stand van het land’.
TE ZIEN VANAF 5 JULI 
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TIERE

Hallucinante beeldenpuzzel
Met de ontregelende logica van een nachtmerrie toont regisseur Greg Zglinski de afbrokkelende relatie een welgesteld echtpaar. Ze lijken zelfs niet langer in dezelfde
realiteit te leven.

TIERE

Hoe goed kennen we elkaar eigenlijk? Als de
mens met zijn driften, emoties en grilligheden voor zichzelf al een mysterie is, hoe
moet dat dan wel niet voor een ander zijn? Is
het mogelijk om een ander werkelijk te kennen? Wie op Greg Zglinski’s zwartkomische
psychohorror Tiere afgaat, zal die vraag
waarschijnlijk negatief beantwoorden. Gebaseerd op een tien jaar oud scenario van de
in 2007 overleden filmmaker Jörg Kalt, filmt
de Zwitsers-Poolse regisseur die onmogelijkheid de ander te kennen als een hallucinante, vervreemdende beeldenpuzzel,
waarin het welgestelde Oostenrijkse echtpaar Nick (Philipp Hochmair) en Anna (Birgit Minichmayr) na een auto-ongeluk in een
Lynchiaanse schemerwereld terechtkomt.
Aan het begin van de film zijn ze nog
voortvarend. Nick en Anna staan aan de
vooravond van een halfjarige sabbatical in
een Zwitsers buitenhuis. Hij wil er nieuwe
recepten scoren voor zijn restaurant, zij gaat
er eindelijk haar roman voltooien. Hun
ruime Weense appartement verhuren ze
voor die periode aan Mischa (Mona Petri),
een vlotte vrouw die op de planten en goud-

TRIO – DE JACHT OP EEN
LEGENDARISCHE SCHAT
Eva Dahr | Na drie (niet in Nederland uitgezonden) tv-seizoenen vol avonturen krijgen de drie
tieners die centraal staan in de Noorse reeks
Trio hun eigen speelfilm. Een vleugje Indiana

vissen past. So far, so good. Maar al in de
introductie van de drie personages sluimert
iets ongrijpbaars. De goedlachse Nick staat
te zwaaien met een keukenmes wanneer hij
aan het publiek wordt geïntroduceerd. De
vriendelijke Anna reageert uit het niets bits
op een vraag van Mischa, die op haar beurt
weer een dubbelganger lijkt van de bovenbuurvrouw die niet alleen een kortstondige
affaire met Nick onderhield, maar zich in
het openingsshot uit het raam wierp. Dood.
Niets lijkt te kloppen in de wereld van
Tiere. En al helemaal niet meer wanneer
Nick en Anna onderweg naar hun Zwitserse
onderkomen een schaap aanrijden en hun
leven steeds absurdere vormen aanneemt:
zelfmoord plegende vogels teisteren het
Zwitserse buitenhuis, de buurtkat begint
met Anna te praten en zelfs de tijd maakt
constante gekke sprongen. Met duidelijke
echo’s van paranoiameesters als Hitchcock
en Polanski toont Zglinski deze steeds verder afbrokkelende realiteit. Al komen we er
nooit helemaal achter hoe de vork precies
in steel steekt. Zijn het de traumatische naschokken van het auto-ongeluk? Onuitgesproken relatieproblemen die Nick en Anna
steeds verder uit elkaar laten groeien en de
werkelijkheid op losse schroeven zet? Of is
het allemaal een groot metaspel met fictieve lagen? Want voor mensen die de grip
op de werkelijk aan het kwijtraken zijn, tonen Nick en Anna zich ook opvallend zelfbewust: “Kan het niet gewoon zijn dat jij dit
allemaal droomt”, zegt Nick tegen zijn geliefde, na het zoveelste nachtmerriescenario.
Dromen in dromen, verontrustende persoonsverwisselingen en griezelige verdubbelingen: Tiere ontvouwt zich met de logica
van een nachtmerrie of een psychoanalytisch sprookje. Hoe meer we te weten komen over Nick en Anna, hoe minder we ze
gaan begrijpen. Hoe goed kennen we elkaar
eigenlijk?
GUUS SCHULTING

TIERE

ZWITSERLAND/OOSTENRIJK/POLEN, 2017 |

REGIE GREG ZGLINSKI | MET BIRGIT MINICHMAYR,
PHILIPP HOCHMAIR, MONA PETRI | 95 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 5 JULI 

Jones, een beetje Spy Kids, een snufje De vijf op
avontuur. De avonturenfilm voor oudere kinderen en vroege tieners wordt zowel in de originele
Noors gesproken versie als een Nederlandse
nasynchronisatie uitgebracht.
TE ZIEN VANAF 5 JULI 

SHOW DOGS
Raja Gosnell | Regisseur Gosnell is, na twee
Scooby-Doo films en het pijnlijk niet-grappige
Beverly Hills Chihuahua, een expert in “komedies” met pratende honden. Dit keer is het een
politiehond, rottweiler Max, die undercover gaat
bij een hondenshow. In de VS werden kort na de
première twee scènes verwijderd na klachten
over een reeks grappen waarbij Max in zijn testikels wordt betast.
TRIO - DE JACHT OP DE LEGENDARISCHE SCHAT

TE ZIEN VANAF 11 JULI 

DISOBEDIENCE

DISOBEDIENCE

spanningen te laten zien, zonder te vertellen
wat hier aan de hand is. Er is de onvermijdelijke dinertafelscène die geen misverstanden
laat bestaan over wat iedereen denkt, maar
ook in kleine kring voel je dat er iets niet
goed zit.
Het zou kunnen dat Lelio juist voor een
Sebastian Lelio toont een verboden liefde
meer conventionele vorm heeft gekozen – de
in een orthodox-joods milieu in Londen.
voorzichtige blikken over en weer, de dinertafelscène, de liefdesscène in het hotel, het
‘Of man’s first disobedience and the fruit of
vertrek met de taxi – om de filmtaal die altijd
that forbidden tree’, begint de eerste zin van
John Miltons Paradise Lost. Disobedience van gereserveerd was voor heterorelaties, nu te
Sebastian Lelio (Oscarwinnaar met Una mujer gebruiken voor de relatie tussen twee vroufantástica) begint met een voordracht van een wen. Dat zou verfrissend zijn.
Maar de film is niet zelfbewust genoeg om
oude rabbijn over de engelen (van geen kwaad
bewust), de dieren (volgen hun instinct) en de je van die gedachte te overtuigen. Dis
obedience maakt de indruk plichtsgetrouw
mens (daartussenin, want vrije wil). Is de
mens Zijn kroon op het werk of waren we een de juiste knoppen in te drukken om ons het
verhaal over deze twee vrouwen te kunnen
nagedachte, vraagt de rabbijn. Waarna hij
dood neervalt. Lichtjes over de top en deus ex vertellen. Dat verschil lijkt klein, maar het
doet ertoe. In de eerste variant ben je een
machina als je het dramaturgisch bekijkt,
filmmaker. In de tweede vertel je een vermaar de rest van de film is bescheidener.
haaltje met beelden.
Wanneer Ronit Krushka (Rachel Weisz)
vanuit de VS in Londen arriveert voor de beRONALD ROVERS
grafenis van haar vader, is snel duidelijk dat
de orthodox-joodse gemeenschap vindt dat
DISOBEDIENCE ENGELAND/IERLAND/VERENIGDE
Ronit het paradijs net als Adam en Eva uit
STATEN, 2017 | REGIE SEBASTIAN LELIO| 114 MINUTEN |
vrije wil verlaten heeft. Ze mag logeren in het MET RACHEL WEISZ, RACHEL MCADAMS, ALESSANDRO
huis van Dovid Kuperman (Alessandro NiNIVOLA | TE ZIEN VANAF 12 JULI 
vola), de ‘spirituele zoon’ en gedoodverfd
opvolger van de rabbijn, en zijn vrouw Esti
DISOBEDIENCE
(Rachel McAdams), maar verder zit niemand
FILMSCHUUR HAARLEM,
op haar te wachten.
14 JULI 16.30 UUR | RONALD ROVERS
De film neemt de tijd om de onderlinge

Twee vrouwen

OP STAP MET DIRK SCHEELE
Bert Pentraat | Al 25 jaar toert Dirk Scheele
met zijn kinderliedjes langs de Nederlandse
theaters. Inmiddels zijn z’n muzikale avonturen
ook te volgen op Nickelodeon en razend populair
op YouTube. Een bioscoopfilm bleek de logische
volgende stap.

SKYSCRAPER
Rawson Marshall Thurber | Met Dwayne ‘The
Rock’ Johnson in de hoofdrol weet je inmiddels
wat je krijgt: vet aangezette actie met een even
vette knipoog. Dat zal niet anders zijn in dit
spektakelstuk, waarin zijn personage een bevei-

TE ZIEN VANAF 12 JULI 

PLUISJE
Arni Asgeirsson | In deze IJslands/Belgische
kinderanimatie moet de jonge kieviet Pluisje in
zijn eentje de barre tocht naar het zuiden maken,
wanneer zijn trekvogel-familie (inclusief vriendinnetje Ploveria) hem per ongeluk achterlaat.
Gelukkig maakt het dappere vogeltje nieuwe
vrienden die hem helpen bij de uitdagende reis.
TE ZIEN VANAF 12 JULI 

PLUISJE
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QUE DIOS NOS PERDONE

Klopjacht tijdens zinderende zomer
Wat op papier een dertien-in-een-dozijn
thriller lijkt over een seriemoordenaar en de
agenten die op hem jagen, blijkt in de uitvoering een stuk slimmer en complexer.
De eerste gruweldaad die we zien in de
Spaanse thriller Que Dios nos perdone, wordt
niet gepleegd door de seriemoordenaar
waarop in de rest van de film gejaagd zal
worden, maar door één van de twee rechercheurs die zich in die zaak vastbijten. Op
hardhandige wijze wordt rechercheur Alfaro
(Roberto Álamo) aan de kijker geïntroduceerd: op bewakingsbeelden zien we hoe hij
een collega-agent volledig lens slaat. “We
liggen elkaar niet”, is zijn stugge uitleg als hij
terugkomt op kantoor na een paar weken te
zijn geschorst.
Pas daarna vindt de eerste in een reeks
moorden en verkrachtingen van bejaarde
vrouwen plaats, de zaak waarin Alfaro en zijn
partner Velarde (Antonio de la Torre) zich
vastbijten. De sociaal onhandige Velarde
heeft ook zo zijn problemen, waarvan het feit
dat hij flink stottert het meest in het oog
springende is. De hijgerigheid waarmee hij
op de eerste plaats delict aan de schouwarts
blijft vragen of het slachtoffer is verkracht,
laat een vieze nasmaak achter bij de kijker.
En bij veel van zijn collega’s.
Kortom: zowel Alfaro als Velarde weten

misschien net iets té goed wat die seriemoordenaar waar zij achteraan zitten beweegt. Geen wonder dat zij zich als terriërs
vastbijten in de jacht, in de snikhete Madrileense zomer van 2011. Regisseur Rodrigo
Sorogoyen en zijn coscenarist Isabel Peña
kozen dat jaar niet voor niets. De stad was
destijds in de greep van zowel de grootschalige protesten tegen de bezuinigingen die bekend kwamen te staan als de beweging 15-M,
maar ook van een aanstaand bezoek van de
Paus. Twee tegenovergestelde krachten die
beide zorgen voor massa’s mensen op straat
en overkokende emoties, twee elementen die
Sorogoyen slim inzet tijdens een indrukwekkend gefilmde, aangehouden achtervolging.
Maar voor het grootste deel draait Que
Dios nos perdone niet direct om de jacht op
de moordenaar. Die vormt de kapstok, waaraan Sorogoyen gewichtiger zaken ophangt:
die politieke en maatschappelijke lijntjes in
het straatbeeld, en vooral de karakterstudies
van zijn twee hoofdpersonages. Ze beginnen
als clichés van het politiegenre – de gewelddadige agent, de autistische detective –
maar krijgen gaandeweg meer complexiteit.
Met hen groeit ook de stijl van de film mee:
het begint met onrustige handheld-beelden
die we van zoveel thrillers gewend zijn, maar
krijgt gaandeweg meer bravoure, met een
zinderende ontsnapping in één shot als

QUE DIOS NOS PERDONE

ligingsexpert is die zijn familie moet redden uit
de hoogste wolkenkrabber ter wereld wanneer
die in brand vliegt.
TE ZIEN VANAF 12 JULI 

hoogtepunt. Zo levert Sorogoyen in zijn
tweede speelfilm een zelfverzekerd lesje
genrefilmmaken: zó maak je van een dertien-in-een-dozijn thriller iets grootsers.
JOOST BROEREN-HUITENGA

QUE DIOS NOS PERDONE

SPANJE, 2016 | REGIE

RODRIGO SOROGOYEN | MET ANTONIO DE LA TORRE,
ROBERTO ÁLAMO | 126 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CHERRY PICKERS | TE ZIEN VANAF 12 JULI EN ONLINE
VIA

picl.nl



THE PLACE

Orakel in
een café
In de sobere psychologische thriller The Place
begaan gewone mensen uit vrije wil de afschuwelijkste dingen. Althans, uit vrije wil?
Waar eindigt die? En waar begint dwang?
In de Italiaanse film The Place zien we hoe
ver mensen durven te gaan om hun wensen
te laten uitkomen. Wat ben je bereid een ander aan te doen in ruil voor je eigen geluk? In
de film zit een man achterin een café dag en
nacht gunsten te verlenen. Of eigenlijk onmogelijke wensen te vervullen. Hij kijkt in
zijn boek en geeft zijn ‘klanten’ opdrachten,
die ze niet willen uitvoeren, maar die ze toch
verrichten. Een oude dame maakt een bom
om een café op te blazen. Verwijtend vraagt
ze aan De Man: “Dwingt u iedereen zulke
vreselijke dingen te doen?” Het antwoord is
nee, terwijl een politieagent iemand het ziekenhuis moet inslaan en een vader een kind
moet vermoorden. De oude dame impliceert
chantage, maar zo simpel is het niet. Zij deed
zich die chantage namelijk zelf aan.
Eerder maakte de Italiaanse regisseur
Paolo Genovese de komedie Perfetti sconosciuti (2016), over de geheimen die onze
smartphone herbergt. Die film speelde zich
volledig af tijdens een diner bij vrienden
thuis. De geforceerde plot werd verbloemd
door het sterke spel van steracteurs als Alba
Rohrwacher. Met deels dezelfde cast maakt
Genovese nu opnieuw een ensemblefilm aan

WIJ
Rene Eller | “Door zijn uitleggerige scenario
zuigt Ellers speelfilmdebuut, gebaseerd op de
gelijknamige shockroman van Elvis Peeters, het
gif uit alle gedurfde momenten. Want er is geen
grotere buzz kill dan onbegrepen jongeren die
aan hun ouders of andere autoriteiten moeten
uitleggen hoe onbegrepen ze zijn.” (Hugo
Emmerzael in de Filmkrant #409)

ANT-MAN AND THE WASP

LAURA VAN ZUYLEN

THE PLACE

ITALIË, 2017 | REGIE PAOLO GENOVESE |

105 MINUTEN | MET VALERIO MASTRANDREA, ALBA
ROHRWACHER | DISTRIBUTIE PARADISO FILMED
ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 12 JULI 

THE PLACE

DE KLEINE HEKS
Mike Schaerer | Verfilming van het wereldberoemde kinderboek van de in 2013 overleden
Duitse schijver Otfried Preußler, dat al in 1957
verscheen, over een “pas” 127 jaar oude heks die
haar heksigheid moet zien te bewijzen, geholpen door haar wijze raaf Abraxas.
TE ZIEN VANAF 18 JULI 

TE ZIEN VANAF 12 JULI 

ANT-MAN AND THE WASP
Peyton Reed | Het filmuniversum van stripgigant Marvel begint zich inmiddels in
Escher-achtige kronkels te draaien. Nog geen
drie maanden nadat in de meest recente Avengers-film (spoiler!) de helft van de wereldbevolking werd weggevaagd, is er in dit nieuwste

tafel over de duistere kanten van de mens.
Maar dit keer staan de acteurs in een fascinerendere psychologische thriller.
In The Place, gebaseerd op de Amerikaanse tv-serie The Booth at the End, functioneert De Man als een psycholoog bij wie
mensen hun hart luchten en aan wie zij hun
geheimen vertellen. De film is sober en intiem. Uitsluitend in dialogen wordt de spanning opgebouwd. Soms grijpen de verhalen
even in elkaar als in een puzzel. Wanneer de
oude dame vertelt waar ze haar bom zal gaan
plaatsen, realiseren wij ons, samen met De
Man, dat dit hetzelfde café is waar twee andere personages een date hebben.
Zo ondervraagt de film ook onze empathie. Een gestorvene die je niet kent, kun je
makkelijker van je afzetten dan de dood van
een bekende. Valerio Mastrandrea als De
Man verandert zijn spel subtiel gedurende de
film. Eerst is hij keihard, maar gaandeweg
krijgt hij een melancholieke houding en lees
je moedeloosheid in zijn gezicht als hij ziet
waartoe mensen in staat zijn. De serveerster,
gespeeld door de onweerstaanbare Sabrina
Ferilli, helpt hem te smelten. Zij zingt mee
met de jukebox, met de seventies-hit Sunny
van Boney M. Zij doet geen wens en is alleen
in hem geïnteresseerd.
Wie is deze man? Een orakel? Mephisto?
God? Of een spiegel? We blijven ernaar gissen. Het boek waaruit hij zijn opdrachten
haalt, is een gouden greep. Het duidt op de
mogelijkheid dat De Man een doorgeefluik is
van iets groters en daarmee de regie niet volledig zelf in handen heeft. Genovese daagt
ons uit ons eigen morele kompas onder de
loep te nemen. Een van zijn overtuigingen is
duidelijk: ‘Ik had geen keus’ snijdt geen
hout. Keuzes heb je altijd, ook als je ze niet
wilt maken.

DE KLEINE HEKS

avontuur van Ant-Man, de superheld die van
formaat kan veranderen, en zijn nieuwe sidekick
The Wasp niets aan de hand: de film speelt zich
daarvóór af.
TE ZIEN VANAF 18 JULI 

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Ol Parker | Meestal is de uitroep ‘here we go
again’ in het Engels een uiting van irritatie of,
ten beste, berusting in het onvermijdelijke.
Maar met Abba in de achtergrond kan het ook
prima dienst doen als ondertitel voor dit vervolg
op de exact tien jaar oude musicalhit. Destijds
trok heldin Sophie naar een Grieks eiland in de
hoop uit te vogelen wie haar vader was; inmid-

TENTOONSTELLING
en ﬁlmprogramma
tot en met 2 september
'fenomenaal Van Warmerdam-universum'
NRC Handelsblad ««««
'...schi erende afdaling in zijn eigen hoofd. Neem er de jd voor.'
De Volkskrant «««««
'Prikkelend en ingenieus. Zoals werkelijk álles in L'histoire kapu .'
Het Parool

Eye Filmmuseum
presenteert

D e F i l m k ra nt steunt het

vak

ant

iep

ark

Bi o Va ka nt i e oord
jij toch ook?

ALEX VAN WARMERDAM

L'histoire kaputt

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!
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MEKTOUB, MY LOVE: CANTO UNO

We zijn van niemand
Net als in zijn bedwelmende liefdesverhaal
La vie d’Adèle is alles zinnelijk in Mektoub,
My Love: Canto Uno.
EL PRESIDENTE

EL PRESIDENTE

Blufpoker in tijden van Trump
Uiterlijke schijn bepaalt het politieke spel in
El presidente. Maar het huidige politieke
klimaat werkt niet in het voordeel van deze
film over een nieuwe Argentijnse president.
In fictie moet de werkelijkheid beter kloppen
dan in het echt – een van de stelregels voor
het bedenken van een verhaal. Met andere
woorden: het excuus dat iets onwaarschijnlijks echt gebeurd is, betekent bij lange na
niet dat je er als lezer of kijker in meegaat.
Het is zelfs een reden om af te haken. De lat is
daarmee met terugwerkende kracht hoog
gelegd voor Santiago Mitre’s politieke drama
El presidente. Gedraaid in 2016, in een wereld
die ver leek van Trump als de 45e president
van de Verenigde Staten. Voordat fake news
trending was. Kom dan in 2018 nog maar
eens aanzetten met een politieke film die
echter dan echt moet overkomen om een publiek te boeien. Want wat is nog echt?
Maar de inmiddels rap veranderde werkelijkheid is niet het grootste probleem van El
presidente, waarin gelijk aan Trumps situatie
het zakelijke en het privéleven van de Argentijnse president Hernán Blanco door elkaar
beginnen te lopen.
Blanco is een man van het volk, nog maar
zes maanden geïnstalleerd en op weg naar
zijn eerste politieke top. In het Chileense La
Cordillera komen hij en de andere Zuid-
Amerikaanse leiders samen voor een conferentie, onder toeziend oog van de verzamelde internationale pers. Een belangrijk
podium voor deze nieuwbakken president,
maar uitgerekend dan verschijnt zijn dochter
ten tonele. Politieke ambities komen in de
knel met familiebelangen. Maar wat een
sleutelmoment in de film had moeten zijn,
luidt het moment in waarop alles juist on-

duidelijk en schimmig wordt. De mystieke
sfeer die Mitre hier aanvankelijk nastreeft,
wordt gaandeweg een blok aan zijn been.
Zelfs wanneer hij dit blok afschudt en het
verhaal vervolgt met politieke afspraken,
laat dat alleen maar nog meer vragen achter.
Niet alleen wat dit uitgebreide zijspoor allemaal te betekenen had, maar ook op logistiek
vlak: hoe kan een president zo veel verstek
laten gaan tijdens een politieke top?
Wat nog het meest in El presidente’s voordeel pleit, is het prestige dat het uitstraalt.
Hotels op besneeuwde bergtoppen, een gelikte cameravoering, de House of Cards imiterende score van Alberto Iglesias (Pedro Almodóvars vaste componist), de ZuidAmerikaanse sterrencast met Ricardo Darín
(The Secret in their Eyes; Truman) in de
hoofdrol en onder meer Paulina García (de
titelheldin in Sebastián Lelio’s Gloria),
Alfredo Castro (de mannelijke muze van de
Chileense regisseur Pablo Larraín) en veel
andere bekende gezichten in bijrollen, de selectie voor Cannes’ tweede competitieprogramma Un Certain Regard.
Het straalt allemaal af op deze film. En zo
zorgen factoren die deels buiten het verhaal
liggen nog voor een grootse, zij het onbedoelde, uitspraak over het huidige politieke
spel: inhoudelijk rammelt het, maar genoeg
blufpoker en uiterlijke schijn is tegenwoordig meer dan het halve werk.
ALEXANDER ZWART

EL PRESIDENTE

ARGENTINIË/FRANKRIJK/

SPANJE, 2017 | REGIE SANTIAGO MITRE | 114 MINUTEN |
MET RICARDO DARÍN, DOLORES FONZI, PAULINA GARCÍA
| DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 19 JULI EN
ONLINE VIA

picl.nl



dels is ze zelf zwanger en duikt ze in het verleden van haar moeder.

