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DOGMAN DE WOEDE VAN KRUIMELDIEVEN 3 FACES FILM IS GEVAARLIJKER DAN JE DENKT LAURIE
ANDERSON OVER CHALKROOM ‘IK DROOM VAAK DAT IK NIET KAN VLIEGEN’ TEGENCULTUUR NIKS TV.
DE REVOLUTIE STAAT ONLINE 3 DAYS IN QUIBERON DE NEERGANG VAN ROMY SCHNEIDER
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Bruce Labruce
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7 German Film awards

vanaf 30 augustus in de filmtheaters

vanaf 27 september in de filmtheaters
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REDACTIONEEL Afgelopen maand

dacht ik aan twee Mamma’s. Mamma Roma, de
klassieke film van Pier Paolo Pasolini uit 1962 en
Mamma Mia, om precies te zijn Mamma Mia 2,
waarin zangeres Cher, stijf van de botox, een in
middels breed uitgemeten verrassingsoptreden
maakt. En ik vroeg me af of er een verband was
tussen het moment waarop sterren op grote
schaal hun eigen beeltenis begonnen te boetse
ren met behulp van plastische chirurgie en bo
tox, en het moment waarop film z’n interesse in
het beeldhouwen met tijd en licht verloor.
Van Mamma Roma naar Mamma Mia is mis
schien een grote stap. En de stap van schoon
heid dóór de camera naar een schoonheidside
aal vóór de camera misschien nog wel groter.
Maar het laat me niet los. Wat zegt het over
schoonheid? Wat zegt het over onze opvattin
gen over echtheid en realisme?
Het lijkt erop dat we de camera steeds meer
zijn gaan geloven, maar steeds minder vertrou
wen. Neem bijvoorbeeld dit screenshot uit de
laatste scène van Mamma Roma. We hebben
actrice Anna Magnani zich de hele film zien uit
putten om voor haar zoon een betere toekomst
te vinden in de wervelstorm van naoorlogs Ita
lië, een samenleving die zich opnieuw moest
uitvinden. En begaat ze misschien wel een wan
hoopsdaad. Is er iets wat haar weerhoudt? Mis
schien ziet ze de toekomst aan de rand van
Rome. Misschien ziet ze iets anders. Maar is zij
op dit moment niet de mooiste vrouw op aarde?

Wat er in deze scène gebeurt is complex en
ambigue. Net zoals de hele film – een van de
grote voorbeelden van het Italiaanse neorea
lisme – nooit eenduidig is. Pasolini filmt zowel
de harde, onflatteuze realiteit als verheven
momenten van spirituele troost. En ook dat is
geen eenvoudige tegenstelling.
Film is het mummificeren van de tijd, zei een
van de eerste filmdenkers, André Bazin, al. Als ik
een seconde eerder of later een screenshot van
Anna Magnani had gemaakt, dan had ze er mis
schien minder flatteus uitgezien. De schoon
heid zit namelijk niet in een vastgepind mo
ment, maar in de hele scène, in de beweging, in
de duur, in het feit dat zij in de tijd is, en haar
gezicht een heel scala van emoties laat zien. Er
zijn vast mensen die haar acteren nu te groot,
of zelfs grotesk zullen vinden. Betekent dat dat
we op een dag emotie en expressie ook minder
aantrekkelijk zullen vinden?
Cher hoeft zich daar nooit meer zorgen over
te maken. Van haar zal nooit meer een screen
shot opduiken wat niet precies hetzelfde is als
een seconde ervoor. Zij is een seconde gewor
den. Een eeuwige seconde. In de tijd bevroren.
Zij is levend gemummificeerd, terwijl de tijd om
haar heen ongeïnteresseerd doorgaat.



DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

“IN ALLE TIJDEN HEBBEN MENSEN MET HET KWAAD TE MAKEN.
MAAR WAAR KOMT HET VANDAAN? ZIT HET IN ONS?
KOMT HET DOOR DE OMSTANDIGHEDEN?
ONTSTAAT HET DOOR TOEVAL? ”
DOGMAN 4 12
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STEUN DE
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 13 SEPTEMBER

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang So Help me God op dvd.

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant,
dan ontvangt u als welkomstgeschenk de
spraakmakende documentaire So Help Me
God op dvd. Bent u al abonnee maar brengt
u een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*
In de documentaire So Help Me God (Ni juge, ni
soumise) volgen we de extravagante Brusselse
onderzoeksrechter Anne Gruwez. Ze verzamelt
bewijs op plaatsen delict, heropent onopgeloste
zaken en werkt nauw samen met rechercheurs
van de politie. Ondertussen voert Gruwez ongecensureerde en verbijsterende gesprekken met
verdachten en criminelen om tot hun veroordelingen te komen. ‘Met een curieuze mengeling
van inlevingsvermogen, sarcasme en berusting
oordeelt ze over recidiverende vrouwenmeppers
en bejaardenberovers’, schreef Fritz de Jong in
de Filmkrant. ‘Doodkalm rekent ze een draaideurcrimineel voor dat het goedkoper is voor de
samenleving “dat u meteen sterft”. Als ze de
deemoedige verdachte besluit te matsen gaat
dat gepaard met een dreigement: “Als u me verraadt dan zweer ik dat de woede van Allah niets
is vergeleken met die van mij.”’ So Help me God,
van filmmakers Jean Libon en Yves Hinant,
draaide in de officiële selectie van het IDFA.
* 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 13 september. Met dank aan Cinéart.

CHALKROOM

Virtueel vliegen met Laurie Anderson 4 20
GIRLHOOD

THE THINKING VIDEO
MACHINE #21 ESSAY
filmkrant.nl

DE HANDSCHOEN OPNEMEN | Filmliefhebbers hebben soms

de neiging om de verdiensten van Alfred Hitchcock te reduceren tot een reeks levendige, opwindende actiescènes, of
die zich nu afspelen in een badkamer, rond een tankstation of
aan een rotswand. Ook Notorious (1946) heeft zulke grootse,
klassieke momenten, maar de volledige textuur van de film is
een weefsel van duizenden kleinere bewegingen, uitwisselingen en blikken. Dit gaat in het bijzonder op voor hoe Hitchcock ruimte weergeeft, in een complexe, beweeglijke architectuur die uiterst filmisch is. Kom met Ingrid Bergman
binnen bij het gezin Sebastian en bekijk hoe de ruimte wordt
gevormd en hervormd in dienst van plot, emotie en thema.



CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN

4 40
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ARTIKELEN

NIET TE MISSEN

Schneider en 3 Days
in Quiberon ‘Niemand
heeft recht op mij’ 4 19 De film van Dylan Haegens Een
bucket-list item volgens de YouTube-ster 4 22 Over de
tegenfilmcultuur Niks tv. De revolutie staat online
4 38 Mei ’68 De effecten op de Oost-Europese cinema

Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Dogman 4 12
2 BlacKkKlansman 4 9
3 3 Faces 4 6
4 Plaire, aimer et courir vite 4 16
5 Chalkroom 4 20

WATCH DOGS 2

BLAC K K K LANSMAN

49

RUBRIEKEN

Ebele Wybenga over
GoPro 4 7 Op
ooghoogte Mark
Cousins over First Reformed 4 26 Filmkort Alle andere
films 4 30 Agenda en evenementen 4 36 Filmsterren
4 40 Boeken Cult Epics 4 41 Thuiskijken We Blew It,
Microbe et Gasoil 4 42 Actie! Op de set van Bloody Marie

INTERVIEWS

4 10 Emily Atef

over 3 Days in
Quiberon ‘‘Romy
Schneider heeft nooit geleerd om zichzelf te beschermen’
4 12 Matteo Garrone over Dogman ‘Maar wat is het
monster precies?’ 4 14 Christina Vandekerckhove over
Rabot ‘Het ging fout toen iedereen zijn deur dicht deed’
4 16 Christophe Honoré over Plaire, aimer et courir vite
‘Wat Kechiche deed in La vie d’Adèle is ontoelaatbaar’
4 20 Laurie Anderson over Chalkroom ‘VR is een manier
om los te komen van je lichaam, een vorm van meditatie’

CHRISTOPHE HONORÉ

RECENSIES

4 11 Profiel Romy

4 16

4 22

Wat voor invloed hebben films op het leven van gewone
Amsterdammers? Een serie straatfoto’s in samenwerking
met Humans of Film Amsterdam.
“Ik associeer gebeurtenissen in mijn leven niet per se met
films, maar juist met de muziek of de soundtrack van films.
De stemming waarin ik nu verkeer wordt het best weerspiegeld door Ennio Morricone’s soundtrack in The Hateful Eight
(2015). Mijn relatie is net verbroken en ik ben net vanuit Rotterdam naar Amsterdam gereisd om een vriendin te bezoeken. Ik ben de hele weg van het station naar haar huis gelopen met die soundtrack als een soort playlist in mijn hoofd.
Het is koud en het kostte me flink wat tijd om bij haar huis te
komen. Je zou het kunnen vergelijken met hoe de personages
in The Hateful Eight met die paarden door de sneeuw moeten
lopen. Net als zij heb ik obstakels moeten overwinnen. Het is
een moeilijke weg geweest. En raadt eens? Mijn vriendin is
niet thuis. Ze is al twintig minuten te laat. Ik wil niet beweren
dat ik op wraak uit ben hoor. Ik zit niet opgesloten in een
houten hut om te schuilen voor een sneeuwstorm zoals de
personages in de film, ik ben gewoon in een vreemde stemming. Alsof er iets geks kan gebeuren. Daarom heb ik die
soundtrack in mijn hoofd. Alle films van Tarantino hebben
zulke sterke muziek, maar van de muziek van deze film hou ik
het meest. En dan te bedenken dat Morricone al negentig jaar
oud is.”

FEARGAL AGARD

4 6 3 Faces Film is

		 DE FILMKRANT IS EEN UITGAVE

Heb je ooit gevoeld hoe is het is om een vogel te
zijn? Ik wel, dankzij GoPro. En met mij bijna zes
miljoen andere YouTube-kijkers. De filmers
monteerden een GoPro-cameraatje halverwege
de magnifieke snavel van een Tanzaniaanse
pelikaan. Je hoort een dierenverzorger vertellen
hoe hij de vleugellamme jonge vogel weer leerde
vliegen. “Spread your wings”, roept hij terwijl hij
de pelikaan vanuit zijn armen probeert te lanceren. Je ziet van een afstandje hoe de vogel na
wat halfslachtige vleugelslagen met zijn poten
in het zand strandt. Dan begint de man op het
strand te rennen, flapperend met zijn armen. De
vogel volgt.

HUMANS OF FILM
AMSTERDAM

HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM

gevaarlijker dan je
denkt 4 9 BlacKkKlansman Onderhuidse woede over het Amerika van nu
4 13 Dogman De woede van kruimeldieven 4 15 Rabot
Autopsie van een woonkolos 4 17 Plaire, aimer et courir
vite Flirten in het donker 4 25 Previously Unreleased
Dawson City: Frozen Time, Woodshock, Rey 4 26 Nina
Afmattende passie Figlia mia Strijd om de dochter 4 27 A
casa tutti bene Tamme storm Juliet Naked Popidool wordt
rivaal 4 28 Journeyman Na de klap Benzinho Een breek
bare familie 4 29 The Reports on Sarah and Saleem Kluwen van kleine leugens Revenge Een ander soort superheld

COLOFON

SNAVEL

Het geniale is dat de filmmakers de GoPro
niet vooruit hebben gericht, dan had je het blikveld van de vogel gekregen, maar achteruit,
richting het hoofdje van de Bigbird, onze pelikaan. Het is alsof je een vliegje bent dat op zijn
snavel zit en hem in de ogen kijkt terwijl hij zijn
vliegangst overwint. Je ziet in het midden van
het beeld zijn snavel, zijn witte kop en onschuldige kraaloogjes. Je hoort de aanmoedigingen
van de verzorger en ja hoor – het geflap van zijn
vleugels die zich spreiden over de breedte van
het scherm. Het zand schiet onder zijn poten
vandaan, zijn vleugelslagen versnellen. Ik voel
het moment dat hij daadwerkelijk opstijgt, nog
laag bij de grond, scherend over de vloedlijn, in
mijn buik. Een fantastisch Afrikaans landschap,
met bergen, bossen, strand en meer, ontvouwt
zich achter zijn vleugels. Zijn ogen laten nog
steeds geen emotie zien maar zijn geluksgevoel
is voor de kijker onmiskenbaar, versterkt door
het sentimentele synthesizer-deuntje.
Een pelikaan, gezien vanaf zijn snavel, biedt
hetzelfde aandoenlijke gezicht als Artis de Partis, het knuffeldier van Artis. Ook doet de
GoPro-film me denken aan de KLM-reclame
met de opstijgende zwanen, misschien wel de
beste commercial van de jaren negentig. De
‘point-of-view’-video, mogelijk gemaakt door
hufterproof minicameraatjes zoals die van
GoPro, is een verslavend internetvideogenre. De
virtualreality-variant hierop gaat de volgende
grote golf zijn. Dan kun je ook echt om je heen
kijken, als meeliftend vliegje op de snavel van
een pelikaan.
.
EBELE WYBENGA

DIJKSTERHUIS (NIEUWS), ERIK SCHUM ACHER, LAUR A

REINSMA, GUUS SCHULTING, BERI
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3 FACES

Voor Panahi is het
een uitgelezen
manier om alles
wat hij tegen
komt te onder
vragen, net als in
zijn doorbraak
film De cirkel. (...)
Of het nu de
wetten van het
land zijn of de
gebruiken van
een kleine
gemeenschap

FILM IS GEVA ARLIJKER
DAN JE DENK T
De Iraanse regisseur Jafar Panahi heeft
inmiddels bijna evenveel films gemaakt tijdens
zijn huisarrest en filmverbod als daarvoor.
Omdat hij geen films mag maken, zijn het nietfilms. En daarom misschien wel meer film dan
ooit. Roadmovie (als hij geen films maakt, reist
hij ook niet) 3 Faces is even spitsvondig als
DOOR DANA LINSSEN
grimmig.			
De beroemde Iraanse filmster Behnaz Jafari ontvangt
een nogal verontrustende videoboodschap op haar telefoon. Een jonge aspirant-actrice dreigt zelfmoord te
plegen omdat zij van haar familie niet naar de acteeropleiding in Teheran mag. Of Jafari haar kan helpen?
Jafari raakt pas echt gealarmeerd als ze het meisje niet
kan bereiken. Zou ze te laat zijn?
Dat zou in elke film een spannend begin zijn, maar in
3 Faces van Jafar Panahi is het niet alleen een suspensevolle plotmotor, maar ook spannend omdat het meer is
dan alleen verhaal. Het is de eerste incisie van een
openhartoperatie die de kern van de cinema bloot wil
leggen. Het mobiele telefoonfilmpje is realistisch en
verwarrend. Wat zien we eigenlijk? Is alles altijd hoe
het zich aan ons voordoet?

REGISSEUR-ALS-CHAUFFEUR

En waar bevinden we ons, als we even later met Jafari in
een auto zitten, met naast haar regisseur Panahi achter
het stuur. Panahi is, dat wordt ook voor wie het niet
weet later in de film uitgelegd, een filmmaker die geen
films mag maken. En hier zit hij pontificaal in zijn eigen
film (dat hebben we in de credits kunnen zien). Dus
wáár bevinden we ons eigenlijk?
Ik bedoel, we zitten in een auto, maar bevinden we
ons ook in een film? Zijn Jafari en Panahi zichzelf? Spelen ze zichzelf? Is Panahi de chauffeur (zoals we hem
ook al in Taxi Teheran uit 2015 hebben kunnen zien) een
uitgelezen metafoor voor de regisseur die zijn film langs
een route vol onverwachte uitdagingen moet sturen?
- in dit geval naar een uithoek van Iran, waar op een
vergelijkbare manier de grenzen tussen landen en talen
niet zo scherp te trekken zijn. Zo wordt de vraag: is dit
documentaire of fictie, tegelijkertijd de vraag: wat is een
land? Er zullen meer vragen volgen. Wat is mannelijkheid is er ook eentje van.
En waarom zou je zeggen dat die vragen en verschillen er niet toe doen, als dat precies is wat de film zo
opwindend maakt?

VIERDE WAND DOORBREKEN

Die verwarring tussen feit en fictie is een rode draad in
het werk van de Iraanse regisseur Jafar Panahi (1960),
een van de belangrijkste filmmakers van wat wel de
Iraanse New Wave van de jaren negentig wordt genoemd. Hij was lang assistent van de twee jaar geleden
overleden Abbas Kiarostami, die zijn talent uitbundig
prees, en hem halverwege de jaren negentig stimuleerde om zijn eigen films te maken. Net als die van
Kiarostami hadden die van meet af aan een zelfreflexief
karakter. Een eenvoudig verhaal over een meisje dat de
weg van school naar huis kwijt is (The Mirror, 1997)
kon zo veranderen in een film-over-film als het meisje
op een gegeven moment de vierde wand doorbreekt,
de camera inkijkt en zegt dat ze er geen zin meer in
heeft. In plaats van postmodern ironisch (haha , het
is maar film, en toch is het nog steeds film) is het een
WOW-moment. Het doorbreekt de illusie niet, maar
versterkt hem juist: het is film, maar het is tegelijkertijd
méér dan film. Is dat niet magisch?
Voor Panahi en veel Iraanse filmmakers was deze
werkwijze tevens een manier om veel staatscensuur
te omzeilen (of zand in de ogen te strooien), tot het
moment waarop hij, na eerdere aanvaringen met de
overheid, in 2010 geen uitreisvisum kreeg voor het
Filmfestival Berlijn om deel te nemen aan een panel
over Iraanse film, kort daarna werd gearresteerd en
veroordeeld wegens een reeks vage vergrijpen, waaronder ‘propaganda tegen het regime’.

EEN FILM IS GEEN FILM

De aanvankelijke gevangenisstraf werd in 2011 opgeheven, maar het twintig jaar durende film- en reisverbod
bleven onverminderd van kracht, iets wat Panahi er
niet van weerhield om midden in het juridische gesteggel met een film te komen die hij in zijn eigen appartement had opgenomen en op zijn situatie reflecteert,
(This Is Not a Film (2011)) en waarin hij naar analogie
met het schilderij La trahison des images: Ceçi n’est pas
une pipe (1928/9) van de surrealistische schilder René
Magritte (met een schildering van een pijp en een bijschrift dat dit geen pijp betreft) allerlei vragen oproept
over de verhouding tussen beeld en afbeelding, tussen
woorden en dingen.
Panahi’s film was om veel redenen geen film te noemen en om veel redenen ook weer wel. Maar het interessantste is, zeker nu hij met 3 Faces alweer zijn vierde
film onder het film- en reisverbod heeft afgeleverd, de

vraag of een film sowieso wel een object of een product
is, en misschien niet eens een ervaring, maar iets veel
metafysischers - essentieel en ongrijpbaar.
Dat is niet alleen maar leuke intellectuele Spielerei,
maar voor Panahi, zo lijkt me, een kwestie van levensbelang. Want wat als je geen films mag maken, maar je
weet eigenlijk niet waarom, en je moet – als kunstenaar
– dingen maken om je uit te drukken en je verwondering en verbijstering over de wereld vorm te geven –
wat is het dán wat je aan het doen bent? Doen moet.

FRAME

Film is een frame om de werkelijkheid. En alles in
3 Faces bestaat uit steeds veranderende frames: de open
of (half) gesloten autoraampjes, de spiegels, de spiegelingen door de lampen van tegenliggers in de nacht, of
van het eerste zonlicht op een bergtop. Zelfs de reflecties in Panahi’s zonnebril, of het licht van de mobiele
telefoon hebben effect op hoe we het kader, of de kaders
om kaders zien, in een verder naar de aard van de pro-
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DOORBRAAK
Mark Cousins (The Story of Film) schrijft
maandelijks over film en beeldassociaties.
Deze maand zag hij Paul Schraders
First Reformed.
“Ik was blind, nu kan ik zien” – Dat is een sleutelzin uit Raging Bull, geschreven door Paul
Schrader. Het is een beschrijving van een doorbraak, een openbaring.
Schrader, intellectueel de meest opwindende
persoon waarmee ik tijd in de cinema heb doorgebracht, gelooft in zulke openbaringen. Zijn
films Light Sleeper en American Gigolo eindigen
met doorbraken. Hun personages worstelen om
iets te begrijpen, wat ze uiteindelijk ook doen.
Met de release van Schraders nieuwe film,
First Reformed, realiseren we ons dat zijn carrière net als een van zijn personages is geworden.
De film is een doorbraak, een realisatie, een
openbaring. Van welke soort? Gedurende zijn
carrière, onder het oppervlak van de meeste van
zijn films, zat de impuls van rigoureuze soberheid, zoals een film van Robert Bresson of Carl
Theodor Dreyer.

ductie nogal gruizige lowbudgetstijl. Als je geen grootse
shots kunt draaien, dan kun je in ieder geval het beeld
zo op z’n grondvesten laten schudden dat niets in dat
semi-realisme van de film echt vanzelfsprekend lijkt.
Taal is ook een frame om de werkelijkheid. Op het
moment dat we onze alledaagse blik verrijken met een
gesprek erover, of een kunstwerk, is niets meer logisch.
Voor Panahi is dat een uitgelezen manier om alles wat
hij tegenkomt te ondervragen, of in deze film vooral
ook door zijn vrouwelijke hoofdpersonen te laten ondervragen, net zoals in zijn feministische, in Venetië
met een Gouden Leeuw bekroonde doorbraakfilm De
cirkel (2000). Of het nu de wetten van het land zijn,
of de gebruiken van een kleinere gemeenschap. Al zijn
films zijn extreem talig, en ze zeggen niet alleen: dit is
geen pijp, of dit is geen film, maar ook: waarom zeggen
we het een en doen we het ander en waarom doen we
de dingen eigenlijk zoals we ze doen? En waarom mag
die arme Marziyeh geen actrice worden? Omdat het
niet hoort – of omdat de werkelijkheid “spelen” de

waarheid wel eens zou kunnen blootleggen? In haar
dorp woont een oudere actrice uit de tijd van voor de
islamitische revolutie, wier gezicht door niemand meer
gezien is. Besta je niet (meer) als je niet bekeken wordt?
Of is film een luxeproduct? In het dorp waar Marziyeh vandaan komt hebben ze “wel andere problemen
aan hun hoofd”: geen goed stromend water, slechts beperkt elektriciteit, kan Panahi dáár niet wat aan doen?
Terwijl we met Panahi de plot van zijn verhaal proberen
op te lossen, grijpt “het ware leven:” voortdurend in.
Daarom is film bij hem altijd gevaarlijker dan je denkt.
Ongetwijfeld de echte reden dat de autoriteiten niet zo
dol op hem zijn.

3 FACES (SE ROKH) IRAN, 2018 | REGIE JAFAR
PANAHI | 100 MINUTEN | MET BEHNAZ JAFARI, JAFAR
PANAHI, MARZIYEH REZAEI, MAEDEH ERTEGHAEI |
DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN VANAF 10 AUGUSTUS
EN ONLINE VIA

picl.nl 

Schraders Nederlands-Calvinistische op
voeding in Amerika heeft hem in die richting
gestuurd. Maar Schrader werkte in de Amerikaanse, commerciële filmindustrie met filmsterren en pr-bedrijven, en overtuigde zichzelf
ervan dat zulke minimalistische, spirituele
cinema onmogelijk was binnen het paradigma
van massavermaak. Zijn eigen hedonisme hielp
ook de Bresson-neiging te onderdrukken.
Maar toen zag hij Pawel Pawlikowski’s
beheerste, zwart-witte Ida in 4:3 formaat en
realiseerde zich, in gesprek met Pawlikowski,
dat de economie van de filmindustrie veranderd
is, en dat het nu zelfs in Amerika mogelijk is om
esthetisch rigoureuze cinema te maken. Dus
dat is wat hij deed. De camera beweegt nauwelijks in First Reformed. De beelden zijn schraal.
De framing is strak. Er zit geen kers op de taart.
Een openbaring, een doorbraak. Wat typisch
is voor doorbraken, is dat Schrader het al die
tijd al wist. De waarheid bevond zich voor zijn
ogen. Hij was blind maar nu kon hij zien. Waarschijnlijk keert hij wel weer terug naar het visuele plezier en de schoonheid van het (katholieke?) Hollywood-paradigma, maar voor nu is
het opwindend om hem zo onbevreesd naar
buiten te zien komen als minimalist.
MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM

7 - 16 SEPTEMBER 2018 VLISSINGEN
www.filmbythesea.nl
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Gala Opening
Met de openingsfilm
Becoming Astrid van
Pernille Fischer Christensen

FilmBoekenbal
Met het trio Noort, Verbaan en
Bergsma als De Nieuwe Grote
Literaire Drie

Sophia Loren
Sophia Loren neemt de Grand
Acting Award in ontvangst
gevolgd door de vertoning
van de klassieker Una Giornata
Particolare

Bergman Retrospectief
Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven opent
het eerbetoon aan Ingmar
Bergman

Slotfeest
Met de slotfilm The Sisters
Brothers van Jacques Audiard
& afsluitend feest
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Als het niet waargebeurd was, zou je het niet
geloven: een zwarte politieagent gaat under
cover bij de Ku Klux Klan in Spike Lee’s oprui
ende en strijdlustige satire BlacKkKlansman.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA


BLAC K K K LANSMAN
ONDERHUIDSE WOEDE OVER HET

AMERIK A VAN NU

‘This joint is based on some fo-real, fo-real shit’, meldt
een openingstitel bij Spike Lee’s BlacKkKlansman. Het
kan geen kwaad dat even te benadrukken, want het
verhaal, over hoe de zwarte politieagent Ron Stallworth
infiltreert in de Ku Klux Klan (KKK), neigt naar het
ongeloofwaardige, en Lee leunt in zijn vertelling ervan
hard richting satire en farce.
De ‘fo-real shit’ vond plaats in de late jaren zeventig,
en werd tien jaar geleden door Stallworth zelf opgetekend in zijn boek Black Klansman – de extra K en het
idiosyncratische hoofdlettergebruik die Lee aan die titel
toevoegt spreken boekdelen over zijn uitbundige aanpak.
Stallworth (John David Washington, zoon van Denzel) is onlangs aangenomen als de eerste zwarte agent
in Colorado – “de Jackie Robinson van de politie in
Colorado”, en hij wil hogerop. Hij moet dus initiatief
tonen. Via de telefoon weet hij zich binnen te praten bij
de lokale afdeling van de KKK, door zijn witte stem op
te zetten en bijna karikaturale rassenhaat te spuien. Al
snel hangt hij zelfs aan de lijn met David Duke, destijds
het opperhoofd van de Klan (in een sterk staaltje anti-typecasting gespeeld door Topher Grace).
Maar als de ingang eenmaal gecreëerd is, begint de
lol pas. Ron kan zelf uiteraard niet fysiek undercover,
dus gooit hij het op een akkoordje met zijn collega Flip
Zimmerman (Adam Driver). Die is Joods, zoals zijn
achternaam al signaleert, en benadrukt telkens maar
het stopwoordje van zijn befaamde personage uit de
weer tegen zijn collega dat hij niet gelovig is, dus ook
tv-serie The Wire, is het helemaal duidelijk: Lee gaat
dat zal bij de Klan-leden niet lekker vallen.
anachronismen niet schuwen.
SHIIIIIIIIT
Integendeel. Te pas en te onpas komen in BlacKkIn de openingsbeelden van de film grijpt Lee terug op de Klansman Trumpismen en de newspeak van hedenfilmgeschiedenis, met beelden uit Gone with the Wind
daagse alt-right en witte-suprematiegroeperingen
(1939). Later in de film kijken de enthousiaste Klan-levoorbij, van de ‘greatness’ van Amerika via verwijzinden naar hun oerbron, The Birth of a Nation (1915). Die
gen naar de Tea Party en politiegeweld tegen zwarte
beide films spelen tegen de achtergrond van de Amemensen naar het scanderen van ‘America First’. In de
rikaanse Burgeroorlog, en beide hebben inmiddels een
epiloog van de film, met documentairebeelden van ontwijfelachtige reputatie – de laatste vanwege zijn rondder meer het recente geweld in Charlottesville, wrijft
uit racistische wereldbeeld, de eerste vanwege een meer Lee het er nog maar eens extra in: het strijdlustige
impliciet goedpraten van Amerika’s slavernijverleden.
BlackKkKlansman gaat niet over 1979, maar over nu.
Maar vervolgens maakt Lee al snel duidelijk dat het
hem er niet om te doen is in het verleden te blijven han- THAT MOTHERFUCKER
gen. In een tweede korte proloog voert hij Alec Baldwin Die prikkelende, satirische en boosmakende strijdlust
werd op het Filmfestival Cannes afgelopen mei, na een
op als een zijn woorden verhaspelende, racistische
paar dagen van nogal tamme films, met open armen
haatteksten spuiende tv-presentator die verdacht veel
ontvangen. Net als Lee’s persconferentie waarin hij als
trekjes van Trump en zijn trawanten heeft – Baldvanouds geen blad voor de mond nam en Trump conwin speelde eerder Trump in Saturday Night Live. En
sequent aanduidde als “that motherfucker”. Ook de jury
wanneer bijrolacteur Isiah Whitlock Jr. even later zijn
onder leiding van actrice Cate Blanchett omarmde de
befaamde, langgerekte “shiiiiiiiit” ten gehore brengt,
BLAC K K K LANSMAN

FILMSCHUUR HAARLEM, 1 SEPTEMBER 16.00 UUR |

GIGANT APELDOORN, 4 SEPTEMBER 19.45 UUR | JOS VAN DER BURG

film: zij stuurden Lee naar huis met de Grand Prix,
de tweede prijs in de hoofdcompetitie na de Gouden
Palm (die naar het Hirokazu Kore-eda’s Shoplifters
ging, in vrijwel alle opzichten het tegenovergestelde
van BlacKkKlansman).
Niet dat er niets op BlacKkKlansman aan te merken
is. Stallworths love interest Patrice (Laura Harrier), het
hoofd van de lokale Black Power-beweging, komt er
als personage bekaaid vanaf. Lee’s neiging om zoveel
mogelijk vormen van onderdrukking op zoveel mogelijk
manieren te becommentariëren, neigt zo af en toe naar
chaos. En soms zet hij een stap te ver in zijn absurdisme
om de dreiging van de KKK reëel te houden – al zal die
grens voor elke kijker ergens anders liggen.
Maar de onderhuidse woede en de tomeloze energie
van de film, die bij vlagen is gestileerd als een blaxploitation-film uit de jaren zeventig, houden je de volle
twee uur en een kwartier bij de les. Een les die we als
maatschappij nog altijd te leren hebben, zoveel is wel
duidelijk wanneer Lee zijn film aan het eind opdraagt
aan de bij de rellen in Charlottesville omgekomen Heather Hayer – ‘Rest in Power’.
BLAC K K K LANSMAN VERENIGDE STATEN, 2018 |
REGIE SPIKE LEE | MET JOHN DAVID WASHINGTON,
ADAM DRIVER | 135 MINUTEN | DISTRIBUTIE UNIVERSAL
| TE ZIEN VANAF 30 AUGUSTUS 
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EMILY ATEF OVER
3 DAYS IN QUIBERON

‘ROMY SCHNEIDER
HEEF T NOOIT GELEERD
OM ZICHZELF
TE BESCHERMEN’
Een biopic wil ze nooit maken, want hoe vat je een leven samen
in anderhalf uur? Maar toen Emily Atef ontdekte dat actrice
Romy Schneider ooit drie dagen in een kuuroord in Bretagne zat,
zag ze een venster om over Schneiders tragische leven een film
te maken.								 DOOR BERI SHALMASHI
Ze pulkt een sticker van het cameraatje op haar computer en haar vriendelijke gezicht komt tevoorschijn.
Haar krullen zitten tegen haar huid geplakt van de hitte, ze zit in een huisje in het zuiden van Frankrijk, net
terug van het locatie-scouten voor haar volgende film
in Noorwegen.
Emily Atef groeide op tussen Berlijn, Los Angeles en
ergens diep in Frankrijk. Uiteindelijk trok ze via Parijs
en Londen terug naar Berlijn. Ze was overal en nergens
thuis en misschien daarom zo thuis in cinema. Atef
maakte verscheidene films en nu haar nieuwste speelfilm uit is, herkent ze een patroon: “Het gaat altijd over
de psyche van een vrouw.”
Als ze dat in haar eerdere werk niet al deed, zoomt ze
er deze keer volledig op in. 3 Days in Quiberon gaat over
drie donkere dagen met Romy Schneider, het mooiste
meisje van de Duitse cinema, die de zielen van de Duitsers voor zich won met haar vertolking van Sissi. Marie
Bäumer, die ook aardig wat op Romy lijkt, vertolkt op
haar beurt weer een schitterend kwetsbare Romy
Schneider in deze film. De drie dagen in Quiberon spendeert Romy met een jeugdvriendin, een fotograaf met
wie ze een innige band heeft en een iets te nieuwsgierige
journalist. Het is een beklemmend verhaal, doet wat
Huis Clos-achtig aan en de wijze waarop Emily Atef dat
in de film spannend houdt, is bewonderenswaardig.
Wat heb je geleerd over Romy Schneider wat je niet al wist?