TE ZIEN VANAF 25 JULI 

IDEAL HOME
Andrew Fleming | Steve Coogan en Paul Rudd
spelen de flamboyante televisiekok Erasmus en

MEKTOUB, MY LOVE: CANTO UNO

ongeschreven schrijfwet dat personages een
of andere ontwikkeling moeten doormaken.
Kechiche doet wel meer dingen die tegendraads zijn in hun ‘oppervlakkigheid’. Hij
zoomt heerlijk schaamteloos in op voluptueuze billen, borsten en heupen, filmt bij
laagstaande zon, gebruikt klassieke muziek
en tegenlicht om de sfeer te verhogen. Een
groot deel van de breed uitgesponnen film
wordt gevuld met versierpogingen en bijbehorende nietszeggende gesprekjes. Iedereen
glimlacht, drinkt champagne, deelt elkaars
geliefde zonder jaloezie. “We zijn van niemand”, zegt een van de vrouwen. Overspel
wordt door de vingers gezien. ‘Amuser’ is
wat ze willen, en wat ze doen.
De feestende vakantievierders, veel van
Tunesische afkomst, leven in een soort tussentijd waar de echte wereld even op afstand
is. Het is een nostalgische terugblik op een
levensfase en een tijdperk zonder grote zorgen. De kater die volgde moet je er zelf bij
denken. Misschien komt deze aan bod in het

vagante eetfestijnen en zorgeloze seksleven.
Regisseur/scenarist Fleming verwerkte zijn
eigen ervaringen als homo-vader in deze komedie.

TE ZIEN VANAF 19 JULI 

HOTEL TRANSYLVANIA 3
Genndy Tartakovsky | Na twee films als overwerkte hoteleigenaar laat Dracula voor deze
derde episode in de levendige animatiereeks
over de ondoden zijn eigen Transsilvaanse logement achter om met zijn familie en vrienden op
cruise te gaan. Maar als hij valt voor Ericka, de
kapitein van het schip, blijkt er al snel iets niet
pluis.

Abdellatif Kechiches nieuwste film speelt
zich af in 1994 tijdens een lange, zorgeloze
zomer in het Franse havenplaatsje Sète aan
de Middellandse Zee. Zijn plotloze vakantieverhaal bevat – eigenlijk best radicaal – geen
echt drama. Ook houdt hij zich niet aan de

vervolg op ‘Canto Uno’, dat het eerste deel is
van een langer verhaal. Kechiche zei er zelf
over: “In mijn herinneringen had het leven
midden jaren 90 een comfort dat nu verdwenen is. We konden nog dagdromen dat het
steeds beter zou gaan met de wereld. De onbezorgde vrijheid van toen is weg.”
Spil van de film is de jonge, knappe fotograaf en scenarioschrijver Amin, voor even
uit Parijs terug in zijn geboorteplaats. De in-

troverte Amin doet schoorvoetend mee aan
het uitgaansleven maar beziet al geflirt liever
van een afstandje. Voor een project fotografeert hij schapen die aan bevallen zijn, in tedere scènes die de film wel degelijk bevat. Hij
is de praatpaal voor vrienden en familie. Hij
heeft immers “alle tijd van de wereld”. Dát
gevoel van eindeloosheid weet Kechiche in
bijna drie uur in al zijn lichtheid perfect te
vangen.
MARISKA GRAVELAND

MEKTOUB, MY LOVE: CANTO UNO
FRANKRIJK/ITALIË, 2017 | REGIE ABDELLATIF KECHICHE
| 175 MINUTEN | MET SHAÏN BOUMEDINE, OPHÉLIE BAU,
SALIM KECHIOUCHE | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN
VANAF 18 JULI 

MEKTOUB, MY LOVE:
CANTO UNO FILMSCHUUR
HAARLEM, 21 JULI 15.30 UUR | LAURA VAN ZUYLEN

een auto-ongeluk vergeet dat hij zijn Ch’ti
accent en afkomst altijd verborgen heeft
gehouden.
TE ZIEN VANAF 26 JULI 

TE ZIEN VANAF 26 JULI 

LA CH’TITE FAMILLE

zijn producent Paul, een homostel dat elkaar de
huid vol kibbelt en een heerlijk egocentrisch
leven leidt. Totdat Erasmus een tienjarige kleinzoon blijkt te hebben, waar de twee plotseling
zorg voor moeten dragen. Daar gaan hun extra-

LA CH’TITE FAMILLE
Dany Boon | Eerst even de basis: Ch’ti is de bijnaam voor zowel de inwoners van noordwest-
Frankrijk als hun onverstaanbare accent. Vroeger een scheldwoord, maar een geuzennaam
sinds Dany Boons monstersucces met Bienvenue chez les Ch’tis in 2008 – in zijn thuisland is
de komedie inmiddels de op-een-na-best
bezochte film aller tijden, nipt na Titanic. Geen
wonder dat Boon als acteur en regisseur uit
hetzelfde vaatje blijft tappen: dit keer speelt hij
een omhooggevallen Parijse architect die na

L’APPARITION
Xavier Giannoli | Een grote naam is hij nog
altijd niet, maar de Franse regisseur Giannoli
bouwt al bijna twee decennia aan een oeuvre
vol films over mensen die zichzelf of de wereld
voor de gek houden – of allebei. Die twijfel lijkt
ook weer centraal te staan in L’apparation,
waarin een sceptische journalist (Vincent Lindon) door het Vaticaan op pad wordt gestuurd
om het verhaal te verifiëren van een meisje dat
zegt een verschijning van de maagd Maria te
hebben gezien.
TE ZIEN VANAF 26 JULI 
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L’ATELIER

Extremist op
schrijfcursus
Maken we in de nieuwe film van Laurent
Cantet de geboorte van een schrijver mee,
of kruipen we in het hoofd van een gewelddadige extremist in wording?
Ze zitten onwennig tegenover elkaar. Aan de
ene kant zeven kansarme jonge mensen uit
het voormalige industriestadje La Ciotat aan
de Zuid-Franse kust. Hetzelfde stadje waar de
broers Lumière in 1896 de aankomst van een
trein filmde – maar dit terzijde. Op advies van
het arbeidsbureau hebben de werkloze jongelui ingetekend op een schrijfworkshop. Hun
tegenpool is Olivia (Marina Foïs), een schrijver die dit multiculturele gezelschap een ver-

rijkende ervaring hoopt te bezorgen. Zien de
deelnemers dat ook zo? “U doet dit alleen
maar omdat u goed wordt betaald”, meent een
meisje. Zodra Olivia uit het zicht is maken ze
zich vrolijk over haar Parijse accent.
De opzet doet aanvankelijk sterk denken
aan Cantets met een Gouden Palm bekroonde
Entre les murs, over het reilen en zeilen van
een middelbare-schoolklas. L’atelier, losjes
gebaseerd op een werkelijk gehouden workshop, biedt een vergelijkbaar vertrekpunt. Na
de eerste aarzeling branden felle meningsverschillen los. Het voortreffelijk acterende gezelschap debutanten dat Cantet wist te verzamelen komt daarbij zeer overtuigend over.
Olivia stelt voor een thriller te gaan
schrijven. Iemand noemt het arbeidersprotest rond de scheepswerf van La Ciotat (dat
ook in werkelijkheid plaatsvond). Maar de
moeilijk peilbare Antoine (Matthieu Lucci)
veroorzaakt direct opschudding met zijn
eerste schrijfoefening over een bloedbad
Amerikaanse stijl. Met provocerende uitspraken jaagt hij niet alleen zijn medecursis-

THE ROAD TO MANDALAY

THE ROAD TO MANDALAY

Kom je als vluchteling ooit weg?
Lianqing vlucht van Myanmar naar
Thailand en belandt aan de onderkant
van Bangkok.
Je zou een film kunnen maken over een
vluchteling die alles achter laat om ergens

anders een beter leven te vinden en vastbesloten is om haar waardigheid te behouden,
maar die door alle tegenslagen toch verliest.
Af en toe denk je dat het die film is. Of gaat
worden. Maar The Road to Mandalay is niet
die film.

(die ooit beroemd werd als scenarist van The
Usual Suspects) als eerste voor een tweede film
in de Mission: Impossible-reeks. Ook de avonturen van het spionageteam rond personage
Ethan Hunt (Tom Cruise) staan steeds minder
op zichzelf: voor het eerst keren zowel de bad
guy als de love interest van vorige films terug.
Altijd al een vaste waarde: Cruise deed opnieuw
zijn eigen over de top-stuntwerk.
TE ZIEN VANAF 2 AUGUSTUS 

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Christopher McQuarrie | Na vijf films met
steeds een nieuwe regisseur tekent McQuarrie

THE DARKEST MINDS
Jennifer Yuh Nelson | Een nieuwe zomer, een
nieuw dystopisch avontuur voor tieners. Deze
verfilming van de gelijknamige Young Adult-roman van Alexandra Bracken toont een wereld
waarin vrijwel alle kinderen zijn uitgestorven.
De jongeren die er wel nog zijn, zoals de zestien-

L’ATELIER

ten op de kast, maar trekt hij ook de aandacht van Olivia. Op zijn beurt begint
Antoine haar te bespioneren – een wederzijdse uitdaging met hachelijke afloop. De
overige deelnemers aan de workshop komen
daarbij meer op de achtergrond, wat jammer
is na hun sterke binnenkomst.
Gaandeweg ontstaat een vernuftige parallel tussen de discussies in de groep en de
richting waarin de film koerst. Wordt L’atelier een realistisch docudrama, iets met politiek, meer psychologisch, of vooral een
bloedstollende thriller? Wanneer Antoine de
aanslag in de Bataclan ter sprake brengt
roept dat een griezelig actueel gevoel op. We
Het begint met een oversteek. Een boottocht over een smalle rivier, ergens op de
grens tussen Myanmar en Thailand. Voor Lianqing betekent Myanmar een leven in armoede. Thailand biedt in ieder geval een
kans om te overleven. Als ze de trip tenminste kan betalen want niks kapitalistischer
dan de vluchtelingenindustrie, zoals regisseur Midi Z ook al liet zien in Poor Folk
(2012). Voor elke stap moet betaald worden.
Op weg naar Bangkok ontmoet ze Guo, een
vriendelijke jongen die zijn stoel in de
vrachtwagen aan haar afstaat en zelf in het
laadruim gaat liggen.
Eenmaal in Bangkok blijkt alles veel moeilijker dan gedacht. Ooit kon je hier gewoon
aan het werk en een werkvergunning aanvragen, zegt iemand in het eerste sollicitatiegesprek, maar de regels zijn veranderd. Nu moet
je eerst een vergunning hebben. Die je niet
krijgt als vluchteling. In Lianqings ogen zie je
het vuur een beetje doven, maar ze geeft niet
op. Er volgen meer tegenslagen, maar Lianqings vastberadenheid en doorzettingsvermogen in een wereld die haar niet wil hebben,
vormen het hart van de film. Noodgedwongen
neemt ze weer contact op met Guo.
Het hypocriete, net als in de meeste andere landen, is dat er in Thailand dankzij het
strenge vluchtelingenbeleid een omvangrijke illegale economie is ontstaan waar
mensen met medeweten van de autoriteiten
worden uitgebuit. Dat is waar Lianqing koste

jarige Ruby, hebben mysterieuze krachten ontwikkeld en worden door de overheid opgesloten
in kampen. De verfilming richt zich op het eerste van de tot nu toe vier boeken in de reeks,
maar zoals schrijfster Bracken op haar blog
schreef: ‘Wie weet wat er gebeurt als het een
succes wordt!’
TE ZIEN VANAF 2 AUGUSTUS 

TEEN TITANS GO! AT THE MOVIES
Aaron Horvath & Peter Rida Michail | Alle
andere superhelden hebben een film – zelfs
Aquaman krijgt er dit jaar een, klaagt de tagline
van deze satirische jeugdanimatie. Dus waarom
de Teen Titans dan niet? Dat zint de leider van
de groep, Batmans hulpje Robin, niet. Dus trekt
zijn superheldengroep naar Hollywood voor
deze bioscoopeditie van de gelijknamige TV-se-

zien internetfilmpjes van extreemrechts,
Antoine als eenzame bodybuilder en in gezelschap van twijfelachtige vrienden. Dat alles afgerond met een vleugje existentialisme.
De onvoorspelbare ontwikkeling werkt
goed als het op spanning aankomt, maar
wanneer Cantet af en toe op het randje van
geloofwaardigheid balanceert lijkt het zijn
doel voorbij te schieten. Alsof hij dit portret
van een zich niet op zijn plaats voelende jongeman in forse, tot de verbeelding sprekende
lijnen opzet, om vervolgens de invulling aan
de kijker over te laten. Intrigerend ja, maar
voelt soms ook als een dwaalspoor. Wel mooi
om achteraf te ontdekken dat die merkwaardige openingsscène met een eenzame ridder
uit een computerspel eigenlijk heel raak is.
LEO BANKERSEN

L’ATELIER

FRANKRIJK, 2017 | REGIE LAURENT

CANTET | 113 MINUTEN | MET MARINA FOÏS, MATTHIEU
LUCCI | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 2
AUGUSTUS 

wat kost niet terecht wilde komen, maar
waar ze uiteindelijk toch belandt. Guo heeft
het ondertussen wel gezien in Thailand en
wil terug. En hij wil trouwen. Wat toch echt
twee stappen te ver is voor Lianqing. Zij wil
naar Taiwan, waar het makkelijker werken is.
Midi Z (1982) liet Myanmar op z’n zestiende achter zich en ging studeren in Taiwan, waar hij sindsdien woont en werkt.
Maar in zijn films blijft de regisseur het land
waar hij werd geboren kritisch volgen. Ice
Poison (2014), de Taiwanese inzending voor
de Oscars in 2015, volgt twee vluchtelingen
die hun ellende wegroken met crystal meth.
In 14 Apples, een documentaire die dit jaar
verschijnt, vraagt een moeder advies aan een
waarzegger voor de problemen van haar
zoon. Veertien dagen in een klooster is het
antwoord, en elke dag een appel eten. Zo pak
je inderdaad een depressie aan. Rode draad is
de erbarmelijke toestand waarin de bevolking van Myanmar leeft, een land waar zelfs
in 2018 alleen de hoofdstad stromend water
heeft. Zelfs als je er probeert weg te komen,
beland je in de ellende. Ontsnappen is eigenlijk niet mogelijk. Vandaar de titel: Mandalay
is een stad in Myanmar.
RONALD ROVERS

THE ROAD TO MANDALAY

MYANMAR, TAIWAN

2016 | REGIE MIDI Z | 108 MINUTEN | MET KAI KO, KE-XI
WU | DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF 26 JULI EN
ONLINE VIA

picl.nl 

rie vol popcultuur-scherts, die sinds 2013 al
ruim 200 afleveringen produceerde.
TE ZIEN VANAF 8 AUGUSTUS 

CHRISTOPHER ROBIN
Marc Forster | “Ik kom meestal waar ik heen
moet door weg te lopen van waar ik al geweest
ben”, zegt Winnie de Poeh in de trailer van dit
levensechte verhaal rond de door A.A. Milne
bedachte beer en zijn vriendjes in het Honderd
Bunderbos. Filmstudio Disney lijkt juist steeds
meer gericht te zijn op teruggaan naar waar ze
al eens waren. Voor deze nieuwste live action-variant op hun klassieke tekenfilms (na
onder meer Maleficent en Beauty and the
Beast) reppen Winnie, Teigetje, Iejoor en vele
andere vriendjes zich naar Londen waar de
inmiddels volwassen Christopher Robin (of Jan-
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UNDER THE SILVER LAKE

Zoveel gezichtsbedrog kan alleen in Los Angeles
Inland Empire meets Chinatown meets Zelda. Los Angeles speelt zichzelf in dit mysterie dat alleen in Hollywood kan bestaan.
Mensen hebben zich in het verleden weleens
afgevraagd waarom Andrew Garfield nog
steeds grote rollen krijgt, of überhaupt rollen
krijgt, maar in Under the Silver Lake is die

UNDER THE SILVER LAKE

TIEMPO COMPARTIDO

Onheil in het
vakantie
paradijs

In strak gecomponeerde beelden ontrafelt
deze heerlijke satire de ideologie die schuilgaat achter zonnige afbeeldingen van blije
gezinnen in vakantiefolders.
Als een futuristische interpretatie van een
Maya-tempel klimt het vakantieresort hemelwaarts. “Het paradijs ligt binnen handbereik”, verzekert het nieuwe Amerikaanse
management, dat het ontvangen van argeloze vakantievierders vooral ziet als een
opstapje naar de lucratieve verkoop van
timeshares: langetermijncontracten voor
deeltijdgebruik van een vakantiewoning.
Tegen de achtergrond van deze manipulatieve handel ontvouwt Tiempo compartido
zich als, ja, als wat? Een psychologische horrorsatire?
De Mexicaanse filmmaker Sebastian Hofmann liet vijf jaar geleden van zich horen
met Halley, ook al zo’n genredoorbrekende

hoofdrol totaal terecht.
De film speelt zich af in Los Angeles en
had zich ook nergens anders af kunnen spelen. Dit is de stad van film en Garfields personage slentert door die stad alsof hij door
films slentert. Hij is Elliott Goulds privédetective Philip Marlowe in Robert Altmans
The Long Goodbye. Hij is Larry ‘Doc’ Sportello in Inherent Vice. Hij is Jack Nicholsons
J.J. Gittes in Chinatown, een film waar Under
the Silver Lake trouwens openlijk mee flirt.
En misschien is het ook wel een beetje Sofia
Coppola’s Somewhere. Maar het is Mitchell
niet om de filmgeschiedenis te doen. Het
gaat om de stad. De stad die bestaat dankzij
films en die waarschijnlijk alleen nog bestaat
dankzij film. Waar generaties jongens en
meisjes heentrekken om het te maken in de
enige industrie die er in L.A. toe doet.
Waarom Garfields personage Sam (ongetwijfeld vernoemd naar Sam Spade, de privé-detective uit The Maltese Falcon) in L.A.

is weet niemand. Hijzelf nog het minst. Hij
rookt de dagen aan elkaar, continu stoned,
games spelend, verborgen boodschappen
zoekend in pop-parafernalia en buurvrouwen bespiedend. Tot hem bij een van die
buurvrouwen iets vreemds opvalt en hij een
mysterie op het spoor komt. Iets met mooie
vrouwen en machtige mannen.
Het mysterie is opzettelijk grotesk, op het
kitscherige af. Dit is Inland Empire meets
Chinatown meets Zelda. Alles wat Sam altijd
al vermoedde over L.A., de samenzweringen, de aanwijzingen op fastfood placemats,
de versleutelde boodschappen in liedjes,
blijkt helemaal totaal waar. Hij zweeft van
feestje naar feestje, kent niemand en iedereen, ontdekt geheime ruimtes in en onder de
stad. En alles heeft met elkaar te maken. Of
niet natuurlijk. Hij wandelt door het avontuur als door een videogame. Bezoekt locaties uit Chinatown. En net als in Inland Empire van David Lynch is of voelt Los Angeles

als een aaneenschakeling van filmlocaties.
Alsof alles hier gebeurt om gezien te worden.
All the world’s a stage. Een rammelend,
goedkoop podium voor een verveeld publiek.
Wat ontbreekt is echte waanzin. Die kun
je missen in Mitchells film maar het past ook
wel weer bij het Los Angeles dat hij wil laten
zien: een stad van goedkope trucs, van gezichtsbedrog. Mitchell ziet niet de existentiële verschrikking die Lynch ziet. L.A. heeft
geen zieke ziel want het heeft überhaupt
geen ziel. Het is echt alleen maar buitenkant.
Het is zoals in die documentaire van Thom
Andersen: Los Angeles Plays Itself.

film waarin het hoofdpersonage, ondanks lichamelijke tekenen van ontbinding, nog te
veel aan het leven hecht om te sterven. In
Tiempo compartido wijst de omineuze architectuur van de locatie, die herinneringen oproept aan het Overlook Hotel uit The
Shining, eerder op dreiging van buitenaf. En
de uitgekiende belichting en cameravoering
van Matias Penachino haalt er alles uit wat
erin zit: van frisgroene, strak gemaaide
sportvelden tot een onheilspellend uitgelicht
zwembad, en van de glossy setting van de
(verplicht bij te wonen) verkooppresentatie
tot de steriele aanblik van het ondergrondse
gangenstelsel dat het werkterrein is van het
huishoudelijke personeel. Tot deze regionen
is trouwe werknemer Andrés veroordeeld.
Hij voelt de nederigheid van zijn positie des
te meer omdat zijn vrouw Gloria pijlsnel carrière maakt op de afdeling sales. Samen hadden ze een zoontje, met wie iets is gebeurd
wat niet wordt benoemd.
Maar Andrés en Gloria zijn niet de enige
hoofdpersonen van Tiempo compartido. Na
een raadselachtige, korte proloog waarin
Andrés ten prooi valt aan een zenuwinzinking, verdwijnt het stel een tijdje naar de
achtergrond en komt een tweede echtpaar
met kind in beeld. Zij vertegenwoordigen de
andere onmisbare partij in deze business: de
klant. Al snel na aankomst blijkt dat hun volledig verzorgde verblijf niet zo exclusief is als
ze zich hadden voorgesteld: het appartement

is dubbel geboekt. Wanneer de manager de
andere huurders weet over te halen akkoord
te gaan met het delen van de vakantiewoning, is het voor Pedro en Eva slikken of stikken.
Met die parallelle vertelling suggereert
Hofmann een dieper verband tussen het lot
van de twee gezinnen – een variant op het
spel met de archetypische blondine en brunette in het werk van David Lynch. Wat Pedro en Andrés delen, is het gevoel dat ze de
greep op hun gezin verliezen. Vandaar hun
missie om het toeristische concern, dat ostentatief de rol van familievader aanneemt,
te ontmaskeren.

Tiempo compartido borrelt over van de
ideeën, wat zich vertaalt in een kluwen van
plotlijnen die Hofmann niet helemaal tot een
bevredigende ontknoping brengt. Maar het
blijft verrukkelijk om te zien hoe hij concepten als marktkapitalisme en patriarchaat
langzaam opblaast, tot ze barsten.

neman Robinson in de Nederlandstalige versie)
in een flinke midlifecrisis lijkt te zijn beland.

DEN SKYLDIGE
Gustav Möller | Deze winnaar van zowel de
publieksprijs als de prijs van de jongerenjury op
het afgelopen filmfestival Rotterdam doet je de
nagels afkluiven met een schijnbaar statisch
gegeven: een politieagent probeert gekluisterd
aan het bureau van de 112-centrale een ontvoering tot een goed eind te brengen via een reeks
zenuwslopende telefoongesprekken.
TE ZIEN VANAF 9 AUGUSTUS 

THE MEG
Jon Turteltaub | Het woord ‘megalodon’ had
blijkbaar teveel lettergrepen. Dus wordt de offi-

TE ZIEN VANAF 9 AUGUSTUS 

THE SPY WHO DUMPED ME

ciële benaming van de meer dan twintig meter
lange prehistorische haai, die in dit spektakelstuk toch niet uitgestorven blijkt en een onderzees onderzoekstation terroriseert, afgekort tot
drie letters. Net zoals het scifi-boek uit 1997

UNDER THE SILVER LAKE

VERENIGDE STATEN,

2018 | REGIE DAVID ROBERT MITCHELL | 139 MINUTEN |
MET ANDREW GARFIELD, RILEY KEOUGH, JIMMI
SIMPSON | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN
VANAF 9 AUGUSTUS 

SASJA KOETSIER

TIEMPO COMPARTIDO

MEXICO, 2018 | REGIE

SEBASTIAN HOFMANN | 96 MINUTEN | MET LUIS
GERARDO MÉNDEZ, MIGUEL RODARTE, RJ MITTE,
CASSANDRA CIANGHEROTTI | DISTRIBUTIE CONTACT
FILM | TE ZIEN VANAF 2 AUGUSTUS 

TIEMPO COMPARTIDO

van Steve Alten dat overigens deed, waarop de
film is gebaseerd. Zo’n vijftien jaar geleden zette
Jan de Bont al eens zijn tanden in een verfilming, maar die kwam destijds niet van de
grond.