“Ik heb van Robert Lebeck 580 ongepubliceerde foto’s
gekregen, dat was een geschenk uit de hemel. De foto’s
EMILY ATEF

die ik te zien kreeg, waren nog rauwer dan de foto’s die
hij van haar publiceerde en zeer intiem. Ze toonden een
ongepolijste, uiterst kwetsbare vrouw. In de ene foto
was ze in huilen uitgebarsten en in de volgende zag je
haar hysterisch lachen. Daar heb ik veel uit kunnen putten. Ik heb ook uitvoerig gesproken met Michael Jürgs
tijdens mijn research, de journalist van het lange interview dat als rode draad door de film loopt. Hij vertelde
mij hoe hij haar dan vroeg: ‘Je hebt toch alles mee? Je
bent superberoemd, je werkt met fantastische regisseurs, je hebt leuke kinderen. Waarom ben je zo ongelukkig?’ Hij bedoelde het goed, maar niet alles gaat over
rijkdom en roem natuurlijk. Als je dieper kijkt, na alles
wat ik heb gelezen en gehoord, besef je hoe ze vanaf haar
jonge jaren al gebroken was. Haar ouders waren nooit
thuis, zowat iedereen in haar familie acteerde en toen ze
als tiener ook de sprong wilde wagen, ging dat veel te
hard. Al in de Sissi-films blonk ze uit, ze gaf alles in elke
rol die ze speelde. Ze raakte haar publiek tot in het diepste van hun wezen.”
Is dat niet het probleem, dat als je zo veel voelt, zo veel
geeft, dat het opraakt? “Jazeker en dat deed ze in al haar

werk. Ze gaf zich helemaal, keer op keer. Dat is een cadeau voor elke regisseur, ik zou daar ook gebruik van
maken. Al zal ik ook altijd mijn actrices beschermen.
Schneider heeft helaas nooit een manier ontwikkeld om
zichzelf te beschermen of om te zeggen: tot hier en niet
verder. Er zijn ook actrices die alles geven en als het filmen klaar is gewoon weer doorgaan met hun leven.
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Deze vrouw is op haar drieënveertigste overleden en ze
heeft 66 films gedaan. Soms deed ze wel drie films achter elkaar. Dan heb je nooit tijd om bij jezelf stil te staan.
Ik denk dat ze als kind al te weinig tijd had om verveeld
te raken.”
Triest, maar prachtig voor een film natuurlijk. “Romy
Schneiders verhaal is in alle tragiek en tegenstrijd dankbaar materiaal, maar het was wel pas toen ik hoorde van
het interview waarop deze film is gebaseerd, en de foto’s
zag die tijdens die drie dagen zijn gemaakt door Robert
Lebeck, dat ik dacht: dit is het. Zo’n film wil ik maken.
Ik zou nooit een biopic willen maken. Niets is zo onmogelijk als een heel leven samenproppen in anderhalf
uur.”

Hielp het je dat Romy’s leeftijd in dit verhaal dicht bij de
jouwe ligt? “Jazeker, veel van die worstelingen ken ik zelf

ook, hoewel in minder dramatische vorm. Maar toch. Ik
reis nu veel voor mijn nieuwe film en probeer tussendoor ook nog een goede moeder te zijn voor mijn dochtertje van acht. Je wil overal goed in zijn. Je kinderen, je
relatie, je carrière.”

Heb je tijdens het maken van deze film een oplossing gevonden voor dit probleem? “In al mijn films beleven de

vrouwen een existentiële crisis. Hun problemen zijn wel
wat extremer dan de mijne. Ik probeer altijd een oplossing voor ze te vinden, Ik haal ze diep door het slijk,
maar er is altijd iets van licht aan het einde. Zo ook hier.
Kijk, ik was er natuurlijk niet bij, tijdens het echte leven
van Romy Schneider, maar ik denk dat het moment
waarop we deze film uit gaan een fijn moment is, omdat

het leven van Romy daarna pas echt bergafwaarts is gegaan. In sneltreinvaart.
“Het ging me niet om Romy Schneider als icoon
maar om de vrouw daarachter: haar worstelingen in
het leven op dat moment. Een hele moderne worsteling
eigenlijk, het zoeken naar een balans tussen kinderen
grootbrengen en geld verdienen. Dat eerste deed ze
nauwelijks en dat laatste, daar had ze nooit wat van
begrepen. Sinds haar veertiende verdiende ze al bakken met geld, maar dat kwam nooit in haar handen.
In het begin van de film zou je kunnen denken dat ze
een slachtoffer is van alles wat haar overkomt, maar ze
weet heel goed wat ze doet. Misschien is ze vooral een
slachtoffer van zichzelf. Romy werd bewonderd door
miljoenen fans en door de regisseurs met wie ze heeft
gewerkt, maar had in zichzelf ook met een enorme
leegte te dealen.” 

3 DAYS IN QUIBERON

Niemand heeft
recht op mij
Wie was Romy Schneider? Drie dagen
bracht ze door in een kuuroord in Bretagne
om tot zichzelf te komen. Het aangrijpende
3 Days in Quiberon toont haar echte gezicht.
“Ik ben een ongelukkige 42-jarige vrouw en
mijn naam is Romy Schneider.” Zo omschrijft Schneider zichzelf aan een journalist
van het Duitse blad Stern. Hier praat niet de
actrice maar Romy zelf, die al van jongs af
aan, als kindster en dochter van twee acteurs, heeft geleerd om een rol te spelen. We
zien haar niet als de prinses waarmee ze beroemd werd en waar ze liever niet meer aan
wilde worden herinnerd, Sissi, maar als de
vrouw met grote ups en downs die controle
over haar eigen leven wil terugkrijgen – tevergeefs, zo laat het in schitterend zwart-wit
gefilmde 3 Days in Quiberon op aangrijpende
wijze zien.
Ze moet films maken, anders wordt ze
gek, zo vertelt ze in het beroemde Stern-interview met als tragische kop: ‘Im Moment
bin ich ganz kaputt…’. Romy Schneider vindt
dat ze niets kan geven in het echte leven, alleen op het witte doek. Ze voelt zich schuldig
tegenover haar zoon David die ze amper ziet,
en wil bewijzen dat hij op haar kan rekenen.
Daarom is ze in een kuuroord in Quiberon,
Bretagne, neergestreken om – met grote
moeite – te ontnuchteren. Als ze niet onder
de lakens wegkruipt is ze in een havenkroeg
te vinden. Ze is bang voor zichzelf: “Hoe de
anderen mij zien maakt me niet uit, maar ik
wil mezelf niet zo zien.”
Wij kijken naar haar – alles draait om
Romy en haar stemmingswisselingen – door
beslagen ramen en doorschijnende gordijnen, zoals ze al haar hele leven is bekeken. Ze
wil bevrijd worden van die blik, van de manipulaties van anderen, van haar eigen dienstbaarheid – ‘altijd blijven lachen’, leerde haar
moeder haar al vroeg. Schneider – voortref-

felijk gespeeld door Marie Bäumer – heeft
een kinderlijke openhartigheid waardoor
anderen de behoefte voelen om haar te beschermen. Maar daardoor leeft ze ook in een
dwangbuis. Hoe ze weer vrij van al die
krachten kan zijn, is de vraag die Schneider
kwelt en van alle tijden is.

Licht uit
Romy Schneider dacht al eerder haar vrijheid te herwinnen door naar Frankrijk te
verhuizen, waar ze niet alleen met Alain
Delon trouwde maar ook in vele grote Franse
films meespeelde: Les choses de la vie, César
et Rosalie (beide van Claude Sautet), La piscine (deze zomer opnieuw te zien) en de megalomane, gestrande thriller L’enfer van
Henri-Georges Clouzot. Ook speelde ze in
de Italiaanse films Boccaccio ’70 en Ludwig,
nu als een realistische Sissi, en werkte ze met
Orson Welles in Kafka’s The Trial.
De policier Garde à vue (1981) is opgenomen vlak voor haar retraite in Quiberon. Het
zou haar voorlaatste rol worden voordat ze
op mysterieuze wijze overleed, vlak nadat
haar zoon David door een vreselijk ongeluk
op de spijlen van een hek om het leven
kwam. In Garde à vue (‘voorlopige hechtenis’) komt Schneider pas op driekwart van
de film in beeld. Daarvoor wordt er alleen
maar óver haar gepraat. In het halfduister
van de verhoorkamer zegt ze tegen de inspecteur: “Ik heb zelf het licht uit gedaan.”
Hier is ze berekenend, in de schaduw, berustend in haar slechte huwelijk. In César et
Rosalie (1972) is ze energiek, chaotisch, vrijgevochten. “Niemand heeft recht op mij”,
roept ze tegen haar grofbesnaarde geliefde
Yves Montand, die jaloers is op haar vorige,
meer etherische minnaar – “die van me
houdt zonder me te willen”, zoals ze zelf zegt.
Het zou zo een hartenkreet van Romy
Schneider zelf kunnen zijn. Niemand heeft
recht op haar. Alleen zijzelf.
MARISKA GRAVELAND

3 DAYS IN QUIBERON

DUITSLAND/OOSTENRIJK/

FRANKRIJK, 2018 | REGIE EMILY ATEF | 115 MINUTEN |
MET MARIE BÄUMER, BIRGIT MINICHMAYR, CHARLY
HÜBNER, ROBERT GWISDEK | DISTRIBUTIE CONTACT
FILM | TE ZIEN VANAF 30 AUGUSTUS 

De opzet is simpel: kleine man raakt in de greep
van grote kerel. David vs Goliath, maar dan op
z’n Zuid-Italiaans en op z’n Gomorrah’s, in een
prachtig vervallen decor. Met in de hoofdrol de
nieuwe Buster Keaton, zegt Matteo Garrone.
DOOR RONALD ROVERS

Als je Dogman Freudiaans zou willen duiden, dan kun
je zeggen dat het de strijd is tussen de onbedwingbare,
ruwe impulsen van het id en de iets bedachtzamere
maar nog altijd niet rationele krachten van het ego.
Matteo Garrone’s doorbraakfilm Gomorrah (2008)
ging over de Zuid-Italiaanse maffia, naar het boek van
Roberto Saviano. Een wereld waarin het id met succes
de macht heeft gegrepen. Dogman speelt zich ook af in
een wereld waar criminaliteit een alledaagse realiteit
is, maar dit is een wereld van klein grut, van kruimeldieven.
Garrone is in zekere zin de Italiaanse tegenhanger
van Joel en Ethan Coen want ook bij hen worden min of
meer gewone mensen overigens meestal door hun eigen
toedoen gegrepen door een storm waaruit ze onmogelijk kunnen ontsnappen.
De zachtaardige Marcello – winnaar van de prijs
voor Beste Acteur tijdens het recente filmfestival van
Cannes – runt een hondensalon in wat een kruising
lijkt tussen een vervallen pretpark waar de attracties
nooit zijn gearriveerd en een kustplaatsje waaruit de
zee is weggetrokken. Een belofte die nooit is waargemaakt. Behalve het wassen en knippen van honden,
verkoopt hij een beetje coke. Soms gaat ‘ie duiken met
z’n jonge dochter, momenten waar hij duidelijk het
meest van geniet. Marcello is te klein voor deze wereld,
lijkt het, hoewel hij duidelijk geen engel is. Hij is in ieder geval te klein voor de bruut die de buurt beheerst –
de snuivende en snoevende Simoncino, een kerel waar
Marcello twee keer in past.
Waar vond u deze prachtige plek? “Het is een plek in de

buurt van Napels die ik goed ken. Ik heb er zestien, zeventien jaar geleden The Embalmer opgenomen en ik heb
er ook een paar scènes voor Gomorrah gedraaid. De sfeer
daar doet denken aan die oude westernstadjes. Iets met
de frontier: de grens tussen beschaving en wildernis. En
het weer is er altijd goed voor me: als ik zon nodig had,
scheen de zon. Als ik regen nodig had, viel het water.”
Kunt u iets vertellen over de feiten waarop de film is gebaseerd? “Liever niet. Het gebeurde meer dan dertig jaar

geleden en het is een roemruchte, wrede geschiedenis
over afgesneden vingers en marteling. Veel meer horrorachtig dan de film die wij ervan gemaakt hebben. We
zijn lang bezig geweest met dit project. Omdat ik ouder
werd, denk ik, ben ik het verhaal anders gaan benaderen. En toen ontmoette ik Marcello, die als bewaker in
DOGMAN

FILMSCHUUR HAARLEM |
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MAT TEO GARRONE OVER DOGMAN

‘MA AR WAT IS HET MON

een wijkcentrum werkte en toevallig in een toneelclubje
terechtkwam dat daar repetities deed, omdat een van
de vaste leden naar de wc was gegaan en dood neerviel.
Omdat Marcello voor mij een soort moderne Buster Keaton is, was meteen duidelijk dat hij nooit in staat zou
zijn tot het geweld dat in het oorspronkelijke verhaal
zat. Hij is veel zachtaardiger. Daarom hebben we het
verhaal min of meer los van het oorspronkelijke verhaal
verteld. Helaas schrijven veel Italiaanse journalisten
over het echte verhaal in hun stukken over de film en ik
doe mijn best om duidelijk te maken dat we voor een
ander verhaal gekozen hebben. Omdat anders het soort
publiek dat van splatter houdt naar de film komt en teleurgesteld zal zijn. Mijn ideale publiek is een publiek
dat niets van het oorspronkelijke verhaal weet.”
Is Marcello voor u een good guy of een bad guy? “Zoals ik

zei, ik denk aan Buster Keaton. Het verhaal lijkt simpel
maar Marcello zit vol tegenstrijdigheden. Hij is niet altijd
rationeel. En natuurlijk is het een personage dat ervan
droomt door iedereen geliefd en gerespecteerd te wor-

den. De relatie tussen hem en het dorp is belangrijk,
daarom kozen we voor een plek die aan een westernstadje
doet denken. Als het een kleine gemeenschap is waar iedereen elkaar kent, voel je vanzelf de sociale druk. Zo
voel je ook beter de eenzaamheid in het tweede deel van
het verhaal. Hij belandt als het ware in de nachtmerrie
van iemand anders. Dat kan iedereen overkomen. De
vraag is hoe hij daaraan kan ontsnappen.”
Zag u in het oorspronkelijke verhaal meteen de contouren
van een politieke metafoor: de almachtige staat versus de
kleine man? “Je kunt Simoncino’s nietsontziende ge-

weld natuurlijk zo uitleggen. De neiging van rechtse
partijen om geweld en beheersing met angst te verbinden, zoiets valt zeker te ontwaren in deze film. Daar leven we trouwens dagelijks mee. Kijk maar naar buiten,
dan zie je militairen met mitrailleurs door Cannes lopen
omdat men graag wil dat we denken dat we elk moment
aangevallen kunnen worden. Maar dat is niet hoe ik
schrijf. Ik benader het verhaal instinctief, niet cerebraal. Meer gevoel dat gedachte.”
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Marcello runt een
hondensalon in
wat een kruising
lijkt tussen een
pretpark waar de
attracties nooit
zijn gearriveerd
en een kust
plaatsje waar de
zee is wegge
trokken. Een
belofte die nooit
is waargemaakt

MATTEO GARRONE

DOGMAN

NSTER PRECIES?’
Schuilt er geen cynisme in het feit dat Marcello dolgraaf gerespecteerd wil worden door de buurt maar dat niemand
helpt wanneer het misgaat? “Sommigen willen het mon-

ster laten vermoorden. Anderen houden zich liever afzijdig. Maar wat is het monster precies? In alle tijden hebben mensen met het kwaad te maken. Maar waar komt
het vandaan? Zit het in ons? Komt het door de omstandigheden? Of ontstaat het door toeval? Wie flirt met het
kwaad, kan het daarna zelden beheersen.”

In Alice Rohrwachers film Lazzaro felice, ook in competitie
hier in Cannes, verschijnt wat in de film ‘een goede man’ genoemd wordt. Later blijkt er geen plek meer voor een goede
man in deze wereld. Geldt dat ook voor Marcello? “Het is ze-

ker niet makkelijk voor een goed mens in deze wereld.
Om niet aangetast te worden door het geweld en de boosheid. Simoncino is net als de kwaadaardige personages in
Pinokkio, waar ik nu een film over maak. Ze sturen Pinokkio de verkeerde kant op.” 

De woede van
kruimeldieven
Matteo Garrone toont na Gomorrah (2008)
opnieuw een weinig florissante kant van
Italië, waar toerisme absent is en criminaliteit overvloedig. In de zinderende tragikomische thriller Dogman raakt de onbeholpen hondentrimmer Marcello steeds meer
verstrikt in zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.
Hondentrimmer Marcello (Marcello Fonte)
zou met zijn cartooneske stem en slapstickachtige bewegingen niet misstaan in een
Fellini-film. In een in beton opgetrokken
mistroostige kustplaats, ergens tussen
Rome en Napels, coiffeert en verzorgt hij
zijn vaste clientèle met liefde. Als bijverdienste heeft de ondernemer een lucratief
handeltje in cocaïne gecultiveerd. Zijn
grootafnemer is Simoncino (Edoardo
Pesce): een notoire en agressieve oud-bokser, die er op los steelt om zijn verslavingen
te onderhouden. Marcello’s haat-liefdeverhouding met de door de buurt verachte
driftkop blijkt zijn achilleshiel. De door
drugs bedwelmde kwelgeest, die net vrij is
uit de gevangenis, dreigt Marcello’s goede
reputatie op het spel te zetten.

Na het gelauwerde Gomorrah (2008) focust filmmaker Matteo Garrone opnieuw op
de zelfkant: het Italië buiten de idyllische
piazza’s en fonkelende fonteinen. Waar
moorden worden beraamd, waar niemand
ooit iets heeft gezien als de politie vragen
komt stellen. Maar er wonen ook harde
werkers, die zo trots zijn op hun leefgebied,
dat ze het met hand en tand verdedigen.
Marcello (Fonte won met zijn glansrol de
prijs voor beste acteur op het Filmfestival de
Cannes) leeft in beide werelden: overdag
prijst men zijn ogenschijnlijke onschuld, ’s
nachts neemt hij gedwongen door Simoncino deel aan inbraken.
Dankzij Marcello’s onwettige activiteiten
heerst er in Dogman vanaf de eerste minuut
een onbestemde sfeer, er staat iets onomkeerbaars te gebeuren. Die spanning verdwijnt voor even wanneer de hondenfluisteraar, tussen de bedrijven door, op duik
vakanties gaat met zijn jonge dochter. De
ademruimte die dan ontstaat, dankzij dromerige onderwaterbeelden, wordt eenmaal
terug in de bittere realiteit van de hondensalon meteen weer weggenomen. Garrone
grijpt als een pitbull de kijker bij de keel en
laat niet meer los. Toch voel je gaandeweg
vooral melancholie over Marcello, die net als
de twee jongens uit Gomorrah, probeert te
overleven in een vuige wereld.
OMAR LARABI

DOGMAN

ITALIË, 2018 | REGIE MATTEO GARRONE |

MET MARCELLO FONTE EN EDOARDO PESCE | 102
MINUTEN | CINÉART | TE ZIEN VANAF 6 SEPTEMBER 
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CHRISTINA VANDEKERCKHOVE OVER RABOT

‘HET GING FOUT TOEN IEDER
Met haar documentaire over de sloop van sociale woonblokken
in de Gentse, kansarme Rabotwijk maakte Christina
Vandekerckhove een kleurrijk portret van vergeten bewoners en
een universeel verhaal over bewogen levens in een dorp in de
DOOR IVO DE KOCK
hoogte.
Rabot is geen belerende of beschuldigende maar eerder een empathische documentaire over uitsluiting,
eenzaamheid en frustraties. Dat alles in een klein dorp
in de hoogte: de met sloop bedreigde sociale woonblokken in de Rabotwijk. Gedurende twee jaar voor
de eerste toren werd neergehaald plaatste de Gentse
Christina Vanderkerckhove haar camera in en buiten
de blokken: “Ik zag al die lege vakjes in verschillende
kleuren van het woonblok dat afgebroken ging worden
en liep rond in blokken waar al veel appartementen
leegstonden. Mijn fantasie ging spelen en ik vroeg me
in iedere ruimte af: wat is er hier gebeurd? Wat hebben die muren gezien en gehoord? Al die levens die er
voorbijgegaan zijn, dat vond ik boeiend. Ik zag ook iets
strams, bewegingsloos in al die vakjes en ik wilde ze
weer tot leven brengen door ze in te vullen met verhalen. Daarom koos ik voor een documentaire die als een
raamvertelling werkt met tijd en ruimte. Rabot start
met de afbraak van de blokken en keert dan terug in de
tijd om het verhaal van de bewoners te vertellen. De
lege ruimtes van het begin geven aan dat je als kijker
zelf iets kan invullen. Ze zetten je aan om na te denken
over wie er gewoond heeft. Mijn filmische keuzes ondersteunen dat. Er zijn geen camerabewegingen en de
regie is even strak als die vakjes. Met mijn camera maak
ik tableaux vivants, strakke kaders waarin er dingen gebeuren zonder dat ik ingrijp.”
Als een ‘vlieg op de muur’. “Ik hou niet van documentaires waarin de maker op de voorgrond treedt. Als toeschouwer wil ik ruimte krijgen om zelf na te denken.
Daarom bewaar ik als regisseur afstand en wil ik geen
oordeel of idee opdringen. Alles moet open blijven. Al
neig ik naar empathie. Rabot is geen kille film maar ik
grijp niet in en probeer de mensen heel open te portretteren.”
Werden mensen geregisseerd? “Niet in de zin dat ik zei

wat ze moesten doen, maar ik heb wél vooraf veel re
search gedaan. Ik noteerde het bijvoorbeeld toen Alex
me vertelde dat hij zelf zijn strijkwerk deed en alles geleerd had van de vrouwen die bij hem hebben gewoond.
Omdat ik dat een leuk moment vond vroeg ik hem wanneer hij streek en op die avond ging ik filmen.”

We maken kennis met een oude man en even later bezoekt een opkoper zijn appartement. “Rabot springt van

het heden naar het verleden en terug naar het heden

omdat het besef dat alles gaat verdwijnen je anders naar
dingen en mensen doet kijken. Je ziet eerst iemand in
leven, daarna die opkopers en dan voel je dat er iets gebeurd is. Het geeft ook aan hoe wij zelf passanten zijn,
hoe het leven en de tijd voorbijgaan.”
Hoe persoonlijke dingen ‘waardeloos’ ogen voor buitenstaanders. “Ik zie dat als filmmaker ook want ik kende

hem goed en wist aan welke dingen hij hechtte. Wanneer ze zeggen ‘dat is ook niets waard’, weet ik dat het
voor hem wél veel waard was. Dat is de relativiteit die
erin kruipt. Daarom wilde ik die scène er absoluut in. Ik
bezocht hem op Oudejaarsavond nog in het ziekenhuis
en toen ik maandag terugkeerde was hij al gestorven. In
totale eenzaamheid. Die gigantische eenzaamheid was
naast het voorbijgaan van de tijd een van de thema’s die
ik wilde aansnijden.”

Even frappant zijn de onverdraagzaamheid, de frustraties en het onvermogen om daar over te communiceren.

“Er wordt niet meer met elkaar gesproken. Ik geloof wel
in de stelling van bewoonster Adrienne dat het fout is
gegaan toen iedereen zijn deur begon dicht te doen.
Wanneer iedereen zomaar naast elkaar zit en aan zijn
lot wordt overgelaten gaat het fout. Ik wilde duidelijk
maken dat dit verhaal niet over Gent gaat. Die drie sociale woonblokken kunnen om het even waar staan.
Meestal aan de rand van een stad, ver weg van het pittoreske centrum. Rabot is een universeel verhaal van een
groot dorp in de hoogte.”
Is het een auteursdocumentaire? “Ja, omdat alles wat

Rabot vertelt volledig vanuit mij komt. Wanneer je naar
het begin en het einde van de film kijkt zie je dat ik hem
echt heb gestuurd. Je bemerkt de hand van de maker.
Telkens wanneer ik een film maak vertrek ik vanuit de
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REEN ZIJN DEUR DICHT DEED’
Ik heb veel tijd
gestoken in het
naar de mensen
kijken. Een
vensterbank, hoe
ze dingen rang
schikken, twee
volwassen
voeten en blote
voetjes van een
kindje. Dat zegt
meer dan een
voice-over

vraag: hoe ga ik, als mezelf, dit verhaal vertellen? Daarom is het een auteursdocumentaire.”
De camera focust vaak op details: een voet, een beeldje.

“We hebben 28 draaidagen gehad in twee jaar tijd, wat
vrij weinig is maar ik heb enorm veel tijd gestoken in
het naar de mensen gaan, praten en kijken naar details
die mensen typeren. Een vensterbank, hoe ze de dingen
rangschikken, twee volwassen voeten en blote voetjes
van een kindje. Dat beeld zegt meer dan een voice-over.
Het is geen vrijblijvendheid maar openheid, een uitnodiging om zelf te kijken en voelen. Door de voetjes te
tonen zeg ik genoeg. Wanneer je de mensen heel goed
kent – en daarom was die research zo belangrijk – voel

RABOT

Woonkolos in vier dimensies
Vlak voor ze onder de sloophamer gingen, werden drie iconische witte woontorens in de
Gentse wijk Rabot door Christina Vandekerckhove vereeuwigd. Twee jaar lang filmde ze de
verwaarloosde kolossen en hun broze bewoners.
Weinig herinnert nog aan de heerlijke
nieuwe wereld van licht, lucht en properheid
die de Rabottorens vertegenwoordigden toen
een kleine halve eeuw geleden de eerste bewoners er hun intrek namen. Vernielde brievenbussen in de vestibule en haatdragende
teksten op de muren en liftdeuren vertellen
over verval en isolement. Wie ergens anders
heen kon, is al vertrokken. De achterblijvers
zijn daarvoor te arm of te oud. Soms allebei.
De ouderen herinneren zich nog hoe levendig het ooit was op de gangen, toen de deuren

altijd open stonden en buren nog met elkaar
spraken. Toen steeds meer mensen hun voordeur sloten was het gedaan, vertelt een vrouwenstem over een beeldmontage van lege,
ontzielde appartementen. Rabot is de autopsie van een gebouw, maar misschien ook van
een vorm van samenleven die verdween.
De atmosfeer die rondom “’t Rabot”
hangt is soms zo zwaar dat hij op je keel
slaat. De score van Stijn De Gezelle/Madensuyu doet daar nog een rauw-melancholieke
schep bovenop. Al in de eerste vijf minuten

je wat je kan en moet tonen en wat niet. Wanneer die
man begint te huilen denk je ‘stoppen of afwachten?’
en tijdens de montage voel je wanneer je weg moet
gaan. Je wil als filmmaker en als mens dingen tonen,
maar wel respectvol.”
Rabot zal als tijdsdocument zijn waarde bewaren.