TE ZIEN VANAF 9 AUGUSTUS 

RONALD ROVERS

THE SPY WHO DUMPED ME
Susanna Fogel | Wanneer dertiger Audrey
erachter komt dat haar ex een CIA-agent is en
een doodseskader op zijn hielen heeft, raken zij
en haar beste vriendin Morgan onbedoeld
betrokken bij internationale spionage die hen
ver boven de pet groeit. Voor de komische actiescènes die het tweetal dwars door Europa voeren, werden onder meer opnamen in Amsterdam gemaakt.
TE ZIEN VANAF 9 AUGUSTUS 

WHITNEY
Kevin Macdonald | Nadat Nick Broomfield met
Whitney: Can I Be Me vorig jaar al het muzikale
leven en de tragische dood van popster Whitney
Housten portretteerde, gaat de al even gerenommeerde speelfilm- en documentairemaker
Macdonald daar nu nog eens dunnetjes overheen. Zijn troefkaart is de verregaande medewerking die Houstons familie hem verleende,
die niet alleen uren aan nooit eerder gezien
beeldmateriaal opleverde maar ook saillante
beschuldigingen over onrecht dat Houston in
haar jeugd werd aangedaan.
TE ZIEN VANAF 9 AUGUSTUS 

JOOST BROEREN-HUITENGA
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmrkant #412 moeten vóór
vrijdag 3 augustus via agenda@filmkrant.nl zijn aangeleverd.
De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermel
dingen of programmawijzigingen. De volgende Filmkrant
verschijnt op donderdag 16 augustus en beslaat de periode van
16 augustus t/m 12 september.

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

Juli O.a. Verwacht Garden of Life vr
6 en zo 8 jul | Marjorie Prime vanaf do 5 jul | Marvin ou la belle éducation ma 9 jul | The Mercy vanaf do
5 jul | Nog te zien Beast | Djam | The
Bookshop | Don´t Worry, He Won´t
Get Far on Foot | A Man of Integrity |
On Chesil Beach | The Trip to Spain |
Utøya, 22.juli | Arts in Cinema Carvaggio: The Soul and the Blood zo 8
jul, 16.00 | Van Gogh: Of Wheat and
Clouded Skies zo 22 jul, 16.00 | ma
30 en di 31 jul, 19.00
Augustus Arts in Cinema Raphael.
Lord of the Arts zo 19 aug, 16.00 | ma
27 en di 28 aug, 19.00

af hapje, drankje, live muziek (stemmen op film t/m 15 jul op facebook.
com/corrosiahaven)

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

Juli Finding Your Feet do 5 jul, 20.00
| za 7 jul, 20.00 | di 10 jul, 13.30 | wo
11 jul, 20.00 en vr13 jul, 20.00 | Foxtrot vr 6 jul, 20.00 | ma 9 jul, 20.00
| di 10 jul, 20.00 en do 12 jul, 20.00

| Normandie Nue ma 16 jul, 20.00 |
di 17 jul, 13.30 | wo 18 jul, 20.00 en
za 21 jul, 20.00 | The Rider za 14 jul,
20.00 | di 17 jul, 20.00 | do 19 jul,
20.00 en vr 20 jul, 20.00
Augustus Au revoir lá-haut ma 13
aug, 20.00 | di 14 aug, 13.30 | wo
15 aug, 20.00 | The Guernsey Literary Society ma 20 aug, 20.00 | di
21 aug, 20.00 | do 23 aug, 20.00 | za
25 aug, 20.00 en di 28 aug, 13.30 |
La Holandesa za 18 aug, 20.00 | di 21
aug, 13.30 | wo 22 aug, 20.00 en vr
24 aug, 20.00 | I, Tonya do 30 aug,
20.00 | ma 3 sep, 20.00 en wo 5 sep,
20.00 | Mozart in Love di 28 aug,
20.00 | wo 29 aug, 20.00 za 1 sep,
20.00 en di 4 sep, 13.30 | Tulipani za
11 aug, 20.00 | di 14 aug, 20.00 | do 16
aug, 20.00 en vr 17 aug, 20.00 | Under the Tree ma 27 aug, 20.00 | vr 31
aug, 20.00 en di 4 sep, 20.00

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

Juli L’ Apparition za 28 jul, 16.30 |
Blade Runner 2049 di 24 jul, 20.45 |

Amsterdam

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

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

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

Juli 7 Days in Entebbe vr 27 jul, 19.30
| za 28 jul, 13.00 | di 31 jul, 19.30 |
Blue vr 13 jul, 19.30 | za 14 jul, 13.00 |
di 17 jul, 19.30 | wo 18 jul, 10.00 | The
Death of Stalin vr 20 jul, 19.30 | za
21 jul, 13.00 | di 24 jul, 19.30 | wo 25
jul, 10.00 | Isle of Dogs vr 6 jul, 19.30
| za 7 jul, 13.00 | di 10 jul, 19.30 | wo
11 jul, 10.00
Augustus 7 Days in Entebbe wo 1
aug, 10.00 | The Bookshop vr 3 aug,
19.30 | za 4 aug, 13.00 | di 7 aug,
19.30 | wo 8 aug, 10.00 | Don’t Worry,
He Won’t Get Far on Foot vr 10 aug,
19.30 | za 11 aug, 13.00 | di 14 aug,
19.30 | wo 15 aug, 10.00

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

Juli A Ciambra vr 20 jul, 11.00 en
20.00 | Las Hijas de Abril vr 27 jul,
11.00 en 20.00 | Petit Paysan vr 13
jul, 11.00 en 20.00 | Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri vr 6 jul,
11.00 en 20.00
Augustus Happy End vr 3 aug, 11.00
en 20.00 | I Tonya vr 10 aug, 11.00
en 20.00 | Mother! vr 17 aug, 11.00
en 20.00 | The Post vr 31 aug, 11.00
en 20.00 | Openluchtfilm Roadmovie keuzefilm vr 24 aug, 21.30 + voor-

Blade Runner: The Final Cut za 21 jul,
17.00 | La Ch’tite famille za 28 jul,
12.30 | Darkest Hour di 17 jul, 20.45
| The Disaster Artist za 7 jul, 17.00 |
Disobedience do 12 jul, 12.00 | The
Florida Project zo 15 jul, 12.15 | The
Happy Prince za 21 jul, 12.30 | The
Lost Weekend ma 16 jul, 19.00 | The
Man Who Killed Don Quixote za 28
jul, 12.00 | Marvin ou la belle éducation zo 8 jul, 20.00 | zo 22 jul, 19.00
| Mektoub, My Love: Canto uno za 21
jul, 14.15 | The Mercy do 5 jul, 12.00 |
Phantom Thread zo 29 jul, 12.15 | The
Place do 12 jul, 12.15 | ma 16 jul, 21.00
| The Post di 31 jul, 20.45 | Que dios
nos perdone do 12 jul, 21.00 | The
Road to Mandalay za 28 jul, 14.35 |
The Square ma 9 jul, 20.45 | Tiere za
7 jul, 16.10 | Time Trial ma 16 jul, 19.15
| Billy Wilder Special Ace in the Hole
ma 23 jul, 19.00 | Double Indemnity
ma 9 jul, 19.00
Augustus L’Atelier za 4 aug, 12.00 |
Chavela zo 26 aug, 12.30 | Figlia Mia
do 23 aug, 19.00 | za 25 aug, 12.00
| Grace Jones: Bloodlight and Bami
ma 13 aug, 21.00 | Den Skyldige (The
Guilty) za 11 aug, 12.00 | Loveling
za 25 aug, 12.30 | Marvin ou la belle
éducation zo 5 aug, 19.15 | zo 19 aug,
21.15 | The Lost Weekend ma 6 aug,
19.00 | Plaire, aimer et courir vite za
18 aug, 11.50 | Tiempo compartido do
2 aug, 19.00 | Under the Silver Lake
za 11 aug, 12.30 | Billy Wilder Special Ace in the Hole ma 13 aug, 19.00 |
Double Indemnity ma 20 aug, 19.00

BOOK CLUB

Niet grijs maar zilver
Ook oude bioscoopwijsheden hebben geen eeuwigheidswaarde. Zoals de overtuiging dat het bioscoopbezoek het vooral van jongeren moet hebben. Dat klopt in elk
geval niet meer voor de groep van 4
tot 17 jaar. Dat aandeel daalde tussen 2007 en 2017 van 25% naar
15%. Gelukkig voor bioscoopexploitanten stond er het groeiende
bezoek van 55-plussers tegenover.
Het aandeel van deze groep in het
bioscoopbezoek verdubbelde in
tien jaar bijna van 12% naar 20%.
Geen wonder dus dat er steeds
meer op ouderen gerichte films
worden gemaakt. Ouderen hebben
geld en tijd, twee zaken waar bioscoopexploitanten blij van worden.
Een filmfestival dat zich specifiek op de beeldvorming over ouderen richt, bestond tot voor kort
niet in Nederland. LantarenVenster had dit voorjaar de primeur
met een Silver Screen Film Festival. Goed voorbeeld doet volgen,
met als gevolg dat van 10 t/m 13 juli
het Silver Screen Filmfestival Amsterdam in het Ketelhuis wordt gehouden. Het door de GGD geïnitieerde festival vertoont films waarin ‘actieve ouderen de hoofdrol
spelen’. Niemand zit dus thuis achter de geraniums weg te kwijnen of
hangt chagrijnig voor de tv. Ouderen die nog zin in het leven hebben
en niet alleen nostalgisch terugblikken. Natuurlijk zal het festival
vooral ouderen aanspreken, maar
het richt zich ook op contact tus-

sen ouderen en jongeren. De organisatoren hebben zich laten inspireren door het Europäisches Filmfestival der Generationen. Dat begon in 2010 in Frankfurt am Main,
maar wordt inmiddels in veel Europese steden gehouden. Nu dus
voor het eerst ook in Amsterdam.
Tot zover de achtergrond want
het draait in een filmfestival uiteraard om de films. Het Silver Screen
Filmfestival Amsterdam opent met
de voorpremière van Book Club
(Bill Holderman, 2018), waarin het
lezen door vier oudere hartsvriendinnen (Diane Keaton, Jane Fonda,
Candice Bergen en Mary Steenburgen) van Fifty Shades of Grey
niet zonder erotische gevolgen
blijft. Om erotiek en seks draait het
ook in de documentaire 69: Liefde,
seks, senior (Menna Laura Meyer,
2013), die oudere stellen toont die
veel plezier aan seks beleven.
Verder zijn een aantal innemende, komische en aangrijpende
films over ouderen te zien: Pranzo
di Ferragosto (Gianni Di Gregorio,
2008), The Mother (Roger Michell,
2003), de documentaire Bewaren
of hoe te leven (Digna Sinke, 2018),
An (Naomi Kawase, 2015),
Jonathan (Pjotr J. Lewandowski,
2016), Visages, villages (Agnès
Varda, 2017), Poetry (Lee Changdong, 2010) en Finding Your Feet
(Richard Loncraine, 2017). Naast
films zijn er introducties, Q&A’s en
zaalgesprekken.
SILVERSCREENAMSTERDAM.NL

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

Juli More Human Than Human vanaf
do 5 jul | The Road to Mandalay vanaf do 26 jul | Time Trial vanaf do 12 jul
Augustus Grace Jones: Bloodlight
and Bami vanaf do 9 aug
4 Filmhuis Cavia

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

Summer Club I Will Walk Like a Crazy Horse vr 27 jul, 21.00 | A French
Summer do 5 jul, 21.00 | Martha Colburn za 14 jul, 21.00 | Gwendolyn
Foster Queer Feminist Punk Experimental Films vr 6 jul, 19.00 |
Wheeler Winston Dixon An American Dream and Other Films vr 6 jul,
21.00 | Tetterode presenteert Revenir zo 8 jul, 21.00 | Cult Epics 25
Years Retrospective Nekromantik, Pig & Booksigning with Nico B
wo 18 jul, 21.00 | Buitenfilms Carancho vr 20 jul, 21.30 | High Heels za 21
jul, 21.30 (Locatie: Van Beuningenplein, op het dak van Grand-café Het
Paviljoen)
4 Cinecenter

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

Juli Verwacht Disobedience vanaf do 12 jul | The Happy Prince vanaf do 19 jul | Mamma Mia! Here We
Go Again vanaf do 19 jul | Mektoub,
My Love vanaf do 19 jul | The Mercy |
Dive-in Cinema La Piscine vr 13 jul,
21.00 | The Swimmer vr 27 jul, 21.00
Augustus Verwacht 3 Days in Quiberon vanaf do 30 aug | Dive-in Cinema A Bigger Splash vr 24 aug,
21.00 | Sexy Beast vr 31 aug, 21.00 |
Swimming Pool vr 10 aug, 21.00
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eye-

Het dikwijls geestige Charlie en
Hannah gaan uit
laat uiteindelijk
zien dat het net zo
makkelijk is om
over grenzen te
stappen als om ze
aan te kaarten en
te respecteren. Zo
maakt Scholiers
in een korte tijd
(met een speelduur van 76 minuten) een treffend
punt over wat de
vloek en de zegen
is van het vrijgezelle nachtleven.
Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

film.nl
Juli O.a. verwachte premières Park
vanaf do 12 jul | Takara - La nuit où
j’ai nagé vanaf do 26 jul | Sweet &
Sour: de films van Billy Wilder Ace in
the Hole vr 6 jul, 20.15 | za 7 jul, 13.30
| ma 9, vr 27 en di 31 jul, 16.30 | zo 15
jul, 11.00 | vr 20 jul, 14.15 | za 21 jul,
21.30 | ma 23 jul, 14.00 | The Apartment za 7, za 21 en di 31 jul, 19.00 | zo
8 en wo 18 jul, 11.00 | wo 11 en za 28
jul, 16.30 | do 12 en do 26 jul, 14.00
| zo 22 jul, 16.00 | di 24 jul, 13.30 |
Ball of Fire ma 9 jul, 19.00 | do 19 jul,
16.30 | Double Indemnity do 5 jul,
21.15 | za 7 jul, 21.30 | ma 9, vr 13, ma
16, do 19 en di 31 jul, 14.00 | vr 20 en
vr 27 jul, 19.00 | za 21 jul, 11.00 | di 24
jul, 16.15 | za 28 jul, 11.30 | ma 30 jul,

16.30 | The Lost Weekend do 5, ma
16 en zo 29 jul, 16.30 | wo 11, di 17, zo
22 en wo 25 jul, 11.00 | za 14 jul, 11.30
| ma 23 jul, 19.00 | Love in the Afternoon wo 25 jul, 19.00 | ma 30 jul,
13.30 | Mauvaise graine ma 16 jul,
19.00 | Sabrina za 28 jul, 14.00 | The
Seven Year Itch vr 27 jul, 14.00 | Sunset Boulevard za 7 en zo 29 jul, 11.00
| di 10 en ma 23 jul, 16.30 | zo 15 jul,
19.30 | di 17 en za 21 jul, 14.00 | ma
30 jul, 19.00 | Feestelijke opening
met Ace in the Hole vr 6 jul, 20.15 |
Specials ‘Pour it to the brim!’ - The
Lost Weekend & alcoholisme in de
film (met inleiding) di 10 jul, 20.00 |
Bad News Sells Best - cynisme, nepnieuws en manipulatie in Ace in the
Hole (met inleiding) wo 18 jul, 19.00
| How would Lubitsch do it? - Billy
Wilder & Ninotchka (met inleiding)
di 24 jul, 19.00 | Documentaire Never Be Boring: Billy Wilder za 14 jul,
16.15 | Previously Unreleased Vanaf do 12 jul in Eye en in de Filmhallen
(met inleidingen)
Augustus O.a verwachte premières Rey vanaf do 23 aug (met Q&A op
23 aug) | Winter Brothers vanaf do 9
aug | Sweet & Sour: de films van Billy Wilder Ace in the Hole wo 1, do 9
en di 21 aug, 19.00 | The Apartment
di 7, za 11 en zo 19 aug, 19.00 | ma 6,
do 9 en do 16 aug, 14.00 | zo 26 aug,
16.00 | do 30 aug, 16.30 | Double Indemnity wo 8, ma 13 en do 16 aug,
19.15 | zo 26 aug, 11.00 | The Fortune
Cookie zo 19 aug, 16.00 | zo 26 aug,
18.45 | Irma la Douce vr 10 aug, 18.30
| zo 19 aug, 10.30 | ma 27 aug, 16.30
| The Lost Weekend wo 1 aug, 11.00 |
wo 15 aug, 19.00 | Love in the Afternoon wo 8 aug, 11.00 | The Private
Life of Sherlock Holmes do 23 aug,
16.00 | ma 3 sep, 19.00 | Sabrina vr
3 aug, 19.00 | zo 12 aug, 16.00 | za 18
aug, 14.00 | The Seven Year Itch zo 5
aug, 16.00 | zo 12 aug, 11.00 | ma 20
aug, 19.00 | za 25 aug, 13.30 | Stalag
17 vr 3 aug, 16.30 | wo 15 aug, 11.00
| di 21 aug, 21.15 | do 30 aug, 19.00 |
Sunset Boulevard za 4 aug, 19.00 | di
7 en di 14 aug, 14.00 | vr 10 aug, 16.00
| ma 20 aug, 21.15 | wo 22, zo 25 en
do 30 aug, 11.00 | di 28 aug en wo 5
sep, 16.30 | Witness For The Prosecution ma 6 aug, 19.00 | ma 13 aug,
16.45 | vr 17 aug, 16.30 | Special ‘How
Fast Was I Going Officer?’ - Double
Indemnity & Censuur in Hollywood
(met inleiding) ma 27 aug, 20.00
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 020-363 8502 |
fchyena.nl

Juli Premières Adrift vanaf do 5 jul |
Que dios nos perdone vanaf do 12 jul
| The Man Who Killed Don Quixote
vanaf do 26 jul | City Food & Film on
Tour Schumann’s Bar Talks wo 4 jul |
Constructing Albert wo 11 jul | Buiten
vertoning(en) Rabat vr 24 jul | Films
aan het water over water vr 31 jul |
Hyena Invites! Melancholia do 26 jul
(keuze van Sallie Harmsen)
Augustus Première Under the Silver Lake vanaf do 9 aug | City Food &
Film on Tour Ramen Heads wo 1 aug
| Buiten vertoning(en) Films aan het
water over water di 7 en di 14 aug |
Wolf di 21 aug | Hyena Invites! Notting Hill do 23 aug (keuze van Max
de Wolf)
4 Het Ketelhuis

Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4 | 020-684 0090 | ketelhuis.nl
Juli Premières Tiere vanaf 5 do jul |
Time Trial vanaf do 12 jul | Wij vanaf do 12 jul |
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Rialto in juli
City Food & Film Festival on Tour

8, 15 & 22 juli | Na drie succesvolle
jaren in Den Bosch gaat de populaire en smaakvolle combinatie van
film en eten op reis en hij doet ook
Rialto aan. Drie zondagen in juli
heerlijke films en lekkers verzorgd
door een culinaire partner. 8 juli is
te zien: Schumann’s Bar Talks over
de legendarische Duitse barman,

ADVERTORIAL

met na afloop cocktails geshaked
en geserveerd door Flying Dutchmen Cocktails. 15 juli: Ramen
Heads over de beste ramen chef
van Japan. Daarna eet je noedels
van restaurant Vatten Ramen in
Rialto. En op 22 juli: Constructing
Albert, over Albert Adrià (El Bulli)
met vooraf een diner van sterrenrestaurant Sinne op het Rialto terras.
RIALTOFILM.NL

| Kiki’s Delivery Service za 18 aug,
19.00 | Nausicaä of the Valley of
the Wind vr 24 aug, 21.30 | za 1 sep,
19.00 | Pom Poko do 16 aug, 19.00 |
Ponyo za 4 en do 30 aug, 21.30 | Porco Rosso za 25 aug, 19.00 | The Red
Turtle wo 1, di 14 en ma 27 aug, 19.00
| Spirited Away vr 3 aug, 19.00 | ma
13 en vr 31 aug, 21.30 | The Tale of
the Princess Kaguya zo 12 aug, 19.00
| ma 20 en wo 29 aug, 21.30 | Tales From Earthsea wo 8 en di 21 aug,
19.00 | When Marnie was There di 7
en za 11 aug, 21.30 | The Wind Rises
wo 15 aug, 21.30 | di 28 aug, 19.00 |
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl

RAMEN HEADS

Nog te zien Incredibles 2 | Redbad
| The Trip To Spain | Gay Film Night
Marvin, ou la belle éducation wo 11
jul, 21.00 | di 24 jul, 19.00 | Silver
Screen Filmfestival 69, Liefde seks
senior wo 11 jul | Bewaren of hoe te
leven do 12 jul | Finding Your Feet vr
13 jul | Jonathan do 12 jul | The Mother wo 11 jul | Poetry vr 13 jul | Pranzo di Ferragosto wo 11 jul | Amongst
Friends Sneak Preview ma 16 jul
Augustus Premières Grace Jones:
Bloodlight and Bami vanaf do 9 aug
| Den Skyldige (The Guilty) vanaf do
9 aug | Tiempo Compartido vanaf
do 2 aug | Gay Film Night Marvin, ou
la belle éducation za 11 aug, 16.30 |
wo 22 aug, 21.00 | Amongst Friends
Sneak Preview ma 20 aug
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |

Juli Premières Que Dios Nos Perdone vanaf do 12 jul | Sicario: Day of the
Soldado vanaf do 5 jul | Klassieker
Hair zo 8 jul, 19.30 | Zomer in Kriterion Amarcord wo 11 jul, 19.30 | Emmanuelle wo 18 jul, 22.00 | Le fabuleux destin d’Amélie Poulain wo 4
jul, 19.00 (met inleiding) | La grande
bellezza wo 11 jul, 21.45 | La Haine wo
4 jul, 21.45 | Midnight Cowboy wo 25
jul, 21.45 | Naked 25 jul, 19.30 | Pruimenbloesem wo 18 jul, 19.30 (met
Q&A met regisseur Van Batenburg) |
Shorts(porno) wo 18 jul, 21.15
Augustus Première The Guilty vanaf do 9 aug | Zomer in Kriterion The
Adventures of Robin Hood wo 29
aug, 21.45 | Angel’s Egg wo 29 aug,
19.30 | Birdemic: Shock and Terror wo 1 aug, 19.30 | Blue wo 8 aug,
19:30 | Dog Star Man wo 8 aug, 21:45
| Kriterion Greatest Match Card wo
22 aug, 21:45 | Léolo wo 15 aug, 21:45
| The Rise and Fall of ECW wo 22 aug,
19:30 | Samurai Cop wo 1 aug, 21.45
| Where the Wild Things Are wo 15
aug, 19:30
4 Lab111

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

Juli A Summer With Studio Ghibli Arrietty ma 23 jul, 21.30 | Castle in the Sky za 7 jul, 19.00 | zo 22
jul, 21.30 | The Cat Returns di 10
jul, 19.00 | di 31 jul, 21.30 | Grave of
the Fireflies wo 11 jul, 21.30 | Howl’s Moving Castle do 6 jul, 18.00 | za