“Daarom wilde ik deze documentaire ook maken, dit is
iets wat weggaat en nooit meer terugkeert. We hebben
die blokken getoond en de verhalen van de bewoners
vastgelegd. Ze zullen niet vergeten worden. Een van
hen zei ‘ze gaan dat hier afbreken maar de ziel van het
Rabot zal hier altijd blijven ronddwalen’. Rabot probeert
een beetje die ziel te vangen.” 

komen de verhalen over bewoners die geen
uitweg meer zagen en de diepte in sprongen.
Het lijkt wel alsof in België armoede altijd
nog net wat armoediger is, uitzichtloosheid
nog uitzichtlozer. Misschien is er minder
schaamte, dat kan ook.
Want alsof muren en dichte deuren niet
bestaan rijgt Christina Vandekerckhove de
levens aan elkaar van mensen die met name
hun eenzaamheid gemeen hebben. Hier
komt de schoonheid bovendrijven; dezelfde
statische shots waarin ze de lege ruimtes
vangt, gebruikt ze om zijn bewoners in beeld
te brengen, waarbij ze niet zozeer mikt op
empathie maar wel respect afdwingt voor de
geportretteerden. Poëzie ontstaat in de
montage die in vier dimensies deze microkosmos doorkruist: van appartement tot appartement, gang tot gang, verdieping tot
verdieping en voor- en achterwaarts springend tussen de verschillende tijdlagen – bewoning, ontmanteling, sloop. Leeggeruimde

kamers verschijnen even later weer in bewoonde staat; stemmen klinken in verlaten
gangen.
Armoede en verslaving zijn dominante
factoren in de levens van veel bewoners,
naast ander psychisch leed. Een getraumatiseerde Ghanees-Belgische vrouw verlicht
haar pijn met bier terwijl een ex-gedetineerde probeert om de drugs uit zijn leven te
bannen. Een weduwnaar vertelt hoe hij zijn
vrouw mist bij de opvoeding van zijn jonge
dochter. Een bejaarde man – de enige bewoner die nog altijd gelukkig is met zijn woning
– gaat volledig op in huishoudelijke rituelen,
terwijl op de radio Pergolesi’s Stabat Mater
klinkt.
SASJA KOETSIER

RABOT

BELGIË, 2017 | REGIE CHRISTINA

VANDEKERCKHOVE | 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE
MOKUMFILM/AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 6
SEPTEMBER EN ONLINE VIA

picl.nl
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CHRISTOPHE HONORÉ OVER
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

CHRISTOPHE HONORÉ

De waarachtigheid van intieme relaties was naast een
zekere gratie en flow altijd een van de dingen die je bijbleven in de films van Christophe Honoré (1970) dus het
voelde meestal alsof de auteur/theatermaker/filmmaker dichtbij zichzelf bleef, in ieder geval als hij over jonge mensen in Parijs vertelde. Soms werd ik verliefd op
zijn films, zoals op Les chansons d’amour, waarin gevreeën en gezongen en geflaneerd werd alsof er niets
anders bestond in de wereld (en dat was ook zo).
Toch is Plaire, aimer et courir vite (Sorry Angel) Honoré’s meest persoonlijke film, een idee van hoe hij als
twintiger en homo in de jaren negentig in Parijs leefde
terwijl aids om hem heen slachtoffers maakte. Het is het
verhaal van de relatie tussen de oudere schrijver Jacques
(Pierre Deladonchamps uit Stranger by the Lake) en de
jonge Arthur. Ze ontmoeten elkaar als de film al een tijdje bezig is en zijn op slag verliefd. Het mooie en ontroerende is dat het eigenlijk te laat is. Jacques is al ziek. Terwijl Vincent zich opmaakt om vanuit Rennes naar Parijs
te verhuizen, schuiven andere personages elegant in en
uit beeld en is Jacques al bezig afscheid te nemen als
Vincent eindelijk verschijnt.
Een troost ook, vertelt Honoré, is deze film voor
hem. Een conversatie met de kunstenaars die hem in de
jaren daarvoor, toen hij nog niet in Parijs woonde, inspireerden. Die hem als het ware naar Parijs hadden
gebracht. Derek Jarman, Robert Mapplethorpe. Kunstenaars waarvan hij later ontdekte dat ze aan aids waren gestorven. Dat gemis moet de film ook een beetje
goedmaken. Waarschijnlijk begin volgend jaar is de
première van Honoré’s toneelstuk Les idoles in Parijs,

‘WAT KECHICHE DEED
IN LA VIE D’ADÈLE
IS ONTOEL A ATBA AR’
Wat betekent liefde in tijden van aids? Christophe Honoré (Dans
Paris, Les chansons d’amour) verkent in een persoonlijke film
hoe het was om als jonge homo in de jaren negentig in Parijs te
DOOR RONALD ROVERS
leven. Het is een van zijn beste.
waarin hij een eerbetoon brengt aan verscheidene kunstenaars die stierven aan de ziekte. Met twee collega’s
spraken we Honoré tijdens het filmfestival van Cannes.
Zou ik kunnen beginnen met vragen of de film voortkomt
uit een persoonlijke behoefte dit liefdesverhaal te vertellen
of om over deze periode te praten? 120 battements ging ook
over aids en ook over de jaren negentig, dus er lijkt een bredere behoefte te zijn om die periode niet te vergeten. “Het

is echt een mix van die twee verlangens. Ik wilde vooraleerst iets vertellen over hoe het was om als twintiger
in de jaren negentig in Parijs volwassen te worden. Gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Maar er is een ander element. Tijdens de recente debatten over het homohuwelijk in Frankrijk was er en enorme golf aan homofobie: duizenden mensen marcheerden in demonstraties met wrede, boze slogans omdat ze bang waren
dat homo’s in contact zouden komen met hun kinderen.
Dus zelf homo zijnde, begon ik mezelf iets te verwijten.
Als filmmaker zie ik het als mijn taak om mensen iets te
geven om over na te denken en het was tijd dat ik hier
een film over maakte. Een film waarin de meerderheid
van de personages homo is, waarmee ik ze hun rechtmatige plek op het scherm kon geven.”

Op zeker moment in de film overweegt het hoofdpersonage
zichzelf van het leven te beroven. U hebt daar in eerdere
films ook al naar verwezen. Dat is vast geen toeval? “Veel

mensen in mijn omgeving, ik kan wel zeggen de meeste
mensen om me heen die aids hadden, hebben zelfmoord
gepleegd voordat ze aan de ziekte zelf stierven. Het was
een manier om de wreedheid van het einde te vermijden.
Dat moest ik laten zien maar het creëerde een dilemma.
Ik heb een scène gefilmd waarin je de dood ziet. Maar ik
vond het obsceen: alsof ik iets gefilmd had, waar ik niet
het recht toe had. Die scène heb ik laten vallen. Zelfdoding zit inderdaad in meerdere van mijn eerdere films
omdat ik er vaak mee ben geconfronteerd. Maar ik heb er
geen moreel oordeel over. Het is wel een kwestie die me
diep roert.”
U hebt veel meegemaakt van wat in de film zit maar het is
geen autobiografie? “Het is geen autobiografie. Ik had de

behoefte om trouw te blijven aan mijn herinneringen
aan die periode. Het maken van de film gaf me de mogelijkheid om mijn herinneringen opnieuw te beleven en
tegelijk om een zekere schuld af te lossen. Je moet begrijpen dat ik toen ik net twintig was ervan droomde om
regisseur te worden maar niemand in de filmindustrie
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PLAIRE, AIMER ET
COURIR VITE

Flirten in het
donker
Zonder veel tamtam presenteert de officiële selectie van Cannes ieder jaar een film
over de LGBT-gemeenschap. Na het succes
van 120 BPM komt het enigszins gelijkgestemde Plaire, aimer et courir vite minder
sprankelend over.

kende en geen notie had dat ik ook echt regisseur zou
worden. Elk week werd ik wel verliefd op het werk van
weer een andere kunstenaar: Derek Jarman, Robert
Mapplethorpe. En dan een jaar of zo later ontdekte ik
dat ze aan aids waren gestorven. Dit zijn de mensen
waarvan ik, toen ik eindelijk vanuit Bretagne in Parijs
arriveerde, gehoopt had dat ze daar zouden zijn. De
enige mensen aan wie ik mijn werk wilde laten zien,
waarvan ik gehoopt had dat ze een hand op mijn schouder hadden gelegd en gezegd hadden dat het goed was
dat ik was gekomen. Daarom zitten er verwijzingen
naar hen in de film. Het maakt de film tot een soort
troost voor de wrede afwezigheid die ik ook na tien
films en talloze romans nog steeds voel, de rouw over
hun afwezigheid. Ik heb me deze film vanaf het begin
voorgesteld als een idealistische conversatie met die
kunstenaars die in werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden.”
U lijkt expliciet naakt bewust te hebben willen vermijden.
Waarom? “Ik heb de acteurs gevraagd wat ik van hen

kon filmen. Omdat ik er niet van hou als je in de erotische scènes de macht van de regisseur ziet, zoals in die
vrijscène in La vie d’Adèle. In auteurscinema tegenwoordig zie je teveel de hand van de maker. Ik kies liever voor een meer bescheiden blik op de lichamen van
de acteurs want ik zie te veel seksscènes waarin de acteurs hun adem lijken in te houden tot de scène voorbij
is. Tegelijk hou ik niet van de morele hypocrisie die je in
sommige recente gay films ziet: je ziet het verlangen
opbouwen en als ze dan eindelijk in bed belanden, kijkt

de camera door het raam naar buiten. Dat vernietigt de
film. Ik wilde dus wel een sensueel beeld creëren, een
sensuele blik op de viriliteit en de mannelijkheid van de
acteurs.”
U had een probleem met meneer Kechiche? “Abdelatiff

Kechiche maakt in La vie d’Adèle misbruik van zijn
macht als een mannelijke regisseur wanneer hij zulke
scènes met twee jonge actrices filmt. Het is absoluut
ontoelaatbaar.”

Over eigentijdse gay films. U laat tederheid zien, u brengt
een gevoel van echte liefde naar het scherm. Als je ziet hoe
bijvoorbeeld dating is veranderd sinds de jaren negentig,
hoie zou u die verhoudingen nu laten zien? “De tijd is in-

derdaad veranderd en dat vraagt om een andere verbeelding. Als je aan Pierrot le fou denkt, die dit jaar de
inspiratie was voor de poster van het festival, dat is een
intiem portret van liefdesrelaties in de jaren zestig, zoals La maman et le putain een portret van liefde in de jaren zeventig was. Ik hoop dat Plaire, aimer et courir vite
op een beeld van liefde in de jaren negentig wordt. Alleen ben ik zelf iets te oud om nu een eerlijk beeld van
liefde anno nu te kunnen maken. Ik hoop dat jongere
regisseurs dat zullen doen. Er is veel veranderd: ook de
manier waarop geliefden met elkaar praten bijvoorbeeld, ook het erotische gedrag tussen geliefden. Ik
denk dat jongeren vandaag veel meer beïnvloed zijn
door de beelden die ze kennen uit pornofilms. Die cultuur ken ik niet en dat is toch echt een vereiste als je er
een film over wilt maken.” 

Terwijl de afgelopen jaren met aandacht
wordt gevolgd hoeveel vrouwelijke regisseurs
bij de officiële selectie van Cannes zitten, is
er nog iets aan de hand. Maar dan iets waar
geen artikelen of overdenkingen aan worden
gewijd. Iets dat zo onopvallend is dat het net
zo goed als toeval kan worden afgedaan als
het niet zo consistent werd doorgezet.
Al zo’n jaar of vijf zit er bij de officiële selectie ieder jaar minstens één titel met een
homoseksuele hoofdpersoon of een LGBTQ+-onderwerp. Emancipatie onder de radar.
In 2015 was er de passionele liefde tussen
twee vrouwen in Carol (Todd Haynes), het
jaar daarop volgde het verhaal van de homoseksuele Louis die terug naar ‘huis’ keert
voor een familiereünie in Xavier Dolan’s
Juste la fin du monde en vorig jaar waren er de
aids-activistische leden van ACT UP in Robin Campillo’s 120 BPM.
Christophe Honoré’s Plaire, aimer et courir
vite sluit qua het tijdsperk waarin het zich afspeelt (begin jaren negentig), de prominente
rol voor aids en natuurlijk de Franse setting
aan bij laatstgenoemde. Romanschrijver Jacques (Pierre Deladonchamps, L’inconnu du
lac) is begin veertig en woont alleen in een
Parijs appartement. Hij heeft de gedeelde
voogdij over zijn zoontje Loulou, zijn eveneens homoseksuele buurman komt vaak op
bezoek, maar op het gebied van de liefde lijkt
hij niets meer aan te willen gaan. Flirten gaat
hem beter af. In Bretagne waar hij voor een
voorleesavond is, ontmoet hij de jonge twintiger Arthur in een bioscoopzaal. Het begin
van een passionele affaire die Jacques zo min
mogelijk tot bloei wil laten komen.
Hoewel het redelijk duidelijk is waarop
wordt aangestuurd, lukt het over het algeheel
niet het materiaal te laten sprankelen. Maar
net zoals homoseksualiteit onopgemerkt de
officiële competitie van Cannes binnen is geslopen, zo gaan ook de sterkste momenten in
deze film over het schaduwleven dat wordt
geleid. In enkele scènes schetst Honoré wat er
in het letterlijke en figuurlijke donker gebeurt: een ontmoeting in een verduisterde
bioscoopzaal, een avondwandeling door het
Bretonse Rennes, maar ook de verhandelingen in een cruisinggebied. De nacht is van de
homo’s. Anonieme blikken, snelle actie. Als
een schaakspel waarvan de regels elk moment
gebroken moeten worden. In die paar scènes
schuilt een ontroerende terugblik naar hoe
het zo geworden is: sluimerend opvallen tussen hash tags en wat du moment trending is.
ALEXANDER ZWART

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

FRANKRIJK,

2018 | REGIE CHRISTOPHE HONORÉ | 132 MINUTEN |
MET PIERRE DELADONCHAMPS, VINCENT LACOSTE,
DENIS PODALYDÈS | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN
VANAF 16 AUGUSTUS EN ONLINE VIA

picl.nl



PREVIOUSLY
UNRELEASED

Bijzondere selectie uit internationale festivals

Elke zomer besteedt Eye Filmmuseum aandacht aan ﬁlms die wel
de selecties van prominente internationale festivals haalden, maar
volgens Eye onterecht de Nederlandse bioscopen niet bereikten.
Onder de noemer Previously Unreleased zijn deze zomer tien van
deze ﬁlms – met onder andere Kirsten Dunst, Ethan Hawke en Pilou
Asbaek in opmerkelijke rollen – te zien. Journalisten van de Filmkrant
leiden de premièrevoorstellingen in Eye en de FilmHallen in.
Menashe
van Joshua Z. Weinstein
Vanaf 16 augustus

Rey
van Niles Atallah
Vanaf 23 augustus (met Q&A
regisseur op 23 augustus)

Previously Unreleased 2018
wekelijkse premières in Eye en de FilmHallen in Amsterdam
eyeﬁlm.nl/previouslyunreleased
Al te zien: Park van Soﬁa Exarchou, First Reformed van Paul Schrader met Ethan Hawke,
Takara - La nuit où j’ai nagé van Kohei Igarashi & Damien Manivel, Tangerine van Sean
Baker en Winter Brothers van Hlynur Palmason met Lars Mikkelsen.

Woodshock
van Kate & Laura Mulleavy met
Kirstin Dunst en Pilou Asbaek
Vanaf 30 augustus

Dawson City: Frozen Time
van Bill Morrison
Vanaf 6 september

Hot Country, Cold Winter
van David Safarian
Vanaf 20 september

a film by Niles Atallah

PREVIOUSLY
UNRELEASED

Starring: Rodrigo Lisboa and Claudio Riveros | Written and Directed: Niles Atallah | Producer: Lucie Kalmar | Executive Producers: Catalina Vergara and Niles Atallah
Co-producers: Stienette Bosklopper and Titus Kreyenberg | Director of Photography: Benjamín Echazarreta | Art Director: Natalia Geisse | Assistant Director: Rodrigo Hidalgo
Direct Sound: Claudio Vargas and Peter Rosenthal | Sound Design: Roberto Espinoza | Original Music: Sebastián Jatz Rawicz | Editor: Benjamin Mirguet
Sound Postproduction: Sonamos | Image Postproduction: Kine-Imágenes | Director of Postproduction: Daniel Dávila
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YouTube-ster Dylan Haegens maakt met
De film van Dylan Haegens de sprong naar het
bioscoopscherm. Springen zijn 1,4 miljoen
abonnees met hem mee? ‘Geef de mensen wat
ze willen’, zegt regisseur Bas van Teylingen.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Als kersverse YouTuber werd Bas van Teylingen op een
event in 2016 aangesproken door een aimabele, lange, blonde jongen. Of ze niet eens samen een filmpje
konden maken? Tuurlijk, leuk joh. “Toen hij wegliep,
stond mijn zoontje van elf met open mond te kijken:
‘Pap, weet je wel wie dat was? Dat was Dylan Haegens!’
Bleek hij dus een van de grootste YouTubers van Nederland.”
Precies die generatiekloof hoopt Van Teylingen met
De film van Dylan Haegens, die hij samen met de Venrayse webfilmster regisseerde, een beetje te overbruggen.
Eerst even de basics, voor wie ouder is dan dertig is
en nog nooit van Haegens heeft gehoord. De 26-jarige
YouTuber (pas op: geen vlogger) begon in 2010 zijn eigen kanaal op YouTube – in een interview met De Limburger noemde hij zichzelf al ‘een YouTube-dinosaurus’. Op het kanaal brengt hij wekelijks humoristische
sketches en andere korte filmpjes, die hij samen maakt
met Teun Peters (camera), Rick Vermeulen (design/
animaties) en zijn vriendin Marit Brugman (scripts en
productie). Luchtige filmpjes, vol zelfspot en slapstick.
Inmiddels heeft Haegens’ kanaal dik 1,4 miljoen
abonnees, het tweede kanaal TeamDylanHaegens bijna
700.000, en is er een uitgebreide lijn aan merchandising, met petjes, shorts en schoolagenda’s met zijn
catchphrase “Hey, mensen!” erop. Het maakt hem
(volgens De Social Podcast) één van de pakweg dertig
Nederlanders die kunnen leven van het YouTuben. En
nu heeft hij dus ook zijn eigen film gemaakt.

VAN SCHERM NAAR DOEK

De sprong van YouTube naar het grote doek hing al een
poosje in de lucht. Enzo Knol met bijna 2 miljoen abonnees waarschijnlijk de bekendste Nederlandse vlogger,
kondigde in 2015 al aan de hoofdrol te gaan spelen in de
speelfilm Offline, die uiteindelijk niet gemaakt werd. En
vorig jaar werd Djamila, alias MeisjeDjamila (dik 1 miljoen abonnees), gecast in de hoofdrol van de tienerfilm
Misfit.
Maar Haegens is de eerste Nederlandse YouTuber
die niet alleen op het grote scherm te zien is, maar –
zoals de titel De film van Dylan Haegens enthousiast
benadrukt – zijn film ook echt zelf heeft gemaakt.
Hoewel het initiatief voor het project bij regisseur Bas
van Teylingen en scenarist Michiel Peereboom lag, waren Haegens en zijn team bij elke stap betrokken. Het
resultaat is een film die qua humor dicht bij de grappen
en grollen van het online kanaal ligt, maar visueel wel
een paar stapjes groter gaat.
Nu is de vraag of het publiek met hen mee wil

DE FILM VAN DYLAN HAEGENS

EEN BUCKET-LIST ITEM
VOLGENS DE YOUTUBE-STER

verhuizen van beeldscherm naar bioscoopdoek. Als
dat lukt zou De film van Dylan Haegens best eens een
kassucces kunnen worden. “Voor een Nederlands film
is men met 100.000 bezoekers al blij, maar als Dylan
100.000 views op een video heeft dan moet hij zich
achter zijn oren krabben – hij heeft per maand ongeveer 20 miljoen views op zijn kanaal. Zelfs als maar
een klein deel van zijn abonnees komt, en ieder kind
minimaal één ouder meeneemt, dan zou ik er niet gek
van opkijken als we op 500.000 bezoekers uitkomen.
Dat zou natuurlijk bizar zijn. En voor dit budget is het
helemáál grappig.”

OUDERE VERSIE

Van Teylingen (op YouTube actief op zijn kanaal Jeukvogel, dik 50.000 volgers) werd na die eerste ontmoeting in 2016 al snel een half lid van Team Dylan Haegens – de twee speelden gastrollen in elkaars filmpjes,
Van Teylingen regisseerde een aflevering van Haegens’
soap-parodie Cliffhanger en hij was presentator op diverse live events rond de YouTuber. Van Teylingen: “Hij
voelt als een jongere versie van mijzelf, en ik voor Dylan
als een oudere versie van hemzelf.”
Van Teylingen stoorde zich aan de soms wat lacherige reacties op het filmplan in de traditionele media.
“Ze hebben geen idee! Dylan is creatief ondernemer,
hij heeft in de afgelopen zeven jaar een heel bedrijf
opgebouwd, met een kantoorpand en medewerkers in
dienst. Daar wordt dan op neergekeken, maar dat is
vooral angst en onwetendheid. YouTubers en influencers zijn de sterren van dit moment, dus dan is het voor
mij logisch dat zij, als ze iets kunnen, ook in films spelen of muziek maken. Zij zijn de helden van de jongere
kijkers – give the people what they want.”

BEST WEL LEUK

Een ‘bucket-list-item’, noemde Haegens het maken
van een speelfilm in een online interview, en die term
gebruikt ook Van Teylingen. “Een bioscoopfilm regisseren, dat is nogal iets, en dat heb ik nu gedaan. Dat
vind ik echt heel tof, en Dylan ook.” Maar dat was niet
de belangrijkste reden om de stap naar het grote doek te
zetten. “De bioscoop is het perfecte medium om ouders
en kinderen te verbinden. Film is een event: samen in de
zaal, die beleving, dáár gaat het om. Ik ga de komende
weken heel vaak ergens in een hoekje van een bioscoopzaal zitten om te zien hoe mensen reageren, die lach of
ontroering of misschien teleurstelling te voelen.”
Die verbinding tussen ouders en kinderen zag Van
Teylingen al eens toen hij regie deed voor de theatershows van Ernst, Bobbie en de rest. “Die hadden grappen voor de kinderen én de ouders. Dat versterkte de
connectie want de passie van hun kinderen kwam veel
dichterbij voor ze.”
Hetzelfde geldt voor De film van Dylan Haegens,
hoopt hij. “Er zitten grappen in die de kinderen misschien niet zullen snappen, maar waar de ouders om
kunnen gniffelen. Het is bedoeld als een brug: ga eens
kijken waar je kind zo dol op is. Om te zien waarom ze
die schoolagenda willen en elke zondagochtend om 9
uur perse die video willen zien, maar ook zodat ouders
zien dat het best wel leuk is. Ik ben 44, ik ben ook ouder
van drie kinderen en ik vind het echt heel leuk om aan
mee te doen en naar te kijken.”
DE FILM VAN DYLAN HAEGENS

NEDERLAND,

2018 | REGIE DYLAN HAEGENS & BAS VAN TEYLINGEN |
MET DYLAN HAEGENS, MARIT BRUGMAN, NICK
GOLTERMAN | 82 MINUTEN | DISTRIBUTIE JUST FILM |
TE ZIEN VANAF 16 AUGUSTUS 
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L AURIE ANDERSON OVER CHALKROOM

‘VR IS EEN MANIER OM LOS TE KOMEN
EEN VORM VAN MEDITATIE’
‘Nee! Absoluut niet.’ Dat is wat Laurie Anderson zei toen de
Taiwanese mediakunstenaar Hsin-Chien Huang haar vroeg om
een VR-werk te maken. En nu heeft ze met Chalkroom zoiets
betoverends gemaakt dat je er wel in zou willen verdwalen.
DOOR DANA LINSSEN
En is ze helemaal om. Ze werkt al aan een nieuwe. 
Wie droomt er niet van vliegen? De Amerikaanse muzikant en mediakunstenares Laurie Anderson (1947) in
ieder geval wél, vertelt ze aan de telefoon uit New York.
Al gaat dat niet altijd even gemakkelijk: “Ik droom ook
vaak dat ik níet kan vliegen. Dat ik niet meer weet hoe
het moet. Dat is best beangstigend. Dan sta ik maar een
beetje heen en weer te springen zonder op te stijgen.
Zoiets gebeurt in Chalkroom ook. Dan willen mensen
het té graag. En knallen ze tegen de muur.”
Chalkroom is haar nieuwe Virtual Reality-werk, dat
ze maakte met de Taiwanese mediakunstenaar HsinChien Huang en dat vorig jaar werd bekroond in de
VR-competitie van het Filmfestival Venetië. In Chalkroom draait alles om vliegen.
En geen zorgen: als je per ongeluk tegen de muur
opbotst is daar niets hards of pijnlijks aan. Je hangt
gewoon even tegen de muur te wachten, als een vlinder
tegen het raam, of toepasselijker, een vleermuis tegen
het plafond. Want het is pikkedonker in Chalkroom, en
ook dat is niet eng.
In Chalkroom vlieg je met behulp van twee controllers door een architectonische constructie die zelf ook
weer in de ruimte lijkt te zweven. De muren zijn zwart
als een schoolbord waarop met krijt stralend witte
woorden zijn geschreven en tekeningetjes zijn gemaakt
die soms geanimeerd tot leven komen. Je kunt op muren schrijven en door een letterboom heen duiken.
Elk blad is een andere letter uit het alfabet. Primitieve
graffiti. Rotsschilderingen. Samen representeren ze
Andersons herinneringen en fantasieën. Kenners van
haar werk zullen zien dat bepaalde elementen steeds
terugkomen: de speelse fascinatie met taal en woorden
en de manier waarop verhalen onze wereld vormgeven,
de zoektocht naar manieren om tot een waarneming te
komen die niet aan een enkel zintuig gebonden is, de
fluïditeit van leven en ervaring. Woorden vliegen door
de lucht, transformeren in andere woorden, als geheime boodschappen van de maakster. In acht verschillende kamers kun je vervolgens dieper inzoomen op
die ervaringen. Maar de verleiding is groot om zomaar
een beetje rond te blijven zweven. Waardoor je verblijf
in de Chalkroom bijna een meditatieve ervaring wordt.
Rustgevend en betoverend. Heel on-meditatief krijg
je ook het gevoel dat je er wel in zou willen verdwalen.
Er is steeds meer te ontdekken. Deuren, doorgangen,
lichtgevende kubussen en vensters die lokken.
“Het is moeilijk om in VR iets te maken wat zo
ontspannend is”, aldus Anderson. “De meeste verworvenheden in VR komen van gaming en dat betekent

voornamelijk schietspelletjes, constante activiteit, dat
is schijnbaar moeilijk om te weerstaan. Ik wilde iets
maken wat meer atmosferisch is en je een vredig gevoel
geeft.”
U was aanvankelijk nogal sceptisch en nu lijkt u helemaal
om? “Toen Hsin-Chien me vroeg om een VR te maken

zei ik: ‘Nee! Absoluut niet.’ Ik was niet overtuigd van de
visuele taal van het medium. Te plat. Te scherp. Te helder. Cartoonachtig. Niet dat ik iets tegen cartoons heb.
Sterker nog, Chalkroom is verwant aan striptekeningen
en cartoons. Maar de kwaliteit van het beeld was te eendimensionaal. Niet mysterieus genoeg. Pas toen we besloten van de nood een deugd te maken en een basisstijl
te kiezen en die perfect uit te voeren, raakte ik geïnteresseerd. Dat we ervoor gekozen hebben om iets te maken wat niet zo realistisch is, maar een beetje abstract,
hielp ons om het denken over VR een beetje verder te
helpen.”
U heeft Chalkroom min of meer gelijktijdig ontwikkeld met
een ander VR-werk, Aloft, waarin het zweven door de ruimte ook een belangrijke rol speelt. “In Aloft bevind je je in

een vliegtuig dat langzaam om je heen uit elkaar valt.
Terwijl je in de ruimte rondzweeft tussen het puin, beginnen er langzaam dingen om je heen te cirkelen. Aloft
is meer activiteit-gedreven. Chalkroom is minimalistischer. Maar er zijn natuurlijk overeenkomsten tussen
beide werken. We zijn nu met onze derde VR bezig, die
dreigt ook weer te actief te worden.”

Waarom wilt u liever geen actieve VR maken? “Met VR

blijk ik nu te kunnen doen waar ik in mijn werk altijd
naar heb gezocht, namelijk een manier om los te komen
van je lichaam en je zintuigen, een vorm van ‘disembodiment’. Chalkroom is een eindige ruimte, maar ook een
ontdekkingsreis. De VR-omgeving moet je het idee geven dat je er bijna eindeloos in kunt verblijven.”

Zijn er verschillen tussen de ene, de virtuele, en de andere,
de echte, realiteit? “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest

in dat idee van ‘disembodiment’. Daarmee bedoel ik dat
je je in een werk kunt verliezen. Je kunt jezelf ook verliezen in een pentekening of in een boek. VR is niet de enige techniek en de enige kunstvorm die dat kan bewerkstelligen. Ale kunstvormen hebben dat vermogen om je
mee te slepen tot het punt waarop je je totaal met een
personage identificeert, of volkomen in hun wereld bent
opgegaan. Die ideeën over fictie en werkelijkheid spelen

altijd mee. VR is slechts een andere manier om je uit te
drukken. Dus voor mij is er niet zo’n groot verschil.”
Ook niet door de rol die techniek speelt? Of de manier
waarop VR effect heeft op de bedrading van je hersenen?

“Nee, ik denk het echt niet. Ik probeer in gedachten te
houden dat het allemaal maar uit een kunststof apparaat komt. Het maakt dingen makkelijker en andere
dingen moeilijker. Ik denk niet dat het fundamenteel
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N VAN JE LICHA AM,
“Als je iets zo complex als een roman naar VR zou
willen vertalen dan is er een bepaalde concentratie nodig om je aandacht er goed bij te kunnen houden. Dat is
min of meer hetzelfde als het probleem met time-based
verhalende kunstvormen in een museum. Eerst wandel
je door al die zalen met schilderijen, sculpturen, installaties en andere werken die je tamelijk direct kunt waarnemen, en dan kom je in de videoruimte waar ze negen
video’s van twintig minuten laten zien en dan slaat opeens het ongeduld toe. Er zijn geen musea voor verhalen.
Dat is iets waar ik in mijn werk veel mee heb geworsteld.
Maar misschien moeten we concluderen dat een bioscoop een museum voor verhalen is. Ik probeer wel altijd
de grenzen op te zoeken. Daarom maak ik films en geef ik
concerten waarbij ik lange verhalen vertel.”
In hoeverre zijn de verschillende kamers of ervaringen die je
in Chalkroom kunt kiezen ook een soort hoofdstukken?

“Oh absoluut, maar het zijn hoofdstukken van een verhaal met weinig woorden.”
Maar vertalen we die ervaringen niet ook in woorden? Dan
zit het verhaal in dat geval in het hoofd van de toeschouwer. “Ik weet het niet. Als je alles in woorden vertaalt,

ben je misschien een criticus.”

Betrapt… “Hoe moeilijk het ook kan zijn om het juiste

woord voor iets te kiezen, taal heeft iets definitiefs. Het
is dit of dat. Of dit en dat. Maar andere mensen denken
misschien meer in beelden of gevoelens of geluiden.
Over beelden praten is een ding, omdat we in een beeldcultuur leven en allemaal nogal visueel zijn ingesteld.
Maar over muziek praten is bijvoorbeeld al een stuk lastiger. Maar weet je, dat is ok. Want dat is waarom er
muziek is. VR speelt meer in op die andersoortige ervaringen – al is het vooralsnog ingewikkeld om die goed te
beschrijven.”

Er zijn in uw werk een behoorlijk aantal terugkerende elementen, een soort reizende concepten. We hebben het al
over taal gehad, en sinds de film Heart of a Dog weten we
ook dat u een enorme hondenliefhebber bent. Nu komt in
Chalkroom weer een hond voor. Is dat nog steeds een hommage aan Lolabelle, of ook omdat u iets over honds-heid
wilt uitdrukken? “Honds-heid. Dat is een mooi woord.

verandert wat we mooi vinden bijvoorbeeld. Bovendien
ben ik als ik aan het werk ben ook niet zo bezig met hoe
bepaalde vormen en technieken van elkaar verschillen
of overeenkomen. Dat moeten anderen maar uitmaken.
Wat me wel is opgevallen, is dat het in VR een stuk
lastiger was om met taal te werken dan ik had gehoopt.
Je kunt eigenlijk alleen maar heel korte verhaaltjes vertellen. VR is op dit moment nog te vluchtig. Er zijn te
veel impulsen, waardoor je te snel bent afgeleid.