14 jul, 19.00 | Kiki’s Delivery Service
vr 20 jul, 21.30 | My Neighbor Totoro vr 13 jul, 21.30 | za 28 jul, 19.00
| Pom Poko ma 9 en wo 18 jul, 21.30
| di 24 jul, 19.00 | Porco Rosso vr 27
jul, 21.30 | Princess Monoke vr 6 jul,
21.30 | za 21 jul, 19.00 | The Red Turtle zo 15 en ma 16 jul, 21.30 | Spirited Away do 19 jul, 19.00 | wo 25
jul, 21.30 | The Tale of the Princess
Kaguya do 26 jul, 19.00 | Tales From
Earthsea zo 29 jul, 21.30 | When
Marnie was There do 12 en ma 30 jul,
19.00 | The Wind Rises zo 8 jul, 21.30
| di 17 jul, 19.00
Augustus A Summer With Studio Ghibli Arrietty zo 19 aug, 19.00 |
Castle in the Sky ma 6 aug, 19.00 |
wo 22 aug, 21.30 | The Cat Returns
do 9 aug, 21.30 | do 23 aug, 19.00 |
Grave of the Fireflies zo 5 aug, 19.00
| Howl’s Moving Castle do 2, vr 17 en
zo 26 aug, 21.30 | vr 10 aug, 18.00

Juli Verwacht Disobedience vanaf
do 12 jul | Mamma Mia! Here We Go
Again vanaf do 19 jul (wo 18 jul voorpremière + afterparty) | The Mercy vanaf do 5 jul | The Place vanaf
do 12 jul | Arts in Cinema Van Gogh:
Of Wheat Fields and Cloudes Skies
zo 15 jul
Augustus Verwacht Book Club vanaf do 23 aug | Under the Silver Lake
vanaf do 9 aug | Arts in Cinema Raphael: The Lord of the Arts zo 19 aug
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Juli Premières Disobedience vanaf do 12 jul | Mektoub, My Love: Canto Uno vanaf do 19 jul | El presidente vanaf do 19 jul | The Road to Mandalay vanaf do 26 jul | Tiere vanaf do
5 jul | Time Trial vanaf do 12 jul | City
Food & Film Festival On Tour Constructing Albert 22 jul, 21.15 | Ramen Heads 15 jul, 19.00 | Schumann’s Bar Talks 8 jul, 15.00 | Filmhitjes
in de zomer Loveless vr 6 & di 10 jul |
Moonlight vr 27 & di 31 jul | Una mujer fantástica vr 13 & di 17 jul | La vie
d’Adèle vr 20 & di 24 jul
Augustus Premières 3 Days in Quiberon vanaf do 30 aug | 3 Faces vanaf do 30 aug | Benzinho vanaf do
23 aug | Chavela vanaf do 23 aug |
Tiempo compartido vanaf do 2 aug
| Whitney vanaf do 9 aug | World Cinema Amsterdam #9 do 16 t/m za

4 Focus Filmtheater
Audrey Hepburnplein 1 | 088‑190
0666 | focusarnhem.nl

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl

Juli Adrift do 5 jul, 21.00 | Klassieker The Mirror zo 8, zo 15 en zo 22 jul,
21.00 | Specials Abre los ojos di 24
jul, 22.00 | Borman di 17 jul, 22.00
| Eyes Wide Shut di 31 jul, 22.00 | A
Swedish Love Story di 10 jul, 22.00
| Zomergasten Aflevering 1 zo 29
jul, 20.30
Augustus Trois Couleurs: Bleu ma 6
aug, 21.00 | Trois Couleurs: Blanc ma
13 aug, 21.00 | Trois Couleurs: Rouge ma 20 aug, 21.00 | Under The Silver Lake do 9 aug, 21.00 | Klassieker
The Mirror wo 1 aug,, 21.00 | Zomergasten Aflevering 2 zo 5 aug, 20.30 |
Aflevering 3 zo 12 aug, 20.13 | Aflevering 4 zo 19 aug, 20.30
4 Zuid-Afrikahuis

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

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

Juli Baby Driver do 26 t/m zo 29 jul
| The Bachelors do 5 t/m di 10 jul |
The Bastard do 19 t/m za 28 jul | Beast do 12 t/m wo 25 jul | The Bookshop do 5 t/m wo 18 jul | The Cakemaker do 19 t/m zo 29 jul | La Ch’tite
familie zo 22 jul | The Death of Stalin ma 9 t/m ma 30 jul | Deep Look do
5 t/m wo 11 jul | Get Out vr 13 t/m wo
18 jul | Jeannette l’enfance de Jeanne d’Arc do 12 t/m wo 18 jul | Jeune
femme do 5 t/m wo 11 jul | Klanken
van oorsprong vr 6 t/m wo 11 jul |The
Last Son do 5 t/m wo 25 jul |Lean on
Pete do 5 t/m ma 16 jul | Marvin ou
la belle éducation do 26 t/m di 31 jul
| The Mercy do 19 t/m di 31 jul | More
Human Than Human do 12 t/m di 17
jul | Mountain zo 22 t/m 25 jul | Mur-

Film kijken
op het water

Jeune femme is
gemaakt door een
grotendeels vrouwelijke crew,
waarbij met name
het camerawerk
en de Franse elektromuziek van Julie Roué opvallen.
De makers scheppen de juiste tegendraadse sfeer
voor Paula’s metamorfose naar
een leven waarin
ze zelf de touwtjes
in handen neemt.
Mariska Graveland in de
Filmkrant

Tweehonderd oude (zeil)schepen
varen 27 juli Leiden binnen als
start van het driedaagse spectaculaire evenement Sail Leiden. Het
Leiden International Film Festival

haakt er met Drijf-In op in met
twee filmvertoningen (aanvang
22.00 uur), waarin de kijker niet op
de wal staat, maar in een boot zit.
Hopelijk is die boot beter dan het
luxueuze cruiseschip waaraan de
film Titanic, die 28 juli is te zien,
zijn titel ontleent. Fijn als niemand
zich hoeft op te offeren voor zijn
vriendin, zoals Leonardo di Caprio
doet voor Kate Winslet. Bijna 3,5
miljoen Nederlanders zagen in
1998 Di Caprio als Jack in ‘de boot
is lek film’ ten onder gaan in de
golven, terwijl Winslet als zijn geliefde Rose wegdreef op een vlot.
Het was één van de veel bediscussieerde raadsels in Titanic: waarom klom Jack niet gewoon bij Rose
op het vlot, dat groot genoeg leek
voor twee personen? Dat was verkeerd gezien, meende regisseur James Cameron. Hij zei er indertijd

Arnhem

25 aug | Filmhitjes in de zomer Call
Me By Your Name vr 3 & di 7 aug |
Lucky vr 10 & di 14 aug
4 Filmtheater De Uitkijk

THE LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU

dit over: “Als Jack Rose op het vlot
legt, probeert hij er ook op te raken, maar hij merkt dat het vlot
dan begint te zinken. Hij beseft dan
dat het wrakstuk misschien wel
groot genoeg is, maar niet genoeg
drijfvermogen heeft om de twee
boven water te houden. In plaats
van allebei te verdrinken offert hij
zich op voor zijn geliefde.” Mooi
gesproken, maar toen Titanicgekken later een proef deden met
een vlot dat leek op dat in de film,
bleek het toch echt groot genoeg
om twee personen drijvende te
houden. Cameron erkende het feit,
maar gaf niet op: “Jack moest
dood. Zo stond het in het sceario.”
Naast Titanic staat een dag eer-

der The Life Aquatic with Steve Zissou (Wes Anderson, 2004) op het
(water)programma. In de komedie
trekt een Jacques Cousteau-achtige
avonturier (wie anders dan Bill
Murray) erop uit om de haai die zijn
beste vriend heeft gedood, naar de
andere wereld te helpen. “De plot
doet er eigenlijk niet toe, wat The
Life Aquatic net zo saai maakt als de
films van Cousteau”, schreef
NRC-recensent Bianca Stigter. Dodelijke kritiek? Welnee, want ze
concludeerde: “The Life Aquatic is
als een hele mooie boot die niet kan
varen of een vliegtuig dat niet kan
vliegen. Nou en? Het vliegtuig kan
wel varen. De boot vliegt.”
LIFF.NL

der on the Oriënt Express do 19 t/m
wo 25 jul | On Chesil Beach do 12 t/m
di 31 jul | The Place do 26 t/m di 31 jul
| The Road to Mandalay do 26 t/m di
31 jul | The Third Murder do 5 t/m wo
11 jul | The Trip to Spain do 19 t/m za
28 jul | Tiere do 26 t/m di 31 jul | Time
Trail do 13 t/m zo 29 jul | Utøya 22.jul
do 5 t/m wo 25 jul | Van Gogh, of
Wheat Fields and Cloudes Skies zo
15 t/m zo 29 jul | Voyage of Time: Life’s Journey do 26 t/m di 31 jul | Wild
wo 11 t/m za 21 jul | Zagros do 12 t/m
di 31 jul | Concertregistratie Muse:
Drones World Tour do 12 jul | Buitenfilm Good Time vr 20 jul, 22.00
| Mine Vaganti vr 27 jul, 22.00 | The
Sapphires vr 13 jul, 22.00
Augustus Buitenfilm Demain tout
commence vr 3 aug, 22.00 | La La
Land vr 10 aug, 22.00 | Schumann’s
Bar Talks vr 24 aug, 22.00 | De Wilde
stad vr 17 aug, 22.00

Juli Premières Disobedience vanaf do 12 jul |The Man Who Killed Don
Quixote vanaf do 26 jul | The Mercy vanaf do 5 jul | The Place vanaf do 12 jul | El presidente vanaf do
19 jul | The Road to Mandalay vanaf
do 26 jul | Tiere vanaf do 5 jul | State
of Fashion Riverblue za 14 juli, 16.00
| Gay Film Marvin ou la belle éducation za. 7 jul,16.30 | Arts in Cinema Hitler Versus Picasso and the
Others za 14 jul, 16.30 | zo 15 jul, 11.15
| wo 19 jul, 19.00
Augustus Premières Grace Jones:
Bloodlight and Bami vanaf do 9 aug
| Den Skyldige (The Guilty) vanaf do
9 aug | Tiempo compartido (Time
Share) vanaf do 2 aug | Under the
Silver Lake vanaf do 9 aug |
Gay Film Marvin ou la belle éducation zo 12 aug, 19.00 | Arts in Cinema Van Gogh: Of Wheat Fields and
Clouded Skies za 4 aug, 16.30 | zo 5
aug, 11.15 | wo 8 aug, 19.00

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

Juli 2001: A Space Odyssey zo 22 jul
Augustus Breakfast at Tiffany’s
zo 19 aug | Les uns et les autres zo
5 aug

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

Juli The Bachelors do 5 en wo 11 jul,
20.00 | za 7 jul, 20.30 | Beast vr 13
jul, 20.00 | zo 15 jul, 11.00 | za 21 jul,
20.30 | Don’t Worry, He Won’t Get
Far On Foot za 28 jul, 20.30 | ma 30
jul, 20.00 | Finding Your Feet zo 8 jul,
20.00 | The Guernsey Literary Society vr 6 jul, 14.30 | Hereditary za
14 jul, 20.30 | wo 18 jul, 20.00 | Jeune femme di 10 jul, 20.00 | Lady Bird
zo 8 jul, 11.00 | Love, Simon vr 13 jul,
14.30 | zo 15 en ma 16 jul, 20.00 My
Generation vr 6 en ma 9 jul, 20.00
| On Chesil Beach do 19, ma 23 en
wo 25 jul, 20.00 | The Third Murder do 26, zo 29 en di 31 jul, 20.00 |
The Trip to Spain vr 20, zo 22 en di
24 jul, 20.00 | Under the Tree za 7
jul, 16.30 | Utøya 22.juli do 12 en di
17 jul, 20.00 | za 14 jul, 16.30 | B is for
Bird Birdman zo 8 jul, 15.30 | De wilde stad zo 15 jul, 15.30 | Klassieker
Double Inswmnity vr 27 jul, 20.00
Augustus L’Apparition vr 24, zo 26
en di 28 aug, 20.00 | L’Atelier do 23
aug, 20.00 | zo 26 aug, 15.30 | La
Ch’tite famille do 16, ma 20 en wo
22 aug, 20.00 | za 18 aug, 20.30 | Disobedience za 25 aug, 20.30 | ma
27 en wo 29 aug, 20.00 | Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot wo 1
aug, 20.00 | The Happy Prince vr 17,
zo 19 en di 21 aug, 20.00 | Mamma
Mia! Here We Go Again do 30 en vr 31
aug, 20.00 | Marvin ou la belle éducation vr 3, ma 6 en wo 8 aug, 20.00
| Mektoub, My Love: Canto uno za 11
aug, 20.30 | wo 15 aug, 20.00 | The
Mercy vr 10, zo 12 en di 14 aug, 20.00
| The Place do 2 en di 7 aug, 20.00 |
za 4 aug, 20.30 | El president do 9 en
ma 13 aug, 20.00 | B is for Bird Bird
People zo 5 aug, 20.00 | Kes zo 19
aug, 15.30
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Breda

| Gay Film Marvin, ou la belle éducation za 11 aug, 21.10 | zo 26 aug, 16.30

Augustus Raadpleeg t.z.t. de website

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

Bussum

Capelle a/d IJssel

4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl | NB ma 9 t/m
do 12 jul gesloten vanwege onderhoud filmzalen

4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl | Aanvang: 20.00

Juli Premières L’apparition vanaf do 26 jul | La Ch’tite famille vanaf do 26 jul | The Happy Prince vanaf do 19 jul | The Mercy vanaf do 5 jul
| The Place vanaf do 12 jul | El Presidente vanaf do 19 jul | Que dios nos
perdone vanaf do 12 jul | Nog te zien
Beast | The Bookshop | The Death of
Stalin | Don’t Worry, He Won’t Get
Far On Foot | The Guernsey Literary
Society | Ilse of Dogs | Klanken van
oorsprong | The Last Son | Lean on

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke maand
Intro’s bij speciaal geselecteerde films en daarnaast
inleidingen, lezingen, Q&A’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod
en filmprogramma’s (op alfabetische volgorde naam
stad).
4 Cinecenter | Amsterdam
 Dive-in Cinema: La piscine | 13
juli, 21.00 uur | Jos van der Burg
4 Eye Filmmuseum | Amsterdam
 Lubitsch/Wilder: Ninotchka
| 19 juli, 19.00 uur | André Waardenburg
4 Gigant | Apeldoorn
 Utøya 22. juli | 10 juli, 18.45 uur |
Ronald Rovers
 Western | 7 augustus, avond |
Ronald Rovers
4 Filmhuis | Den Haag
 Cine Pool: La piscine | 10 juli,
19.00 uur | Jos van der Burg
4 Filmschuur | Haarlem
 Double Indemnity | 9 juli, 19.00
uur | André Waardenburg
 Disobedience | 14 juli, 16.30 uur
| Ronald Rovers
 Mektoub, My Love: Canto Uno |
21 juli, 15.30 uur | Laura van Zuylen
4 Filmtheater | Hilversum
 Dive-in Cinema: La piscine | 14
juli, 20.45 uur | Jos van der Burg
4 LantarenVenster | Rotterdam
 Dive-in Cinema: La piscine | 13
juli, 21.00 uur | Gerlinda Heywegen

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

Pete | My Generation | On Chesil Beach | The Trip to Spain | Utøya 22.juli
| Voyage of Time: Life’s Journey |
Woensdagdocu Ubiquity wo 11 jul |
Time Trial wo 18 jul | Escher: Het oneindige zoeken wo 25 jul | Concertregistratie Muse: Drones World Tour
do 12 jul, 21.00 | Gay Film Marvin, ou
la belle éducation vr 20 jul, 21.10 |
zo 29 jul, 19.20 | Arts in Cinema Van
Gogh: Of Wheat Fields and Clouded
Skies zo 15, ma 23 en di 31 jul, 19.20
Augustus Premières Mektoub: My
Love: Canto uno vanaf do 2 aug | Den
Skyldige vanaf do 9 aug | Woensdagdocu wo 1, wo 8 en wo 15 (raadpleeg t.z.t. de website voor de titels)

Juli Beast do 5 jul, 20.30 | vr 6 jul,
16.00 en 21.30 | za 7 jul, 19.00 | zo
8 jul, 20.30 | za 14 jul, 18.45 | zo 15
jul, 20.30 | vr 20 jul, 19.00 | za 21 jul,
13.30 en 19.00 | The Bookshop do 5
jul, 15.45 | vr 6 jul, 13.00 en 18.45 | za
7 jul, 13.15 | zo 8 jul, 13.00 en 20.00 |
za 14 jul, 15.45 | zo 15 jul, 13.00 | ma
16 jul, 20.00 | wo 18 jul, 14.30 | za
21 jul, 15.45 | zo 22 jul, 13.15 | Don’t
Worry, He Won’t Get Far On Foot vr
13 jul, 18.45 | za 14 jul, 13.15 en 19.00
| zo 15 jul, 15.45 | wo 18 jul, 20.00
| vr 20 jul, 15.45 en 21.15 | za 21 jul,
16.00 en 18.45 | zo 22 jul, 20.30 | wo
25 jul, 20.00 | Gabriel e a montanha vr 6 jul, 21.15 | za 7 jul, 13.00 | Jeune femme do 5 jul, 16.00 | vr 6 jul,
19.00 | za 7 jul, 16.00 | zo 8 jul, 13.30
| On Chesil Beach do 19 jul, 20.30 |
vr 20 jul, 13.00 en 18.45 | za 21 jul,
13.00 en 21.15 | zo 22 jul, 15.45 | ma
23 jul, 20.00 | wo 25 jul, 14.30 | The
Third Murder vr 13 jul, 21.15 | za 14
jul, 13.00 en 21.30 | zo 15 jul, 20.00
| do 19 jul, 20.00 | vr 20 jul, 21.30 |
za 21 jul, 21.30 | zo 22 jul, 13.00 en
20.00 | wo 25 jul, 20.30 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vr 6 jul, 15.45 | za 7 jul, 18.45 | zo 8
jul, 16.00 | Time Trial (picl) vr 13 jul,
21.30 | ma 16 jul, 20.30 | wo 18 jul,
20.30 | Utøya 22. juli vr 13 jul, 19.00
| za 14 jul, 21.15 | zo 15 jul, 16.00 | di
17 jul, 20.00 | Western (picl) do 5
jul, 20.00 | vr 6 jul, 13.15 | za 7 jul,
21.30 | zo 8 jul, 15.45 | zo 15 jul, 13.15
| Klassiekers 2001: A Space Odyssey za 7 jul, 21.15 | Double Indemnity zo 22 jul, 16.00 | ma 23 jul, 20.30 |
Arts In Cinema Hitler Versus Picasso and the Others za 14 jul, 16.00 | vr
20 jul, 13.30 | zo 22 jul, 11.00 | di 24
jul, 20.00 | Sneak Preview di 17 jul,
20.30 | di 24 jul, 20.30

Zomerstop

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

Juli Premières Disobedience vanaf
do 12 jul | The Mercy vanaf do 5 jul |
Unlimited Space klassieker Orphans
of Apollo do 12 jul | Sneak Preview
Elke zo | Zomerfilms Baby Driver do
19 t/m za 21 jul | Bladerunner (1982)
ma 9 jul | Bladerunner 2019 di 10 en
wo 12 jul | Coco do 5 t/m za 7 jul | Gabriel e a montanha ma 23 t/m wo
25 jul | Hostiles ma 16 t/m wo 18 jul |
Oh Lucy! do 26 t/m za 28 jul | A Quiet Place do 5 t/m za 7 jul | La villa do
19 t/m za 21 jul | Western ma 30 en
za 31 jul | Zagros do 26 t/m za 28 jul |
Zama do 12 t/m za 14 jul
Augustus Première The Guilty vanaf do 9 aug | Jazz Festival Delft Betty: They Say I’m Different do 23 aug
(opening) | Sneak Preview Elke zo |
Zomerfilms Au revoir là-haut ma 13
t/m wo 15 aug | The Cakemaker do
23 t/m za 25 aug | Djam do 23 t/m
za 25 aug | Les gardiennes ma 6 t/m
wo 8 aug | Mektoub, My Love: Canto Uno ma 20 t/m wo 22 aug | My Generation do 9 t/m za 11 aug | November ma 27 t/m wo 29 aug | The Place
do 16 t/m za 18 aug | A Prayer Before Dawn do 2 t/m za 4 aug | The Trip
to Spain do 2 t/m za 4 aug | Western wo 1 aug

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

Juli Premières L’apparition vanaf do
26 jul | La Ch’tite famille vanaf do 26

jul | The Mercy vanaf do 5 jul | Metoub, My Love: Canto uno vanaf do
19 jul | The Place vanaf do 12 jul | Que
Dios nos perdone vanaf do 12 jul |
Nieuwe Filmers Filmcafé 4 wo 11 jul,
19.30 (gratis) | Openluchtfilms in
juli en augustus : The Big Sick | C’est
la vie! | Maudie | Mesteren | The Nile
Hilton Incident | Retour en Bourgogne | Tulpani | Wonder

Den Haag

(Laura Poitras, 2017) toont de verandering van Wikileaksoprichter
Julian Assange van idealist in akelig machtsmannetje. Over het alledaagse leven van portiers in Barcelona gaat The Interior City (Iso
Luengo e.a., 2017). De film wordt
vertoond in een double bill met
Last Days in Shibati (Hendrick
Dusollier, 2017), dat de razendsnelle verandering volgt van een
oude wijk in de Chinese stad
Chongqing in een moderne wijk
met torenflats. Over democratie
als illusie gaat het in Freedom for
the Wolf (Rupert Russell, 2017), dat
met voorbeelden van overal ter

Diemen

4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuisdenhaag.nl
Juli Arts in Cinema Van Gogh: Of
Wheat Fields and Clouded Skies za
14 jul, 16.00 | wo 18 jul, 18.45 | za 28
jul, 16.00 | Zinderende Zomer Blowup vr 6 jul, 19.00 (met inleiding) | zo
22 jul, 14.00 | Wilde aardbeien zo 15
jul, 14.00 | wo 25 jul, 19.00 | Special Brazil My Love za 7 jul, 16.30 (Engels ondertiteld, regisseur aanwezig) | Gewond goud vr 20 en zo 22 jul
21:15 | Filmfocus Cine Pool met inleiding di 10 jul 19:00 | Sneak Preview ma 30 jul
AUGUSTUS
Arts in Cinema Van Gogh: Of Wheat
Fields and Clouded Skies wo 8 aug,
18.45 | Surf Film Nacht Splinters do
9 aug, 21.00 (buiten en gratis) | Zinderende Zomer La cage aux folles
wo 29 aug, 19.00 | My Own Private Idaho zo 26 aug, 14.00 | La piscine
zo 19 aug, 14.00 | Roman Holiday vr
10 aug, 19.00 | Filmfocus met inleiding di 14 aug

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

Juli The Bookshop do 26 t/m ma 30
jul | Klanken van oorsprong zo 8 jul
| Mozart in Love do 19 t/m ma 23 jul
| My Generation di 10 jul | Tully do 5
t/m ma 9 jul | Under the Tree do 12
t/m ma 16 jul

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

Doesburg

Valeska Grisebach
kleedt het genre
van de western,
met al z’n ideeën
over vrijheid en
mannelijkheid, en
giftige mannelijke
groepsdynamiek
uit tot op het bot
door de blik naar
het oosten te richten. Een nieuwe
grens in Europa.
Een nieuwe grens
in je kijken.
Dana Linssen over Western
in de Filmkrant