Ik bewonder de alertheid van honden en hun enthousiasme. Hun emotionele manier van reageren. Hun reukvermogen is bijvoorbeeld heel goed ontwikkeld. Als wij
een appeltaart ruiken, dan ruiken we een appeltaart. Als
zij hun equivalent van appeltaart ruiken, dan ruiken ze
40.000 verschillende dingen. En van elke geur raken ze
weer totaal begeestert, alsof ze hem nog nooit geroken
hebben. Wat ik bovenal bewonder is hun vermogen om
in het heden te zijn. Dus dat zijn een hoop dingen om
over na te denken, zonder er al te analytisch over te hoeven zijn. Dat in het heden zijn, is ook iets wat ik in
Chalkroom heb willen onderzoeken.”

Tegelijkertijd zweven er een hoop persoonlijke herinneringen rond. Zijn die dan ook in het heden? “Dat is een vraag

waar filosofen zich ook al het hoofd over hebben gebogen: wat is het heden? Je kijkt naar het verleden vanuit
het heden, betekent dat dat het verleden ook heden is?
Dat is een fascinerende vraag. We zijn zo geconditioneerd om de wereld in gescheiden tijdsblokken te zien
en vanuit een subject versus object-positie. Maar als
Boeddhist en vanuit mijn meditatiepraktijk probeer ik
de wereld op een compleet andere manier te zien. En die
manier probeer ik in mijn werk uit te drukken. VR is een
soort lekenmeditatie, een manier om iets van die staat
van zijn te begrijpen, om uit jezelf te stappen en een iets
breder perspectief te krijgen. Niet meer al dat ‘ik, ik, ik’.
Het feit dat dingen gebeuren wil niet zeggen dat ze ‘jóu’
gebeuren. De wereld draait niet om ‘jou’. Toch is alles in
de wereld erop gericht om je dat je laten geloven. Dat je
dingen moet bereiken. Dat je dingen moet verwerven.
Dat idee van accumulatie is de drijvende kracht achter
onze cultuur sinds de Grieken. Het is niet zo eenvoudig
om dat op te geven. Maar er zijn allerlei kleine manieren
om dat te oefenen. Probeer je voor een moment in het
object te verplaatsen. Dat zijn dingen die ik altijd al in
mijn werk heb gedaan. Kunstenaars hebben manieren
om dat inzichtelijk en invoelbaar te maken.
“Ik zal je een voorbeeld geven. Stel dat ik nu een foto
van je zou maken en je hebt net een enorme denkrimpel
tussen je wenkbrauwen en je vindt dat je er niet mooi
opstaat of je herkent jezelf er niet in. Dan zeg je: ‘Hee,
je kunt niet zomaar een foto van me maken. Dat ben ik
niet. Je kunt geen foto maken van wie ik echt ben.’ En
dat komt omdat mensen gewend zijn om van binnen
naar buiten naar zichzelf te kijke. Tegelijkertijd zie
je dat we in een wereld leven waarin mensen denken
dat ze hun eigen selfie zijn. Dat vind ik tamelijk verontrustend. Dat is het ultieme voorbeeld van hoe die
bezitsdrang onze cultuur heeft geannexeerd. Een selfie
dient alleen maar het belang van degene die erop staat.
Je hebt van jezelf een product gemaakt en je wilt dat je
een zo goed mogelijk product bent. Gezond en aantrekkelijk. Dat is de manier waarop Facebook een merk van
je maakt.
“Alles wat ik doe gaat daar diametraal tegenin, tegen
het idee van een zelf ZIJN en een zelf HEBBEN. Niet
pushy trouwens. Want misschien is het alleen maar
mijn illusie. Maar ik probeer alternatieven aan te dragen.”

CHALKROOM IS TE ZIEN VAN 30 AUGUSTUS T/M 8
SEPTEMBER IN EYE AMSTERDAM | OP 7 SEPTEMBER
ZAL LAURIE ANDERSON EEN ‘PERFORMATIVE TALK’
GEVEN | DAARNAAST ZIJN EEN AANTAL VROEGE KORTE
PERFORMANCEFILMS EN HAAR LANGE PRODUCTIES
HOME OF THE BRAVE: A FILM BY LAURIE ANDERSON
(1986) EN HEART OF A DOG (2015), ANDERSONS
DOCUMENTAIRE ESSAY OVER HAAR OVERLEDEN HOND
LOLABELLE, TE ZIEN 
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NIKS T V:
DE REVOLUTIE STA AT

ONLINE

“We leven in een tijd die door het kapitalisme overheerst wordt. De macht van die ideologie lijkt onontkoombaar. Zo leek het goddelijke recht van koningen
dat ook”, zei de Amerikaanse schrijver Ursula K. Le
Guin in 2014 in een inmiddels legendarische lezing die
vanzelfsprekend op YouTube te vinden is. “Mensen
kunnen zich tegen elke vorm van macht verzetten en
haar veranderen. Verzet en verandering beginnen vaak
in kunst.” Mijn vertaling van haar Engels doet de onlangs overleden schrijver geen recht, maar zelfs in het
Nederlands blijven haar energie en inspiratie overeind.
De woorden van Le Guin blijven de wereld overgaan.
Ze zijn te vinden op Twitter, op Instagram, op Facebook, als mantra voor een generatie kunstenaars, studenten en activisten die geen alternatief meer leek te
kennen voor het kapitalisme. Of zoals filosoof Fredric
Jameson het verwoordde: “Het is eenvoudiger om je
het einde van de wereld voor te stellen dan het einde
van het kapitalisme.”
Mensen zijn hard op zoek naar een alternatief. Het is
niet voor niets dat de verontwaardigde reactie van
journalist en activist Ash Sarkar, “I’m a communist,
you idiot”, in een recent interview met Good Morning
Britain-presentator Piers Morgan al miljoenen keren is
bekeken op Twitter en YouTube. Sarkars woorden
stonden diezelfde week al op spandoeken tijdens de
demonstratie tegen Trump in Londen. Inmiddels staan
ze op T-shirts en mokken, en zijn ze een populaire
meme onder progressieve twitteraars.

PROTESTEN TEGEN GEVESTIGDE
KUNSTWERELD

Sinds de jaren tachtig zijn antikapitalisme, antiracisme
en antifascisme niet meer zo aanwezig geweest. Soms
samengevat als communisme, of als intersectioneel feminisme, maar altijd als de nieuwe progressieve politiek
van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Zelfs in de kunstwereld, die toch al enige
tijd lijdt aan wat filosoof Mark Fisher ‘capitalist realism’
noemde (de acceptatie van kapitalisme als enige realiteit). Want ondanks dat verzet en verandering vaak in
kunst beginnen, verdwijnen ze daar ook weer even
vaak.
Kunst is veel te belangrijk om over te laten aan de
kunstwereld. Daarom zie je steeds meer autonome initiatieven van kunstenaars, studenten en activisten die
protesteren tegen de hegemonie van de geïnstitutiona-

De tegenfilmcultuur bloeit
online als nooit tevoren.
Op commerciële kanalen
en gebruikmakend van
3D-techieken, maar ook in
DOOR JUHA VAN ’T ZELFDE
videogames. 
liseerde kunstwereld en haar omarming van de vrije
markt. Fossil Free Culture NL in Amsterdam, met hun
doeltreffende bezettingen van het Van Gogh Museum
om Shell te lozen. De Gulf Labor Artist Coalition in
New York die de arbeidsomstandigheden van Guggenheim Abu Dhabi bekritiseert. En de kunstenaars die
deelnamen aan de tentoonstelling Hope to Nope in het
Design Museum in Londen, die hun werken terughaalden toen bleek dat het museum tegelijk met deze politieke tentoonstelling een bijeenkomst van de wapenindustrie had gefaciliteerd.

ANTIKOLONIALE ROADMOVIE

Veel revolutionaire kunst waarin verzet en verandering
een rol spelen, belandt niet (meteen) in de bioscoop of
het museum. Veel ervan kun je wel online zien. Meestal
zelfs op YouTube. En mocht het daar worden verwijderd, zoals onlangs gebeurde met Fiorucci Made Me
Hardcore van de Britse filmmaker Mark Leckey, dan is
het meestal snel te vinden op Vimeo, de arthouse-bioscoop van het web, of het punk-podium van Ubuweb.
Een van de meest indrukwekkende video’s die ik de
afgelopen jaren online heb gezien is Finding Fanon 2 op
Vimeo van de Britse kunstenaars David Blandy en Larry
Achiampong. Finding Fanon 2 is een antikoloniale
roadmovie gemaakt in de gamewereld van Grand Theft
Auto 5. De korte film benoemt onthutsend en ontroerend het onrecht van kapitalisme, kolonialisme en fascisme, en doet dit overtuigend door een mix van popcultuur, filosofie en actualiteit. Wat Finding Fanon 2,
naast de tekst, de cinematografie en de muziek, zo goed
maakt, is dat de makers de gewelddadige abstractie van
koloniale en kapitalistische plundering in de gesimuleerde wereld van GTA (‘Grand Theft’, nomen est omen)
voelbaar maken.
Finding Fanon 2 is het tweede deel van een drieluik
waarin de makers op zoek gaan naar de verloren to-

neelstukken van de revolutionaire denker en vrijheidsstrijder Frantz Fanon uit Martinique. Met empathie,
intelligentie en humor mixen ze zijn ideeën van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid met hun eigen ervaringen met onrecht en uitsluiting.

MACABERE MAQUETTE

Een werk van vergelijkbare omvang, schoonheid en intensiteit is Where Land Meets Sea van het collectief
Embassy for the Displaced op Vimeo.
Where Land Meets Sea is ijzingwekkend. Een met
een 3D-scanner gemaakte video toont een landschap
van boten, reddingsvesten en mensen langs de kust van
Lesbos. De resolutie van de beelden is hoog genoeg om
het landschap te kunnen herkennen, maar onvoldoende om mensen meteen te onderscheiden. Zodra je ziet
waar je naar kijkt kun je de beelden niet meer ‘ontzien’.
Langzaam wordt duidelijk dat niemand beweegt en
dat de ‘camera’ zich door een macaber soort maquette
maneuvreert. De scanner die het Lesbos Solidarity
Camp in 2016 heeft vastgelegd heeft alles in de tijd bevroren. De video is een vervreemdend screenshot van
de ontvreemding van mensenrechten die zich aan de
Europese grenzen voltrekt.
De muziek van producer Helm zorgt voor aandacht
en houvast. Helm, een gewaardeerde componist in de
Europese underground, maakte voor de film een score
van lange golven van abstracte elektronische klanken
die soms vergezeld worden door zacht gefluister van
een (Arabische?) mannenstem. Het geeft de film noodzaak en betekenis, zonder er iets op te leggen.
De activisten, architecten en kunstenaars van het
anonieme collectief Embassy for the Displaced hebben
in Lesbos samengewerkt met ScanLAB Projects, een
studio die zich richt op het digitaal behouden van tijdelijke ruimten en evenementen. Zij hebben het landschap gescand met behulp van LIDAR (‘Light Detection
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De Amerikaanse
telecomgigant
AT&T heeft op
minstens 59 van
zijn Amerikaan
se internet- en
telefoonknoop
punten NSA-
surveillanceapparatuur
geïnstalleerd.
Hierdoor heeft
de geheime
dienst miljarden
e-mails en
metadata
verzameld

FINDING FANON 2

and Ranging’), een technologie die met laserpulsen de
afstand tot een object of oppervlak bepaalt.
“We hebben het gevoel dat 3D-scantechnologieën
niet alleen handig gereedschap kunnen zijn voor vrijwilligers ter plekke, zeggen de makers, “maar ook alternatieve vormen zijn om de crisis die zich voor onze ogen
voltrekt te representeren. Een crisis die tot nu toe steeds
op een heel eendimensionale manier in beeld wordt gebracht, waardoor de gruwelen genormaliseerd worden
en wij daar als toeschouwers gewend aan raken.”

SURVEILLANCE

Een heel ander type werk dat me bijbleef, is de korte
onderzoeksjournalistieke documentaire Project X uit
2016 die ook op Vimeo te zien is. Regisseurs Laura
Poitras en Henrik Moltke maakten de film als vervolg
op Poitras’ samenwerking met Edward Snowden en
Glenn Greenwald voor The Guardian, en haar daaropvolgende film Citizenfour. Poitras is de bekendste van
de twee, maar Moltke is zelf ook een gevierd technologiejournalist en documentairemaker.
De Amerikaanse telecomgigant AT&T heeft op minstens 59 van zijn Amerikaanse internet- en telefoonknooppunten NSA-surveillance-apparatuur geïnstalleerd. Hierdoor heeft de geheime dienst miljarden
e-mails en metadata verzameld, en gespioneerd bij de
VN, de Wereldbank en 38 landen. Een van deze knooppunten heet Titanpointe. Deze mythische kolos, raamloos als een reusachtige graansilo, speelt de hoofdrol in
Project X.
Feitelijk is Project X een tien minuten durende documentaire die inzoomt op een geheime handleiding voor
NSA-medewerkers die Poitras in de Snowdendocumenten ontdekt heeft. Emotioneel is Project X een Jason Bourne-achtige thriller met Rami Malek (Mr. Robot) en Michelle Williams (Manchester by the Sea) in de
hoofdrollen.

Tijdens het kijken, geloof ik geen moment dat ik
naar de werkelijkheid kijk. Dit komt deels door de cinematografie van Jarred Alterman en Henrik Moltke, die
doet denken aan Haris Zambarloukos in Locke, en de
muziek van Christopher Holmes, die klinkt als Roly
Porter op Third Law. Ook herinnert de film aan de serie
Wormwood van Errol Morris, die op eenzelfde manier
fictie en non-fictie samenbrengt in een poëtische tussenvorm.
Na het opnieuw kijken van de film merk ik dat mijn
suspension of disbelief voor een groot deel komt door
de wijze waarop Malek en Williams ons toespreken. In
een interview zei Poitras: “Ze zijn de stemmen van de
autoriteit die instructies geeft, en vertellen over een
verborgen wereld. Ze zijn onzichtbaar voor ons omdat
we deze mensen in werkelijkheid niet herkennen, maar
ze bevinden zich wel degelijk onder ons. Er zijn mensen
die iedere dag naar hun werk gaan en dit soort opdrachten geven. Ze zitten misschien zelfs naast je in de
metro. Je zou kunnen zeggen dat deze stemmen de NSA
vertegenwoordigen.”
Malek en Williams hebben de perfecte stemmen
voor deze rol. Ze lijken op al die andere stemmen die
ons dagelijks verzoeken niet vergeten uit te checken, op
te letten op de afstap, of voor de zoveelste keer om te
keren als de navigatie vindt dat we verkeerd rijden:
vriendelijk, vertrouwd, dwingend. De hoge productiekwaliteit van Project X, en van moederplatform Field
of Vision, heb ik nog niet eerder gezien in videojournalistiek.

VIDEOGAMES MET POLITIEKE
BOODSCHAP

Waar je die kwaliteit ook ziet, is in de videogame Watch
Dogs 2. WD2 is de opvolger van hackergame Watch
Dogs, in 2014 uitgebracht voor zowel Playstation als
Xbox door UbiSoft, een van ’s werelds grootste game-

studio’s. Beide Watch Dogs-games zijn samen te vatten
als ‘Grand Theft Auto V gemixt met Mr. Robot’. De
gameplay is vergelijkbaar met andere open-worldgames van Ubisoft als Far Cry, Assassin’s Creed en Tom
Clancy’s The Division. De speler dwaalt rond en kiest
zelf zijn tempo om het verhaal te volgen of afslagen te
nemen richting subplots.
In WD2 speel je de hacker Marcus Holloway van het
collectief DedSec – een knipoog naar de beruchte
Anonymous-splintergroepering LulzSec – die de strijd
aangaat met grote techbedrijven, de overheid en de
FBI, vanwege hun schending van privacy, inperking van
vrijheden en de ondermijning van de democratie. De
personages zijn anarchistisch als de jonge Julian Assange, ethisch als Aaron Swartz en gevat als Ash Sarkar.
Wat Watch Dogs 2 extra vermakelijk maakt zijn de
DedSec-propagandavideo’s die verschijnen wanneer je
een missie hebt volbracht. In een van die video’s onthult DedSec hoe het sociale netwerk !NVITE (een soort
Facebook) het stemgedrag van kiezers heeft beïnvloed.
Een andere video is een aanklacht tegen totale datasurveillance door de Amerikaanse overheid voor meer veiligheid, vergelijkbaar met de onthullingen van Snowden. Weer een andere video toont de medeplichtigheid
van technologiebedrijven bij de ontwikkeling van autonome wapensystemen en de inzet van robots bij de politie en het leger. Dit is niet eens meer satire, of sciencefiction, maar een realistische afspiegeling van wat
bedrijven als Google, Palantir en Cambridge Analytics
in Amerika en elders ondernemen.
De video’s zijn waanzinnig goed gemaakt, wat logisch is gezien het grote budget van een AAA-gamestudio als UbiSoft. Maar je moet ook wel enigszins politiek
onderlegd zijn, thuis zijn op het internet, en zero fucks
kunnen geven om zo’n game te kunnen maken. Het is
bijzonder dat mainstream cultuuruitingen met de
hoogste budgetten die door miljoenen mensen worden
gespeeld, zulke politieke boodschappen verwerken. Je
zou willen dat activisten in werkelijkheid wat meer video’s maakten als DedSec.
Het is trouwens niet alleen hosanna wat betreft
UbiSoft. Terecht vragen we ons af hoe integer grote
studio’s zijn wanneer ze goede sier maken met radicale
uitingen terwijl ze zelf miljoenen verdienen en hun
hipster-medewerkers arme gemeenschappen uit
steden als San Francisco en Montreal verdrijven.
Misschien moeten we deze studio’s nationaliseren en
hun vaardigheden inzetten voor het welzijn van iedereen.
Dit is nog maar een kleine selectie uit talloze revolutionaire kunstwerken online. Kunst die radicaal verbeeldt, inspireert en emancipeert en die strijdt voor
gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid. Het is
in deze kunst waar het verzet en de verandering waarover Le Guin sprak op dit moment te vinden zijn. 

LAURIE
ANDERSON
IEDEREEN!
KAN HET
hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

LEES HETG!
VANDAA

Nederlands Fonds voor de Film.
ier

Xtended: Grensverleggende
virtual reality in Eye Filmmuseum

LAURIE
ANDERSON
Chalkroom
30 aug t/m 9 sep 2018

Laurie Anderson / Hsin-Chien
Huang US TW, 2017
Gewichtloos vliegen door een
wonderlijk universum vol vrije
associaties.

Tevens vertoning van de ﬁlms
van Laurie Anderson. En op
7 september een artist talk over
haar werk, het belang van story
telling in de politiek en het nut
van falen.
eyeﬁlm.nl/chalkroom
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PREVIOUSLY UNRELEASED

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.

WOODSHOCK

WOODSHOCK

WOODSHOCK

Bedwelmende
ervaring
Als een schilder besluit te gaan beeldhouwen, beschouwen we al het werk nog steeds
als één oeuvre. Hetzelfde moet gelden voor
het regiedebuut van Kate en Laura Mulleavy
– de zussen achter het populaire designlabel
Rodarte. Hun signatuur van donker romantisme is namelijk ook duidelijk zichtbaar in
Woodshock, waarin wietverkoper Theresa
(Kirsten Dunst) haar zieke moeder helpt om
te sterven met behulp van een joint doordrenkt van een dodelijke substantie. Omringd door de indrukwekkende mahonie
bomen van Noord-Californië verliest ze
zichzelf vervolgens in rouw en schuldgevoel.
In een waas van al dan niet dodelijke rook
dwalen we samen met haar door het immense bos, omringd door een organisme dat
er al eeuwen is en er eeuwen na ons ook zal
zijn. Tenzij wij het geweld aan doen.
In een interview in Vogue beschreef Kate
hun designwerkproces als “het manipuleren
van simpel textiel tot hele ingewikkelde dingen”. Hetzelfde lijkt te gelden voor Woodshock. Het verhaal is simpel, de visuele uitvoering net zo gelaagd als hun kleding.
Beelden worden over elkaar geprojecteerd,
het vele pastel- en neonlicht penetreert de
lens, Theresa zweeft door de bossen. Peter
Raeburn voegt met zijn esoterische soundtrack een extra laag nevel toe. Maakt dat de
film begrijpelijker? Nee. Maar wel esthetisch
bevredigend. Het beste is daarom de film als
kleding te benaderen: als een ervaring, die je
jezelf kunt aanmeten.

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE

KATE & LAURA MULLEAVY | MET KIRSTEN DUNST | 100
MINUTEN | TE ZIEN TIJDENS PREVIOUSLY UNRELEASED
VANAF 30 AUGUSTUS | WOODSHOCK WORDT OP 30
AUGUSTUS INGELEID DOOR SACHA GERTSIK 

REY

Van koningen,
de dingen die
voorbijgaan
Ergens kort na 1860, toen Europeanen niet
keken op een kolonie meer of minder, reisde
de Franse advocaat Orélie-Antoine de
Tounens naar het zuiden van Chili om zich
tot koning te laten kronen. Ook al zat het
Mapuche-volk dat er leefde niet speciaal te
wachten op een Franse provincieadvocaat
met een messiascomplex, op de een of andere manier lukte het De Tounens om ze over
te halen.
Die vreemde en bijna vergeten geschiedenis veranderde de Chileens-Amerikaans
filmmaker en videokunstenaar Niles Atallah
in deze dromerige en soms licht-experimentele film. Dromerig is de tocht die De
Tounens met z’n gids aflegt voordat hij bij
zijn toekomstige onderdanen arriveert. Om
duidelijk te maken dat er nauwelijks feiten
bekend zijn over de tocht van De Tounens

DAWSON CITY: FROZEN TIME

Nitraatfilm in de permafrost
De filmgeschiedenis kent een flink aantal illustere onvoltooide of verloren gewaande
films. Een daarvan – Orson Welles’ The
Other Side of the Wind – gaat op het aanstaande Filmfestival Venetië alsnog in première. Talloze filmmakers hebben sinds de
jaren zeventig geprobeerd die film op te sporen. Hij was, hoewel verdwenen, tenminste

niet vergeten. Hoe anders was dat met de
honderden nitraatfilms uit de beginjaren van
de cinema die in 1978 door een bulldozer uit
de permafrost onder een zwembad in het
Canadese Dawson werden opgegraven. Hoe
is het vinden (herinneren) van iets wat vergeten is, iets anders dan het terugvinden van
iets wat verdwenen leek?

REY

laat de film de chronologie hier en daar even
achter zich. Experimenteel zou je de bewerkingen van het filmmateriaal kunnen noemen dat Atallah in z’n tuin begroef om het
door de tijd te laten verweren en het proces
van vergeten te vangen en gestalte te geven.
Net als Dawson City: Frozen Time gaat Rey in
wezen daarover: vergeten en wat er overblijft
van de geschiedenis.
RONALD ROVERS

REY

CHILI/FRANKRIJK, 2017 | REGIE NILES ATALLAH |

91 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UNR E
LEASED) | TE ZIEN VANAF 23 AUGUSTUS | NA DE VER
TONING VAN REY OP 23 AUGUSTUS GAAT RONALD
ROVERS IN GESPREK MET REGISSEUR ATALLAH 

Voor found footage-filmmaker Bill Morrison was die ‘Dawson City Film Find’ het
begin van een speurtocht vol vragen. Niet
alleen naar wat er op die films te zien was –
de vondst omvatte zo’n beetje alles wat er
tussen 1900 en 1920 in de bioscopen werd
vertoond, van newsreels tot speelfilms maar ook hoe ze daar terechtkwamen, hoe
het mogelijk was dat ze werden vergeten, en
wat dat opgegraven filmische geheugen ons
kan vertellen over de geschiedenis van
Dawson. Het stadje aan de rand van de wildernis was namelijk niet alleen het laatste
station voor de fysieke filmprints die
daarom vaak niet werden teruggestuurd.
Het was ook een pleisterplaats voor goudzoekers aan het einde van de negentiende
eeuw – een periode die parallel liep aan de
eerste filmvertoningen, en daarom ook een
geweldig onderwerp werd voor films en bioscoopjournaals.
Wat Morrison in Dawson City op geniale,
spannende en vaak ook tragikomische wijze
ontsluit (of construeert) is dan ook een fascinerende Borgesiaanse plattegrond die weer
nieuwe wegen wijst naar vragen over filmgeschiedenis als sociale spiegel, (zelf)representatie, maar ook vol met andere dwarsverbanden zit.
DANA LINSSEN

DAWSON CITY: FROZEN TIME

VERENIGDE

STATEN, 2016 | REGIE BILL MORRISON | 120 MINUTEN |
DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN
VANAF 6 SEPTEMBER | DAWSON CITY: FROZEN TIME
WORDT OP 6 SEPTEMBER INGELEID DOOR ANDRÉ

SACHA GERTSIK

WAARDENBURG 
DAWSON CITY: FROZEN TIME
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NINA

Afmattende passie
Met een erotisch geladen relaas over een
draagmoeder breekt regisseur Olga Chajdas
een lans voor de vrouwenliefde.
Soms lijkt het of er voor het arthousegenre
een apart menstype is ontworpen: ernstig op
het sombere af, zwijgzaam, op korte, de plot
FIGLIA MIA
ondersteunende zinnen na permanent in het
halfduister gefilmd. Als ondersteuning van
een goed doortimmerd script kan dat mooie
sche reden die Tina het liefst geheim zou
houden. Met gevolg dat ze elkaar in een soort films opleveren – Marjorie Prime is een reemotionele houdgreep hebben. Ook Tina staat cent voorbeeld – maar bij Nina van de Poolse
in een overlevingsstand, zij het op een andere regisseur en scenariste Olga Chajdas begint
de plechtigheid al gauw te irriteren.
manier.
Drama is er genoeg: Nina, lerares Frans op
Het psychologisch drama combineert loseen middelbare school, probeert al jaren verjes neergezet realisme met soms wat nadrukkelijk aangestipte bedoelingen en meta- geefs zwanger te raken van haar man Wojtek,
een automonteur voor wie ze het snobisme
forische trekken. Daarnaast blijft de relatie
van haar familie getrotseerd heeft. Wat hun
van Tina met haar goedwillende echtgenoot
Alba Rohrwacher speelt met verve de onrelatie betreft lijken de twee moegestreden,
weer tamelijk vaag. De kracht schuilt vooral
aangepaste outsider in dit drama met thrilveel plezier of zelfs dialoog zit er niet meer
in de ruimte die Bispuri de acteurs geeft, en
lertrekjes over moederschap en het vuil
in, maar die baby moet en zal er komen, desin de manier waarop de beweeglijke handcatussen je tenen.
mera de drie vrouwen observeert. Lichaams- noods van een draagmoeder. Op haar werk is
Nina streng en zeker van haar zaak; ’s avonds
Een beeld dat je bijblijft is dat van de tienjarige taal is minstens zo belangrijk als de betrekslurpt ze glas na glas dure wijn leeg en lijkt
kelijk schaarse dialoog.
Vittoria, een schriel, roodharig meisje, vastalles mislukt.
Tegen het ruige en realistische decor van
beraden voortstappend door het wijde landDoor een geforceerd aandoend toeval
Sardinië schildert Bispuri een indringend
schap van Sardinië. Pendelend tussen haar
komt Wojtek in contact met Magda, een bezorgzame moeder Tina (Valeria Golino), die in emotioneel landschap waarin het draait om
veiligingsbeambte met een wild lesbisch
de geladen spanning en onderlinge reacties
het geheel niet op haar lijkt, en de volstrekte
in deze ongewone driehoeksverhouding. Im- (nacht)leven. Nina en Wojtek nodigen
tegenpool, de impulsief levende, wanhopig
pressionistisch, met veel tegenstrijdige, vaak
met schulden worstelende Angelica (Alba
Rohrwacher). Deze jaagt Vittoria aanvankelijk onuitgesproken gevoelens, zoals het moeschrik aan, maar weet haar gaandeweg steeds derlijke oerconflict rond bezitten en loslaten.
De acteurs mogen er zijn. Degene die het
meer in te palmen. Haar onbevreesdheid fascineert Vittoria en het komt zelfs zo ver dat ze meeste naar zich toe trekt is Alba Rohrwacher (ook al te zien in Sworn Virgin) als de
Angelica ook ‘mama’ noemt.
vuilbekkende en meestal dronken Angelica.
In het begin is Vittoria een wat eenzaam,
Rohrwacher speelt haar vaak spottend en
al te serieus meisje, maar gaandeweg wordt
met een onderhuids gevoel van dreiging. Ieze steeds meer een dapper kind dat zich aan
mand die uit wanhoop de schaamte voorbij
het losmaken is en bezig is de wereld te veris, obsessief met mannen flirt en eigenlijk
kennen. Terwijl haar eigen moeder zegt dat
zichzelf verwenst wanneer ze haar zwangere
je altijd goed tussen je tenen moet wassen, is
hond weer eens uitscheldt. Prachtig contrast
Angelica van mening dat in het leven het vuil
met de voortreffelijk gekozen jonge Sara
toch kruipt waar het niet gaan kan.
Zo bekeken is Vittoria misschien wel de be- Casu als Vittoria.
langrijkste hoofdpersoon in deze tweede film
LEO BANKERSEN
van Laura Bispuri (Sworn Virgin). Eigenlijk een
beetje jammer dus dat haar rol wordt overschaduwd door de strijd die ontbrandt tussen FIGLIA MIA ITALIË/DUITSLAND/ZWITSERLAND,
de twee vrouwen die Vittoria allebei claimen. 2018 | REGIE LAURA BISPURI | 114 MINUTEN | MET ALBA
De verontrustende belangstelling van AngeROHRWACHER, VALERIA GOLINO, SARA CASU | DISTRI
lica – niet al haar bedoelingen zijn even eerBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 23 AUGUSTUS EN
baar – is niet toevallig. Het heeft een dramati- ONLINE VIA picl.nl 

FIGLIA MIA

Strijd om de
dochter

KORT
CRAZY RICH ASIANS
Jon M. Chu | Een Aziatisch-Amerikaanse romkom-variant op het Assepoester-verhaal, gebaseerd op de bestseller van Kevin Kwan (het eerste deel van een trilogie). De makers hadden
zelf ook hun titel eer aan kunnen doen: ze vertelden The Hollywood Reporter dat ze een
“uiterst lucratief” aanbod van Netflix afsloegen
omdat ze hun film op het bioscoopdoek wilden
zien. Een volledig Aziatische cast, vonden ze, is
(voor het eerst sinds The Joy Luck Club) een
belangrijke stap in Hollywood.
TE ZIEN VANAF 16 AUGUSTUS 

THE EQUALIZER 2
Antoine Fuqua | De ‘wraakengel’ Robert McCall
is terug in deze vierde gezamenlijke film van
regisseur Fuqua en ster Denzel Washington, en
het geweld komt dichterbij dan ooit. Voor zowel

Washington als Fuqua is dit de eerste vervolgfilm in hun carriére, waar de crew op de set een
grap van maakte door de film consequent The
Sequelizer te noemen.
TE ZIEN VANAF 16 AUGUSTUS 

LOUIS EN DE ALIENS
Christoph & Wolfgang Lauenstein | De tweelingbroers Christoph en Wolfgang Lauenstein
wonnen in 1990, toen ze nog filmstudenten
waren, een Oscar voor hun alom bejubelde korte
animatiefilm Balance. Sindsdien werkten ze
vooral aan commercials en opdrachtfilms. Met
deze jeugdanimatie over de twaalfjarige Louis,
die vrienden wordt met drie buitenaardse
wezens, maken ze bijna dertig jaar later eindelijk hun speelfilmdebuut.
CRAZY RICH ASIANS

TE ZIEN VANAF 16 AUGUSTUS 

Magda te eten uit met de bedoeling haar tot
een draagmoederschap over te halen; voordat ze aanbelt wordt er aan tafel nog even
bozig gecopuleerd. Traag opent zich vervolgens een waaier van lustgevoelens over en
weer: Wojtek wil wel met Magda maar
Magda wil liever met Nina, Nina wil niet
meer met Wojtek maar hij mag ook niet met
Magda, want hé, wil ze zélf niet stiekem met
Magda?
Ondanks alle broeierige blikken en stemmige locaties als een ondergronds vrouwendanshol zit de spanning in de film elders –
zonde is het dat Chajdas, die overduidelijk
op emancipatoire missie was, de scènes met
Nina’s beklemmend burgerlijke familie niet
meer heeft uitgebreid. Nina’s autoritaire
moeder Ewa mag er wezen, en ook de concurrentie tussen Nina en haar zussen is interessant.
In plaats daarvan moeten we het stellen
met twee mooie, jonge, bleke vrouwen, die
door hun geaardheid niet wezenlijk interessanter worden.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

NINA

POLEN, 2013 | REGIE OLGA CHAJDAS | 130

MINUTEN | MET JULIA KIJOWSKA, ELIZA RYCEMBEL,
ANDRZEJ KONOPKA | DISTRIBUTIE HERRIE FILM&TV | TE
ZIEN VANAF 16 AUGUSTUS EN ONLINE VIA

picl.nl



NINA

A-X-L
Oliver Daly | In 2015 maakte Oliver Daly op
eigen houtje de korte film Miles, een “proof of
concept” over een motorcrossende tiener die
een vriendschap sluit met een robothond. Deze
uitbreiding naar een lange tienerfilm geeft
meer ruimte aan in de oorsprong van die overmaatse animatronic, die (uiteraard) werd ontwikkeld door het leger en dus niet alleen apporteert maar ook een uitgebreid wapenarsenaal
aan boord heeft.
TE ZIEN VANAF 23 AUGUSTUS 

BOOK CLUB
Bill Holderman | Holderman was als producent
en scenarist al betrokken bij diverse projecten
van de bejaarde Robert Redford, en brengt in
zijn regiedebuut vier van diens legendarische
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A CASA TUTTI BENE

Tamme storm
Vis en visite blijven drie dagen fris, is een
gezegde. Maar als het om familie gaat, is de
houdbaarheidsdatum korter. Zeker als er
exen en woest aantrekkelijke neven en
nichten rondlopen.