Documentaires in de buitenlucht
Ook IDFA trekt naar buiten deze
zomer. Preciezer gezegd: Pakhuis
de Zwijger gaat naar buiten met
documentaires. Van 10 t/m 20 juli
sluit de culturele instelling die zich
‘creatief en innovatief’ vastbijt in
‘de urgente en complexe stedelijke
opgaven van deze tijd’, het seizoen
af met negen IDFA-documentaires. De films zijn ’s avonds om
22.00 uur gratis te zien op het plein
voor Pakhuis de Zwijger. De reeks
opent met The Dread (Martin Benchimol en Pablo Aparo, 2017), een
portret van een dorpje waar de bewoners geen dokter nodig hebben,
maar elkaar genezen. The Work
(Jairus J. McLeary, 2017) is een verslag van een vierdaagse therapiesessie in een Amerikaanse gevangenis. Het visuele essay Instant
Dreams (Willem Baptist, 2017)
brengt een hommage aan de polaroidcamera en zijn uitvinder Edwin H. Land. When God Sleeps (Till
Schauder, 2017) portretteert de
Iraanse rapper, dichter en activist
Shahin Najafi, tegen wie in 2012
een fatwa werd uitgevaardigd. Risk

do 30 aug | L’ Atelier vanaf do 2 aug
| Figlia Mia vanaf do 23 aug | Plaire,
Aimer et Courir Vite vanaf do 16 aug |
Den Skyldige (The Guilty) vanaf do 9
aug | Sneak Preview di 14 aug | Klassieker Double Indemnity ma 27 aug
| Film op De Brink Gratis toegankelijk openlucht bioscoop met Bankier
van het Verzet za 25 aug, 21.15 | C’
est la vie! vr 24 aug, 21.15 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri do
23 aug, 21.15

wereld betoogt dat democratie een
dekmantel voor onvrijheid is, omdat burgers wel mogen stemmen,
maar geen macht hebben. Dead
Donkeys Fear No Heyenas (Joakim
Demmer, 2017) toont de invloed
van globalisering op het landbezit
in Ethiopië, waar buitenlandse investeerders een destabiliserende
werking hebben op de sociale verhoudingen. Amal tenslotte volgt
een Egyptische jonge vrouw vanaf
haar veertiende in 2011 tijdens de
Arabische Lente op het Tahirplein
tot 2017. Wat is er van haar idealen
terechtgekomen?
DEZWIJGER.NL

INSTANT DREAMS

Augustus The Mercy do 2 t/m ma 6
aug | Que Dios nos perdone do 9 t/m
ma 13 aug

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

Juli Premières La Ch’tite Familli vanaf do 26 jul | The Happy Prince
vanaf do 19 jul | Mektoub, My Love:
Canto Uno vanaf do 19 jul | The Mercy vanaf do 5 jul | The Place vanaf do 12 jul | Verwacht The Cleaners | Western | Nog te zien The Beast | The Bookshop | Don’t Worry, He
Won’t Get Far on Foot | On Chesil Beach | The Trip to Spain | Weekfilms
Jeune Femme speelweek van do 5 jul
| Klassieker 2001: A Space Odyssey
ma 9 en ma 16 jul | Sneak Preview di
10 jul | Arts in Cinema Van Gogh: Of
Wheat Fields and Clouded Skies zo
15 jul | Gay Film Special Marvin ou la
belle éducation di 31 jul, 20.30
Augustus Premières 3 Faces vanaf

4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat
15 | 0313‑482 336 | filmhuis-doesburg.nl
Juli Buitenfilm Lion vr 27 jul
Augustus Buitenfilm C’est la vie!
vr 31 aug

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

Juli 7 Giorni vr 13, ma 16 en do 19
jul, 20.30 | za 14 jul, 16.00 | di 17 jul,
10.00 | The Cakemaker vr 6 jul, 16.00
| Djam vr 6 en zo 8 jul, 20.30 | za 7
jul, 16.00 | Tully do 5, za 7, di 10 en zo
15 jul, 20.30 | di 10 jul, 14.00 | Under
The Tree vr 13 jul, 16.00 | za 14, di 17
en vr 20 jul, 20.30 | di 17 jul, 14.00 |
Art in Cinema Hitler vs Picasso and
the Others di 10 jul, 10.00 | vr 20 jul,
16.00 | Concertregistratie Muse:
Drones World Tour do 12 en wo 18
jul, 20.30
Augustus The Bachelors vr 31 aug,
20.30 | Get Out wo 22 aug, 21.30 |
Jeune Femme ma 13 en zo 19 aug,
20.30 | di 14 aug, 10.00 | za 18 aug,
16.00 | Lean on Pete di 14 aug, 14.00
en 20.30 | vr 17, ma 20 en wo 29 aug,
20.30 | za 25 aug, 20.30 | The Mercy do 30 aug, 20.30 | Oh Lucy! Zo
26 aug, 20.30 | di 28 aug, 14.00 en
20.30 | vr 31 aug, 16.00 | On Chesil Beach do 16, za 18, di 21 en ma 27
aug, 20.30 | di 21 aug, 14.00 | vr 24
aug, 16.00 | di 28 aug, 10.00 | Van
Gogh: Of Wheat Fields and Clouded
Skies wo 15 aug, 20.30 | vr 17 aug,
16.00 | di 21 aug, 10.00 | Buitenfilm
Festival C’est la vie vr 24 aug, 21.30
(locatie: Hotel Villa Ruimzicht) | Hell
or High Water za 25 aug, 21.30 (locatie: Canadapark) | Tulipani do 23
aug, 21.30 (locatie: IJsselkade/Friûl
Lido) | Wind River wo 22 aug, 21.30
(locatie: Amphionpark)

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
Juli Buitenfilm Mozart in Love za
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14 jul
Augustus Buitenfilm La La Land
vr 31 aug

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

Juli André Rieu Amore, My Tribute to Love za 28 en zo 29 jul | Buitenfilm Maudie za 28 jul | Arts in Cinema Van Gogh: Of Wheat Fields and
Clouded Skies ma 30 jul | Zomerfestival The Leisure Seeker ma 30 en di
31 jul | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ma 30 en di 31 jul
Augustus Premières Den skyldige
(The Guilty) vanaf do 9 aug | Whitney vanaf do 9 aug | Buitenfilm Kedi
di 7 aug | Paris Can Wait za 11 aug |
Paterson vr 3 aug | Tulipani za 4 aug |
Visages Villages di 14 aug | Gay Film
Night Marvin ou la belle éducation zo 12 aug
4 Filmhuis De Zwarte Doos

Zwemmen of verzuipen
Lekker zwemmen in de zomer? Als
het aan filmmakers ligt, misschien
beter niet doen, want in films
loopt dat nogal eens slecht af.
Denk aan Jaws, de film die haaien
voor eeuwig een slechte naam
heeft bezorgd. Het weerhoudt een
aantal filmtheaters er niet van om
onder de titel Dive-In Cinema
films te vertonen waarin zwemmen en zwembaden een rol spelen.
Zoals in de seksueel broeierige
thriller La piscine (Jacques Deray,
1969), waarin de vakantie van
Romy Schneider en Alain Delon
ontspoort als een vriend met zijn
mooie achttienjarige dochter
langskomt. Ook in de remake A
Bigger Splash (Luca Guadagnino,
2015) brengt het zwembad niet alleen verkoeling. In The Swimmer
(Frank Perry/Sydney Pollack,

1968) loopt Burt Lancaster niet
naar huis als hij een vriend in een
suburb heeft bezocht, maar legt hij
de afstand af via de zwembaden,
die overal in achtertuinen liggen.
Door zijn gesprekjes met bewoners
begint de kijker te begrijpen wat de
man drijft. In Sexy Beast (Jonathan
Glazer, 2001) laat een ex-gangster
zich nog één keer uit zijn zwembad
verleiden voor een klus. Dat had hij
beter niet kunnen doen. En in
Swimming Pool (François Ozon)
eindigt een zomer in een villa met
zwembad ook niet voor iedereen
met een happy end. Misschien
deze zomer maar beter binnenblijven.
CINECENTER.NL
FILMTHEATERHILVERSUM.NL
LANTARENVENSTER.NL
FILMHUISDENHAAG.NL

Haarlem
O.a. verwacht The Road to Mandalay ma 30 jul, 19.00 | The Trial ma
16 jul, 19.30 | Wij ma 16 jul, 21.15 |
City Food Film Festival Constructing Albert za 14 jul, 17.15 | Ramen
Heads za 21 jul, 17.15 | Schumann’s
Bar Talks za 28 jul, 17.15

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

Emmen

Zomerstop

The Disaster Artist ma 9 jul, 20.15 |
wo 11 jul, 19.00 | Lumiere! L’aventure
commence di 10 jul, 19.00

4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

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

Heemskerk

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

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

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

4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251‑214 720 | filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 20.30
SWIMMING POOL

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182‑522 200 |
filmhuisgouda.nl
Juli Au revoir là-haut vr 6, ma 16,
20.30 | zo 8, 20.00 | vr 13, 15.30 | za
14, 18.30 | The Bookshop do 5, ma
9, wo 18, di 24, 20.30 | za 7, 18.30 |
za 14, 21.15 | vr 20, 15.30 | Constructing Albert vr 27, 15.30 (film plus) di
31, 20.30 | The Death of Stalin za 7,
21.15 | wo 11, vr 13, di 17, 20.30 | Gabriel e a montanha vr 20, ma 30,
20.30 | zo 22, 20.00 | za 28, 21.15 |

Rialto in augustus
World Cinema Amsterdam

16 t/m 25 augustus | Wie geïnteresseerd is in films uit Latijns-Amerika, Azië en Afrika kan deze zomer
voor het negende achtereenvolgende jaar terecht bij het zomerse
filmfestival World Cinema Amsterdam, waar juist films uit die
delen van de wereld (letterlijk) in
het zonnetje worden gezet. Negen
films zijn genomineerd voor de

ADVERTORIAL

World Cinema Jury Award, er zijn
openluchtfilms, voorpremières en
een speciaal programma dat zich
richt op films uit Cuba. Verder natuurlijk: feestjes, Q&A’s en werelds
eten. De locaties zijn: Rialto, De
Balie, het Vondelpark Openluchttheater, Binnentuin de Tropen
(Oosterpark) en het Marie HeineRIALTOFILM.NL
kenplein.
WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

RAMEN HEADS

Lean on Pete vr 6, 15.30 | di 10, 20.30
| Mozart in Love do 19, ma 23, vr 27,
20.30 | za 21, 18.30 | zo 29, 20.00 |
So Help Me God do 12, wo 25, 20.30
| zo 15, 20.00 | za 21, 21.15 | Tully do
26, wo 1, ma 6, 20.30 | za 28, 18.30
| za 4, 21.15
Augustus Beast za 11, 21.15 | di 14,
20.30 | Mozart in Love vr 3, 15.30 |
wo 8, 20.30 | My Generation vr 3, di
7, wo 15, 20.30 | za 4, 18.30 | vr 10,
15.30 | On Chesil Beach do 9, 20.30
| za 11, 18.30 | zo 12, 20.00 | Under
the Tree do 2, vr 10, ma 13, 20.30 |
zo 5, 20.00

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

Juli Premières Disobedience vanaf do 12 jul | The Man Who Killed Don
Quixote vanaf do 26 jul | Mektoub,
My Love: Canto uno vanaf do 9 jul |
The Mercy vanaf do 5 jul | The Place
vanaf do 12 jul | The Road to Mandalay vanaf do 26 jul | Wes Anderson Special Fantastic mr. Fox ma 9
jul | Grand Budapest Hotel ma 23 jul
| Moonrise Kingdom ma 16 jul | Docs
More Human than Human wo 11 jul |
Ramen Heads wo 18 jul | Schumann’s Bar Talk wo 25 jul | Time Trial ma
16 en ma 23 jul | Arts in Cinema Van
Gogh: Of Wheat Fields and Clouded
Skies zo 15 jul | Billy Wilder Special
Double Indemnity ma 30 jul
Augustus Premières Grace Jones:
Bloodlight and Bami vanaf do 9 aug
| Den skyldige vanaf do 9 aug | Docs
Constructing Albert wo 1 aug | Billy
Wilder Special Ace in the Hole ma 13
aug | Double Indemnity za 4 aug

Juli L’Apparition vanaf do 26 jul | La
Ch’tite famille vanaf do 26 jul | Disobedience vanaf do 12 jul | Klanken van oorsprong zo 8 jul, 14.00 |
Mektoub, My Love: Canto uno vanaf do 19 jul | The Mercy vanaf do 5 jul
| On Chesil Beach do 5 jul, 15.00 | vr
6 en zo 8 jul, 19.30 | The Trip to Spain
za 7 en wo 11 jul, 20.30 | City Food
Film Festival Constructing Albert zo
22 jul, 16.00 | wo 25 jul, 19.30
Augustus 3 Days in Quiberon vanaf
do 30 aug | Grace Jones: Bloodlight
and Bami vr 10 en za 12 aug, 14.00 |
wo 15 aug, 20.00 | Den Skyldige (The
Guilty) vanaf do 9 aug | City Food
Film Festival Schumann’s Bar Talks
zo 19 aug, 16.00 | wo 22 aug, 19.30

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

Harderwijk

4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl | Aanvang: 20.15
| Raadpleeg de website voor het
complete programma

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

O.a. verwacht Beast za 21 en ma
23 jul

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

Hoorn

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

Zomerstop

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 045‑577 2209 | filmhuisdespiegel.nl | Aanvang 20.00

Juli Isle of Dogs do 26, vr 27 en za 28
jul, 20.00 | Utøya 22. Juli do 19, vr 20
en za 21 jul, 20.00 | Voyage of Time:
Life’s Journey do 12, vr 13 en za 14 jul,
20.00 | Western do 5, vr 6 en za 7 jul,
20.00 | Openluchtfilm The Trip to
Italy za 21 jul, 20.00 Locatie: Openluchttheater Brunssum (gratis)
Augustus The Death of Stalin do 30
en vr 31 aug, 20.00 | Der Hauptmann
do 9, vr 10 en za 11 aug, 20.00 | Nico,
1988 do 16, vr 17 en za 18 aug, 20.00
| A Prayer Before Dawn do 2 en za 4
aug, 20.00 | Openluchtfilm La Pazza Gioia za 25 aug, 20.00 Locatie: in
het Aambos

Helmond
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

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

Het scenario biedt
weinig echte verrassingen, maar
steekt goed in elkaar. Het neemt
ons stap voor stap
mee in de vertwijfeling van een man
die het solide,
hardvochtige wereldbeeld van zijn
familie verwerpt,
maar vervolgens
verstrikt raakt in
een chaotische en
onoverzichtelijke
werkelijkheid.
Sasja Koetsier over Zagros in
de Filmkrant

wo 11 jul | The Happy Prince vanaf do
19 jul | Mektoub, My Love: Canto uno
vanaf do 19 jul | Le retour du héros
vanaf do 5 jul | Dive-in Cinema La
piscine vanaf za 14 jul | The Swimmer vanaf za 28 jul
Augustus Verwacht BlacKkKlansman vanaf do 30 aug | Book Club
vanaf do 23 aug | Den Skyldige (The
Guilty) vanaf do 8 aug | Dive-in Cinema A Bigger Splash vanaf za 25 aug |
Swimming Pool vanaf za 11 aug

Zomerstop

Hoogeveen

Hilversum

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

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

Zomerstop

Houten
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 |
filmaandeslinger.nl | Aanvang:
20.30
Tulipani za 7 jul, 22.30 | Hierna:
Zomerstop

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

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

Juli Verwacht Disobedience vanaf
do 12 jul | Jeune femme vanaf do 19
jul | The Mercy vanaf do 5 jul |
Time Trial vanaf do 12 jul | Animonday #1 Ghost in the Shell ma 16 jul,
20.30 | Art Beyond Escher Interstellar ma 23 jul, 20.00 |
Concertregistratie Muse: Drones
World Tour do 12 jul, 21.00 | Seniorenfilm Darkest Hour do 19 jul, 14.30
Augustus Art Beyond Escher Blade Runner ma 27 aug, 20.00 | Seniorenfilm Ôtez-moi d’un doute do 16
aug, 14.30

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

Juli Oh Lucy! di 24 jul | Tully di 10 jul |
Utøya 22.juli di 31 jul | la villa di 17 jul
Augustus The Big Lebowski di 7 aug

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

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

Floralisplein 69 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl
Juli Zomerstop
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Pluk (niet alleen) de nacht
De organisatoren van het openluchtfilmfestival Pluk de Nacht
vieren dit jaar een dubbel jubileum. Op de oorspronkelijke locatie
in Amsterdam is het festival toe
aan zijn vijftiende editie, en alweer
voor het vijfde jaar op rij doet het
festival ook Utrecht aan.
Op vijf dagen in Utrecht (1 t/m 5
augustus, op nieuwe locatie De
Nijverheid) en elf dagen in Amsterdam (15 t/m 25 augustus, als
vanouds aan het IJ op het Stenen

Hoofd) kan het publiek gezeten in
strandstoeltjes iedere avond vanaf
het vallen van de duisternis genieten van een speelfilm, waarvan de
meesten niet eerder in Nederland
zijn vertoond.
Van het programma zijn op het
moment van schrijven pas twee
films bekend, beiden Amerikaanse
indies. Het energieke Madeline’s
Madeline van Josephine Decker
ging eerder dit jaar in première op
de Berlinale, en draait om een jon-

ge actrice die zich iets te hard vastbijt in een theaterrol, tot verdriet
van haar moeder, gespeeld door
Miranda July. En in Wobble Palace
van Eugene Kotlyarenko besluit
een stel wiens relatie op springen
staat om alvast het uit-elkaar-zijn
te testen door hun huis een weekend lang in tweeën te splitsen.
Daarnaast zal op elke locatie één
avond worden ingeruimd voor een
programma korte films. Het volledige festivalprogramma wordt in
de loop van juli bekendgemaakt.
Hoewel de naam van het festival
anders doet vermoeden, biedt Pluk
de Nacht de afgelopen jaren ook
een groeiend programma overdag,
met onder meer kunstinstallaties
op het vrij toegankelijke festivalterrein, gezamenlijk op het grote
scherm te spelen computerspelletjes, en speciale middagen voor
jonge kinderen (Pluk Mini) en voor
honden en hun eigenaren (Dog Day
Afternoon). Bovendien vertoont
het festival in het kader van hun
jubileum een aantal middagen reprises van festivalfavorieten uit
eerdere jaren.
PLUKDENACHT.NL

MADELINE’S MADELINE

Augustus Finding Your Feet di 28
aug, 20.00 | Lady Bird di 21 aug,
20.00

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

Juli Beast vanaf za 1 jul | La Ch’tite Familie vanaf do 26 jul | Disobedience vanaf do 12 jul | Mektoub, My
Love: Canto Uno vanaf do 19 jul | The
Mercy vanaf do 5 jul | On Chesil Beach vanaf za 1 jul | The Place vanaf do 12 jul | Que Dios Nos Perdone vanaf do 12 jul | The Road To Mandalay vanaf do 26 jul | Tiere vanaf do
5 jul | Time Trail vanaf do 12 jul | The
Trip To Spain vanaf za 1 jul | Zagros
vanaf za 1 jul | Nobody’s Perfect –
The Films Of Billy Wilder Ace in the
Hole vr 6 jul, 16.00 | ma 9 jul, 19.00
| The Apartment zo 8 jul, 12.00 | wo
11 jul, 19.00 | Double Indemnity do 5
jul, 19.00 | za 7 jul, 16.00 | The Lost
Weekend do 5 jul, 16.00 | vr 6 jul,
19.00 | The Seven Year Itch zo 8 jul,
16.00 | di 10 jul, 19.00 | Sunset Blvd
zo 8 jul, 19.00 | wo 11 jul, 16.00 | Gay
Cinema Marvin ou la belle éducation
do 12 en wo 25 jul, 19.00
Augustus 3 Days in Quiberon vanaf
do 30 aug | 3 faces vanaf do 30 aug
| L’ Atelier vanaf do 2 aug | BlacKKKlansman vanaf do 30 aug | A casa
tutti bene vanaf do 30 aug | Figlia mia vanaf do 23 aug | Plaire, aimer et courir vite vanaf do 16 aug |
Den skyldige (The Guilty) vanaf do 9
aug | Tiempo Compartido vanaf do 2
aug | Zaal 5 Chavela do 23, zo 26 en
wo 29 aug, 19.00, vr 24 en za 25 aug,
21.20 | Zomerreprises Call Me by
Your Name | Darkest Hour | The Florida Project |
Lady Bird | The Shape of Water |
Three Billboards Outside Ebbing
Missouri | Visages Villages (zie lumiere.nl voor data en tijden)

482 | cinemamiddelburg.nl | Aanvang: 20.30

Juli Don’t Worry, He Won’t Get Far
on Foot do 19 en di 24 jul, 20.00 | vr
20 jul, 21.30 | za 21 en zo 22 jul, 19.00
| Gabriel e a Montanha do 12 en di
17 jul, 20.00 | vr 13 jul, 21.30 | za 14
jul, 18.30 | zo 15 jul, 15.00 | Garden
of Life do 5 jul, 15.30 | vr 6 jul, 15.00
| ma 9 jul, 14.00 | The Guernsey Literary Society za 7 en zo 8 jul, 19.00
| wo 11 jul, 14.00 | A Man of Integrity
vr 27 jul, 19.00 | za 28 jul, 21.30 | di 31
jul, 20.00 | Médecin de campagne vr
27 jul, 21.30 | za 28 jul, 19.00 | zo 29
jul, 15.00 | ma 30 jul, 14.00 | Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri vr 20 jul, 19.00 | za 21 jul, 21.30 | zo
22 jul, 15.00 | ma 23 jul, 14.00 | wo
25 jul, 20.00 | Victoria and Abdul vr

Filmkrant.Live
presenteert: Cine Pool
Een film talk over en met zwembadfilms. Erg verfrissend en spannend! Met veel fragmenten en licht
van toon. Door Jos van der Burg /
Gerlinda Heywegen.
10 juli 19.00 uur Filmhuis Den
Haag, 13 juli 21.00 uur Cinecenter
Amsterdam en LantarenVenster
Rotterdam, 14 juli 20.45 uur
Filmtheater Hilversum. Aansluitend op de talks wordt steeds het

ADVERTORIAL

broeierige La piscine vertoond met
Alain Delon en Romy Schneider.
Na deze aftrap plakken Cinecenter, LantarenVenster en Film
theater Hilversum er vanaf half juli
nog 4 zomerse films in Dive-in
Cinema aan vast. Check voor films
en data hun websites.
Kom lekker de zomer vieren en
laat je overspoelen door Cine Pool
film talks en Dive-in Cinema!

Zomerstop

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (reserveringen via internet) | filmhuispurmerend.nl | Aanvang: 20.30

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

Zomerstop

Zomerstop

Roermond

Neerijnen

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

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

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

Juli Premières Tiere vanaf do 12 jul
| Nog te zien Un Beau Soleil Interieur | Djam | Jeannette | Jeune femme
| Previously Unreleased Park vanaf
do 12 jul | Takara, La nuit ou j’ai nage
vanaf do 26 jul | Billy Wilder Retrospectief Ace in the Whole vanaf za 21
jul | Double Indemnity vanaf do 26
jul | Lost Weekend vanaf do 12 jul
Augustus Premières 3 Tage in Quiberon do 30 aug | Tiempo compartido vanaf do 2 aug | Previously Unreleased Winter Brothers vanaf do 9 aug
4 Lux

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

Juli Premières L’apparition vanaf do 26 jul | La Ch’tite Famille vanaf
do 26 jul | Disobedience vanaf do 12
jul | The Man Who Killed Don Quixote
vanaf do 26 jul | Mektoub, my love:
canto uno vanaf do 19 jul | The Mercy
vanaf do 5 jul | The Place vanaf do 12
jul | Que dios nos perdone vanaf do
12 jul | The Road to Mandalay vanaf
do 26 jul | Billy Wilder Retrospectief
Ace in the Hole zo 29 jul, 13.30 | vanaf do 31 jul, 20.00 | Double Indemnity zo 8 jul, 13.30 | di 10 jul, 20.00 |
The Lost Weekend zo 22 jul, 13.30 |
di 24 jul, 20.00 | Openluchtfilm La
La Land zo 15 jul
Augustus Premières L’Atelier vanaf do 2 aug | Book Club vanaf do 23
aug | Grace Jones: Bloodlight and
Bami vanaf do 9 aug | Loveling vanaf
do 23 aug | Den skyldige (The Guilty) vanaf do 9 aug | Tampopo vanaf
do 16 aug | Roze Zomer LHBT films,
inleiding en borrel vr 10 en za 11 aug |
Open Air Bios: Liquid Summer de 21
t/m za 25 aug, 21.15 met de films Absolutely Fabulous | The Angel’s Share | Cocktail | The Great Gatsby | Retour en Bourgogne | Concertregistratie Muse: Drones World Tour do
12 jul, 21.00

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

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

Middelharnis

Oirschot

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613

6, vr 13 en zo 15 jul, 19.00 | zo 8 jul,
15.00 | di 10 en wo 18 jul, 20.00 | za
14 jul, 21.30 | ma 16 jul, 14.00 | Western do 5 en wo 11 jul, 20.00 | vr 6 en
za 7 jul, 21.30 | Billy Wilder klassiekers Ace in the Hole do 26 jul, 20.00
| zo 29 jul, 19.00 | Double Indemnity do 9 en wo 15 aug, 20.00 | zo 12
aug, 19.00
Augustus Escher: Het Oneindige
Zoeken do 23 aug, 15.30 | zo 26 aug,
15.00 | ma 27 aug, 14.00 | wo 29 aug,
20.00 | Jeune femme do 16 en di 21
aug, 20.00 | vr 17 en zo 19 aug, 19.00
| za 18 aug, 21.30 | Lean on Pete vr 3
en za 11 aug, 19.00 | za 4 en vr 10 aug,
21.30 | di 7 aug, 20.00 | ma 13 aug,
14.00 | Médecin de campagne wo 1
aug, 20.00 | Mektoub, My Love: Canto Uno vr 24 t/m zo 26 aug, 19.00 |

Oudenbosch

The Post za 4 en vr 10 aug, 19.00 |
zo 5 en zo 12 aug, 15.00 | ma 6 aug,
14.00 | za 11 aug, 21.30 | di 14 aug,
20.00 | Que Dios nos perdone do 2
en wo 8 aug, 20.00 | vr 3 aug, 21.30
| zo 5 aug, 19.00 | De Wilde Stad vr
17 aug, 21.30 | za 18 aug, 19.00 | zo
19 aug, 15.00 | ma 20 aug, 14.00 | wo
22 aug, 20.00 | Billy Wilder klassieker The Lost Weekend do 23 en di 28
aug, 20.00 | vr 24 aug, 15.00

Zomerstop

De film is een monument voor degenen die op het
eiland Utøya het
leven lieten. Begrijpen wat iemand als Breivik
bezielt, kunnen
we niet — daar
doet Poppe ook
geen poging toe.
Maar begrijpen
wat op het eiland
gebeurde, kunnen
we na het zien van
de film misschien
een klein beetje.
Joost Broeren-Huitenga over
Utøya 22. Juli in de Filmkrant

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

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

Juli Au revoir la-haut zo 8 t/m di 10
jul, 20.30 | ma 9 jul ook 16.00 | Concertregistratie Muse: Drones World
Tour do 12 jul, 20.30
Augustus The Death of Stalin zo 26
t/m di 28 aug, 20.30 | ma 27 aug ook
16.00 | Tully zo 5 t/m di 7 aug, 20.30
| ma 6 aug ook 16.00 | Under the Tree
zo 19 t/m di 21 aug, 20.30 | ma 20
aug ook 16.00 | Western zo 12 t/m di
14 aug, 20.30 | ma 13 aug ook 16.00

Juli Djam vanaf 5 jul | The Guernsey
Literary Society vanaf 5 jul | Isle of
Dogs vanaf 19 jul | Lean on Pete Vanaf 26 jul | A Man of Integrity vanaf 5 jul | Mozart in Love vanaf 19 jul |
The Rider vanaf 5 jul | Under the Tree
vanaf 19 jul | Buitenfilm op de binnenplaats van de ECI Cultuurfabriek:The Big Sick do 26 jul
Augustus The Bookshop vanaf 1 aug
| Don’t Worry, He Won’t Get Far on
Foot vanaf 16 aug | Gabriel e a montanha vanaf 16 aug | La Hollandaise
vanaf 9 aug | Jeune femme vanaf 16
aug | Marvin, ou la belle education 14
aug | Oh Lucy vanaf 2 aug | On Chesil Beach vanaf 23 aug | Buitenfilm
op de binnenplaats van de ECI Cultuurfabriek: Médicin de campagne
do 9 aug | Tulipani do 2 aug | Buitenfilm op locatie Prins Bernardstraat:
Burnt, Perfetti sconosciuti of Waterboys za 18 aug

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

Juli O.a. verwacht Sicario: Day of
the Soldado vanaf do 5 juli | Disobedience vanaf do 12 juli | The Place
vanaf do 12 juli | Wij vanaf do 12 juli |
First Reformed vanaf do 19 juli | Hotel Transsylvanië 3 vanaf wo 25 juli
| The Man Who Killed Don Quixote vanaf do 26 juli | Cry-Baby Cinema Love, Simon vr 6 jul | Concertregistratie Muse: Drones World Tour
do 12 jul | Billy Wilder special Ace in
the Hole za 14 en wo 25 jul | Double
Indemnity za 7 en wo 18 jul | The Lost
Weekend wo 11 en za 21 jul | Wes Anderson Retrospectief Bottle Rocket
zo 8 jul | The Darjeeling Limited zo 15
jul | Fantastic Mr. Fox ma 16 jul | The
Grand Budapest Hotel wo 18 jul | The
Life Aquatic with Steve Zissou wo 11
jul | Moonrise Kingdom di 17 jul | The
Royal Tenenbaums di 10 jul | Rushmore ma 9 jul | Terry Gilliam Special
Brazil za 28 jul | The Fisher King ma
30 jul | A Summer With Studio Ghibli Arriety vr 27 jul | The Cat Returns
vr 20 jul | Grave of the Fireflies vr 6
jul | Howl’s Moving Castle zo 22 jul |
Kiki’s Delivery Service di 10 jul | My
Neighbor Totoro zo 8 jul | Porco Rosso vr 13 jul | Princess Mononoke zo
15 jul | Spirited Away di 17 jul | Tales
From Earthsea di 24 jul | The Wind
Rises zo 29 jul
Augustus O.a. verwacht Mission: Impossible - Fall Out vanaf do 2
aug | Under the Silver Lake vanaf do
9 aug | Whitney vanaf do 9 aug (met
do 9 aug 90’s karaoke Wei Not Sing)
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| Terry Gilliam Special 12 Monkeys
wo 1 en za 11 aug | Brazil ma 6 en wo
15 aug | Fear and Loathing in Las Vegas ma 13 aug | The Fisher King wo 8
aug | A Summer With Studio Ghibli
Nausicaä of the Valley of the Wind
di 14 aug | The Red Turtle zo 12 aug |
The Tale of Princess Kaguya di 7 aug
| When Marnie Was There vr 10 aug
4 Lantaren Venster

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

4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl
Verwacht Finding Your Feet vr 20,
za 21, vr 27 en za 18 jul, 21.00 | Isle of
Dogs do 19 t/m za 21 jul, 21.00 | Lady
Bird do 5, vr 6 en za 7 jul, 20.30 |
Nico, 1988 do 12 t/m za 14 jul, 20.30
| Phantom Thread vr 6, za 7, vr 13 en
za 14 jul, 21.00 | Roze Film The Cakemaker di 10 jul, 20.30

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

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

Juli 2001: A Space Odyssey Elke vr
in juli, 20.00 | Djam vr 20 juli t/m di
31 jul | Film Stars Don’t Die in Liverpool t/m wo 18 jul | Foxtrot t/m wo 11

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

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

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

Verwacht Gabriel a a montanha
do 5 jul

Utrecht

Redbad is de filmversie van het lied
‘15 miljoen mensen’. Het spektakeldrama geeft
net zo’n geïdealiseerd borstklopperig beeld van de
Nederlander als
vrijheidslievende
burger als die
enorme hit uit
1996.
Jos van der Burg op
filmkrant.nl

Zomerstop

Schiedam

Venlo

Verwacht en nog te zien Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot | Grace
Jones, Blood light and Bami | Klanken van Oorsprong | The Man Who
Killed Don Quixote | The Mercy | On
Chesil Beach | Que Dios nos Perdone
| Utøya 22 juli | Western | Whitney

Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw
New Orleans, Wilhelmina Pier) |
010‑277 2277 | lantarenvenster.nl |
Aanvang: 19.30

Juli Verwachte premières L’apparition vanaf do 26 jul | Disobedience vanaf do 12 jul | The Happy Prince
vanaf do 19 jul | Mektoub, My Love:
Canto Uno vanaf do 19 jul | The Mercy vanaf do 5 jul | The Place vanaf do 12 jul | The Road to Mandalay
vanaf do 26 jul | Time Trial vanaf do
12 jul | El Presidente vanaf do 19 jul |
Que dios nos perdone vanaf do 12 jul
| Music Docs Gregory Porter: Don’t
Forget Your Music ma 9 jul, 19.30 |
Two Trains Runnin’ za 7 jul, 16.30 |
Billy Wilder Special Ace in the Hole
zo 15 jul, 16.30 | di 17 jul, 19.00 | Double Indemnity do 5 jul, 19.15 | zo 8 jul,
16.30 | The Lost Weekend ma 9 en
do 12 jul, 19.15 | Arts in Cinema Hitler versus Picasso and the Others
zo 15 jul, 10.30 | wo 18 jul, 19.30 | vr
20 jul, 14.15 | Summer Film School
Black Dahlia zo 22 jul, 19.15 | Body
Double za 21 jul, 19.15 | Carrie vr 20
jul, 19.30 | Hiroshima mon amour
zo 22 jul, 14.30 | Je t’aime, je t’aime
wo 18 jul, 14.30 | Muriel ou le temps
d’un retour do 19 jul, 14.30 | Nuit et
Brouillard (3 shorts van Alain Resnais) za 21 jul, 14.30 | Obsession do
19 jul, 19.30 | Phantom of the Paradise wo 18 jul, 19.30 | Providence vr
20 jul, 14.30
Augustus Arts in Cinema Van Gogh:
Of Wheat Fields and Clouded Skies
zo 12 aug, 10.30 | wo 15 aug, 19.30 | vr
17 aug, 14.15 |

Tilburg

jul | Gabriel e a montanha do 19 t/m
di 31 jul | Hostiles do 19 t/m di 31 jul |
Médecin de campagne do 12 t/m wo
25 jul | Time Trial wo 11 t/m za 28 jul |
Zama do 5 t/m wo 18 jul
Augustus Call Me By Your Name
Elk weekend in aug | Djam wo 1 aug
| Gabriel e a montanha wo 1 t/m wo
8 aug | La Holandesa vanaf do 16
aug | Hostiles wo 1 t/m wo 8 aug | On
Chesil Beach do 2 t/m wo 22 aug |
The Trip to Spain vr 10 t/m wo 29 aug
| Under the Tree vr 3 t/m wo 15 aug |
Utøya 22. juli vanaf vr 17 aug | Western vr 10 t/m wo 22 aug

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

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

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

Juli More Human Than Human vanaf do 5 jul | El presidente vanaf do
19 jul | Que dios nos perdone vanaf do 12 jul | The Road to Mandalay
vanaf do 26 jul | Tiere vanaf do 5 jul |
Time Trial vanaf do 12 jul | Billy Wilder Special Ace in the Hole vanaf do
5 jul | Double Indemnity vanaf do 5
jul | The Lost Weekend vanaf do 5 jul
| Previously Unreleased First Reformed vanaf do 19 jul | Park vanaf do 12
jul | Takara, la nuit ou j ai nage vanaf do 26 jul
Augustus 3 Days in Quiberon vanaf
do 30 aug | Chavela vanaf do 23 aug
| Figlia Mia vanaf do 23 aug | Tampopo vanaf do 16 aug | Tiempo compartido vanaf do 2 aug
4 Louis Hartlooper Complex

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

Juli Verwacht Disobedience do 12 jul
| The Man Who Killed Don Quixote do
26 jul | The Place do 12 jul | Que dios
nos perdone do 12 jul
Augustus Verwacht BlacKkKlansman do 30 aug | Grace Jones: Bloodnight and Bami do 9 aug | Den skyldige (The Guilty) do 9 aug
4 Springhaver 1 en 2

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

Juli Verwacht Disobedience do 12 jul
| The Man Who Killed Don Quixote do
26 jul | The Place do 12 jul | Que dios
nos perdone do 12 jul
Augustus Verwacht BlacKkKlansman do 30 aug | Grace Jones: Bloodnight and Bami do 9 aug | Den skyldige (The Guilty) do 9 aug

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

Juli Verwacht The Bookshop vr 20
jul | Djam vr 6 aug | Don’t Worry, He
Won’t Get Far on Foot vr 27 jul | Gewond goud za 14 jul | Mozart in Love
do 12 jul | The Rider do 26 jul | Tully do 5 jul | Under the Tree do 19 jul
| Exhibition on Screen Canaletto &
The Art of Venice vr 13 jul
Augustus Verwacht Au revoir lahaut vr 17 aug | Isle of Dogs do 16 aug
| Klanken van oorsprong vr 24 aug |
The Last Son do 23 aug | My Generation vr 31 aug | Nico, 1988 do 16 aug |
La piscine vr 31 aug | Tanzania Transit do 2 aug

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

Vlissingen

4 Cine City
Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Juli O.a. verwacht Adrift do 5 jul |
L’apparition ma 23 jul | Disobedience ma 9 jul | Happy Prince ma 16 jul |
Mamma Mia! Here We Go Again wo
18 jul (LadiesNight) en do 19 jul | The
Mercy do 5 jul |
Sicario: Day of the Soldado do 5 jul
| Den skyldige (The Guilty) ma 30
jul | Concertregistratie Muse: Drones World Tour do 12 jul | Andre Rieu:
Amore, My Tribute to Love za 28 jul
Augustus O.a. verwacht BlacKkKlansman ma 27 aug | Book Club ma
13 aug | Mission: Impossible - Fallout do 2 aug

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Prinses Marijkelaan 4 | 071-561
2566 | filmtheatervoorschoten.nl |
Aanvang: 20.00 (tenzij anders
vermeld)

Juli Verwacht The Cakemaker vr 13
t/m zo 15 jul (vr 15, 16.00) | The Disaster Artist do 5 en za 7 jul | Don’t
Worry, He Won’t Get Far on Foot vr
20 t/m zo 22 jul (zo 22 jul, 16.00) |
Escher: Het oneindige zoeken do 19

Van het dak af!
Het was alleen al om het onvoorspelbare Nederlandse weer een
lef-actie: zes jaar geleden organiseerden Lisa Smith en Charlotte
van Zanten onder de titel Roffa
Mon Amour een filmfestivalletje op
het dak van het vroegere Hofpleinstation in Rotterdam. De films
moesten geëngageerd en gewaagd
zijn, want zulke films kwamen de
organisatoren te weinig tegen in de
filmtheaters. Dat vonden meer
mensen, want het festivalletje
werd een succes en elk jaar groter.
Dit jaar maakt Roffa Mon Amour
helemaal een reuzensprong door
de verhuizing van het dak van het
Hofpleinstation naar LantarenVenster en Het Drijvend Paviljoen
aan de Wilhelminapier in Rotterdam. Het gevolg is dat het festival,
dat van 18 t/m 29 juli wordt gehouden, uitbreidt van twaalf naar zevenentwintig films. Nieuw is de
Summer Film School, een verdiepingsprogramma met lezingen
over en vertoningen van het werk
van Alain Resnais en Brian De Palma. Kort en goed: Roffa Mon
Amour is groot gegroeid.
Illustratief voor de cinematografische durf van het festival zijn
de vijf niet-alledaagse films van
talentvolle internationale regisseurs, die nog niet bij iedereen een
belletje doen rinkelen. Zoals de
Mexicaanse regisseur Sebastián

Zomerstop

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

Zomerstop

MARILYN

jul | Jurassic World: Fallen Kingdom
(3D) do 26 en vr 27 jul | Victoria and
Abdul wo 25 jul | Concertregistratie
Muse: Drones World Tour do 12 jul
Augustus o.a. verwacht Grace Jones: Bloodnight and Bami

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

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

JULI
Djam nog t/m zo 8 jul | Gabriel e a
montanha t/m wo 11 jul | Homecomming (1945) zo 1 t/m di 10 jul | The
Salesman do 5 jul
Augustus The Cleaners vanaf do
30 aug

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.30
Zomerstop

Winterswijk

Hofmann, wiens tweede speelfilm
Tiempo compartido is te zien, over
een gezin dat op vakantie door een
dubbelboeking het vakantiehuis
moet delen. Van de Argentijnse regisseur Martin Rodríguez Redondo
is Marilyn te zien, een drama over
een boerenzoon die door dorpelingen belachelijk wordt gemaakt,
omdat hij zich niet als een stoere
macho gedraagt. De andere drie
films in dit programma zijn: Djon
Africa (João Miller Guerra en Filipa
Reis), Garbage (Qaushiq Mukherjee) en Les garçons sauvages (Bertrand Mandico).
Tegenover de vijf films van
nieuwe regisseurs staan vijf (cult)
klassiekers: het verrukkelijk feministisch-anarchistische Daisies
(Vera Chytilova, 1966), het junkiedrama Christiane F (Uli Edel, 1981),
het misdaaddrama True Romance
(Tony Scott, 1993), de Japanse
poppenanimatie Mind Game (Yuasa Maasaki, 2004) en Sofia Coppola’s The Virgin Suicides (1999).
Tenslotte zijn er twee live cinemaconcerten in Het Drijvend Paviljoen: Oceanic begeleidt de vertoning van Images of a Moving City
(Karel Doing, 2000), Das Ding
speelt live bij de psychedelische
Japanse animatiefilm Cat Soup
(SatoTasuo, 2001).
ROFFAMONAMOUR.COM

4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

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

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

Juli Verwacht Adrift do 5 jul | AntMan and the Wasp 3D wo 18 jul
Augustus Verwacht Christopher
Robin do 2 aug | Crazy Rich Aslans
do 16 aug

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

Juli 2001: A Space Odyssey vr 6 t/m
zo 8 jul | The Cleaners za 14, za 21 en
wo 25 jul | Don’t Worry, He Won’t Get
Far on Foot do 26 t/m ma 30 jul | Escobar vr 6 t/m zo 8 jul | Der Hauptmann za 7 en ma 9 jul | La Holandesa do 5, za 7, zo 8 en wo 11 jul | Jeannette vr 13 t/m zo 15, di 17, zo 22 en
di 24 jul | On Chesil Beach do 12 t/m
di 17, vr 20 t/m zo 22, wo 25, za 28 en
zo 29 jul | El Presidente do 19 t/m ma
23, do 26 t/m zo 29 en di 31 jul | Tully
vr 6 t/m zo 8, di 10 en wo 11 jul | Under
the Tree do 5 t/m ma 9, vr 13, za 14
en wo 18 jul | Utøya 22. juli do 19 t/m
ma 23 en vr 27 t/m zo 29 jul | la villa
do 12 t/m ma 16, do 19 t/m zo 22 en di
24 jul | Zaanse Zomergasten met intervieuws, proeverijen en live muziek
en de films Chef wo 1 aug, 19.30 | The
Theory of Everything di 10 jul, 19.30
| Winter Nomads wo 18 jul, 19.30 |
Mannenavond Escobar vr 6 jul (met
bier en bitterballen) | Zomersalon
Renoir za 14 jul (met eten) | Concertregistratie André Rieu: Amore - My
Tribute to Love za 28 en zo 29 jul
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7 Days in Entebbe 			 11111
Beast 			 11111
Charlie en Hannah gaan uit 			 11111
Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot			 11111
Garden of Life 			 11111
Hereditary			
11111
Jurassic World: Fallen Kingdom 			 11111
Klanken van oorsprong 			 11111
Love, Simon 			 11111
The Last Son 			 11111
More Human Than Human

		 11111

My Generation 			 11111
Ocean’s 8 			 11111
On Chesil Beach 			 11111
Redbad 			 11111
Tiere 			 11111
The Third Murder 			 11111
The Trip to Spain 			 11111
Ubiquity 			 11111
Utøya 22. Juli 			 11111
Voyage of Time: Life’s Journey 			 11111
Western 			 11111
Zagros 			 11111
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4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via website | filmtheaterfraterhuis.nl
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NRC Handelsblad

Coen van Zwol

Algemeen Dagblad

Juli Premières L’Apparition vanaf do 26 jul | Les Ch’tis à Paris vanaf do 26 jul | Disobedience vanaf do 12 jul | The Happy Prince vanaf do 19 jul | Mektoub, My Love: Canto Uno vanaf do 19 jul | The Mercy

Ab Zagt

NRC Handelsblad

André Waardenburg

de Volkskrant

NRC Handelsblad

Dana Linssen

Trouw

Belinda van de Graaf

Juli The Guernsey Literary Society vr

Floortje Smit

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

De Filmkrant/Trouw

Zutphen

6 jul, 17.00 | za 7 jul, 18.30 | do 12, di
17 en wo 18 jul, 20.00 | za 14 jul, 21.00
| Der Hauptmann vr 13 jul, 20.30 |
zo 15 jul, 20.00 | Instant Dreams zo
8 en di 10 jul, 20.00 | Isle of Dogs vr
13 en vr 20 jul, 17.00 | za 14 jul, 18.30
| ma 16 en do 19 jul, 20.00 | za 21 jul,
21.00 | A Man of Integrity vr 6 jul,
20.30 | ma 9 jul, 20.00 | Une saison

Ronald Rovers

14 aug, 20.00 | Under the Tree di 21
aug, 20.00

Zwolle

De Telegraaf

FILMHUISCAVIA.NL

en France do 5 en wo 11 jul, 20.00 |
za 7 jul, 21.00 | Tully za 28 jul, 21.00
| di 31 jul, 20.00 | Vele hemels boven
de zevende ma 30 jul, 20.00 | La Villa za 28 jul, 18.30 | zo 29 jul, 20.00 |
Visages Villages vr 20 jul, 20.30 | za
21 jul, 18.30
Augustus The Big Lebowski vr 24
aug, 17.00 | za 25 aug, 21.00 | ma 27
aug, 20.00 | The Bookshop vr 10 aug,
17.00 | za 11 aug, 18.30 | do 16, zo 19
en wo 22 aug, 20.00 | The Death of
Stalin vr 3 aug, 17.00 | za 4 en za 11
aug, 21.00 | do 9 en wo 15 aug, 20.00
| Jeune femme vr 10 aug, 20.30 |
ma 13 aug, 20.00 | Lean on Pete vr
31 aug, 20.30 | Loving Vincent vr 17
aug, 17.00 | za 18 aug, 18.30 | di 21
aug, 20.00 | Mozart in Love do 30
aug, 15.00 | My Generation vr 24 aug,
20.30 | zo 26 en di 28 aug, 20.00 |
November zo 12 en di 14 aug, 20.00 |
Oh Lucy! Vr 3 aug, 20.30 | ma 6 aug,
20.00 | On Chesil Beach do 30 aug,
20.00 | The Third Murder vr 17 aug,
20.30 | ma 20 aug, 20.00 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri do 23 en wo 29 aug, 20.00 | za 25
aug, 18.30 | Under The Tree zo 5 en
di 7 aug, 20.00 | Vele hemels boven
de zevende wo 1 aug, 20.00 | La Villa do 2 en wo 8 aug, 20.00 | za 4 aug,
18.30 | Western vr 31 aug, 17.00

Marco Weijers

genplein zijn twee filmvertoningen. Op 20 juli om 21.30 uur is Carancho (Pablo Trapero, 2010) te
zien. Daarin bloeit een onwaarschijnlijke liefde op tussen een advocaat die aan letselschadeclaims
verdient en een vrouwelijke ziekenhuisarts. Op 21 juli staat de
campkomedie High Heels (Pedro
Almodóvar, 1991) op het programma. Daarin krijgt een moeder na
vijftien jaar weer contact met haar
dochter, die getrouwd blijkt te zijn
met het vroegere vriendje van haar
moeder. Kom maar binnen Freud!