A CASA TUTTI BENE

JULIET, NAKED

Popidool
wordt rivaal
Mannen met bindingsangst en gedweep
met rockhelden: de bekende Nick Hornby-
ingrediënten zijn aanwezig in Juliet, Naked.
Alleen zijn ze anders gemixt dan je vroeger
zou verwachten.
Drie jaar geleden zei schrijver Nick Hornby
in een interview: “Het komt me voor dat de
weg die jonge vrouwen moeten afleggen ontroerender en dramatisch interessanter is,
omdat ze meer worden ingeperkt.” Aldus de
schrijver van Fever Pitch, High Fidelity en
About a Boy – stuk voor stuk verhalen over
mannen die hun jongensachtige obsessies
(voetbal, plaatjes verzamelen, vrouwen versieren) op een lager pitje moeten zetten om
een volwassen relatie te kunnen aangaan. De
posterjongen van de ‘lad lit’ (de tegenhanger
van ‘chick lit’), die vrouwelijke personages
interessanter vindt dan mannen? Eigenlijk is
het niet eens zo’n grote verrassing: zo keek
de Britse bestsellerschrijver in How To Be
Good (2001) voor het eerst naar zo’n onvolwassen man-kind door de ogen van een
vrouwelijke protagonist. Als scenarist –
want dat kan de vlotte dialoogschrijver

Halverwege A casa tutti bene (‘Thuis maken ze het goed’) duwt Carlo bijna zijn vriendin Ginevra over een randje de afgrond in. Al
negen jaar lang heeft Ginevra het gevoel dat
iedereen in Carlo’s familie, inclusief hijzelf,
een voorkeur heeft voor zijn ex. En al die tijd
neemt Carlo Ginevra’s jaloezie en kwetsingen niet echt serieus, maar ze drijft hem wel
tot waanzin. Het loopt met een sisser af. Zij
vlucht van hem weg, hij vraagt zich af wat er
met hem gebeurd is.
Het is een inkijkje in een van de ingezakte
liefdesrelaties in A casa tutti bene van Gabriele Muccino. Beginpunt voor de mozaïekfilm is het grote, gouden huwelijksfeest van
de pater en mater familias op het pittoreske
eilandje Ischia, ter hoogte van Napels. Aanvankelijk doet de zon zijn best en de villa met
zwembad en piano bevallen de gasten. Mar
wat slechts een middag had moeten duren,
loopt uit op twee dagen en twee nachten.
Door een storm varen er geen veerponten en
zitten de gasten op het eiland vast. De
meeste aanwezigen hebben herinneringen
aan hun kindertijd op deze plek. In zo’n nostalgische setting lopen vanzelfsprekend de
Hornby ook – bewerkte hij de memoires van
rugzakwandelaar Cheryl Strayed tot het
ijzersterke vrouwenportret Wild.
In de bewerking van Hornby’s roman Juliet, Naked (2009) is de hoofdrol weggelegd
voor de in een uitgebluste relatie gevangen
Annie, een bewoonster van een Engels kustdorp die met een mooie mix van berusting en
doorzettingsvermogen gespeeld wordt door
Rose Byrne. Haar vriend Duncan (Chris O’Dowd) is een monomane fan van Tucker
Crowe, een Amerikaanse singer-songwriter
die twintig jaar eerder abrupt van het podium
verdween. Jarenlang heeft Annie Duncans
gedweep met een obscuur idool geaccepteerd
als “onderdeel van het pakketje – zoals een
handicap”. Maar als hij ruzie met haar maakt
over een plotseling opgedoken demo van de
plaat Juliet, Crowe’s magnum opus, verliest
de conflictmijdende vrouw haar zelfbeheersing. Ze beantwoordt de idolate internetrecensie van haar vriend met een vinnig commentaar. Niet alleen levert dat een knallende
echtelijke twist op. Het brengt haar ook in
mailcontact met de echte Tucker Crowe.
Ethan Hawke is perfect gecast als de voormalige muzikant die een leven vol drank, drugs,
gestrande relaties en teleurgestelde kinderen
probeert recht te zetten door in ieder geval
een vader te zijn voor zijn jongste zoontje. Dat
er in deze romcom iets moois groeit tussen
Annie en Tucker zal niemand verbazen, en
dat Duncan afknapt op zijn idool annex rivaal
evenmin. Aardig is wel dat de tussen twee
mannen met bindingsangst ingeklemde An-

ingedut-getrouwde Carol (Mary Steenburgen) –
worden flink opgepeperd nadat zij in hun boekenclub 50 Shades of Grey lezen.

DOG DAYS

vrouwelijke generatiegenoten voor het eerst
samen. De liefdeslevens van vier dames-vaneen-zekere-leeftijd – weduwe Diane (Diane
Keaton), eeuwige vrijgezel Vivian (Jane Fonda),
gescheiden Sharon (Candice Bergen) en de

CHAVELA
Catherine Gund, Daresha Kyi | Portret van zangeres Chavela Vergas (1919-2012), die bekend
stond als ‘the rough voice of tenderness’ en een
inspiratie was voor onder andere Pedro
Almodóvar maar ook voor veel andere regisseurs. De film is geconstrueerd rond een nooit
eerder vertoond interview uit 1991, toen Chavela
een glorieuze comeback beleefde.
TE ZIEN VANAF 23 AUGUSTUS EN ONLINE VIA picl.nl 
DOG DAYS
Ken Marino | ‘Vier honden, twaalf mensen, één
verhaal’, belooft de tagline van deze komedie.

spanningen op en worden oude wonden
opengereten.
Het is een leuk uitgangspunt, een mogelijkheid tot volledig ontsporen. Denk maar
aan het gruwelijke Festen (Thomas Vinterberg, 1998), waarin de jarige job het misbruik
van zijn kinderen in de openingsspeech van
zijn zoon voor zijn kiezen krijgt. Maar dan
moet er wel echt een probleem zijn. Bij A
casa tutti bene krijgen vooral belegen thema’s als overspel en jaloezie ruim baan. De
opbloeiende lust tussen neef en nicht blijft
zelfs een tamme boel, omdat dit eerst mierzoet in beeld wordt gebracht en vervolgens
enkel vanwege overspeligheid als probleem
erkend wordt. De enige vraag die rijst, is hoe
papa en mama het vijftig jaar lang met elkaar
hebben kunnen uithouden. En het antwoord
is dat je vooral veel van de ander moet pikken.
Muccino (1967) maakte het tweeluik L’ultimo baccio (2001) en Baciami ancora (2010)
over dertigers- en veertigersdilemma’s. Hij
nam zijn eigen bindingsangst als onderwerp
voor de ensemblefilms. Hij, en zijn acteurs,
groeiden met de problematiek mee. Drie van

die acteurs spelen nu mee in A casa tutti bene
en groeien met Muccino richting de vijftig.
Wellicht is daarom het werkelijke vijftigersdilemma het meest ontroerende. Neef
Sandro dementeert en heeft paniekaanvallen; zijn vrouw Beatrice is zijn verzorgster
geworden. Breekbaar is zijn verwarde commentaar op de familieruzies. Haar waterige
ogen spreken intussen boekdelen: kan zij wel
bij hem blijven?
Bij enkel dit duo durft Muccino een eigen,
nieuwe angst te laten zien. De eenheidsworst
aan andere verhaaltjes over vreemdgaan zijn
behoorlijk uitgekauwd en bovendien een
herhaling van wat Muccino eerder al maakte.
Bovendien roept de verveling die daarmee
samengaat, nieuwe vragen op. Hoe kan het
dat er in deze familie niemand homo of lesbisch is?
LAURA VAN ZUYLEN

A CASA TUTTI BENE

ITALIË, 2018 | REGIE

GABRIELE MUCCINO | 105 MINUTEN | MET PIERFRAN
CESC O FAVINO, CAROLINA CRESCENTINI | DISTRIBUTIE
ARTI FILM | TE ZIEN VANAF 30 AUGUSTUS EN ONLINE
VIA

picl.nl



JULIET, NAKED

nie uiteindelijk haar eigen keuzes blijft maken.
Minder aardig is de muziek – eveneens
typisch voor een Hornby-film, helaas. Zo
zagen we in High Fidelity hoezen door het
beeld schuiven van fijnproeversplaten van
Brian Eno en The Slits, terwijl we op de
soundtrack werden afgescheept met obligate
Radio 2-muziekjes. En terwijl Tucker Crowe
in Juliet, Naked wordt afgeschilderd als een
mysterieuze kruising tussen Syd Barrett,

Een zomerse mozaïekfilm dus (de titel zou je
kunnen vertalen met iets als ‘honds warm’),
waarin een dozijn Los Angelino’s samenkomt
door hun trouwe viervoeters.

Nick Drake en Tim Buckley horen we Ethan
Hawke op de geluidsband nogal zouteloze
gitaarliedjes zingen van beduidend mindere
goden als Ryan Adams, Robyn Hitchcock en
Conor Oberst.
FRITZ DE JONG

JULIET, NAKED

VERENIGDE STATEN, 2018 | JESSE

PERETZ | 105 MINUTEN | MET ROSE BYRNE, ETHAN
HAWKE, CHRIS O’DOWD | DISTRIBUTIE UPI | TE ZIEN
VANAF 16 AUGUSTUS 

SLENDER MAN
Sylvain White | Sinds het horrorfiguur Slender
Man in 2009 op het internetforum Something
Aweful werd gecreëerd door Eric Knudsen (alias

TE ZIEN VANAF 23 AUGUSTUS 

THE HAPPYTIME MURDERS
Brian Henson | “Van de studio die werd aangeklaagd door Sesamstraat”, kopt de trailer voor
deze grofgebekte variant op de Muppets van de
zoon van Jim Henson – al mag het M-woord
officieel niet gebruikt worden vanwege copyrightkwesties. Dus speelt deze film noir-parodie
zich af in een wereld waarin “poppen” samenleven met mensen. Tegen die achtergrond jaagt
de hardvochtige poppen-privé-detective Phil
Philips op een serie-poppen-moordenaar.
TE ZIEN VANAF 23 AUGUSTUS 

THE HAPPYTIME MURDERS

28

DE FILMKRANT 
#412 AUGUSTUS/SEPTEMBER 2018

JOURNEYMAN

Na de klap
De rauwe intensiteit van zijn debuut Tyrannosaur weet Paddy Considine niet te evenaren in Journeyman, over een bokser die
hevig hersenletsel oploopt. Maar bij vlagen
weet de regisseur/scenarist/hoofdrolspeler
alsnog de emoties te raken.
“Who him is?” vraagt bokser Matty Burton,
wijzend op zijn nog geen jaar oude dochter
Mia. Of beter gezegd: ex-bokser. Matty is
weliswaar de regerend wereldkampioen in
het middengewicht, maar in zijn laatste
wedstrijd, waarin hij succesvol zijn titel verdedigde, leverde een finale klap hem sterk
hersenletsel op. Zo moet Matty opnieuw beginnen. Opnieuw leren staan, lopen, vastpakken. Maar vooral ook: opnieuw leren zijn.
Want de man die hij was vóór die klap, die
bestaat niet meer, merkt ook Matty’s vrouw
Emma (Jodie Whittaker) al snel.

JOURNEYMAN

In de openingsscène van zijn tweede film
als regisseur en scenarist toont Paddy Considine (die zelf ook de hoofdrol speelt)
home-videobeelden van een feestje bij
Matty en Emma thuis. Later, na Matty’s instorting, keren die beelden terug met een
heel nieuwe betekenis. Wanneer Matty en
Emma ernaar kijken, zijn ze tegelijkertijd een
wrang relikwie van het leven dat voorgoed
voorbij is, en een levenslijn naar de herinne-

ringen die Matty opnieuw moet zien op te
graven.
In de persmap legt Considine uit hoe
Matty’s verhaal deels een metafoor is voor
zijn eigen levenservaring: “Een groot deel
van mijn dertigersjaren ben ik verdwenen. Ik
had allerlei sociale problemen, en er werd
Asperger bij me gediagnosticeerd. Op een
gegeven moment moest ik mezelf onder ogen
komen.” Die worsteling verwerkte hij deels

BENZINHO

Een breekbare
familie
Gustavo Pizzi’s tweede speelfilm is een
liefdevolle ode aan het ouderschap. In het
Braziliaanse Petrópolis probeert Irene haar
gezin bij elkaar te houden, te midden van de
chaos.
Hollend, haast vluchtend, komen ze in de
openingsscène aan op het strand. Een frisse
duik kon de familie van Irene (Karine Teles)
wel gebruiken. Vier zoontjes, een man met
een failliete onderneming en een zus op de
vlucht voor haar agressieve partner; haar leven voelt als een duik in het diepe, zonder te
weten hoe ver de bodem is. In Benzinho
wordt het lief constant met het leed genomen. Denk aan een huis-tuin-en-keukenversie van Darren Aranofskys Mother!: is het
een keer gezellig aan de eettafel, barst de
kraan uit zijn voegen en sproeit het water
door de hele keuken. Een kakafonie van
spuitend water, schreeuwende kinderen en
dissonante muziek domineert het geluids-

“Victor Surge”) was het tot de verbeelding sprekende personage al voer voor bergen “creepypasta” (korte online horrorvertellingen), games
en een TV-serie. Nu volgt er ook een filmversie
waarin de bovennatuurlijk dunne, geestachtige
verschijning het op een groep tieners heeft
voorzien.
TE ZIEN VANAF 23 AUGUSTUS 

ALPHA
Albert Hughes | Augustus is blijkbaar hondenmaand, want naast Dog Days verschijnt ook dit
prehistorische epos over “hoe de wolf uitgroeide
tot man’s best friend”. Tegen het eind van de
laatste IJstijd worden zowel een jonge man als
een jonge wolf gescheiden van hun roedels en
moeten ze samen zien te overleven.
TE ZIEN VANAF 30 AUGUSTUS 

BENZINHO

spoor, terwijl Irene haar hoofd koel probeert
te houden.
Rondom dit uit elkaar vallende huis in het
Braziliaanse Petrópolis, net buiten Rio de
Janeiro, schetst Pizzi in zijn tweede speelfilm
een familie op het randje van de afgrond.
“Realiseer je je dat we altijd goed uitkomen?”, vraagt vader Klaus aan zijn oudste

ALPHA

zoon Fernando die binnenkort naar Duitsland emigreert om professioneel handbal te
spelen. Goed nieuws, maar toch: een (financiële) misstap is snel gemaakt. Het idee van
Klaus om een nieuwe onderneming te beginnen, klinkt meer als ijdele hoop dan als een
stap richting een betere toekomst.
Pizzi laat de mannen dromen. Zijn inte-

LOOKING GLASS
Tim Hunter | Als een stel zich afzondert in een
hotel om het verleden achter zich te laten, dan
weet je het wel: dat loopt niet goed af. Al is het
goedkope motel dat het personage van Nicolas
Cage en zijn vrouw hebben gekocht iets héél
anders dan het luxueuze Overlook uit The
Shining. Al snel stuit Cage’s personage op een
geheime eenwegspiegel, en waar hij die in eerste
instantie (uiteraard) gebruikt om het seksleven
van zijn gasten te bespieden, loopt de boel al
snel uit de hand als hij getuige is van een moord.
TE ZIEN VANAF 30 AUGUSTUS 

MY BIG GAY ITALIAN WEDDING
Alessandro Genovesi | De homoseksuele Italianen Paolo en Antonio vonden elkaar in Berlijn,
ver weg van de traditionele gemeenschappen

ook al in zijn internationaal geprezen regiedebuut Tyrannosaur (2012). In vergelijking
met dat rauwe psychologische portret van
een zelfdestructieve weduwnaar is Journeyman helaas een stuk fletser. De subtiliteit van
die eerdere film heeft plaatsgemaakt voor
een grotere dosis pathos, en Considine zet
harder in op hartverwarmend sentiment.
Soms werkt dat, maar net iets te vaak voelt
het manipulatief.
Het sterkst is Journeyman in de intieme
momenten tussen Matty en Emma in hun
spartaans ingerichte luxewoning, waarin
Considine en Whittaker fantastisch klein
kunnen spelen. Maar als Whittakers personage halverwege de film naar de achtergrond
verschuift, en de nadruk komt te liggen op
Matty’s verzoening met zijn oude bokskameraden, verliest de film zijn urgentie.
JOOST BROEREN-HUITENGA

JOURNEYMAN

VERENIGD KONINKRIJK, 2017 |

REGIE PADDY CONSIDINE | MET PADDY CONSIDINE,
JODIE WHITTAKER | 92 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 6 SEPTEMBER 

resse gaat vooral uit naar de vrouwen die het
zwaarste werk leveren. De dicht op de huid
geschoten beelden van Pedro Faerstein blijven het langst hangen op het expressieve gezicht van Teles, overigens de ex-vrouw van
Pizzi die ook meeschreef aan en de hoofdrol
vertolkte in zijn debuut Riscado. Haar Irene
is met vlagen onzeker maar altijd veerkrachtig. Iets later dan gepland behaalt ze haar diploma voor de middelbare school zodat ze
eindelijk werk kan krijgen en een vast inkomen kan binnenhalen. Benzinho is verre van
een gehaaste film, maar de tijd begint wel te
tikken voor Irene. Haar oudste kind emigreert eerder naar Duitsland dan ze denkt
(en hoopt). Zo laat Pizzi zien hoe snel een familiesysteem uit elkaar kan vallen en hoe
moeilijk het loslaten kan zijn voor hardwerkende ouders. In die zin is Benzinho – een
liefkozend woord uit een kinderrijmpje –
Pizzi’s liefdevolle ode aan het ouderschap.
Zelfs wanneer Irene leert dat haar familie
breekbaar is, probeert ze met alle moed en
liefde er het beste van te maken.
HUGO EMMERZAEL

BENZINHO

BRAZILIË, 2018 | REGIE GUSTAVO PIZZI |

98 MINUTEN | MET OTÁVIO MÜLLER, KARINE TELES,
ADRIANA ESTEVES | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE
ZIEN VANAF 23 AUGUSTUS 

MY BIG GAY ITALIAN WEDDING

waar ze vandaan komen. Maar als ze besluiten te
gaan trouwen en afreizen naar het pittoreske
bergdorpje waar Paolo’s vader nog altijd de burgemeester is, zullen ze eindelijk hun families
onder ogen moeten zien in deze campy komedie.
TE ZIEN VANAF 30 AUGUSTUS 
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THE REPORTS ON SARAH AND SALEEM

Kluwen van kleine leugens
Een klein vonkje kan dramatische gevolgen
hebben als je in een kruitvat leeft. Zeker als
een Israëlische vrouw en een Palestijnse
man af en toe buitenechtelijk seksen in een
bestelbusje.
In Israël wordt het persoonlijke al (te) snel
politiek. The Reports of Sarah and Saleem
laat zien hoe iets wat we geneigd zouden zijn
als privézaak te beschouwen gierend uit de

THE REPORTS ON SARAH AND SALEEM

hand loopt door diepgeworteld wederzijds
wantrouwen en snelle (valse) beschuldigingen. En hoe, omgekeerd, politieke macht en
tweespalt ook worden misbruikt om er persoonlijk beter van te worden, of er althans
minder slecht vanaf te komen.
In Bethlehem ontmoeten de Israëlische Sarah en de Palestijnse Saleem elkaar regelmatig
na werktijd om achter in Saleems bestelbusje
een partijtje buitenechtelijk te seksen. Sarah is
eigenares van een cafetaria. Saleem bezorgt
brood, onder andere aan Sarahs café – verder
zijn hun levens in alle opzichten gescheiden
werelden. Om genoeg geld te verdienen, accepteert Saleem naast zijn bezorgbaan een
riskante extra klus in de avonduren: clandestiene bestellingen leveren voorbij de afscheidingsmuur die Bethlehem en Palestijns
gebied van elkaar scheidt. Als Saleem Sarah
een keer meeneemt naar de andere kant en ze
iets denken te kunnen drinken in een Palestijns café, ontstaat er door Sarahs aanwezigheid een ruzie die uitmondt in een korte
vechtpartij. Het lijkt met een sisser af te lo-

REVENGE

Een ander soort superheld
De Franse filmmaker Coralie Fargeat blaast
een oud genre nieuw leven in: de raperevenge-film. Matilda Lutz overtuigt als
pin-up én als wraakgodin.
Revenge opent letterlijk met de male gaze:
een close-up op de reflecterende zonnebril
van een van de mannelijke personages. In het
laatste shot is het hoofdpersoon Jen die recht
de camera inkijkt. Die overgang gaat niet
zonder bloed – emmers, zelfs.
Jen is de maîtresse van de getrouwde Richard. Blond, schaars gekleed, verleidelijk
sabbelend op een lolly: Michael Bay zou zijn
lippen aflikken bij hoe ze aan het begin van de
film in beeld gebracht wordt. Debuterend regisseur Coralie Fargeat voert die manier van
kijken op om hem daarna vakkundig te ontleden en om te keren. In de ogen van Richard en
zijn vrienden is Jen weinig meer dan een object, een stuk speelgoed. Iets dat je kan weggooien (of -duwen) als je er genoeg van hebt.
De titel van de film verklapt al dat Jen zich
dit niet zomaar laat gebeuren. Als wraakzuchtige feniks wordt ze herboren: nog
steeds even schaars gekleed, maar verder

DE INSPIRATOR
Hans Breetveld | Veelvuldig bijrolacteur en theatermaker Hans Breetveld debuteerde in 2006
als filmmaker met de beklemmende artthriller
Lege maag, die vervolgens tot 2009 op de plank
bleef liggen. Met zijn tweede speelfilm De inspirator, een komisch drama over verander-goeroe
Gijs (gespeeld door Breetveld zelf) die in een
midlifecrisis schiet, mikt hij op een breder
publiek.

haast onherkenbaar. In de meedogenloze
woestijn komen haar mannelijke tegenspelers er een voor een achter dat ze haar maar
beter niet kunnen onderschatten.
Je kan het een schematische plot noemen,
bekend van talloze wraak- en rape-revenge-
films. Of je kan diezelfde plot zien als iconisch en mythisch. Dat lijkt de aanpak van
Fargeat, die niet bang is voor barokke overdaad, of het nu gaat om stijl, symboliek of
gutsend bloed. Subtiliteit bewaart ze voor
wanneer het de meeste impact heeft: de aanloop tot de verkrachting bijvoorbeeld. Alle
latere verwondingen worden lekker aangezet
en met zichtbaar plezier gefilmd. De verkrachting, daarentegen, is opvallend, pijnlijk
realistisch, zonder een greintje exploitatie in
beeld gebracht.
Jen wordt gepeeld door de Italiaanse Matilda Lutz, die als pin-up én als wraakgodin
weet te overtuigen. Ze is een ander soort superheld: eentje die bij haar eerste geloste
schot door de terugslag omvalt, maar die
daarna gewoon weer opstaat en een nieuwe
poging waagt. Na pakweg het eerste halfuur
van de film spreekt ze niet meer, maar ze

tweede personage uit James Wans eerdere Conjuring-films die haar eigen spinoff krijgt. Een
priester en een novice reizen af naar Roemenië
om haar te bestrijden.
TE ZIEN VANAF 6 SEPTEMBER 

pen, maar Saleem wordt later opgepakt door
de Palestijnse politie. Wat deed hij daar met
die vrouw? Ging hij soms de Palestijnse gebieden af met drugs en Israëlische prostituees? De situatie ziet er weinig rooskleurig uit,
maar gelukkig schiet Saleems zwager, een
man met de nodige contacten, hem te hulp. Zo
krijgt Saleem de kans om vrij te komen, maar
om de beschuldigingen te weerleggen wordt
hij wel gedwongen een deels valse verklaring
af te leggen. Ja, hij was met een Israëlische
vrouw. Nee, ze was geen prostituee. Dit wordt
het begin van het dossier uit de titel van de
film. Wat volgt is een kluwen aan persoonlijke
en politieke intriges, waarbij kleine leugens
die bedoeld waren om erger te voorkomen
juist grote gevolgen krijgen en eigenlijk niemand ongeschonden uit de strijd komt.
The Reports on Sarah and Saleem is een
knappe film: er wordt door de vier hoofdrolspelers prachtig geacteerd en op een geloofwaardige naturalistische manier gefilmd. Hij
laat mooi zien dat een klein vonkje onvoorziene dramatische gevolgen kan hebben als je
in een kruitvat leeft. Niet voor niets won de
film al een aantal prijzen, zoals op het afgelopen IFFR de Hubert Bals Publieksprijs en de
Speciale Juryprijs van de Tiger Competitie
voor het scenario. Toch is het juist dat scenario waar ook het een en ander op aan te merheeft ook geen woorden nodig. Haar lichaam
spreekt genoeg; de goedgekozen elektronische soundtrack doet de rest.
Er is al eindeloos gedebatteerd over het
seksisme dan wel feminisme van rape-revenge-films. Revenge zal die discussie niet
beslechten. Wél toont het dat een vrouwelijke blik een oud genre nieuw leven kan inblazen. En ongeacht of het nu uiteindelijk
goed is voor de feministische zaak: Revenge

FILMHUIS GOUDA, 18 SEPTEMBER 20.30 UUR |
SASJA KOETSIER

ken valt. Want het verhaal is wel vernuftig,
maar eigenlijk haast te rond en netjes binnen
de lijntjes. Bovendien is het wonderlijk dat
een film die een lans lijkt te breken voor de
grootsheid om boven jezelf uit te stijgen en
iets voor een ander te doen, zelf weinig emotionele betrokkenheid weet op te wekken,
omdat de personages vrij eendimensionale
figuren blijven zonder echt interessante beweegredenen. Ronduit storend is hoe mannen en vrouwen geschetst worden: de mannen zijn in laatste instantie egoïstische
macho’s, terwijl de vrouwen acuut aan female
bonding doen zodra ze elkaars kind/zwangere
buik zien. Dat maakt de 127 minuten die de
film neemt toch wat lang.
JANNA REINSMA

THE REPORTS ON SARAH AND SALEEM
PALESTIJNSE GEBIEDEN, 2018 | REGIE MUAYAD ALAYAN
| 127 MINUTEN | MET SIVANE KRETCHNER, MOHAMMAD
EID, ISHAI GOLAN, MAISA ABD ELHADI | DISTRIBUTIE
MOOOV | TE ZIEN VANAF 6 SEPTEMBER EN ONLINE VIA

picl.nl



is een van de weinige films in het genre
waarna je je niet een beetje vies voelt, maar
juist met hernieuwde energie de zaal uitloopt.
HEDWIG VAN DRIEL

REVENGE FRANKRIJK, 2017 | REGIE CORALIE
FARGEAT | MET MATILDA LUTZ, KEVIN JANSSENS,
VINCENT COLOMBE | 108 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINÉART | TE ZIEN VANAF 23 AUGUSTUS 

REVENGE

PEPPERMINT
Pierre Morel | De vrouwelijke variant van de
wraakthriller hangt blijkbaar in de lucht, want
naast Revenge (zie p. 29) komt deze maand ook
deze Amerikaanse productie van de regisseur
van Taken (2008) uit. Wanneer de moordenaars
van haar man en dochter door een corrupt systeem worden vrijgesproken, onpopt de timide
Riley (Jennifer Garner) zich tot een bloederige
wraakengel.

TE ZIEN VANAF 6 SEPTEMBER 

TE ZIEN VANAF 6 SEPTEMBER 

THE NUN
Corin Hardy | Het bouwen van een gedeeld film
universum, populair gemaakt door superheldenfabriek Marvel, slaat ook in het horrorgenre
om zich heen. Na de boosaardige pop Annabelle
is de demonische non die hier centraal staat het

SEARCHING
Aneesh Chaganty | Nog een ouder op een zoektocht zien we in deze digi-thriller, maar wel met
een heel andere opzet. Zoals de horrorfilm
Unfriended (2015) dat eerder deed, vertelt de
film zijn verhaal geheel via de chatvensters en

PEPPERMINT

THE REPORTS ON
SARAH AND SALEEM

fotoalbums op een computerscherm. Wanneer
Davids tienerdochter Margot plotseling verdwijnt, duikt hij in haar digitale leven in een
wanhopige poging om haar te vinden. Gaandeweg leert hij zijn dochter zo ook beter kennen.
TE ZIEN VANAF 6 SEPTEMBER 

JOOST BROEREN-HUITENGA

SEARCHING
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Agenda

di 11 sep, 20.00 | Tulipani za 11 aug,
20.00 | di 14 aug, 20.00 | do 16 aug,
20.00 en vr 17 aug, 20.00 | Tully do
27 sep, za 29 sep en wo 3 okt, 20.00
| di 2 okt, 13.30 | Under the Tree ma
27 aug, 20.00 | vr 31 aug, 20.00 en di
4 sep, 20.00 Utøya 22. juli wo 12 t/m
vr 14 sep, 20.00 | di 18 sep, 13.30 | La
villa do 27 sep, 13.30 | vr 28 sep, ma 1
okt en di 2 okt, 20.00 | De wilde stad
do 20, ma 24 en di 25 sep, 20.00 | zo
23 sep, 14.30

Premières & Nieuw 3 Days in Quiberon vanaf do 30 aug | 3 Faces vanaf do 30 aug | Chavela vanaf do 23
aug | Dogman vanaf do 6 sep | Figlia mia vanaf do 23 aug | Niemand in
de stad vanaf do 23 aug | Plaire, aimer et courir vite vanaf do 16 aug |
Rabot vanaf do 6 sep | The Reports
on Sarah and Saleem vanaf do 6 sep
| Nog te zien L’ apparition | L’ atelier | La Ch’tite famille | Disobedience | Double Indemnity | Grace Jones: Bloodlight and Bami | The Happy Prince | The Lost Weekend | The
Man Who Killed Don Quixote | Marvin ou la belle éducation | Mektoub,
My Love: Canto Uno | The Mercy |
The Place | The Road to Mandalay
| Den Skyldige | Tiempo Compartido | Time Trial | Under the Silver Lake
| Gay Film Marvin ou la belle éducation zo 19 aug 21.15 | My Big Gay Italian Wedding zo 9 sep 19.00 | Cinesingle La Prière (voorpremière) zo 9
sept 12.00 |
Movie Nights onder de Toren / Film
in de openlucht C’est la vie do 30
aug | De helaasheid der dingen do 16
aug | Moonlight do 9 aug

Amersfoort

Amsterdam

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

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

Programmagegevens voor de Filmkrant #413 moeten vóór vrijdag 31 augustus (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.
nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 13 september en beslaat de periode van 13 september t/m 24 oktober.

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

Arts in Cinema Raphael. Lord of the
Arts zo 19 aug, 16.00 | ma 27 en di 28
aug, 19.00

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reserveren 0546-850 264 | filmhuisalmelo.nl | Raadpleeg vanaf september de website voor het actuele
programma
Zomerstop

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwefilmhuis
The Happy Prince vr 31 aug, 19.30 |
za 1 sep, 14.00 | di 4 sep, 19.30 | wo
5 sep, 10.00 | Love, Simon vr 24 aug,
19.30 | za 25 aug, 13.00 | di 28 aug,
19.30 | wo 29 aug, 10.00 | The Place
vr 7 sep, 19.30 | za 8 sep, 14.00 | di
11 sep, 19.30 | wo 12 sep, 10.00 | The
Trip to Spain vr 17 aug, 19.30 | za 18
aug, 13.00 | di 21 augl, 19.30 | wo 22
aug,10.00

Almere Haven
4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl
Mother! vr 17 aug, 11.00 en 20.00 |
The Post vr 31 aug, 11.00 en 20.00 |
Openluchtfilm Captain Fantastic vr
24 aug, 21.30 + vooraf hapje, drankje, live muziek, vanaf 18.30

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

2001: A Space Odyssey (50th Anniversary) do 6 t/m za 8 sep, 20.00 | di
11 sep, 13.30 | The Big Lebowski do 13
sep, 13.30 | za 15, ma 17 en wo 19 sep,
20.00 | Don’t Worry, He Won’t Get
Far on Foot vr 21, za 22 en wo 26 sep,
20.00 | di 25 sep, 13.30 | 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 | My
Generation za 8 sep, 14.30 | ma 10 en

THE CHILDREN ACT

Jubileum in Hilversum
Feest voor Filmtheater Hilversum,
want dat bestaat veertig jaar.
Daarmee is het niet het oudste
filmtheater in Nederland (het Amsterdamse De Uitkijk vertoonde in
1929 al films), maar veertig jaar is
ook een respectabele leeftijd.
Filmtheater Hilversum viert het
met een groot aantal jubileumactiviteiten. Eigenlijk is sprake van een
dubbel jubileum, want het film
theater bestaat niet alleen veertig
jaar, het viert ook dat het tien jaar
geleden naar het fraaie pand aan
het Herenplein verhuisde.
Hopelijk zijn de weergoden Hilversum op 30 en 31 augustus en 1
september goed gezind, want dan
tovert het filmtheater als jubileumactiviteit het Herenplein ’s
avonds om tot een openluchtbioscoop. Te zien zijn drie voorpremières. Op 30 augustus is dat Maria
by Callas (Tom Volf, 2017), een documentaire over het leven van de
legendarische operazangeres. Een
dag later staat The Children Act
(Richard Eyre, 2017) op het programma. Daarin moet Emma
Thompson als rechter beslissen
over het leven van een zeventienjarige jongen. Het leven van de zieke knul kan worden gered door een
bloedtransfusie, maar de jongen

weigert de behandeling. Moet hij
tegen zijn wil in leven worden gehouden? Op 1 september kunnen
we kijken naar Todos lo saben, een
familie- en relatiedrama met
Penélope Cruz en Javier Bardem
van Asghar Farhadi. Wie het werk
van de Oscarwinnende Iraanse regisseur (About Elly, A Separation,
The Salesman, The Past) kent, zal
niet verbaasd zijn dat er in het drama geheimen opduiken.
Naast de openluchtvertoningen
viert het Filmtheater het jubileum
met tien publieksfavorieten uit de
afgelopen tien jaar. Vanaf 9 september zijn er vijf weken lang op
elke zondag twee te zien, waaronder Il y a longtemps que je t’aime
(Philippe Claudel, 2007), Slumdog
Millionaire (Danny Boyle, 2008),
The King’s Speech (Tom Hooper,
2010) en Intouchables (Olivier Nakache en Éric Toledano, 2011).
De jubileumfestiviteiten eindigen met de zesde editie van het
Filmfestival Hilversum, dat van 10
t/m 14 oktober wordt gehouden.
Op het programma staan voorpremières, boekverfilmingen en muziekfilms, er zijn Q&A’s met regisseurs en er is een filmquiz.
FILMTHEATERHILVERSUM.NL

World Cinema Amsterdam 3 Faces za 25 aug, 20.00 (met ineiding)
| Burning zo 19 aug, 21.15 | Five Fingers for Marseilles ma 20 aug, 21.20
| Girls Always Happy do 23 aug,
18.45 (met Q&A) | Las Herederas
wo 22 aug, 19.00 (met Q&A) | Liquid
Truth wo 22 aug, 21.30 (met Q&A) |
La Música de las Esferas do 23 aug,
18.45 (met Q&A) | Nadie ma 20 aug,
19.15 | Sir zo 19 aug, 19.00 | Le Soledad di 21 aug, 19.00 (met Q&A) | Weldi za 25 aug, 17.00 (met Q&A)
4 Filmhuis Cavia

een bijpassend driegangenmenu) |
Amongst Friends 20 aug en 17 sep
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl | Raadpleeg de website
voor de reguliere films

Premières BlacKkKlansman vanaf
do 30 aug | Catacombe vanaf do 13
sep | Dogman vanaf do 6 sep | Mandy vanaf do 20 sep | Plaire, Aimer et
Courir Vite vanaf do 16 aug | Zomer
in Kriterion The Adventures of Robin Hood wo 29 aug, 21.45 | Angel’s
Egg wo 29 aug, 19.30 | Kriterion Greatest Match Card wo 22 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 | Moderne klassiekers Across the Universe ma 20 aug,
22.00 | Chi-Raq ma 27 aug, 22.00
4 Lab111

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl
Arábiavr 17 aug, 21.00 | Openluchtvertoning L’ Auberge Espagnole do
23 aug, 21.00 (locatie: Museum Het
Schip)
4 Cinecenter

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

O.a. verwacht 3 Days in Quiberon
vanaf do 30 aug | BlacKkKlansman
vr 17 t/m zo 19 aug, 21.00 | Cine Expat Tampopo zo 19 aug, 21.00 | Dive-in Cinema A Bigger Splash vr 24
aug, 21.00 | Sexy Beast vr 31 aug,
21.00
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-589 1400 |
eyefilm.nl

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 di 21 aug, 19.00
| The Apartment zo 19 aug, 19.00 |
do 16 aug, 14.00 | zo 26 aug, 16.00 |
do 30 aug, 16.30 | Double Indemnity 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 zo
19 aug, 10.30 | ma 27 aug, 16.30 | The
Private Life of Sherlock Holmes do
23 aug, 16.00 | ma 3 sep, 19.00 | Sabrina za 18 aug, 14.00 | The Seven
Year Itch ma 20 aug, 19.00 | za 25
aug, 13.30 | Stalag 17 di 21 aug, 21.15 |
do 30 aug, 19.00 | Sunset Boulevard
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 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
Premières Juliet, Naked vanaf do
16 aug | Revenge vanaf do 23 aug |
Previously Unreleased First Reformed nog te zien in aug | New Amsterdam X Fc Hyena - Buiten Bios
Wolf di 21 aug | Hyena Invites Max de
Wolf Notting Hill do 23 aug | Hyena
Scream! Tampopo ma 27 aug (met je
baby naar de bios)
4 Het Ketelhuis

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

Premières 3 Days in Quiberon vanaf do 30 aug | A casa tutti bene vanaf do 30 aug | Catacombe vanaf do
13 sep | My Big Gay Italian Wedding
vanaf do 30 aug | Nina vanaf do 16
aug | Rabot vanaf do 6 sep | Nog te
zien Christopher Robin | Grace Jones
| Den Skyldige | Tiempo Compartido
| Eénmalige vertoning Mijn leven is
van mij wo 29 aug (in aanwezigheid
van Pia Douwes) | Best Dutch Shorts
do 6 sep | Eten wat de film schaft
Tampopo wo 12 sep (aansluitend

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

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.
Leo Bankersen over L’atelier
in de Filmkrant

A Summer With Studio Ghibli Arrietty zo 19 aug, 19.00 | Castle in the
Sky wo 22 aug, 21.30 | The Cat Returns do 23 aug, 19.00 | Howl’s Moving Castle vr 17 en zo 26 aug, 21.30
| 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 |
Porco Rosso za 25 aug, 19.00 | The
Red Turtle ma 27 aug, 19.00 | Spirited Away vr 31 aug, 21.30 | The Tale
of the Princess Kaguya ma 20 en
wo 29 aug, 21.30 | Tales From Earthsea di 21 aug, 19.00 | The Wind Rises di 28 aug, 19.00 | Summer of
Suspense: The Films of Alfred Hitchcock The 39 Steps zo 26 aug en
zo 9 sep, 19.00 | wo 19 sep, 16.00 |
The Birds ma 27 aug, 21.30 | za 8 en
ma 24 sep, 19.00 | zo 30 sep, 16.00
| Frenzy za 8 sep, 16.00 | do 13 sep,
21.30 | wo 26 sep, 19.00 | Hitchcock/
Truffaut di 21 aug, 21.15 | di 4 en di
11 sep, 19.15 | The Lady Vanishes ma
20 aug, 19.00 | za 1 sep, 16.00 | do 20
sep, 18.30 | Marnie do 23 aug, 21.30
| za 15 sep, 16.00 | ma 17 sep, 19.00 |
North By Northwest za 18 aug, 21.30
| vr 31 aug, 16.00 | do 13 sep, 19.00
| do 27 sep, 18.30 | Psycho vr 7 sep,
18.30 | zo 16 sep, 19.00 | za 22 sep,
21.30 | Rear Window do 16 aug, 21.30
| vr 31 aug en vr 14 sep, 19.00 | zo 23
sep, 16.00 | Rebecca ma 3 en za 15
sep, 19.00 | zo 9 sep, 16.00 | Rope vr
17 aug en wo 5 sep, 19.00 | za 8 sep,
21.30 | zo 16 sep, 16.00 | Shadow of
a Doubt wo 19 sep, 21.30 | vr 21 sep,
16.00 | di 25 sep, 19.00 | Strangers
on a Train vr 24 aug en wo 12 sep,
19.00 | zo 2 sep, 16.00 | To Catch a
Thief wo 22 aug en zo 2 sep, 19.00 |
vr 7 sep, 16.00 | Vertigo zo 19 aug en
zo 23 sep, 21.30 | do 6 en ma 10 sep,
19.00 | vr 14 en za 22 sep, 16.00
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl

O.a. verwacht Book Club do 23 aug |
BlacKkKlansman do 30 aug | Crazy
Rich Asians do 16 aug | The Killing of
a Sacred Deer vr 17 aug | Manchester
by the Sea do 23 aug | McQueen do
27 sep | Moonlight vr 24 aug | Plaire, aimer et courir vite do 16 aug |
La prière do 13 sep | Arts in Cinema
Botticelli: Inferno zo 16 sep | Raphael: The Lord of the Arts zo 19 aug |
Klassieker Otto e mezzo do 20 sep
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl
Premières 3 Days in Quiberon vanaf
do 30 aug | 3 Faces vanaf do 30 aug |
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Rialto in augustus
World Cinema Amsterdam

16 t/m 25 augustus | Donderdag 16
augustus start de negende editie
van Rialto’s zomerse filmfestival
World Cinema Amsterdam. Ook nu
weer met een bijzonder competitieprogramma met negen films uit
negen verschillende landen, een
hele rits bijzondere films in de
Special Screenings en een focusprogramma: Cine Cuba. Al jaren
volgt het festival de Cubaanse cinema, nu werd het tijd om die cinema eens in het zonnetje te zet-

ADVERTORIAL

ten. Wat ook niet ontbreekt: de
gratis toegankelijke openluchtvoorstellingen, ditmaal op drie
verschillende locaties: het Vondelpark Openlucht Theater, Binnentuin De Tropen (in het Oosterpark)
en het Marie Heinekenplein. Daarnaast zijn negen (internationale)
makers aanwezig die participeren
in Q&A’s, is er een talkshow, een
aantal feesten en lekker Caribisch
eten.
RIALTOFILM.NL
WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

SIR

Benzinho vanaf do 23 aug | Chavela
vanaf do 23 aug | World Cinema Amsterdam #9 do 16 t/m za 25 aug |
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl

Zomergasten Aflevering 4 zo 19 aug,
20.30 | Drieluik Trois Couleurs: Bleu
3 sep | Trois Couleurs: Blanc 10 sep
| Trois Couleurs: Rouge 20 aug en
17 sep
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

3 Faces za 1 t/m wo 12 sep| L’ apparition do 23 aug t/m wo 5 sep | L’ atelier do 23 aug t/m wo 5 sep | Aus dem
Nichts do 16 t/m di 21 aug | Bankier
van het verzet do 23 t/m wo 29 aug |

Sophia Loren in Vlissingen
Een knap staaltje verleidingskunst
van Film by the Sea: het festival is
erin geslaagd om filmdiva Sophia
Loren naar Vlissingen te lokken. Ze
krijgt 9 september op de twintigste
editie van het festival, dat van 7
t/m 20 september in Vlissingen
wordt gehouden, de oeuvreprijs
Grand Acting Award uitgereikt.
Met de 83-jarige Loren heeft het
festival een legendarische diva als
gast, want de Italiaanse is een van
de grootste naoorlogse Europese
filmsterren. In 1962 won ze de Oscar voor beste actrice voor haar rol
in Vittorio de Sica’s La ciociara.
Daarin speelt ze aangrijpend een
weduwe die met haar dochter in de
ellende van de Tweede Wereldoorlog moet overleven. Loren speelde
in acht films van De Sica, maar
haar mooiste rol was misschien die
in Ettore Scola’s Una giornata particolare. Daarin speelt ze op de dag
dat Hitler in 1938 Mussolini in
Rome bezoekt een huissloof, die in
contact komt met haar homobuurman, een prachtrol van Marcello
Mastroianni.
Nog meer Europese filmgeschiedenis op het festival, want het
presenteert een twintig films tellend Ingmar Bergman-retrospectief. De schrijvers, publicisten en
critici Willem Jan Otten, Stine
Jensen, Nelleke Noordervliet, Kes-

ter Freriks en Peter Verstraten
houden inleidingen bij zijn films.
Van Ivo van Hove, regisseur van
Toneelgroep Amsterdam, is een
inleiding op video te zien bij Persona.
Ook te zien in het Bergman-retrospectief is Bergman: A Year in a
Life van Jane Magnusson. De documentaire concentreert zich op
Bergmans werk en leven in 1957,
het jaar van zijn internationale
doorbraak met Het zevende zegel.
De film bevat de iconische scène
waarin Max von Sydow tegen de
dood schaakt. Bergman was toen
39 jaar en had een onvoorstelbare
energie. De workaholic werkte in
dat jaar ook aan de speelfilms Wilde aardbeien en Op de drempel van
het leven, maakte een tv-film en
regisseerde twee (!) theaterstukken

Battle of the Sexes do 16 t/m wo 22
aug | Betty: They Say I’m Different
vr 17 en za 18 aug | BlacKkKlansman
do 30 aug, vr 31 aug en vanaf za 1 sep
dagelijks | Broeders vr 24 t/m wo 29
aug | Chavela do 6 t/m wo 26 sep
| Disobedience do 6 t/m di 18 sep |
Dorst do 16 t/m wo 22 aug | Esscher:
het oneindige zoeken zo 2, ma 3, wo
5, za 8 en zo 9 sep | Figlia mia do 6
t/m wo 26 sep | God’s Own Country do 30 aug, vr 31 aug. zo 2 sep en
wo 5 sep | Grace Jones: Bloodlight
and Bami do 23 t/m ma 27 aug | The
Happy Prince do 16 t/m wo 22 aug |
Hobby Horse Revolution do 16 t/m
zo 19 aug | Klanken van oorsprong do
16 aug t/m di 11 sep | The Man Who
Killed Don Quixote zo 2 t/m di 11 sep
| Médecin de campagne do 30 aug
t/m wo 5 sep | Nina do 6 t/m wo 12
sep | A Prayer Before Dawn do 23
t/m zo 26 aug | The Reports on Sarah and Saleem do 6 t/m di 18 sep |
Sweet Country do 23 t/m wo 29 aug |
Tampopo (+ Cinemaal) do 30 aug, vr
31 aug, zo 2 sep en di 4 sep | Tiempo
compartido do 23 aug t/m wo 5 sep
| Tulipani do 23 t/m wo 29 aug | Buitenfilm Schumann’s Bar Talks vr 24
aug | De wilde stad vr 17 aug | Arts in
Cinema Raphael: Lord of the Arts zo
19 en wo 22 aug | Ontbijt & Film The
Children Act zo 26 aug (voorpremière) | Film Gemist! Zagros Elke ma in
sep | Apeldoorn Fotostad The Salt
of the Earth zo 9 sep | A Thousand
Times Good Night zo 2 sep

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

Premières 3 Days in Quiberon vanaf do 30 aug | 3 Faces vanaf do 30
aug | Benzinho (Loveling) vanaf do
23 aug | BlacKkKlansman vanaf do

en radiohoorspelen. Daarnaast had
hij tijd voor liefdesrelaties met drie
vrouwen. Valt er een conclusie uit
te trekken? Was Bergman een manische kerel op de vlucht voor
zichzelf of een geniale gedreven
kunstenaar? De op het festival
aanwezige Magnusson kan misschien het antwoord geven.
Nog meer Zweden op het festival, dat van start gaat met Becoming Astrid (Pernille Fischer
Christensen, 2018), een speelfilm
over Astrid Lindgren, de schrijfster van de vrolijke, vrijheidslievende avonturen van Pippi Langkous. Uiteraard bevat het festival,
waarop Leo Hannewijk na twintig
jaar afscheid neemt als directeur,
ook de vertrouwde competitie van
literatuurverfilmingen. De twaalf
deelnemende films worden beoordeeld door een jury, die al even
vertrouwd onder leiding staat van
Adriaan van Dis.
FILMBYTHESEA.NL

30 aug | A casa tutti bene vanaf do
30 aug | Chavela vanaf do 23 aug |
The Children Act vanaf do 20 sep |
Dogman vanaf do 6 sep | Juliet, Naked vanaf do 16 aug | McQueen vanaf do 27 sep | Nina vanaf do 16 aug |
Figlia mia vanaf do 23 aug | Pity vanaf do 20 sep | Plaire, aimer et courir
vite vanaf do 16 aug | La prière vanaf do 13 sep | The Reports on Sarah
& Saleem vanaf do 6 sep | Tampopo
vanaf do 16 aug | Tesnota vanaf do
27 sep | What Will People Say vanaf
do 20 sep | Focus op het Dak - Openlucht Cinema Betty, They Say I’m
Different do 16 t/m za 18 aug, 21.15 |
Whitney do 23 t/m za 25 aug, 21.00 |
Bridge To The Future Disturbing the
Peace do 20 sep, 19.00 (Eng ondertiteld, aansluitend: zaalgesprek) |
How To Start A Revolution do 6 sep,
19.00 (Eng gesproken/niet ondertiteld met vooraf: inleiding) | A Stranger Came to Town do 13 sep, 19.00
(aansluitend: zaalgesprek met regisseur) | Cult/horror Double Bill De
Johnsons + Xangadix Lives! za 8 sep,
15.45 (met inleiding) | Special Living
The Light: Robby Müller zo 23 sep,
13.45 | Cracking the Frame Jaar, Lament of the Images wo 26 sep, 19.15
| Arts in Cinema Raphael: The Lord
of the Arts za 8 sep, 16.30 | zo 9 sep,
11.15 | wo 12 sep, 19.00

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

Breakfast at Tiffany’s zo 19 aug |
The Death of Stalin ma 3 en di 4 sept
| Film Stars Don’t Die in Liverpool
ma 24 en di 25 sept | Une Saison en
France ma 10 en di 11 sept | Les uns
et les autres zo 5 aug | Western ma
17 en di 18 sept

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

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 | 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 | B is for Bird Kes zo
19 aug, 15.30

Bolsward
4 Filmhuis
Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.
nl

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.
Ronald Rovers over Under the
Silver Lake in de Filmkrant

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

L’apparition vr 24 aug, 15.30 | zo
26 aug, 12.45 en 20.00 | di 28 aug,
20.00 | La ch’tite famille do 16 aug,
20.30 | vr 17 aug, 18.45 | zo 19 aug,
16.00 | vr 24 aug, 21.15 | za 25 aug,
18.45 | ma 27 aug, 20.30 | wo 29
aug, 14.30 | Disobedience do 23 aug,
20.00 | vr 24 aug, 18.45 | za 25 aug,
21.15 | zo 26 aug, 20.30 | wo 29 aug,
20.00 | Grace Jones: Bloodlight And
Bami do 23 aug, 20.30 | vr 24 aug,
21.30 | ma 27 aug, 20.00 | Loving
Vincent za 18 aug, 19.00 | ma 20 aug,
20.30 | vr 24 aug, 13.30 | za 25 aug,
21.30 | Perfetti sconosciutti vr 17
aug, 16.00 | wo 22 aug, 20.30 | Verwacht in sep 3 Faces | A casa tutti bene | L’atelier | Benzinho | BlacKkKlansman | Book Club | Figlia mia |
Nina | The Reports on Sarah and Saleem | Den Skyldige | Tiempo compartido | Klassieker Tampopo do 16
aug, 20.00 | za 18 aug, 18.45 | ma 20
aug, 20.00 | Zomerse filmhits Call
Me By Your Name vr 17 aug, 21.15 |
zo 19 aug, 15.45 | The Leisure Seeker
za 18 aug, 21.15 | di 21 aug, 20.00 | za
25 aug, 13.00 | zo 26 aug, 16.00 | Retour en Bourgogne zo 19 aug, 20.00
| za 25 aug, 15.45 | zo 26 aug, 13.00
| Summer 1993 vr 17 aug, 21.30 | zo
19 aug, 20.30 | vr 24 aug, 19.00 | za
25 aug, 16.00 | Arts in Cinema Van
Gogh: Of Wheat Fields And Clouded Skies vr 17 aug, 19.00 |za 18 aug,
21.30 |vr 24 aug, 13.00 |za 25 aug,
19.00 | wo 29 aug, 20.30 | Voorpremière Book Club wo 22 aug, 20.00
| Sneak Preview di 21 en di 28 aug,
20.30

Aus dem nichts do 27 sep, 20.00 |
Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri do 13 sep, 20.00

Capelle a/d IJssel

Breda

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

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

UNA GIORNATA PARTICOLARE

22 aug, 21.15 | I, Tonya wo 29 aug,
21.15 | Loving Vincent vr 17 aug, 21.15
| Maudie vr 24 aug, 21.15 | Nog te zien
L’apparition | La Ch’tite famille | The
Happy Prince | The Man Who Killed Don Quixote | Mektoub: My Love:
Canto uno | The Mercy | The Place |
El Presidente | Que dios nos perdone
| The Road to Mandalay | Den Skyldige | Under the Silver Lake | Whitney |
Woensdagdocu Chavela wo 29 aug,
19.20 | Maria by Callas wo 5 sep,
19.20 | Morisot - moed, storm en
liefde wo 22 aug, 19.20 | Rabot wo
12 sep, 19.20 | Arts in Cinema Botticelli: Inferno zo 23 sep, 10.30 | Raphael: The Lord of the Arts zo 19 aug
en zo 2 sep, 10.30 | Gay Film Marvin, ou la belle éducation zo 26 aug,
16.30 | Nina za 25 aug, 16.30 | di 28
aug, 19.00 | City Food & Film Festival
Constructing Albert zo 9 sep, 11.00 |
Ramen Heads zo 9 sep, 16.30 | Schumann’s Bar Talks zo 9 sep, 13.30

3 Faces vanaf do 30 aug | A casa tutti bene vanaf do 30 aug | Dogman
vanaf do 6 sep | Figlia mia vanaf do
23 aug | Juliet, Naked vanaf do 16
aug | Maria by Callas wo 5 sep, 19.00
(voorpremière) | vanaf do 13 sep | La
prière vanaf do 13 sep | The Reports
on Sarah and Saleem vanaf do 6 sep
| What Will People Say vanaf do 20
sep | Buitenfilm La isla minima wo

The Guernsey Literary Society di 18
sep, 13.30 en 20.00 | Lady Bird za 8
sep, 20.00 | Den Skyldige (The Guilty) di 25 sep, 13.30 en 20.00 | Vele
hemels boven de zevende zo 9 sep,
14.30

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015‑214 0226 | filmhuis-lumen.nl | Raadpleeg de website voor de exacte data en tijden
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Premières 3 Faces do 30 aug t/m wo
5 sep | A casa tutti bene 30 aug t/m
wo 5 sep | Juliet, Naked do 16 t/m wo
22 aug | Sneak Preview Elke zo | Zomerfilm The Cakemaker do 23 t/m
za 25 aug | Djam do 23 t/m za 25 aug
| Mektoub, My Love: Canto Uno ma
20 t/m wo 22 aug | November ma
27 t/m wo 29 aug | The Place do 16
t/m za 18 aug | Weekfilms Chavela
do 13 t/m wo 19 sep | First reformed
do 6 sep | Jeannette do 13 t/m wo 19
sep (di 18 met Filmkrant.Live intro) |
Tampopo zo 16 sep | Taxi Teheran ma
3 sep | The Third Murder do 6 t/m wo
12 sep | Time Trial do 30 aug | Jazz
Festival Delft Betty: They Say I’m
Different do 23 aug (opening) | Billy Wilder Retrospectief Double Indemnity ma 10 sep | The Lost Weekend ma 17 sep

aug | Openluchtfilms Maudie + C’est
la Vie Nog te zien in de laatste twee
weken van aug (vr en za, 21.45) | Arts
in Cinema Met de films: Van Gogh –
Of Wheat Fields and Clouded Skies
| Raphael – The Lord of Arts | Botticelli – Inferno | Nieuwe Filmers Film
Festival za 8 sep, 20.00

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

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

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 Filmhallen | Amsterdam
 Menashe | 16 augustus, 19.45
uur | Jos van der Burg

4 Gigant | Apeldoorn
 BlacKkKlansman | 4 september,
19.45 uur | Jos van der Burg

4 Lumen | Delft
 Jeanette, l’enfance de Jeanne d’Arc | 18 september, 19.30 uur |
Gerlinda Heywegen

4 Filmhuis | Gouda
 The Reports on Sarah and Saleem | 18 september, 20.30 uur |
Sasja Koetsier

4 GroningerForum | Groningen
 Mijlpalen: Otto e mezzo - Federico Fellini | 16 september, 16.00
uur | Laura van Zuylen

4 Filmschuur | Haarlem
 BlacKkKlansman | 1 september,
16.00 uur
 Dogman | 8 september, 16.45
uur

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

L’ atelier do 13 t/m ma 17 sep | Beast
do 23 t/m ma 27 aug | Don’t Worry,
He Won’t Get Far on Foot do 16 t/m
ma 20 aug | Klanken van oorsprong
di 4 sep | Marvin ou la belle éducation do 30 aug t/m ma 3 sep | My Generation wo 12 sep | The Road to
Mandalay do 6 t/m ma 10 sep

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

Premières 3 Faces vanaf do 30 aug
| The Children Act vanaf do 20 sep |
Dogman vanaf do 6 sep | Figlia Mia
vanaf do 23 aug | I Am Not a Witch
vanaf do 13 sep | Journeyman vanaf do 6 sep | McQueen vanaf do 27
sep | Plaire, aimer et Courir Vite vanaf do 16 aug | The Reports on Sarah
and Saleem vanaf do 6 sep | Sir vanaf do 20 sep | Nog te zien L’ Atelier |
Grace Jones: Bloodlight and Bami |
Den Skyldige (The Guilty) | Whitney
| Weekfilms Disobedience speelweek van do 16 aug | Escher: het Oneindige Zoeken speelweek van do 30
aug | Openlucht Bioscoop: Film op
de Brink 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 | Arts
in Cinema Raphael: The Lord of the
Arts in de week van 16 aug | Klassiekers Ace In the Hole ma 24 sep
en ma 1 okt, 20.30 | Double Indemnity ma 27 aug en ma 3 sep, 20.30
| The Lost Weekend ma 10 en ma 17
sep, 20.30 | Sneak Preview di 11 sep.
20.30 | Gay Film Special My Big Gay
Italian Wedding di 25 sep, 20.30