J’IRAI COMME UN CHEVAL FOU

Cinema.nl/VPRO

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Juli Amori fragili di 10 jul, 15.00 en
20.00 | Gabriel e a motanha di 24 jul,
20.00 | The Mercy di 31 jul, 15.00 |
November di 17 jul, 20.00 | Oh Lucy!
di 31 jul, 20.00
Augustus The Death of Stalin di
28 jul, 20.00 | Film Stars Don’t Die
in Liverpool zo 26 aug, 15.00 | The
Place di 7 aug, 20.00 | The Rider di

liën) neemt onder meer sociale hypocrisie en religie op de korrel. De
reeks besluit 18 juli met Cavia’s
Summer Club #4: Jaap Pieters, dat
zoals de titel al duidelijk maakt
gaat over het werk van Jaap Pieters,
die zich heeft toegelegd op het maken van korte films over alledaagse
onopvallende zaken.
Cavia gaat ook naar buiten in de
zomer. Op het dak van Grand-café
Het Paviljoen op het Van Beunin-

Gerhard Busch

Zoetermeer

Bor Beekman

Juli The Death of Stalin do 26 en di
31 jul, 20.15 | Familie Slim ma 9, wo
11 en vr 13 jul | Finding your feet do 5,
zo 8, vr 20 en ma 23 jul, 14.30 | wo 11
en di 17 jul, 20.15 | Foxtrot vr 6 en di
17 jul, 14.30 | di 10 jul, 20.15 | The Guernsey Literary Society do 5, za 7,
ma 9, vr 13 en wo 25 jul, 20.15 | di 10
jul, 10.30 | wo 18, do 26 en zo 29 jul,
14.30 | Get out vr 6, zo 8, za 14, wo 18
en ma 23 jul, 20.15 | ma 16, wo 25 en
vr 27 jul, 14.30 | The Greatest Showman do 19, vr 20, zo 22, za 28 en ma
30 jul, 20.15 | di 24 jul, 10.30 | Isle of
Dogs do 12, zo 15, ma 16, za 21 en di
24 jul, 20.15 | di 17 jul, 10.30 | do 19
en di 24 jul, 14.30 | Three Billboards
zo 29 jul, 20.15 | Tully vr 27 jul, 20.15
| di 31 jul, 10.30 | De Wilde Stad di 31
jul, 14.30
Augustus The Death of Stalin za 4,

Juli i.v.m. verbouwing pas weer vertoningen vanaf 12 Juli The Big Lebowski do 26 jul, 20.00 | Blue zo
22 jul, 20.00 | zo 29 jul, 14.00 | The
Bookshop za 28 jul, 20.00 | Isle of
Dogs vr 13 en do 19 jul, 20.00 | do 24
jul, 14.00 | Redbad do 12, za 14 en vr
20 jul, 20.00 | zo 15 jul, 14.00 | The
Rider za 21 jul, 20.00 | So Help me
God wo 18 jul, 20.00 | Solo vr 27 en zo
29 jul, 20.00 | Tully zo 15 jul, 20.00
Augustus The Bookshop do 2
aug, 20.00 | Gabriel e a montanha do 9 aug, 20.00 | My Generation zo 12 aug, 20.00 | On Chesil Beach di 7 aug, 14.00 | za 11 aug, 20.00
| The Rider vr 3 aug, 20.00 | Tully za
4 aug, 20.00 | Western zo 5 en vr 10
aug, 20.00

Het Parool

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

4 Filmtheater Zierikzee
Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.nl |
t/m wo 11 jul is fiZi gesloten i.v.m.
de restyling van de foyer en de entree

Jos van der Burg

Zevenaar

Zierikzee

De Groene Amsterdammer

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

kantie en houdt de deuren gewoon
open. Naast de reguliere programmering doet het ook iets bijzonders: de vier Cavia-programmeurs
presenteren onder het motto Cavia
Summer Club elk een gratis toegankelijke avond met hun filmvoorkeur. Wat er precies te zien zal
zijn, wordt pas op de avonden zelf
duidelijk, maar de titels van de
programma’s onthullen het een en
ander. Zo hoef je geen paragnost te
zijn om te weten dat op 5 juli in Cavia’s Summer Club #1: A French
Summer Franse films te zien zullen
zijn. In Cavia’s Summer Club #2:
Martha Colburn (14 juli) draait het
uiteraard om het werk van de
Amerikaanse, in Amsterdam werkende filmmaker en mediakunstenaar, die een voorliefde heeft voor
super8 en animatie. In Cavia’s
Summer Club #3: I will walk like a
crazy horse is de speelfilm J’irai
comme un cheval fou (1973) van de
Spaanse schrijver, essayist en
filmmaker Fernando Arrabal te
zien. Het surrealistische shockdrama (incest, kannibalisme, feca-

Basje Boer

Zeist

Filmhuis Cavia doet niet aan va-

de Volkskrant

Zomerstop

Zomer in Cavia

Berend Jan Bockting

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

ma 6 en wo 15 aug, 20.15 | di 7, do 9
en ma 13 aug, 14.30 | La Holandesa
do 2, zo 12 aug, 20.15 | di 7 aug, 10.30
| Familie Slim do 2 en zo 5 aug, 14.30
| The Greatest Showman ma 6, vr 10
en wo 15 aug, 14.30 | wo 8 aug, 20.15
| Médecin de campagne di 14 aug,
10.30 | do 9, za 11 aug, 20.15 | Three
Billboards vr 3 aug, 14.30 | Tulipani di 7 aug, 20.15 | zo 12 aug, 14.30 |
Tully wo 1, zo 5 en di 14 aug, 20.15 |
wo 8 aug, 14.30 | De Wilde Stad vr 3
aug, 20.15

de Volkskrant

Zaltbommel

11111
111231
11111
11111
112311
111123
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
11111
123111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
11111

53

DE FILMKRANT 
#411 JULI/AUGUSTUS 2018

Porno-nostalgie
Er was een tijd dat men dacht dat
filmporno de mensheid zou bevrijden van alle remmingen en repressie. De hele wereld een seksueel
paradijs en alles zou goed komen.
Inderdaad: zoiets kon alleen gedacht worden in de jaren zeventig
toen men ook verwachtte dat porno de overstap zou maken naar de
mainstreamcinema. Even leek het
daarop met de pornofilm Deep
Throat (1972), want die draaide in
gewone bioscopen en werd openlijk bezocht door beroemdheden
als Martin Scorsese, Truman
Capote en Jack Nicholson. Dat
Linda Lovelace, de pornoster in
Deep Throat, later een boekje
opendeed over misbruik was een
domper op de feestvreugde. Deep
Throat was ook in Nederland te
zien, evenals andere buitenlandse
pornofilms. Pornofilms van Nederlandse makelij waren zeldzaam,
maar er was één succesvolle Nederlandse maker: Willem van Batenburg. Hij was in het dagelijks
leven bedrijfsleider van een
Utrechtse bioscoop, maar maakte
vanaf eind jaren zestig korte pornofilmpjes, waarin seks was ingebed in een verhaaltje. In 1982 had

4 Filmtheater/Podium Gigant

Van Batenburg een groot succes
met de lange pornofilm Pruimenbloesem, dat net als Deep Throat in
de gewone bioscoop draaide. De
film, waarin een nymfomane in de
bloesemrijke Betuwe hetero- en
lesbische avonturen beleeft, trok
tweehonderdduizend (!) bezoekers. Niet iedereen was er blij mee:
feministen gooiden verfbommetjes tegen Van Batenburgs bioscoop (“porno is de theorie, verkrachting de praktijk”) en in de
talkshow van Sonja Barend liepen
de emoties hoog op.
Op 18 juli kan in Kriterion iedereen nog eens zien waarover men
zich 35 jaar geleden in allerlei opzichten opwond. Na de vertoning
van Pruimenbloesem is er een Q&A
met Van Batenburg. Daarna staan
er korte films van Erika Lust, een
maakster van niet-platte porno
(“Let’s make a porno, but let’s
make it different”) op het programma. De avond besluit met een
vertoning van Emmanuelle (1974),
waarin Sylvia Kristel in Bangkok in
seksuele avonturen belandt.
KRITERION.NL

Juli Buurman & Buurman hebben
een nieuw huis 4+ za 7 jul t/m di 31
jul | Casper en Emma maken theater
6+ za 7 jul t/m di 31 jul
Augustus Het ongelooflijke verhaal
van de mega peer 6+, Pluk van de
Petteflet 6+en Het zakmes 5+ vanaf 5 aug

4 Focus Filmtheater
Nog te zien Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer 6+

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur

Juli De kleine heks 6+ zo 29 jul, 15.30
| Het ongelooflijke verhaal van de
mega grote peer 6+ zo 22 jul, 15.30
Augustus De kleine heks 6+ zo 12
aug, 15.30

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Dikkertje Dap 4+ za 7 jul, 15.45 | wo
18 jul, 14.45 | vr 20 jul, 15.30 | zo 22
jul, 11.15 | wo 25 jul, 14.45

Delft
4 Filmhuis Lumen

Den Bosch
4 Verkadefabriek
De kleine heks vanaf do 19 jul |

Deventer
4 Filmhuis De Keizer

EMMANUELLE

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

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Het ongelooflijke verhaal van de
mega peer 6+ za 7 jul, 12.00 | Rita &
Krokodil 2 (peuterfilm) za 7 jul, 13.35
| Trio – De jacht op een legendarische schat 9+ za 7 jul, 14.35

Amsterdam
4 Het Ketelhuis
Verwacht Hotel Transsylvanië 3 6+
vanaf do 26 jul | De kleine heks 6+
vanaf do 19 jul | Rita & Krokodil 2
(peuterfilm) vanaf do 5 jul | Trio – De
jacht op een legendarische schat 9+
vanaf do 5 jul
4 Rialto
The Incredibles 2 6+ Elke wo, za en
zo | Rita & Krokodil 2 (peuterfilm)
Elke wo, za en zo | Lego-workshop
wo 25 jul

You Were Never Really Here The Insult

Arnhem

Het ongelooflijke verhaal van de
mega grote peer 6+ vanaf 12 jul |
Race naar de maan 6+ tot 12 jul |
Rita & Krokodil 2 (peuterfilm) vanaf 5 jul

vanaf do 5 jul | The Place vanaf do 12
jul | Que Dios nos perdone (May God
Save Us) vanaf do 12 jul | Nieuw Escher: Het Oneindige Zoeken vr 6 jul,
16.00 | zo 8 jul, 16.30 | di 10 jul, 14.00
| Nog te zien Beast | The Bookshop |
On Chesil Beach | The Trip To Spain
| Klassieker Double Indemnity vr 20
jul, 16.00 | zo 22 jul, 16.30 | di 24 jul,
14.00 | Amongst Friends Sneak Preview ma 16 jul, 21.15 | Pop Up Cinema Celeplein Mein blind Date mit
dem Leben vr 20 en za 21 jul, 22.00
| Arts in Cinema Van Gogh: Of Wheat Fields and Clouded Skies za 28
jul, 17.00 | ma 30 jul, 20.15 | wo 1 aug,
16.00 | Raphael, The Lord of the Arts
za 25 aug, 17.00 | ma 27 aug, 20.15 |
wo 29 aug, 16.00 | Verwacht in juli
The Road To Mandalay | So Help Me
God | The Third Murder | Time Trial |
Voyage of Time: Life’s Journey
Augustus Premières L’Atelier vanaf do 2 aug | BlacKkKlansman vanaf do 30 aug | Book Club vanaf do 23
aug | A casa tutti bene vanaf do 30
aug | Chavela vanaf do 23 aug | Figlia mia vanaf do 23 of vanaf do 30
aug | Grace Jones: Bloodlight and
Bami vanaf do 9 aug | Den Skyldige
(The Guilty) vanaf do 9 aug | Whitney vanaf do 9 aug

Lezersacties juli/augustus

Apeldoorn

Nog te zien Casper & Emma maken
theater 4+ | Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer 4+ |
Rita en Krokodil 2 (peuterfilm) vanaf do 5 jul

Groningen
4 Groninger Forum
Rita & Krokodil 2 (peuterfilm) vanaf za 7 jul

Maastricht
4 Lumière Cinema
Nijntje de film 4+ vanaf zo 8 jul | Rita
& Krokodil 2 (peuterfilm) vanaf do 5
jul | Trio - De jacht op de legendarische schat 9+ vanaf do 5 jul

Nijmegen
4 Lux
Rita & Krokodil 2 (Peuterfilm) vanaf
do 5 jul | Trio - De jacht op een legendarische schat 9+ vanaf do 5 jul

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Buurman & Buurman 4+ zo 8, zo 15,
zo 22 en zo 29 jul |

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Rikkie de Ooievaar 6+ di 10, do 12, zo
15, ma 30 jul, wo 1 aug, 14.30

Love, Simon is een
dertien-in-eendozijnfilm over
liefde in puberjaren. Dat klinkt op
het eerste gehoor
denigrerend, maar
zulke films zouden
er juist meer moeten zijn. Voor de
homogemeenschap en met
name de jonge
doelgroep waarop
wordt gemikt, is
zelfs mee mogen
doen aan dertienin-een-dozijn al
een hele stap
vooruit.
Alexander Zwart in de
Filmkrant

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee

Juli Pieter Konijn 6+ wo 18 en wo 25
jul, 14.30
Augustus Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer 6+ wo 1
en wo 8 aug, 14.30 | Op stap met Dirk
Scheele 4+ zo 12 aug, 14.00 | wo 15
aug, 14.30

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Nog te zien Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer 4+

Joe (Joaquin
Phoenix) is
een getraumatiseerde
oorlogsveteraan, die als
een schaduw
door het leven gaat. In
dienst van
een bevriende
privédetective krijgt hij de opdracht om de
vermiste minderjarige dochter van
een bekende politicus op te sporen. Wanneer hij haar redt uit een
bordeel in Manhattan, raakt hij
verstrikt in een wereld van corruptie en extreem geweld. “Lynne
Ramsays nieuwe film is al de Taxi
Driver van de 21e eeuw genoemd
en als je de vergelijking eenmaal
kent kun je die niet meer ontkennen”, schreef Joost Broeren-Huitenga in de Filmkrant. “Hoewel
Ramsay (Ratcatcher, We Need to
Talk About Kevin) vast niet ongelukkig is met die vergelijking, doe
je de film ermee tekort. De Niro’s
Travis Bickle zag de wereld als verdorven, bij Ramsay is de wereld
verdorven.” You Were Never Really
Here is vanaf 17 juli verkrijgbaar op
dvd en via video on demand. The
Searchers stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

God’s Own Country

Johnny werkt
van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat
op de boerderij van zijn
ouders, verscholen in de
mistige landschappen van
Yorkshire. Hij
drinkt zijn
frustraties
weg in de pub
en beleeft seksuele avonturen die
nergens toe leiden. Wanneer een
Roemeense seizoenarbeider voor
enkele weken op de boerderij komt
werken, wordt Johnny overrompeld door gevoelens die hij nog niet
eerder had. “In zijn debuutfilm
God’s Own Country schetst Francis
Lee het plattelandsbestaan niet als
de knusse romantiek van Boer
zoekt vrouw”, aldus Hugo Emmerzael in de Filmkrant. “Met het arriveren van de Roemeen snijdt Lee
twee belangrijke onderwerpen
aan: xenofobie en homofobie op
het platteland. Gheorghe en Johnny zijn constant op elkaar aangewezen en hoewel dat eerst alleen
maar lijkt te schuren, groeit er
vanzelf een intieme band tussen de
twee jongens.” God’s Own Country
is vanaf 18 juli verkrijgbaar op dvd
en via video on demand. September Film stelt vijf dvd’s beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

Interesse?

Tijdens de renovatiewerken van een
appartementsgebouw in Beiroet leidt een
probleem met
de waterafvoer tot een
confrontatie
tussen bewoner Toni en
aannemer Yasser. “De heftige belediging waarmee The Insult
opent, de sneeuwbal die een lawine aan raciaal en religieus gemotiveerd geweld teweegbrengt, onttrok regisseur Ziad Doueiri aan zijn
eigen leven in Beiroet”, schreef
Joost Broeren-Huitenga in de
Filmkrant. “In de film zijn het de
christelijke, opvliegende Toni
(Adel Karam) en de van oorsprong
Palestijnse aannemer Yasser (Kamel El Basha) die tegenover elkaar
komen te staan. Alleen gaat Yasser
nog iets verder dan Doueiri’s
slachtoffer in het echt: hij verkoopt
Tony een klap. Zo begint een almaar escalerende keten van oorzaak en gevolg, waarbij het al snel
over meer gaat dan een burenruzie,
en ruime hoeveelheden zout in de
open wonden van de Libanese burgeroorlog terechtkomen.” The Insult is vanaf 6 juli verkrijgbaar op
dvd en via video on demand.
Cinéart stelt vijf dvd’s beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

De Nieuwe Wereld

Mirte werkt
als schoonmaakster op
een aanmeldcentrum voor
asielzoekers
op een luchthaven. Ze is
een weerbarstige vrouw die in haar dagelijkse
routine een pijnlijk verleden wegdrukt en zo grip probeert te houden op haar bestaan. Dan arriveert
Luc, een West-Afrikaanse vluchteling die niet onder de indruk is
van Mirtes agressieve gedrag en
vanaf dag één de confrontatie met
haar opzoekt. Tijdens de tien dagen van zijn asielprocedure leiden
hun ontmoetingen tot een onverwachte relatie die Mirtes gevoelens
steeds verder loswrikt. De Nieuwe
Wereld is geregisseerd door Jaap
van Heusden en ging in 2013 in
première op het International Film
Festival Rotterdam. De film werd
de afgelopen jaren door meer dan
25 internationale film- en televisiefestivals geselecteerd en won
verschillende prijzen op festivals
in Duitsland, de Verenigde Staten,
Iran en Mexico. De Nieuwe Wereld
is vanaf nu verkrijgbaar op dvd.
Volkoren stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Stuur een e-mail 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 16 augustus. Winnaars ontvangen bericht en over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.
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ALEX VAN WARMERDAM – L’HISTOIRE K APUT T

GRILLIG EERBETOON

Bij de tentoonstelling L’histoire kaputt brengt
Eye Filmmuseum in samenwerking met De Gids
in boekvorm een eerbetoon aan de
verbeeldingskracht van Alex van Warmerdam.
Dichters en schrijvers reageren op diens werk,
vaak in de trant van de meester zelf.
DOOR GUUS SCHULTING

Verwacht in Alex van Warmerdam – l’histoire kaputt,
de publicatie die de gelijknamige Van Warmerdam-
tentoonstelling in het Eye Filmmuseum vergezelt, geen
alomvattend carrière-overzicht of essays met doorwrochte analyses. Net zoals eerder de korte biografie
Afgemeten en uitgebeend (2010) van journalist Joost
Ramaer en de dvd-box Gebouwd voor de film aan de oppervlakte bleven, blijkt het werk van Alex van Warmerdams te grillig om zelfs maar te overwegen het in een
grotere context te plaatsen. In plaats daarvan vroegen
curatoren Jaap Guldemond en Marente Bloemheuvel
aan het literaire tijdschrift De Gids om op het werk van
de filmmaker te reageren.
In het fraai vormgegeven boekwerk vinden we naast
Van Warmerdams schilderijen, affiches, gedichten en
filmstills dan ook een aantal teksten geschreven door
dichters en auteurs, die met een ‘literaire blik’ Van
Warmerdams werk bekijken. Maria Barnas en Dirk van
Weelden, redacteuren bij De Gids, kozen tien schrijvers
bij wie ze een even eigenzinnige inborst ontwaren en
vroegen hen zich door het werk van de filmmaker te laten inspireren. Het resulteert in een eclectisch mix van
korte verhalen, gedichten aantekenachtige essays van
een al even bont gezelschap schrijvers: onder andere
Maartje Wortel, Roel Bentz van den Berg en Jan Baeke
schreven eraan mee.
Elke bijdrage is op zijn eigen manier lezenswaardig,
al voelen de meesten meer als een stijloefening dan een
poging tot de kern van Van Warmerdams kunstenaarschap te komen. Veel van de auteurs laten zich verleiden tot een soort eerbetoon of een verhaal in de trant
van. In de korte karakterschets Terhorn bijvoorbeeld,
van de in Scandinavië wonende schrijver Vincent Bakkum, vinden we de klassieke elementen uit het oeuvre
van Nederlands meest herkenbare filmauteur: absurdisme, beklemming, onverwachte uitbarstingen. Mooi,
maar niet beklijvend.
Interessanter is Hello Darkness, de briefwisseling
die schrijver Emily Kocken de Deense au pair Stine uit
Borgman laat hebben met haar vriend nadat ze zich bij
de Borgman-clan heeft aangesloten. ‘Soms wil je dat
een film langer duurt’, aldus Kocken, die de transfor-

L’HISTOIRE KAPUTT

matie van Stine in de film aangrijpt om iets te zeggen
over de aantrekkingskracht van het kwaad. In het grappige Persoonlijke notities bij (lang niet al) het werk van
Alex van Warmerdam neemt Maartje Wortel de lezer
mee langs elk moment waarin de filmmaker onbedoeld
een rol speelde in haar leven. Zoals die keer dat haar
vader woedend thuiskwam toen hij een nieuw gebouwde boerderij ontdekte in de weilanden rondom Eemnes.
Hij was als lokale politicus fel gekant tegen horizonvervuiling, maar kwam er tot zijn schaamte achter dat het
om de locatie van Kleine Teun ging. Daarna stapte hij
uit de politiek. Zijn redding, aldus Wortel.