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

Den Bosch

Zomerstop

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

Doesburg

Premières BlacKkKlansman vanaf do 30 aug | Book Club vanaf do 23
aug | Chavela vanaf do 23 aug | Dogman vanaf do 6 sep | Figlia mia vanaf do 23 aug | Journeyman vanaf do
6 sep | Nina vanaf do 16 aug | Rabot
vanaf do 6 sep | Tampopo vanaf do 16

campagne zo 2 eb wo 5 sep | Thelma vr 21 sep | Una zo 30 sep en wo 3
okt | Buitenfilm C’est la vie! vr 31 aug
| Open Monumentendag Floris za 8
sep (gratis)

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

2001: ASpace Odyssey za 1en wo 5
sep, 16.00 | zo 2 sep, 20.30 | The Bachelors vr 31 aug en ma 3 sep, 20.30
| di 4 sep, 10.00 | The Bookshop do
6, za 8 en di 11 sep, 20.30 | di 11 sep,
14.00 | za 15 sep, 13.30 | ma 17 sep,
16.00 | Gabriel e a montanha do 20,
za 22, di 25 en zo 30 sep, 20.30 |
di 25 sep, 14.00 | za 29 sep, 16.00 |
Garden of Life vr 21 sep, 16.00 | za
22 sep, 13.30 | ma 24 sep, 20.30 | di
25 sep, 10.00 | Get Out wo 22 aug,
21.30 | Jeune Femme za 18 aug, 16.00
| zo 19 aug, 20.30 | Klanken van oorsprong zo 9 en zo 15 sep, 16.00 | wo
12 sep, 20.30 | di 18 sep, 10.00 | Lean
on Pete vr 17, ma 20 en wo 29 aug,
20.30 | za 25 aug, 20.30 | The Leisure Seeker vr 21 sep, 20.30 | za 22 en
ma 24 sep, 16.00 | za 29 sep, 13.30
| The Mercy do 30 aug, za 1, di 4 en
zo 9 sep, 20.30 | di 4 sep, 14.00 | ma
10 sep, 16.00 | Oh Lucy! zo 26 aug,
20.30 | di 28 aug, 14.00 en 20.30 | vr
31 aug en ma 3 sep, 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 | Tiempo
compartido vr 7, ma 10 en zo 16 sep,
20.30 | wo 12 sep, 16.00 | vr 14 sep,
16.00 | Les uns et les autres zo 16
sep, 14.00 | Utøya 22. Juli vr 14, ma
17 en zo 23 sep, 20.30 | Van Gogh: Of
Wheat Fields and Clouded Skies vr
17 aug, 16.00 | di 21 aug, 10.00 | Western do 13, za 15 en di 18 sep, 20.30
| di 18 sep, 14.00 | Zagros do 27 en
za 29 sep, 20.30 | 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) | Exhibition on
Screen Vermeer wo 5 sep, 20.30 | vr
7 sep, 16.00 | di 11 sep, 10.00

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
La Ch’tite famille za 15 en wo 19 sep
| The Mercy do 20 sep | The Place

later is La La Land (Damien Chazelle, 2016) te zien op het plein
voor restaurant De Rechtbank en
het Utrechts Archief. De klassieker
Tampopo (Jûzô Itami, 1985) wordt
19 aug. vertoond voor de Metaal
Kathedraal, het culturele centrum
aan de rand van Leidsche Rijn.
Vooraf kan er Japans worden gegeten. De wijnfilm Retour en Bourgogne (Cédric Klapisch, 2016) is 25
aug. te zien bij Fort Jutphaas. Een
dag later staat De wilde stad (Mark
Verkerk, 2018) op het programma
bij Fort Lunet IV. Museum Oud
Amelisweerd is de locatie voor de
vertoning op 30 aug. van Leaning
into the Wind (Thomas Riedelsheimer, 2017), een portret van
kunstenaar Andy Goldsworthy. Op
2 sept. is Tango libre (Frédéric Fonteyne, 2012) te zien bij Fort aan de
Klop. Martin Scorseses Hugo
(2011) wordt 7 sept. vertoond bij de
passende locatie Het Spoorhuis
Vinkeveen. Voor Sofia Coppola’s
The Beguiled (2017) vormt Kasteel
Amerongen op 8 sept. de perfecte
locatie. Kubricks 2001 A Space
Odyssey is op 15 sept te zien op
Vliegbasis Soesterberg.
HOOGT.NL/CINEMABUITEN

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

Les gardiennes zo 16 en wo 19 sep |
God’s Own Country zo 9 en wo 12 sep
| I, Tonya zo 23 en wo 26 sep | The
Leisure Seeker vr 7 sep | Médecin de

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

Dordrecht

De paden op, de lanen in!
Openluchtvertoningen heb je in
soorten en maten. Sommige
filmtheaters zetten een scherm en
klapstoeltjes voor de deur en klaar
is Kees. Filmtheater ’t Hoogt pakt
het anders aan: het vertoont van 16
augustus t/m 15 september onder
de titel Cinema Buiten op elf schitterende historische locaties in de
provincie Utrecht openluchtvoorstellingen. Dubbelplezier: de kijker
ziet een fraaie film én bezoekt een
prachtige historische plek. Eindelijk de kans om Paleis Soestdijk,
één van de elf locaties, te bezoeken. Zelfs vier keer, want in de paleistuin worden op vier avonden
films vertoond. Te zien zijn op 22
aug. Phantom Thread (P.T. Anderson, 2017), 23 aug. Le fabuleux
destin d’Amélie Poulain (Jean-
Pierre Jeunet, 2001), 24 aug. Victoria & Abdul (Stephen Frears,
2017) en 25 aug. La grande bellezza
(Paolo Sorrentino, 2013).
Er zijn in Utrecht meer mooie
plekken dan de tuin van Paleis
Soestdijk. Cinema Buiten gaat 16
aug. bij Huis Doorn van start met
C’est la vie, een komedie van Olivier Nakache en Éric Toledano, de
makers van Intouchables. Een dag

vr 28 sep t/m wo 3 okt | The Trip to
Spain vr 21 t/m wo 26 sep | Buitenfilm La La Land vr 31 aug Film & Food
Schumann’s Bar Talks do 27 sep |
Lunchfilm Mamma Mia! Here We Go
Again zo 30 sep

LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN

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!
Joost Broeren-Huitenga over
The Man Who Killed Don
Quixote in de Filmkrant

3 Days in Quiberon do 30 aug | Benzinho (Loveling) do 23 aug | BlacKkKlansman do 30 aug | A casa tutti bene do 30 aug | Dogman do 6 sep
| Figlia mia do 23 aug | Juliet, Naked
do 16 aug | Maria by Callas do 13 sep |
Plaire, aimer et courir vite do 16 aug
| La prière do 13 sep | Revenge do 23
aug | Tampopo do 16 aug | Buitenfilm
Django vr 24 aug | De Helleveeg za 25
aug | De kinderen van Juf Kiet di 28
aug | The Square vr 31 aug | De wilde
stad di 21 aug | Arts in Cinema Raphael: The lord of the Arts zo 19, do 23
en ma 27 aug
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

2001: A Space Odyssey wo 26 sep,
19.30 | Der Hauptmann ma 24 sep,
19.30 | Isle of Dogs ma 17 t/m wo 19
sep, 20.00 | Ready Player One ma
10 t/m wo 12 sep, 20.00 | Openlucht
film A Street Cat Named Bob wo 5
sep, 21.00

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

Aus dem Nichts ma 10 sep, 20.15 |
wo 12 sep, 19.00 | Bewaren of hoe te
leven di 4 sep, 19.00 | The Cleaners
di 28 aug, 19.00 | Hostiles ma 3 se,p
20.15 | wo 5 sep, 19.00 | Lady Bird
ma 27 aug, 20.15 | wo 29 aug, 19.00
| Het Leven is Vurrukkulluk ma 20
aug, 20.15 | Nico 1988 di 11 sep, 19.00
| Openluchtfilm Battle of the Sexes
do 30 aug, 21.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie

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

3 Faces vanaf do 30 aug | Chavela vr 24 aug, 19.15 | zo 26 aug, 15.45
| La Ch’tite Famille zo 19 aug, 15.30 |
Dogman vanaf zo 9 sep | Escher: Het
oneidige zoeken vr 31 aug, 19.15 | zo
2 sep, 11.10 |
Figlia mia vr 24 aug, 15.45 en 19.00
| za 25 aug, 19.30 | zo 26 aug, 15.15 |
ma 27 aug, 20.15 | di 28 aug, 19.45 |
The Florida Project za 18 aug, 19.30
| vr 24 aug, 21.30 | Grace Jones:
Bloodlight and Bami za 18 aug, 21.35
| wo 22 aug, 20.15 | A Late Quartet
di 28 aug, 16.00 | Loving Vincent vr
17 aug, 18.55 | Plaire, aimer et courir vite vr 17 aug, 15.30 en 21.25 |
zo 19 en di 21 aug, 19.45 | vr 24 aug,
15.30 en 21.10 | El presidente vr 17
aug, 15.45 en 21.35 | za 18 aug, 21.45
| zo 19 aug, 11.00 | wo 22 aug, 19.45 |
Den Skyldige (The Guilty) vr 17 aug,
16.00 en 19.25 | za 18 aug, 19.15 | zo
19 aug, 20.15 | he Square zo 26 aug,
19.45 | vr 31 aug, 21.00 | Tampopo vr
17 aug, 19.10 | ma 20 aug, 19.45 | nder
the Silver Lake vr 17 aug, 21.10 | za
18 aug, 21.00 | zo 19 en ma 20 aug,
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20.00 | Whitney za 18 aug, 19.00 |
zo 19 aug, 15.45 | di 21, zo 26 en di
28 aug, 20.00 | Arts in Cinema Botticelli: Inferno zo 16 sep, 11.10 | ma
23 sep, 19.45 | Raphaël: The Lord of
the Arts zo 19 aug, 11.10 | ma 27 aug,
19.45 | Buitenfilm Victoria & Abdul za 1 sep, 19.30 (eventueel met
4-gangen sterren diner bij landgoed
Singhaven)

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

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

Beast vr 17 en wo 22 aug, 20.30 | Disobedience zo 2 sep, 16.00 | ma 3
sep, 20.30 | vr 7 sep, 15.30 | zo 9 sep,
20.00 | di 11 sep, 14.00 | Don’t Worry,
He Won’t Get Far On Foot vr 31 aug
en ma 10 sep, 20.30 | zo 2 sep, 20.00
| di 4 sep, 14.00 | vr 7 sep, 21.15 | The
Happy Prince za 1 sep, 18.30 | zo 2
sep, 11.00 | wo 5 en di 11 sep, 20.30
| zo 9 sep, 16.00 | Jeune femme do
6 sep, 20.30 | za 8 sep, 21.15 | Klanken van oorsprong do 30 aug, 20.30
(met q/a regisseur) | vr 31 aug, 15.30
| za 8 sep, 18.30 | zo 9 sep, 11.00 | The
Mercy do 16, ma 27 en wo 29 aug,
20.30 | za 18 aug, 21.15 | zo 19 aug,
20.00 | za 25 aug, 18.30 | On Chesil
Beach vr 17 aug, 15.30 | ma 20, vr 24
en di 28 aug, 20.30 | Ramen Heads
vr 24 aug, 15.30 | zo 26 aug, 20.00
| Tiere za 1 sep, 21.15 | di 4 en wo 12
sep, 20.30 | vr 7 sep, 19.00 | Utøya
22. Juli za 18 aug, 18.30 | di 21 en do
23 aug, 20.30 | za 25 aug, 21.15

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

3 Days in Quiberon vanaf do 30 aug
| 3 Faces vanaf do 30 aug | BlacKkKlansman vanaf do 30 aug | Chavela vanaf do 23 aug | Dogman vanaf
do 6 sep | Figlia mia vanaf do 23 aug
| Juliet, Naked vanaf do 16 aug | Plaire, aimer et courir vite vanaf do 16
aug | Tampopo vanaf do 16 aug | Billy Wilder Special Ace in the Hole za
18 aug | The Apartment ma 20 en
za 25 aug | Arts in Cinema Raphael:
Lord of the Arts zo 19 aug | Forum
Classics Spot on: Terry Gilliam Fear
and Loathing in Las Vegas di 21 aug |
Cinéclub L’apparition di 11 sep | Docs
Rabot wo 12 sep
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Raadpleeg vanaf
september de website

Beetje stout,
beetje gevaarlijk
Het B-Movie, Underground & Trash
Film Festival (BUTFF), dat aan

culturele correctheid een broertje
dood heeft, is toe aan de dertiende
editie. Van 29 aug. t/m 2 sept. kunnen liefhebbers van de ruige randen van de cinema weer terecht in
Breda. Dat de MeToo-beweging de
organisatoren aan het denken heeft
gezet, blijkt uit de programmatoelichting, die klinkt als een verdediging: “Het BUT Film Festival heeft
dit jaar besloten in te haken op de
maatschappelijke discussies over
gender, seksualiteit en erotiek, en
besloten op een BUT-achtige manier filmische seks in al haar vormen te vieren: van keiharde porno-classics, tot avant-garde erotica, van films over de geschiedenis
van homoseksualiteit in de media,
tot mooie documentaires over
kinky seks.” Voor wie het nog niet
had begrepen: “Bij BUT is seks en
pornografie plezierig, speels, een
beetje stout, een beetje gevaarlijk,
een beetje kinky en vooral buiten
de norm.
Of die kwalificaties van toepassing zijn op de pornoklassieker
Barbara Broadcast (Radley Metzger, 1977) kan Willem van Batenburg, in 1982 met Pruimenbloesem
de oervader van de Nederlandse
filmporno, in zijn inleiding van de
film misschien uitleggen. De psychologische horrorporno Through
the Looking Glass (Jonas Middleton, 1976) wordt ingeleid door radiomaker en verhalenverteller
Willem de Ridder.
Naast ‘filmische seks in al haar
vormen’ vertoont het BUTFF ook
niet seksueel geladen films, die
‘speels, stout, gevaarlijk en een
tikkeltje gek’ zijn. Zoals de openingsfilm The Theta Girl
(Christopher Bickel, 2017), waarin
een drugsdealer ontdekt dat de
drug die zij verkoopt een akelige
bijwerking heeft als zij haar vrien-

4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

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

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

Heemskerk
4 Filmhuis
Cirkel 1 | 0251‑214 720 | filmhuisheemskerk.nl | Gesloten wegens
verhuizing

Premières 3 Days in Quiberon vanaf
wo 29 aug | 3 Faces vanaf wo 29 aug
| BlackKklansman vanaf wo 29 aug |
Book Club vanaf wo 22 aug | Chavela vanaf do wo 22 aug | Dogman vanaf wo 5 sep | Juliet Naked vanaf do 16
aug | Maria By Callas vanaf wo 12 sep
| La Prière vanaf wo 12 sep | Tampopo
vanaf wo 15 aug | Openluchtfilm Tulipani za 18 aug, 21.30 (Dudokpark)
| Film&Food 3 Days in Quiberon di
20 aug (voorpremière in combinatie
met een heerlijke maaltijd) | Dive-In
Cinema A Bigger Splash za 25 aug |
Sexy Beast za 1 sep | Arts in Cinema
Raphael- Lord of the Arts vanaf vr 17
aug | Zomertoppers Call Me By Your
Name zo 26 en di 28 aug | The Florida Project zo 19 en di 21 aug | Loveless zo 26 en ma 27 aug | Three Billboards, Outside Ebbing Missouri zo
19 en ma 20 aug | Visages, Villages
zo 19 en ma 20 aug | Film By Night op
het Herenplein! The Children Act vr
31 aug, 21.30 | Maria by Callas do 30
aug, 21.30 | Todos Lo Saben za 1 sep,
21.30 | 10 jaar Herenplein: de Publieksfavorieten vanaf zo 9 sep met
o.a. Haar naam was Sarah zo 16 sep
| Il y a longtemps que je t’aime zo 9
sep | The King’s Speech zo 16 sep |
Slumdog Millionaire zo 9 sep

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

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

City Food Film Festival Schumann’s Bar Talks zo 19 aug, 16.00 | wo 22
aug, 19.30
THE MAN WITH THE MAGIC BOX

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

Harderwijk

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

Hoogeveen

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

Haarlem
O.a. verwacht BlacKkKlansman zo
26 aug, 15.15 | wo 29 aug, 21.00 | za
1 sep, 16.00 | Figlia mia do 23 aug
| First Reformed vanaf do 16 aug |
Plaire, aimer et courir vite vanaf do
16 aug | Revenge ma 27 aug, 21.15 |
Tampopo ma 20 en ma 27 aug, 19.00

BUTFF.NL

Heerlen

Don’t Worry, He Won’t get Far on
Foot ma 3 sep, 20.15 | di 4 sep, 14.00
| Gabriel e a montanha zo 9 sep,
20.15 | di 11 sep, 14.00 | Under the
Tree za 8 en ma 10 sep, 20.15 | Buitenvertoning Wild za 1 sep, 21.00

Zomerstop

dinnen vermoord aantreft.
Wie de duivel in al zijn filmvormen wil zien, kan terecht bij de
compilatiefilm Everything is Terrible Presents: The Great Satan! De
filmmakers Lehr Beidelschies en
Nick Maier worstelden zich door
ruim tweeduizend obscure videofilms op zoek naar beelden van satan. Het resultaat is een veelomvattend beeld van de Lord of
Darkness. Natuurlijk ontbreken
ook tijdreisfilms niet. In het Poolse
in de toekomst spelende The Man
With the Magic Box (Bodo Kox,
2017) komt een man na een tijdreis
vast te zitten in de jaren vijftig van
de vorige eeuw. Dat is geen pretje,
want Polen was toen communistisch.
Traditiegetrouw zet het festival
een Belgische regisseur in de
schijnwerper. Deze keer is dat
cultregisseur Roland Lethem, van
wie Bande de cons! (1970) te zien is,
waarin een acteur zijn publiek
zwaar beledigt. Ten slotte vertoont
het festival een retrospectief van
alle korte films van de Canadese
kunstenaar, fotograaf en filmmaker Bruce laBruce.

Hardenberg

Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri di 4 en wo 5 sep

bot vanaf do 6 sep | The Reports on
Sarah and Saleem vanaf do 6 sep |
Tampopo vanaf do 16 aug | Buitenbios Iepen Air Moonlight za 1 sep |
Pride vr 24 aug | Rabot za 25 aug |
De wilde stad vr 31 aug | Seniorenfilm The Guernsy Literary Society
Club do 13 sep | Ôtez-moi d’un doute do 16 aug | Art Beyond Escher Blader Runner (1982) ma 27 aug | Labyrinth ma 17 sep

Hilversum

The Death of Stalin do 30 aug t/m za
1 sep, 20.00 | Nico, 1988 do 16 t/m za
18 aug, 20.00 |
La villa zo 2 sep, 14.00 | ma 3 sep,
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

O.a. verwacht Finding Your Feet |
Foxtrot | The Rider | Buitenfilm Captain Fantastic za 8 sep, 20.30

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

The Bookshop do 27 en vr 28 sep |
Foxtrot di 18 sep | On Chesil Beach
do 13 en vr 14 sep | The Place do 20
en vr 21 sep | So Help Me God di 11 sep
| The Trip to Spain za 8 sep | Under
the Tree di 25 sep

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
3 Days in Quiberon vanaf do 30 aug |
3 Faces vanaf do 30 aug | Figlia mia
vanaf do 13 sep | Grace Jones, Bloodlight & Bami vanaf do 16 aug | Juliet, Naked vanaf do 16 aug | Ra-

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

Don’t Worry, He Won’t Get Far on
Foot di 4 sep | Jeune Femme - Montparnasse Bienvenue di 28 aug |
Klanken van Oorsprong zo 26 aug
| Love, Simon di 21 aug | Western
di 11 sep

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.
Mariska Graveland over
Mekboub, My Love: Canto
Uno in de Filmkrant

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

The Leisure Seeker zo 23 sep | The
Other Side of Hope ma 17 en di 18 sep

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

Floralisplein 69 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30
Finding Your Feet di 28 aug, 20.00
| Jusqu’à la garde di 11 sep, 20.00 |
Lady Bird di 21 aug, 20.00 | Lean on
Pete di 4 sep, 20.00

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

3 Days in Quiberon vanaf do 30 aug
| 3 faces vanaf do 30 aug | BlacKkKlansman vanaf do 30 aug | A casa
tutti bene vanaf do 30 aug | Chavela
vanaf do 23 aug | Dogman vanaf do
6 sep | Figlia mia vanaf do 23 aug |
Grace Jones: Bloodlight and Bami do
16 aug, 19.00 | Plaire, aimer et courir vite vanaf do 16 aug | The Reports
on Sarah and Saleem vanaf do 6
sep | 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)

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613
482 | cinemamiddelburg.nl
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 | Mektoub, My Love: Canto Uno vr 24 t/m zo 26 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

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
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Wereldfilms in Amsterdam
De tijd dat filmtheaters het in de
zomer rustig aan deden, ligt achter
ons. Juist in de zomerperiode hebben veel mensen tijd om films en
filmevenementen te bezoeken.
Filmtheater Rialto begreep dat negen jaar geleden al met als resultaat World Cinema Amsterdam.
Aan het festival, dat van 16 t/m 25
augustus in Rialto wordt gehouden, is in die negen jaar weinig veranderd. Nog steeds richt het zich
op films uit Latijns-Amerika, het
Caribisch gebied, Azië en Afrika,
kent het een competitie- en focusprogramma en zijn er speciale
screenings, Q&A’s en talkshows
met regisseurs.
Het hart van het festival is de
negen films tellende competitie.
Daarin onder meer de openingsfilm
Sir (Rohena Gera, 2018), over de
obstakels bij de liefdesrelatie van
een dienstmeid en een rijke knul.
De regisseur is bij de vertoning aanwezig. Ook in de competitie Jafar
Panahi’s 3 Faces, waarin de regisseur met een vrouw naar haar geboortedorp reist om uit te zoeken
waarom zij geen actrice mocht

worden. Verder in de competitie:
het Zuid-Koreaanse Burning (Lee
Chang-dong), het Zuid-Afrikaanse
Five Fingers for Marseille (Michael
Matthews), het Chinese Girls Always Happy (Yang Mingming), het
Venezolaanse La soldedad (Jorge
Thielen Armand), het Paraguyaanse Las herederas (Marcelo Martinessi), het Braziliaanse Liquid
Truth (Carolina Jabor) en het Tunesische Weldi (Mohamed Ben Attia).
Het focusprogramma staat onder de titel Cine Cuba in het teken
van de Cubaanse cinema. Te zien
zijn zeventien korte, middellange

| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl

mer et courir vite vanaf do 16 aug |
La prière vanaf do 13 sep | The Reports on Sarah and Saleem vanaf do
6 sep | Sir vanaf do 20 sep | Tampopo
vanaf do 16 aug | What Will People
Say vanaf do 20 sep | ZenZondag A
Mindful Choice zo 19 aug, 11.30 | Buitenbios Absolutely Fabulous: The
Movie vr 24 aug, 21.15 | The Angel’s
Share di 21 aug, 21.15 | Cocktail wo
22 aug, 21.15 | The Great Gatsby za
25 aug, 21.15 | Retour en Bourgogne
do 23 aug, 21.15 | Roze Film Marvin
ou la belle éducation 28 aug, 21.30 |
Filmcursus Premières met inleiding
en nagesprek/ filmanalyse ma 10 en
ma 24 sep, 19.30 | Film & gesprek
The Children Act ma 24 sep, 19.30 |
FilmOntbijt Elke zo ontbijt en film,
11.00 | Sneaky Tuesday Voorpremière di 4 sep | Filmkring Premières met
korte inleiding do 6, do 11, do 20 en
do 25 sep, 12.00 | LUXdocs Rabot wo
12 sep, 15.30 | Cult/Horror Double
Bill The Johnsons & Xangadix Lives!
vr 14 sep, 21.00 | Gelders DOEK Eerste editie. Platform voor lokale filmmakers uit Gelderland met korte
films van lokale makers wo 19 sep |
De Nederlandse Filmnacht vr 28 sep

Cargo do 6 sep, 20.00 | The Killing
of a Sacred Deer do 20 sep, 20.00 |
Visages, Villages do 13 sep, 20.00 |
Wonderstruck do 27 sep, 20.00

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl
Remains of the Day do 13 sep, 19.30

Nijmegen
4 Filmhuis O42
Oranjesingel 42 | 024 303 1111 |
filmhuiso42.nl

Premières 3 Tage in Quiberon do 30
aug | Dawson City: Frozen Time do 6
sep | Menashe do 16 aug | Rey do 23
aug | Verwacht Hot Country, Cold
Winter do 20 sep | Tesnota (Closeness) do 27 sep | Nog te zien The
Cakemaker | Disobedience | Jeune Femme | Tiere | Les uns et les autres | Special Every Sunday: English
language or subtitled film | Special Kies je eigen film! In aug, ma en di,
19.00 | Summer Daze Tangofilms +
Tangodansen do 23 aug, 11.00 | vr 24
aug, 15.00 | Romy Schneider-avond
3 Tage in Quiberon (voorpremière)
za 25 aug | Sneak Preview di 4 sep,
20.30 | Tegenlicht Meetup di 18 sep,
19.00 | JO42 Filmclub voor Jongeren
vr 28 sep, 19.00
4 Lux

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

Premières 3 Faces vanaf do 30 aug |
Benzino (Loveling) vanaf do 23 aug
| BlacKkKlansman vanaf do 30 aug
| Book Club vanaf do 23 aug | A casa
tutti bene vanaf do 30 aug | Catacombe vanaf do 13 sep | Chavela vanaf do 23 aug | The Children Act
vanaf do 20 sep | Dogman vanaf do
6 sep | Figlia mia vanaf do 23 aug
| I Am Not a Witch vanaf do 13 sep
| Journeyman vanaf do 6 serp | Living the Light vanaf do 20 sep | Maria by Callas vanaf do 13 sep | McQueen vanaf do 27 sep | Plaire, ai-

en lange films. Laura van Zuylen
schreef er vorige maand in de Filmkrant al over. Zij zag in het programma gedreven, talentvolle makers, die serieuze onderwerpen op
onorthodoxe wijze behandelen,
maar die ook lijden onder politieke
repressie: “Bij allemaal sluimert
een gevoel van verstikking.”
Het onderdeel Special Screenings bevat negen bijzondere premières van films, waarvan sommige later dit jaar in de filmtheaters te
zien zijn. Natuurlijk ontbreken ook
de traditionele openluchtvertoningen niet. Er zijn films te zien in
de tuin van het Tropenmuseum, op
het Marie Heinekenplein en in het
Vondelpark Openlucht Theater.
WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

BURNING

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Lion ma 24 sep

groene-engel.nl

The Death of Stalin zo 26 t/m di 28
aug, 20.30 | ma 27 aug ook 16.00 |
Under the Tree zo 19 t/m di 21 aug,
20.30 | ma 20 aug ook 16.00 | Buitenbios A ciambra do 16 aug, 21.30
| The Florida Project vr 7 sep, 20.30
| I, Daniel Blake do 23 aug, 21.30 |
The Leisure Seeker do 6 sep, 20.30
| The Light Between Oceans do 13
sep, 20.30 | Loving Vincent vr 31
aug, 20.30 | Song to Song do 30 aug,
21.15 | Vele hemels boven de zevende vr 24 aug, 21.15 | The Zookeeper’s
Wife vr 17 aug, 21.30

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

Adrift do 16 aug, 20.15 | Mama Mia!
Here We Go Again do 30 aug, 20.15 |
Que dios nos perdone do 6 sep, 20.15
| Utøya 21.juli do 23 aug, 20.15 | Halderbergse Cultuurmaand: In Europa The Place do 13 sep, 20.15 | Den
Skyldige do 20 sep, 20.15

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

Bankier van het verzet di 4 en wo
5 sep , 20.00 | The Guernsey Literairy Society di 18, 20.00 | wo 19
sep, 15.00 | Jusqu’ à la garde di 25
sep, 20.00 | Sweet Country wo 19
sep, 20.00

The Death of Stalin vr 14 sep, 20.30
| zo 16 en di 18 sep, 13.30 | Finding
Your Feet di 4 sep, 13.30 en 20.30 |
Foxtrot vr 28 sep, 20.30 | Gabriel e a
montanha vr 21 en za 22 sep, 20.30
| Homecoming (1945) za 15 en di 18
sep, 20.30 | A Man of Integrity za
29 sep, 20.30 | Tully di 25 sep, 13.30
en 20.30 | Under the Tree za 8 sep,
20.30 | Vrienden Voorstelling Lean
on Pete vr 7 en di 11 sep, 20.30 | di 11
sep ook 13.30

Oss

Roermond

4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 |

4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfa-

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

briek.nl

20.30 | The Trip to Spain vr 24 en
za 25 aug, 20.30 | Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri vr 24 en za
25 aug, 21.00 | Tulipani vr 17 en za 18
aug, 21.00

The Bookshop vanaf do 16 aug | La
ch’tite famille vanaf do 6 sep | Don’t
Worry, He Won’t Get Far on Foot
vanaf 16 aug | Gabriel e a montanha vanaf 16 aug | Jeune femme vanaf 16 aug | The Last Son vanaf do 30
aug | On Chesil Beach vanaf 23 aug
| The Place vanaf do 30 aug | Utøya
22. Juli vanaf do 30 aug | Buitenfilm
Burnt za 18 aug (locatie: Prins Bernardstraat) | Gay Special My Big Gay
Italian Wedding di 4 sep

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30
Breathe di 4 sep, 20.30 |
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70

Rotterdam

Oscar film 1 di 11 sep, 20.00 | Oscar
film 2 di 18 sep, 20.00

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

Sittard

O.a. verwacht BlacKkKlansman
vanaf do 30 aug | Crazy Rich Asians
vanaf do 16 aug | Dogman vanaf do
6 sep | Journeyman vanaf do 6 sep |
Revenge vanaf do 23 aug | Tampopo
vanaf do 16 aug |
The Bodyguard do 16 aug | A Summer With Studio Ghibli Arrietty zo
9 sep | Castle in the Sky vr 17 aug |
The Cat Returns zo 2 sep | Grave of
the Fireflies zo 19 aug | Howl’s Moving Castle di 4 sep | Kiki’s Delivery Service vr 24 aug | My Neighbor
Totoro di 21 aug | Porco Rosso zo 26
aug | Princess Mononoke di 28 aug |
Spirited Away vr 31 aug | Tales from
Earthsea vr 7 sep | The Wind Rises
di 11 sep | Captain Chaos: The Films
of Terry Gilliam Fear and Loathing
in Las Vegas wo 22 aug | The Fisher
King za 18 aug | Twelve Monkeys ma
20 aug | IFFR KINO – Special Edition Rey + Q&A regisseur wo 22 aug
| Femmes Fatales Haute Tension +
Revenge za 25 aug | Back to Black
Across 110th Street za 1 en wo 5 sep
| Black Caeser za 8 en wo 12 sep |
Cry-Baby Cinema Christopher Robin
vr 7 sep | TENT Academy Awards za
8 sep | Breakfast at KINO Sir zo 9 sep
4 Lantaren Venster