TON VOL ZWAVELZUUR

Veruit de spannendste bijdrage is die van dichter Simone Atagana Bekono die in haar gedicht Lumumba gaat
een eindje fietsen de vermoorde eerste president van
onafhankelijk Congo na zijn dood als het ware plaats
laat nemen op de set van De Noorderlingen. Zijn voeten
‘nog nasissend van de ton vol zwavelzuur’ en met ‘motorisch ongemak’ van de pistoolschoten, ziet Patrice

Lumumba hoe hij in de film door een ‘rozeknieënjong’
wordt geïmiteerd. Het gedicht werkt omdat Bekono aan
de ene kant even scherp observeert als de filmmaker,
maar aan de andere kant de werkelijkheid Van Warmerdams werk laat betrappen. Wat zou hij van dat beeld
vinden, vraag je je tijdens het gedicht af.
In zijn recensie van De laatste dagen van Emma
Blank in de Filmkrant vroeg Joost Broeren zich destijds
al af hoe erg het is dat Van Warmerdams films steeds
verder van de actualiteit en realiteit af komen te staan.
In haar gedicht toont Bekono op een beeldende manier
hoe die discrepantie eruitziet. Dat is prikkelend en bijtend. En juist dat geeft de eerbetoonbundel een grillig
en typisch Van Warmerdam-randje.
ALEX VAN WARMERDAM – L’HISTOIRE
KAPUTT REDACTIE MARIA BARNAS & DIRK VAN
WEELDEN | 2018, UITGEVERIJ NIEUW AMSTERDAM EN
EYE FILMMUSEUM | 111 P., €19,95 | ZIE PAGINA 18/ 19
VAN DEZE FILMKRANT VOOR EEN BESPREKING VAN DE
TENTOONSTELLING 
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Thuiskijken

SHARP OBJECTS

SHARP OBJECTS

Kwaad bloed
Na het succes van Big Little Lies, vorig jaar
bekroond met maar liefst acht Emmy’s,
slaat kabelzender HBO opnieuw de handen
ineen met filmmaker Jean-Marc Vallée. Het
resultaat is bijzonder cynische, intrigerende televisie.
Misdaadjournalist Camille Preaker (Amy
Adams) reist op instigatie van haar hoofdredacteur af naar haar geboortedorp Wind Gap
in Missouri waar een tiener op brute wijze is
vermoord. Ze is herstellende van een geestelijke inzinking na een opname in een kliniek,
en lurkt onderweg in haar rammelende Volvo
doorlopend uit waterflesjes die ze met
wodka heeft gevuld. Eenmaal gearriveerd
treft ze haar moeder Adora (Patricia
Clarkson), de steenrijke matriarch van de
gemeenschap, en haar jongere halfzus
Amma (Eliza Scanlen). Het is een pijnlijk
weerzien, hoewel de oorzaak van deze pijn
pas in de laatste akte zal worden ontsluierd.
Sharp Objects is namelijk een bijzonder
cynische slowburner waarin de plot zich op
tergende wijze ontvouwt. Op die manier
ontstaat er ruimte voor een atmosfeer van
verdachtmakingen. De lokale sheriff denkt
dat een Mexicaanse trucker de dader kan zijn
– de passant wordt wel vaker beschuldigd
(zie: In the Heat of the Night). De iets professionelere rechercheur uit Kansas City, Missouri, die voor de gelegenheid is opgetrommeld om een zorgvuldig onderzoek in te
stellen, verlegt zijn focus daarentegen naar
de dorpelingen. De weerzinwekkende daad –
het meisje is gewurgd en daarna zijn haar
tanden met een tang uit haar kaak getrokken
– is volgens hem een crime passionel.
Het is aan Preaker om vervolgens de
waarheid te laten triomferen in haar stukken, die bij menig dorpeling kwaad bloed
zetten. Dit alles doet sterk denken aan de in
2017 verschenen podcast S-Town, over een
mogelijke moord in Alabama. Net als Sharp
Objects is die gesitueerd in wat de ‘American
backwaters’ wordt genoemd: achtergestelde,
geïsoleerde plekken waar de tijd lijkt stil te

staan. Wind Gap is zo’n plek, waar goederentreinen doorheen kruisen. Waar je als
mens van kleur alleen in de bediening of bij
het slachthuis kan werken. En waar dubieuze
helden uit de Amerikaanse Burgeroorlog nog
jaarlijks worden geëerd. Racisme sluimert,
en getormenteerde zielen grijpen uit pure
noodzaak naar de fles.
Auteur Gillian Flynn – wier boek Gone
Girl ook al werd verfilmd in 2014 – omschreef ruraal Missouri minutieus in haar
debuutroman uit 2006, die ze met scenarist
Marti Noxon nu heeft bewerkt tot acht afleveringen intrigerende televisie. Geregisseerd
door Jean-Marc Vallée – onder meer bekend
van Dallas Buyers Club – die na het impactvolle Big Little Lies opnieuw excelleert als
verbeelder extraordinaire.
OMAR LARABI

SHARP OBJECTS

VERENIGDE STATEN, 2018 |

GECREËERD DOOR MARTI NOXON | 8 X 60 MINUTEN |
MET AMY ADAMS, APRIL BRINSON, VIOLET BRINSON |
VANAF 9 JULI BIJ ZIGGO 

DE FOX-FILMS VAN
JOHN HUSTON

De man die
geen auteur
wou zijn

John Huston cultiveerde zelf het imago van
picareske avonturier dat hem tot een onderschat regisseur van ondergewaardeerde
films maakte. Twee vergeten Fox-producties bewijzen dat de man die geen auteur
wilde zijn, er wel een was.
Hoewel John Huston (1906-1987) in zijn autobiografie schrijft dat zijn leven ‘An Open
Book’ is, wil hij daar niet veel over onthullen.

De Amerikaanse filmmaker vertelt liever
over zijn Afrikaanse avonturen en countert
enkel kritiek op zijn vakmanschap. Huston
“zag geen continuïteit in zijn werk” en vond
film maar een bescheiden kunst. Dat men
hem niet als auteur beschouwde, liet hem
koud. Een auteur is evenwel niet iemand met
vaste thema’s maar iemand met een eigen
signatuur. Laat die signatuur nu net de rode
draad door Hustons oeuvre zijn. Door zijn
imago van avonturier te cultiveren voedde
Huston de misverstanden, maar hij nam wel
elke film serieus. Daarom is het interessant
om de onderschatte films die hij in de jaren
vijftig voor 20th Century Fox maakte gerestaureerd te herontdekken op twee Franse
blu-ray-uitgaven.
Het klopt dat de ‘linkse’ Huston tijdens de
communistenjacht liever ver van Hollywood
bleef en dat draaien op locatie in Tobago
(Heaven Knows, Mr Allison) en Japan (The
Barbarian and the Geisha) hem wel uitkwam.
Toch waren de films meer dan een alibi. Het
was Hustons fascinatie voor andere landen
en culturen die hem aanzette om zijn “Japanese movie” The Barbarian and the Geisha te
maken, een waargebeurd verhaal van een
Amerikaanse consul die in een met veranderingen worstelende samenleving belandt.
Zelf oordeelde Huston dat de film “slecht
uitpakte, maar het was een goede film voor
het een slechte film werd”. Een verwijzing
naar de ingrepen van John Wayne, die een
heroïsche actiefilm verwacht had en geen intiem drama. Toch werkt de contemplatieve
en visuele manier waarop Huston filmt. Zo
gebruikt hij CinemaScope om personages in
een Japans kader te plaatsen – ook ‘vis uit
het water’ Wayne.
Heaven Knows, Mr Allison bewijst dan
weer dat Huston overweg kan met suspense
en taboes. Deze intieme, romantische oorlogsfilm bevat enkele spannende scènes (Japanse militairen die zich niet bewust zijn van
de aanwezigheid van de hoofdpersonages
zorgen voor dreiging). Ook laat het verborgen seksuele gevoelens opborrelen in de kinderlijk onschuldig gestarte relatie tussen een
op een paradijselijk eiland gestrande non en
militair. Vrijdenker Huston hield van vrijheid
en bekritiseert religie en leger als gesloten,
gereglementeerde werelden. Maar hij respecteert de gevangenen van deze systemen
die hun idealen volgen. Ongeacht de prijs.
Zoals steeds ziet Huston nobelheid in een
sombere wereld. Een vruchteloos gebaar is
nooit nutteloos. De weg is belangrijker dan
de bestemming. Dat lees je in de oplichtende
ogen van Deborah Kerr en Robert Mitchum.
IVO DE KOCK

HEAVEN KNOWS, MR ALLISON

VERENIGDE

STATEN, 1957 | REGIE JOHN HUSTON | 108 MINUTEN |
MET DEBORAH KERR, ROBERT MITCHUM | DISTRIBUTIE
RIMINI EDITIONS 

THE BARBARIAN AND THE GEISHA
VERENIGDE STATEN, 1958 | REGIE JOHN HUSTON | 105
MINUTEN | MET JOHN WAYNE, SAM JAFFE, EIKA ANDO,
THE BARBARIAN AND THE GEISHA

SO YAMAMURA | DISTRIBUTIE: RIMINI EDITIONS 

56

DE FILMKRANT 
#411 JULI/AUGUSTUS 2018

A
M
E
N
I
C
D
’ 6 8: T HIR

A
A
K
K
I
I
R
R
F
F
A
N
N
I
I
D
D
L
L
E
G
T
T
E
E
H
H
E
HHOOE
K WAM
MEI

Wie aan mei ’68 denkt, denkt aan Franse filmmakers in de
gordijnen op het Filmfestival Cannes, en demonstraties in de
straten van Parijs. Maar ook elders waren revoluties gaande. Die
DOOR DANA LINSSEN
cinema’s verdienen een herontdekking. 
Ze maakten films met een steen in de ene, en een camera in de andere. Dat althans schreven Fernando Solanas
en Octavia Gettino, twee Argentijnse filmmakers van
de Cine Liberación-groep, in 1969 in Towards a Third
Cinema. Ze openden hun baanbrekende manifest met
een citaat van de antikoloniale schrijver Franz Fanon:
“We moeten discussiëren, we moeten uitvinden.” En
misschien verklaart juist dat citaat wel waarom de
beweging wereldwijd zo invloedrijk kon worden. De
Third Cinema was erop gericht om bestaande machtsstructuren en hiërarchieën ter discussie te stellen, en
om via die discussie in een Marxistisch geïnspireerde
dialectiek alternatieven te ontdekken. Het was dus per
definitie een antidogmatische beweging, gericht op
dialoog: met de geschiedenis, met de eigen cultuur, en
ja, met de ‘powers that be’. Maar met ruimte om eigen
invloeden en tradities te verwerken, binnenstebuiten
te keren en te drogen te hangen aan een lange slinger
celluloid.
Solanas en Gettino zouden hun ideeën verder toetsen en ontwikkelen in hun eigen films, zoals La hora de
los hornos (The Hour of the Furnaces, 1968), een mix
van een politieke documentaire, een essayfilm en een
activistisch traktaat, dat in hoofdstukken met titels als
‘dagelijks geweld’, ‘het systeem’ en ‘neoracisme’ het
Argentinië van de jaren zestig scherp bekritiseerde. De
tijd was rijp voor een andere cinema, voor politieke en
activistische films die niet alleen de tijdsgeest wilden
vangen, maar ook beïnvloeden.
In Chili begon Raúl Ruiz (die zich later meer op
surrealistische geheugenpalezien zou richten) films

te maken. Minder dogmatisch dan die van Solanas en
Gettino. Tres tristes tigres (Three Sad Tigers, 1968)
vertelt het verhaal van autoverkoper Tito die naar Santiago trekt op zoek naar een beter leven, en daar allerlei
figuren ontmoet die hem deelgenoot maken van hun
utopische ideeën. Ook de Braziliaanse filmmaker Glauber Rocha, behorend tot de stroming Cinema Novo,
zou in films als Deus e o Diabo na terra do sol (Black
God, White Devil, 1964) en Terra em transe (Entranced
Earth, 1967) de geschiedenis van zijn land op een kritische manier onder de loep nemen. Andere filmmakers
die tot de beweging worden gerekend zijn onder meer
Tomás Gutiérrez Alea uit Cuba, die zich in zijn films
richtte op postrevolutionair Cuba, en de Senegalese
regisseur Djibril Diop Mambéty.
Third Cinema zou daarmee synoniem worden voor
de niet-Westerse politieke cinema die vanuit LatijnsAmerika ook van invloed was op de films die in de jaren
zeventig in Afrika, het Midden-Oosten en Azië werden gemaakt en de stem lieten horen van de nieuwe
onafhankelijke landen die ten gevolge van de dekolonisatie waren ontstaan. Van alle filmbewegingen die
rondom mei ’68 wervelen is de Third Cinema ondanks
z’n relatieve onbekendheid waarschijnlijk vandaag de
dag nog het meest relevant. Om de later opgekomen
‘wereldcinema’ te begrijpen; om oog te krijgen voor
niet-Westerse vertelstructuren en de representatie van
tegenculturen, ondervertegenwoordigde perspectieven
en minderheden; en om de filmgeschiedenis niet alleen
vanuit Noord-Amerikaans perspectief te kaderen en
begrijpen.

POLITIEKE BEWUSTWORDING

Third Cinema is niet de cinema van de ‘Derde Wereld’,
zoals ontwikkelingslanden vroeger werden genoemd
om ze te onderscheiden van de eerste wereld van het
kapitalistische Westen, en de tweede wereld van het
communistische Oostblok. Solanas en Gettino zetten
hun ‘derde cinema’ weliswaar af tegen de dominante,
eerste cinema van de optimistische heldenverhalen zoals
Hollywood ze voortbracht, met z’n vooruitgangsgeloof
en hoofdpersonen die hun lot in eigen hand hadden,
maar veel Third Cinema-makers deinzen er niet voor
terug om narratieve of esthetische strategieën uit Hollywoodfilms te gebruiken, zoals de suspensemechanismen
in Gillo Pontecorvo’s La bataglia di Algeri (The Battle of
Algiers, 1966), een film over de onafhankelijkheidsguerrilla, gemaakt om het zelfbewustzijn van het onafhankelijke Algerije een steuntje in de rug te geven.
Onder de ‘tweede cinema’ verstond het tweetal de
auteurscinema uit Europa, die vaak, ook ten gevolge
van de Tweede Wereldoorlog, veel pessimistischer was
over de menselijke aard en mogelijkheden. Denk maar
aan de personages uit de films van de Italiaanse filmmaker Michelangelo Antonioni die aan het einde van
hun verhalen de schemering in dwalen zonder dat er
echt iets is veranderd, of voor altijd op een straathoek
op hun geliefde blijven wachten, zonder dat ze er zelf
nog echt in geloven.
In de Third Cinema gaat het echter altijd om (politieke) bewustwording van de personages, een proces
dat parallel moest lopen aan de bewustwording van het
publiek. Daarom konden de hoofdpersonen nooit tot
de heersende klasse behoren, maar moesten ze altijd
gevonden worden in een minderheid of onderdrukte
groep, waarover de film bij voorkeur specifieke historische en culturele achtergronden (vaak gekoppeld aan
processen van dekolonisatie en neokolonialisme) kon
geven die tot die bewustwording konden bijdragen. Het
zal gezien het voorgaande geen verbazing wekken dat
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Solanas en Gettino niet
geloofden dat er zoiets als
“objectieve” gezichtspunten in een film mogelijk waren, of zelfs maar
de noodzaak om meerdere
perspectieven te belichten, of het nu in de vorm
van een fictiefilm, documentaire, pamflet, essay
of filmgedicht was. Third
Cinema koos altijd partij.
Opmerkelijk genoeg
noemden Solanas en
Gettino Jean-Luc Godard
(die eind jaren zestig zijn
maoïstische fase in zou
gaan) en met name de
Nouvelle Vague als voorbeeld voor het feit dat
simpelweg tegen het heersende systeem rebelleren niet
voldoende was om tot werkelijk revolutionaire cinema
te komen. In hun ogen bleef de auteurscinema van de
Franse jonge honden gegijzeld door het systeem van
productie, distributie en vertoning, een conclusie die
Godard overigens zelf ook al had getrokken. Daarom
moest Third Cinema niet alleen het productieproces
hervormen (als een guerrilla-unit, maar tegelijkertijd
horizontaal: in hun ogen was niemand onvervangbaar,
ook de expertise van de crew niet), maar ook dat van
de vertoningen. Een filmprojectie moest zo nodig onderbroken kunnen worden als een van de toeschouwers
behoefte voelde om iets ter discussie te stellen. Geen
heilige eerbied voor het kunstwerk. Maar ze waren er
bijvoorbeeld ook grote voorstanders van om filmvoorstellingen op te tuigen met een hele mise-en-scène
zoals zij dat noemden, waarin een film werd ingeleid
en de zaal werd ingericht met objecten, van posters
en foto’s tot complete kunstwerken of andersoortige
optredens, zodat die de ervaring van de film konden
activeren, versterken en openbreken.

HALLUCINERENDE TRIP

Het is nog geen sinecure om de films die tot de Third

Cinema worden gerekend ergens te zien. Archiefkopieën zijn afgeragd en worden slechts bij hoge uitzondering tevoorschijn gehaald. Ze hebben niet allemaal
evenveel esthetische waarde, omdat de inhoud vaak
prevaleert boven de vorm – alhoewel de vertoning
van Terra em transe die ik vorig jaar in Berlijn zag een
weergaloze hallucinerende trip was, waarin een fictief
Latijns-Amerikaans land ten tonele wordt gevoerd dat
aan de vooravond van de verkiezingen aan een dichter
de keuze tussen socialisme en conservatisme voorlegt.
Dankzij Martin Scorseses World Cinema Foundation is een flink aantal van die films nu gerestaureerd en
op dvd uitgebracht, maar het blijft een druppel op een
gloeiende plaat. In sommige gevallen biedt YouTube
uitkomst, waar ik voor het eerst Mambéty’s latere film
Hyènes (1992) zag, die ik dankzij The Story of Film ontdekte. Hoewel Hyènes bijna vijftien jaar na het hoogtepunt van de beweging werd gemaakt, is het een schoolvoorbeeld van Third Cinema, door z’n discursieve
verteltechnieken, Brechtiaanse vervreemdingsmomenten, en bijna antropofage assimilatie van een Europees
verhaal, de stijl van de auteurscinema, de verleiding van
de entertainmentsfilm en natuurbeelden en rituelen
die zowel mythisch als documentair aandoen. De film

is gebaseerd op een satire
van de Zwitserse toneelschrijver Friedrich Dürrenmatt, De visite van de
oude dame (1956), waarin
een rijk geworden vrouw
na jaren terugkeert naar
haar arm gebleven dorp.
De dorpelingen hopen dat
ze hen met haar rijkdommen zal willen helpen,
en dat wil ze wel, maar
alleen onder voorwaarden: ze moeten een man
doden die haar vijftig jaar
eerder in de steek gelaten
heeft. In Hyènes wordt
deze Linguere Ramatou
TOUKI BOUKI
geïntroduceerd als “rijker
dan de wereldbank”, en
dat verklaart meteen waarom geld zo’n belangrijke rol
speelt in de postkoloniale Afrikaanse cinema. Je ziet het
ook terug in Touki bouki (1973) waarmee Mambéty zijn
naam vestigde: een soms bijna surrealistisch Bonnie &
Clyde-verhaal over Mory en Anta die samen een betere
toekomst willen zoeken in Europa, maar zich in duizend surrealistische bochten moeten wringen om aan
het geld voor de reis te komen. Ook films als Mandabi
(The Money Order, 1968) en Xala (Impotence, 1975) van
de Senegalese regisseur Ousmane Sembène en meer
recentelijk Bamako (2006) van Abderrahmane Sissako
uit Mauritanië klagen wereldbank en IMF aan voor de
leningen die ze onafhankelijke staten na het koloniale
tijdperk aanboden, waarmee ze die landen in een nieuwe koloniale wurggreep klemden.
Het zijn thema’s en perspectieven die in de Westerse cinema, die nooit zijn deel van het dekolonisatieproces heeft voltooid, niet zijn geagendeerd, maar
die wel de achtergrond vormen voor veel zogeheten
wereldcinema. Een film als Zama van de Argentijnse
filmmaker Lucrecia Martel bijvoorbeeld, dit jaar een
van de grote filmkunstwerken in de bioscoop, is zonder inzicht in de koloniale geschiedenis van Argentinië
niet te begrijpen. 
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“Het is marcato!” doceert Harry Waters. “Dat
zit tussen staccato en legato in.” Dan Geesin
lacht. “Ik ben een kunstenaar die ook muziek
maakt. Harry is muzikant. Dat maakt deze
samenwerking zo bijzonder.” Naast de twee
staat een cameraman, die materiaal schiet
voor de making of.
In de Schenk Studio, de opnamestudio van
Jan Schenk aan de Van Diemenstraat, wordt
op een ijskoude winterochtend gewerkt aan
de muziek voor Retrospekt, de tweede speelfilm van Esther Rots na haar alom geprezen,
met drie Gouden Kalveren onderscheiden debuut Kan door huid heen (2009).
Waters zit in een ruimte op de eerste verdieping achter een klavecimbel. Als Geesin
genoeg heeft gehoord, gaat hij weer naar beneden en nestelt zich achter het enorme
mengpaneel van ‘supervising engineer’ Mikel
Le Roy. In de belendende ruimte staat Bas
Kuijlenburg te galmen, bas-bariton van De
Nationale Opera. Geesin, die in 2001 een
Gouden Kalf won voor zijn kortfilm Olifantenvoeten, was als componist en sound designer betrokken bij alle films van Esther Rots.
Harry Waters heeft opgetreden met Marianne
Faithfull, Tom Jones en Ozric Tentacles en is
toetsenist in The Dean Ween Group en zijn
eigen band McNally & Waters.
In 1970 maakten de vaders van Harry Waters en Dan Geesin – Pink Floyd-lid Roger
Waters en Ron Geesin – gezamenlijk het album Music from the Body, de soundtrack van
Roy Battersby’s documentaire The Body; later
dat jaar volgde het Pink Floyd-album Atom
Heart Mother.
“Music from the Body is een belangrijke
plaat voor mij. Het is ruw en intuïtief, en een
mix van de dingen die ik ook altijd in mijn
werk gebruik: humor en melancholie”, vertelt
Geesin terwijl de technici bezig zijn het vastgelopen mengpaneel opnieuw op te starten.

V.L.N.R. CHRIS EVERTS, CAMERAMAN VAN DE MAKING OF,
COMPONIST EN SOUNDDESIGNER DAN GEESIN EN, ACHTER HET
KLAVECIMBEL, HARRY WATERS. “IK HEB MUSIC FROM THE BODY NOG
NOOIT GEHOORD. MISSCHIEN MOET IK TOCH EENS GAAN LUISTEREN.”

Toen hij ging nadenken over de muziek
voor Retrospekt (voorheen Mette) moest hij
denken aan Waters. “We hebben vroeger wel
wat familiebezoeken afgelegd, maar we kenden elkaar niet echt, want Harry is veel jonger. Maar ik wist dat hij muziek maakte. Ik
heb Harry teruggevonden op YouTube; hij
speelde God’s Song van Randy Newman.”
Geesin vroeg Waters om mee te werken aan
het arrangeren van de muziek die hij voor de
film had geschreven. Met talrijke muzikanten,
onder wie violist George Dumitriu, cellist Harald Austbø, drummer/percussionist Frank
Rosaly, fluitiste Adeline Salles, contrabassist
Ernst Glerum, trombonist Joop van der Linden en de Rotterdamse sopraan Luc Ket,
werkte hij negen maanden aan twintig bondige en eigenzinnige composities, op schrift
gesteld door Hugo Bouma, die deze zomer af-

studeert aan het Utrechts Conservatorium.
“Het wordt geen score”, benadrukt Geesin.
“Je kunt geen score maken als je de film niet
hebt gezien en Harry heeft de film nog niet
gezien. Die is nog niet af, Esther werkt in haar
studio nog aan de montage. Esther en ik bewandelen parallelle paden; we behandelen
hetzelfde onderwerp – de maakbaarheid van
het leven – met andere media. Soms hebben
we verschillende ideeën, soms komen onze
ideeën overeen. Dat is niet erg. Zoals je in een
relatie verschillende perspectieven kunt hebben, kan dat ook met beeld en geluid. Het gaat
juist om perspectief.”
Als het mengpaneel het weer doet, kan de
titelsong White Fluffy Bathrobe worden opgenomen. “Ben je happy?”, vraagt Geesin aan Le
Roy. Le Roy knikt instemmend. “Yeah, I’m
happy too”, riposteert Geesin. “Gentlemen,
we’ll do a rehearsal on this one. One-twoone-two-three!”. “Mooi, voordat je het weet
is ‘ie weer vals,” zegt Waters via de intercom
vanachter het klavecimbel.

Bas Kuijlenburg kijkt vragend door de ruit.
Geesin legt uit dat eerst de fragiele klavecimbelmuziek wordt opgenomen en dat hij
daarna aan de beurt komt. “Dan houd ik het
nog even droog”, antwoordt de bas-bariton.
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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