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

O.a. verwacht Benzinho (Loveling)
vanaf do 23 aug | A casa tutti bene
vanaf do 30 aug | Dogman vanaf do
6 sep | Figlia mia vanaf do 23 aug | I
Am Not a Witch vanaf do 13 sep | Juliet, Naked vanaf do 16 aug | Maria by Callas vanaf do 13 sep | McQueen vanaf do 27 sep | Plaire, aimer et courir vite vanaf do 16 aug |
Rabot vanaf do 6 sep | The Reports
on Sarah and Saleem vanaf do 6 sep
| What Will People Say vanaf do 20
sep | Arts in Cinema Van Gogh: Of
Wheat Fields and Clouded Skies vr
17 aug, 14.15 | Drive-in Cinema A Bigger Splash vr 24 aug, 21.00 | Voorpremière 3 Faces zo 26 aug, 19.30 |
Gay & Lesbian Summer Film Festival Nina di 4 sep, 19.10

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

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

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.
Sasja Koetsier in de
Filmkrant

Call Me By Your Name t/m za 25
aug | La Ch’tite famille vanaf 30
aug | Don’t Worry, He Won’t Get Far
On Foot do 6 sep t/m wo 3 okt | La
Holandesa t/m wo 29 aug | Lumière
l’ aventure commence za 8 sep 13.45
| The Mercy vr 31 aug t/m wo 19 sep
| Oh Lucy! do 30 aug t/m wo 12 sep |
On Chesil Beach t/m wo 22 aug | he
Place do 6 sep t/m zo 23 sep | The
Trip to Spain t/m wo 29 aug | Utøya
22. Juli t/m wo 5 sep | Western t/m
wo 22 aug | Voorpremière The Children Act za 8 sep 16.15 | Kunstbende
Filmtalenten presenteren werk za 8
sep 16.00 | Introductie Filmcursus
Crime door Jan Salden za 8 sep 15.30

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

Aus dem Nichts di 25 sep | Foxtrot
di 4 sep | I, Tonya di 11 sep | Sweet
Country di 18 sep

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

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

(Nog) te zien L’Atelier | BlacKkKlansman | Book Club | Grace Jones Bloodlight and Bami | The Happy
Prince | Klanken van Oorsprong | The
Man Who Killed Don Quixote | Den
Skyldige | Whitney | Filmsalon Il Colore Nascosto delle Cose | Pride

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

Zomerstop

Don’t Worry, He Won’t Get Far on
Foot do 30 aug | Finding Your Feet do
23 aug | Lean on Pete do 13 sep | Tully do 6 sep

Schiedam

Utrecht

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

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

Lean on Pete vr 17 en za 18 aug,

Premières 3 Days in Quiberon vanaf do 30 aug | Chavela vanaf do 23
aug | Figlia mia vanaf do 23 aug | Rabot vanaf do 6 sep | The Reports on
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Saleem And Sarah vanaf do 6 sep |
Tampopo vanaf do 16 aug | Verwachte voorpremière What Will People Say | Prolongaties 3 Days In Quiberon | 3 Faces | Cinema Buiten op
historische locaties 2001 A Space
Odyssey - Vliegbasis Soesterberg za
15 sep | The Beguiled - Kasteel Amerongen za 8 sep | Cest la Vie - Huis
Doorn do 16 aug | Le fabuleux destin
d’Amelie Poulain - Paleis Soestdijk
do 23 aug | La Grande Bellezza - Paleis Soestdijk za 25 aug | Hugo - Het
Spoorhuis Vinkeveen vr 7 sep | La La
Land - De Rechtbank - Het Utrechts
Archief vr 17 aug | Leaning into the
Wind - Museum Oud-Amelisweerd
do 30 aug | Phantom Thread - Paleis Soestdijk wo 22 aug | Retour en
Bourgogne - Fort Jutphaas za 25
aug | Tampopo - Metaal Kathedraal
zo 19 aug | Tango Libre - Fort aan de
Klop zo 2 sep | Victoria & Abdul - Paleis Soestdijk vr 24 aug | De Wilde
Stad - Fort Lunet IV zo 26 aug | Jubileum festival 45 jaar ’t Hoogt Jubileum Sneak do 6 sep, 21.00 | Reünie (oud-)medewerkers vr 7 sep,
16.00 | A Girl Walks Home Alone At
Night vr 7 sep, 21.00 + live muziek
van The Black Heart Rebellion | Animatieworkshop (Leeftijd: 5-9 jaar)
za 8 sep, 12.00 | Filmquiz Dwars za
8 sep, 20.00 | Filmmarathon za 8
sep, 22.00 uur: Jesus Christ Superstar | 00.15 uur: The Exorcist | 03.00
uur: Don’t Look Now | 05.30 uur Surprisefilm | Maria by Callas zo 9 sep,
12.00 (met Live Opera) | Frankenstein (met filmconcert) zo 9 sep,
16.00 | Randprogramma Cineville’s
Celebrity Twister | Live Muziek – Bagheera | Hapjes en drankjes | Expo
45 jaar ’t Hoogt | Overdracht archief |
Singer Songwriters
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
O.a. verwacht Benzinho (Loveling)
do 23 aug | BlacKkKlansman do 30
aug | A Casa Tutti Bene do 30 aug |
Dogman do 6 sep | Figlia mia do 23
aug | Journeyman do 6 sep | Juliet,
Naked do 16 aug | McQueen do 27
sep | Plaire, Aimer et Courir Vite do
16 aug | Tampopo do 16 aug | Special
Release Mandy vr 14 sep
4 Springhaver 1 en 2

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
springhaver.nl | Raadpleeg de website voor het wekelijkse programma
O.a. verwacht Benzinho (Loveling)
do 23 aug | BlacKkKlansman do 30
aug | A Casa Tutti Bene do 30 aug |
Dogman do 6 sep | Figlia mia do 23
aug | Journeyman do 6 sep | Juliet,
Naked do 16 aug | McQueen do 27
sep | Plaire, Aimer et Courir Vite do
16 aug | Tampopo do 16 aug | Special
Release Mandy vr 14 sep

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

Mama Mia Here We Go Again ma 10
en di 11 sep | The Mercy ma 17 sep |
Redbad ma 24 sep

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

Ronald Rovers in de
Filmkrant

lin ma 3 sep, 15.00 | Moonlight ma
17 sep, 15.00 | The Phantom Thread
ma 20 aug, 15.00 | Sage femme di 11
sep, 20.15 | Special Sherlock Jr. wo
22 aug, 20.15 (stomme film met live
pianomuziek) | Boek & Film Dorst
ma 3 sep, 19.30 (met inleiding en
nagesprek) | City Food & Film Festival Constructing Albert, Ramen
Heads en Schumann’s Bar Talk zo 23
sep, 16.30

Woerden

t/m zo 19 aug | Mamma Mia! Here We
Go Again di 28 aug (voorpremière) |
The Mercy do 16 t/m ma 20, do 23,
vr 24 en zo 26 aug | The Third Murder do 16 t/m di 21 en vr 24 t/m zo 26
aug | The Trip to Spain do 16 t/m zo
19 en wo 22 aug | Voyage of Time: Life’s Journey za 18, zo 19, di 21, wo 22,
za 25 en zo 26 aug | Zaanse Zomergasten Retour en Bourgogne wo 12
sep, 19.30 Filmkeuze van culinair
journalist en schrijver Onno Kleyn
(met proeverij en boekverkoop) | La
vita è bella wo 29 aug, 19.30 Filmkeuze van schrijversduo Bettina Drion en Hans van den Pol (met signeersessie)

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

Zaltbommel

The Bookshop vr 31 aug en za 8 sep,
20.15 | zo 2, do 6 en di 11 sep, 14.30 |
di 4 sep, 10.30 | The Death of Stalin
vr 17 aug, 14.30 | Escher: het oneindige zoeken do 23, ma 27 en wo 29
aug, 20.15 | La Holandesa za 18 en, di
28 aug, 20.15 | di 21, vr 31 aug 14.30
| Gabriel e a montanha vr 24, zo 26
aug, zo 2, di 4 sep, 20.15 | di 28 aug,
14.30 | Lean on Pete wo 5, vr 7 en di
11 sep, 20.15 | zo 9 sep 14.30 | The
Leisure Seeker zo 19 aug, 20.15 | ma
27 aug, 14.30 | Love, Simon do 6 en
ma 10 sep, 20.15 | ma 10 sep, 14.30 |
di 11 sep, 10.30 | Mamma Mia! Here
We Go Again do 30 aug, za 1 en zo 9
sep, 20.15 | di 4, vr 7 en wo 12 sep,
14.30 | Médecin de campagne do 16,
zo 19 en wo 29 aug, 14.30 | The Mercy
ma 20, vr 24, do 30 aug 14.30 | do 16,
vr 17, di 21, za 25 aug 20.15 | My Generation ma 20, wo 22 aug 20.15 | di
28 aug 10.30 | On Chesil Beach di 21
aug, 10.30 | wo 22, do 23 aug en ma
3 sep, 14.30 | Les uns et les autres zo
26 aug, 14.30

Venlo

Verwacht in sep Don’t Worry, He
Won’t Get Far On Foot | Marvin ou la
belle éducation | The Road to Mandalay | Utøya 21. juli

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

Winterswijk

La Ch’tite Famille 20 sep t/m wo 3
okt | Festival Express do 30 aug t/m
wo 5 sep | Foxtrot do 6 sep t/m wo 19
sep | Klanken van oorsprong do 30
aug t/m wo 12 sep |The Last Son do
30 aug t/m wo 5 sep | My Generation
do 30 aug t/m wo 12 sep | Oh Lucy!
do 13 sep t/m wo 26 sep | On Chesil Beach do 6 sep t/m wo 19 sep | La
Piscine do 30 aug t/m wo 5 sep | The
Place 20 sep t/m wo 3 okt | Western
20 sep t/m wo 3 okt | Exhibition on
Screen David Hockney do 13 sep t/m
wo 19 sep

Disobedience
maakt de indruk
plichtsgetrouw de
juiste knoppen in
te drukken om ons
het verhaal over
deze twee vrouwen te kunnen
vertellen. Dat verschil lijkt klein,
maar het doet ertoe. In de eerste
variant ben je een
filmmaker. In de
tweede vertel je
een verhaaltje
met beelden.

wesopa.nl | Aanvang: 20.30

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

Vlissingen
4 Cine City
Spuikomweg 1 | cinecity.nl

O.a. verwacht BlacKkKlansman ma
27 aug

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

L’atelier do 23 en vr 24 aug, 20.00
| zo 26 aug, 15.30 | Escher: het oneindige zoeken za 1 sep, 20.00 | The
Mercy vr 17 en za 18 aug, 20.00| zo
19 aug, 15.30 | Ocean’s 8 do 16 aug,
20.00 | Tampopo do 30 en vr 31 aug,
20.00 | zo 2 sep, 15.30 | Zomerreprise The Post za 25 aug, 20.00 | Opera
Carmen za 8 sep, 20.00

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

Amy wo 26 sep, 19.45 | Book Club vr
21 em za 22 sep, 19.45 | zo 23 sep,
14.00 | di 25 sep, 20.15 | The Bookshop vr 7 en di 11 sep, 20.15 | zo 9
sep, 15.00 | Crazy Rich Asians za 29
sep, 19.45 | zo 30 sep, 15.00 | Klanken van oorsprong di 18 sep, 19.45 |
Mamma Mia! Here We Go Again vr 7
en za 8 sep, 19.45 | zo 9 sep, 14.30 |
The Mercy di 4 sep, 19.45 | On Chesil Beach vr 14 en di 18 sep, 20.15 | zo
16 sep, 15.00 | The Place di 11 sep,
19.45 | Redbad za 1 sep, 19.45 | zo 2
sep, 14.00 | Den Skyldige (The Guilty) vr 14 sep, 19.45 | The Trip to Spain
za 1 en di 4 sep, 20.15 | Whitney di 25
sep, 19.45

4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

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

Foxtrot di 11 sep, 18.30 en 21.00 | Tully di 4 sep, 18.30 en 21.00

Verwacht Alpha 3D do 30 aug | Book
Club do 23 aug | A casa tutti bene di
18 sep | Catacombe do 13 sep | Crazy
Rich Asians do 16 aug | Doris do 20
sep | The Equalizer 2 do 16 aug | Johnny English Strikes Again do 20 sep |
Peppermint do 6 sep

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

Zaandam

Zeist

4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
| Reserveren via belbios | de-fabriek.nl ? Raadpleeg de website
voor het actuele programma

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

The Happy Prince do 23 t/m ma 27
aug | Klanken van oorsprong vr 17

O.a. verwacht The Death of Sta-

Veertien keer Hitchcock
Als hij nog had geleefd, zou Alfred
Hitchcock op 13 augustus 119 jaar
zijn geworden. Maar ook de Master
of Suspense was gewoon een sterfelijk mens en stierf op zijn tachtigste. Zijn films leven voort. Misschien niet meer als de nagelbijtende thrillers die ze bij verschijnen waren, maar wel als fijne nostalgie naar een tijd dat makers van
griezelfilms het suggereren van
rampspoed belangrijker vonden
dan het zo expliciet mogelijk tonen
ervan. “There is no terror in the
bang but in the anticipation of it”,
merkte Hitchcock ooit op. Geen
machtiger wapen voor filmmakers
dan de verbeelding van gruwelen
in het hoofd van de kijker. Iemand
als Michael Haneke begreep de les
van Hitchcock uitstekend. Zie
Funny Games.
Wie nog eens wil zien hoe
meesterlijk Hitchcock met de verwachting en de verbeelding van de
kijker speelt, kan van 13 t/m 30
september in Lab111 terecht. Het
filmtheater vertoont onder de titel

Wageningen

Summer of Suspense veertien

films van de Brit, die tussen 1925
en 1976 86 films maakte. Te zien
zijn The 39 Steps (1935), The Lady
Vanishes (1938), Rebecca (1940),
Shadow of a Doubt (1943), Rope
(1948), Strangers on a Train (1951),
Rear Window (1954), To Catch a
Thief (1955), Vertigo (1958), North
by Northwest (1959), Psycho
(1960), The Birds (1963), Marnie
(1964) en Frenzie (1972). Dat zes
films uit de jaren vijftig komen, is
begrijpelijk, want in dat decennium maakte Hitchcock zijn beste
films. Hitchcock was een briljant
regisseur, maar geen acteursvriend. Acteurs beschouwde hij als
filmmateriaal en niet als mensen
met wie je rekening moest houden.
Zoals hij het in een berucht citaat
formuleerde: “Ik heb nooit gezegd
dat acteurs vee zijn. Wat ik heb gezegd is dat alle acteurs als vee behandeld zouden moeten worden.”
Duidelijk ook geen groot dierenliefhebber, Hitchcock.
LAB111.NL

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

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

Book Club di 25 sep, 14.00 | za 29
sep, 20.00 | A casa tutti bene di 18
sep, 14.00 | zo 23 sep, 20.00 | Escher: het oneindige zoeken zo 2
sep, 20.00 | Gabriel e montanha vr
17 aug, 20.00 | Garden of Life wo 19
sep, 20.00 | Happy Prince di 11 sep,
14.00| zo 16 sep, 20.00 | Jeune femme vr 31 aug en ma 3 sep, 20.00
| Mamma Mia! Here We Go Again
za 1 sep, 20.00 | di 4 sep, 14.00 |
Mektoub, My Love. Canto uno do 13
en vr 21 sep, 20.00 | The Mercy do 16
en zo 19 aug, 20.00 | di 21 aug, 14.00 |
Ocean’s 8 do 23 en za 25 aug, 20.00
| On Chesil Beach za 18 aug, 20.00 |
Park ma 17 en do 20 sep, 20.00 | Que
Dios Nos Perdone ma 10 en za 15 sep,
20.00 | Show Dogs zo 19 aug, 14.00
| wo 29 aug, 14.30 | Stormvloed in
de Schelphoek za 22 en ma 24 sep,
20.00 | vr 28 sep, 19.00 en 21.00 |
Tampopo do 27 en zo 30 sep, 20.00
| Under the Tree vr 24 en do 30 aug,
20.00 | La villa vr 14 sep, 20.00

Zoetermeer

4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Venster) | moview.nl | Raadpleeg de site
voor het actuele programma

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

O.a. verwacht The Cleaners vanaf do 30 aug

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

Gabriel e a montanha di 4 sep | The
Mercy di 18 sep | November di 11 sep

Zevenaar

THE LADY VANISHES

Au revoir là-haut di 18 sep, 15.00
en 20.00 | The Death of Stalin di 28
aug, 20.00 | Film Stars Don’t Die in
Liverpool zo 26 aug, 15.00 | The Guernsey Literary Society di 11 sep,
15.00 en 20.00 | Kenau di 25 sep,
20.00 | The Lost Weekend zo 30 sep,
15.00 | Tully di 25 sep, 15.00 | Under
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Bussum

| za 25 aug, 13.30 | wo 29 aug, 14.45
| Peuterfilm Rita & Krokodil 2 vr 24
16.00 | zo 26 15.45 | Verwacht in sep
Incredibles 2 6+ | Pluisje 4+

4 Filmtheater Voorschoten

First Reformed 							
11111
Grace Jones: Bloodlight and Bami 							 11111
The Happy Prince 							
11111
Kings 							
11111
Mektoub, My Love: Canto Uno 							 11111
Menashe 							
11111
Mission: Impossible - Fallout							
11111
The Man Who Killed Don Quixote 							 11111
Park 							
11111
El presidente 							
11111
The Place 							
11111
Que dios nos perdone 							 11111
The Road to Mandalay 							 11111
Skyscraper 							
11111
Den skyldige 							
11111
Takara — La nuit où j’ai nagé 							 11111
Tangerine 							
11111
Tiempo compartido 							
11111
Time Trial 							
11111
Under the Silver Lake 							 11111
Whitney 							
11111
Winter Brothers 							
11111
is matig |

is slecht |

Het ongelooflijke verhaal van de
mega grote peer 6+ za 18, zo 19, di 21,
do 23 en za 25 aug, 13.30 | ma 20, wo
22, vr 24 en wo 29 aug, 15.30 | Show
Dogs 6+ za 18, di 21m do 23 en za 25
aug, 15.30 | ma 20, wo 22, vr 24, zo
26, wo 29 aug en zo 2 sep, 13.30

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT

Disobedience 							
11111

is redelijk |

Casper & Emma maken theater 6+
Elke zo in sep | De Dieren uit het Hakkebakkebos 4+ za 8 sep 13.30

Voorschoten

L’atelier							
11111

is goed |

4 Filmhuis De Domijnen

Incredibles 2 6+ zo 9 sep, 14.00 |
PeuterBios Op Stap Met Dick Scheele zo 16 sep, 10.30

Ant-Man and the Wasp 							 11111

is zeer goed |

Sittard

4 Filmhuis vanBeresteyn

Berend Jan
Bockting

Het ongelooflijke verhaal van de
mega grote peer 6+ vr 17 aug, 15.45

Het ongelooflijke verhaal van de
mega grote peer 6+ vanaf do 16 aug

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

is niet gezien

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

Delft
4 Filmhuis Lumen
De kleine heks 6+ vanaf 2 sep | Mini
en de muggen 4+ vanaf 2 sep | Het

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

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

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

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

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

NRC Handelsblad

4 Filmhuis Bussum

Premières BlacKkKlansman vanaf do 30 aug | Book Club vanaf do 23
aug | A casa tutti bene vanaf do 30

4 Slieker Film

Coen van Zwol

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

Leeuwarden

Algemeen
Dagblad

Zwolle

Nog te zien en/of verwacht De kleine heks 6+ | Kubo en het magische
zwaard 8+ | Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer 6+ |
Peuterfilm Rita en Krokodil 2

Nog te zien Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer 6+ |
Peuterfilm Rita en Krokodil 2
4 RKZ Bios

Ab Zagt

4 Focus Filmtheater

4 Filmhuis De Keizer

De Filmkrant/
Trouw

Arnhem

Deventer

Ronald Rovers

Het ongelooflijke verhaal van de
mega grote peer 6+ do 16 aug t/m
zo 2 sep | Het zakmes 6+ do 16 aug
t/m zo 2 sep

ongelooflijke verhaal van de mega
grote peer 6+ t/m 26 aug | Peuterfilm Rita & Krokodil 2 t/m 26 aug

Veendam

NRC Handelsblad

4 Filmtheater/Podium Gigant

Dana Linssen

Apeldoorn

Trouw

(Nog) te zien Trio - De jacht op een
legendarische schat 9+ | Peuterfilm
Rita & Krokodil 2

Belinda van de
Graaf

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Cinema.nl/VPRO

Amersfoort

deel van haar afscheidstournee. Al
in 1965 was ze gestopt, maar acht
jaar later liet ze zich overhalen om
nog één keer op wereldtournee te
gaan. Vier jaar later stierf Callas
aan een hartaanval in haar Parijse
appartement. Het Jubileum Festival
vertoont de voorpremière van de
documentaire Maria by Callas
(Tom Volf), die naar het tragische
leven van Callas kijkt vanuit haar
perspectief. De film wordt muzikaal
ingeleid door het Klein Opera Koor
Wilhelminapark. Ook vertoont het
festival de oerversie uit 1931 met
Boris Karloff van de griezelklassieker Frankenstein. Musicus Kevin
Toma en foley-artist Ronnie van
der Veer voeren live een nieuwe
score uit bij de film. Ten slotte: wie
zich wil verdiepen in de geschiedenis van ’t Hoogt moet de jubileumtentoonstelling in het Utrechts Archief bezoeken. Op naar de volgende 45 jaar!
HOOGT.NL

Gerhard Busch

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.

Het Parool

2001: A Space Odyssey (50th Anniversary) ma 10 en wo 12 sep, 20.00
| The Big Lebowski vr 24 aug, 17.00 |
za 25 aug, 21.00 | ma 27 aug, 20.00
| The Bookshop do 16, zo 19 en wo 22
aug, 20.00 | za 18 aug, 21.00 | Dorst
ma 3 sep. 20.00 | Fanfare vr 7 sep,
20.00 | Homecoming (1945) zo 9 en
di 11 sep, 20.00 | Lean on Pete vr 31
aug, 20.30 | wo 5 sep, 20.00 | Loving
Vincent vr 17 aug, 17.00 | za 18 aug,
18.30 | di 21 aug, 20.00 | Marvin ou la
belle éducation do 6 sep, 15.00 | za
8 sep, 21.00 | Mozart in Love do 30
aug, 15.00 | za 1 sep, 18.30 | My Generation vr 24 aug, 20.30 | zo 26 en
di 28 aug, 20.00 | On Chesil Beach
do 30 aug, di 4 en do 6 sep, 20.00 |
za 1 sep, 21.00 | za 8 sep, 18.30 | 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
| Western vr 31 aug, 17.00 | zo 2 sep,
20.00

in de marathon is een surprisefilm.
Er is nog een surprisefilm uit
1973, te zien in de Jubileum Sneak.
Een hoogtepunt is ook de live begeleiding door de Belgische band
The Black Heart Rebellion van de
vampierenwestern A Girl Walks
Home Alone at Night van de
Iraans-Amerikaanse Ana Lily
Amirpour. Onder de titel Filmquiz
Dwars (“de meest dwarse filmquiz
van Nederland”) kan iedereen zijn
filmkennis testen. De quiz wordt
gepresenteerd door documentairemaker Gwen Jansen. Onder anderen Barry Atsma en vlogger Enzo
Knol leveren een bijdrage.
1973 was niet alleen door de oprichting van ’t Hoogt een mooi jaar.
Op 11 december gaf Maria Callas in
Amsterdam een concert als onder-

Jos van der Burg

Jeugdfilm

Filmtheater ’t Hoogt bestaat 45
jaar en viert dat van 6 t/m 9 september met een uitbundig Jubi
leum Festival, dat bestaat uit
voorpremières, een filmmarathon
met vier klassiekers, een filmquiz
en live muziek. Er gebeurde veel in
oprichtingsjaar 1973: oorlog tussen Israël en de omringende Arabische landen, er raasde een storm
over Nederland en Ajax won de
Europa Cup, maar de belangrijkste
gebeurtenis in Utrecht was de oprichting van ’t Hoogt. Het was het
begin van een turbulente filmhuisgeschiedenis in een kruip-doorsluip-door-pand, die wat het
filmtheater betreft aan het einde
van dit jaar tot een einde komt. Het
Utrechts Monumentenfonds, de
eigenaar van het pand, heeft andere plannen met het gebouw, zodat
het filmtheater moet verhuizen.
Waar naartoe is nog onduidelijk.
Maar eerst wordt er gefeest. Zoals met de filmmarathon in de
nacht van 8 op 9 september. Te
zien zijn vier klassiekers uit 1973:
de enorme hippie/relihit Jesus
Christ Superstar (Norman Jewison), de duiveluitdrijvingshit
The Exorcist (William Friedkin) en
de arthouseklassieker Don’t Look
Now (Nicolas Roeg). De vierde film

De Groene
Amsterdammer

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

Jubileum Festival ’t Hoogt

Basje Boer

Zutphen

aug | Chavela vanaf do 23 aug | Dogman vanaf do 6 sep | Figlia mia vanaf do 23 of vanaf do 30 aug | I Am
Not a Witch vanaf do 13 sep | Journeyman vanaf do 6 sep | La prière
vanaf do 13 sep | The Reports on Sarah and Saleem vanaf do 6 sep

de Volkskrant

the Tree di 21 aug, 20.00 | La villa di
4 sep, 15.00 en 20.00 | Openluchtfilm The Cakemaker do 23 aug, 21.30
| Tampopo vr 24 aug, 21.30

11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
11111
11111
112311
11111
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111231
11111
11111
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Don Terry Gilliam Quichote

Lezersacties augustus/september

Je kunt je ook te veel inleven in een
personage want soms lijkt het erop
dat Terry Gilliam zich volledig met
Don Quichote vereenzelvigt. Het
verhaal is bekend: al in 1990 wilde
de regisseur en voormalig lid van
Monty Python Cervantes’ roman
verfilmen, maar door tegenslagen
(windhoos, zieke hoofdpersoon)
duurde het ruim vijfentwintig jaar
voordat de film er vorig maand met
The Man Who Killed Don Quixote
kwam. Op de valreep betoonde
Gilliam zich nog even een ware erfgenaam van Don Quichote door
een hopeloos proces tegen de Portugese coproducent Paolo Branco
over de filmrechten te beginnen.
Als passend einde van zijn lange
Don Quichote-obsessie verloor
Gilliam de rechtszaak kansloos.
Onder de treffende titel Captain
Chaos vertoont Kino in Rotterdam
ter gelegenheid van de uitbreng
van The Man Who Killed Don
Quixote de vier beste films van Gil-

Lady Bird

liam. Het kafkaëske retro-scifi
meesterwerk Brazil was eerder
deze maand te zien, maar de andere drie kunnen nog worden bezocht. In het moderne sprookje
The Fisher King (1991) speelt Jeff
Bridges een man, die door een fout
in het verleden in een diepe depressie raakt. De vriendschap met
een dakloze fantast, de betreurde
Robin Williams, helpt hem er bovenop. In 12 Monkeys (1995) heeft
een virus dat in 1996 actief werd,
in 2035 bijna de hele wereldbevolking uitgeroeid. Als Bruce Willis
terug in de tijd wordt gestuurd om
informatie over het virus te vergaren, belandt hij per ongeluk in
1990, wat niet zonder gevolgen
blijft. Fear and Loathing in Las Vegas (1996) is de verfilming van
Hunter S. Thompsons legendarische verslag van een door drugs
hallucinerende sportjournalist, die
in de krochten van de Amerikaanse
KINO.NL
Droom belandt.

12 MONKEYS

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Casper & Emma maken theater 6+
zo 16 sep, 15.30 | Incredibles 2 6+ zo
2 sep, 15.00 | Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer 6+ zo
23 sep, 14.30

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee

zo 2 en wo 5 sep, 14.30 | Incredibles
2 6+ wo 22 aug, zo 2 en wo 5 sep,
14.30 | De kleine heks 6+ wo 19 en wo
26 sep, 14.30

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Het ongelooflijke verhaal van de
mega grote peer 6+ wo 5 sep, 15.00
| Peuterfilm Rita & Krokodil 2 wo 12
sep, 15.00

Hotel Transsylvanië 3 6+ wo 22 aug,

MrMOVIE EN DE FILMKRANT PRES

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.
Alexander Zwart over Grace
Jones: Bloodlight and Bami in
de Filmkrant

Christine
‘Lady Bird’
McPherson
(Saoirse
Ronan, Atonement) zet
zich af tegen
haar eigenzinnige moeder (Laurie
Metcalf, The
Big Bang Theory), een hardwerkende verpleegster uit Sacramento
die de eindjes aan elkaar probeert
te knopen. Maar ze lijkt meer op
haar moeder dan ze denkt. ‘Met
Lady Bird brengt regisseur en
scenarioschrijver Greta Gerwig,
zelf opgegroeid in Sacramento, een
ode aan de stad die haar hoofdpersoon haat’, schreef Basje Boer in de
Filmkrant. ‘Steeds weer laat Gerwig Lady Birds lelijkste kanten
zien, niet en passant maar expliciet, alsof het haar erom te doen is.
De kijker ziet het grote plaatje waar
Lady Bird zelf blind voor is. Gerwig
zoomt uit en laat de impact zien
van het onnadenkende gedrag van
haar hoofdpersoon.’ Lady Bird won
dit jaar twee Golden Globes en
werd genomineerd voor vijf Oscars. Lady Bird is vanaf 17 juli verkrijgbaar op dvd en blu-ray. Universal Pictures stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Foxtrot

Michael en
Dafna zijn uit
het veld geslagen wanneer ze te horen krijgen
dat hun zoon
Jonathan is
overleden tijdens zijn
dienstplicht
als wachter
bij een verlaten grenspost. De feiten blijken echter een
stuk complexer. In drie stilistisch
uiteenlopende delen vertelt Sa
muel Maoz het verhaal vanuit het

perspectief van vader, zoon en
moeder. ‘Laatbloeier Samuel Maoz
levert met Foxtrot pas zijn tweede
speelfilm af, maar de Israëlische
filmmaker toont zich na Lebanon
opnieuw een meester van het medium met dit messcherpe drieluik
over rouw en verlies’, aldus Joost
Broeren-Huitenga in de Filmkrant.
‘Een film die met een strakke vorm
complexe emoties weet op te roepen. Een meesterlijke overdenking
van rouw en verlies, met een diepgeworteld gevoel voor de eindeloze
dans met het toeval en de dood.’
Foxtrot is vanaf 8 augustus verkrijgbaar op dvd en via Video on
Demand. September Film stelt vijf
dvd’s beschikbaar voor lezers van
de Filmkrant.

Katie Says Goodbye

De jonge serveerster Katie
klust bij als
prostituee. Ze
woont met
haar werkloze
moeder in een
trailerpark in
een gehucht
in Arizona en
spaart voor
de reis naar San Francisco, waar ze
een nieuw bestaan wil opbouwen
als schoonheidsspecialist. ‘Debuterend regisseur en scenarist Wayne Roberts dwingt de kijker de wereld net zo romantisch te zien als
Kate in haar zachtroze uniform: de
luchten kleuren prachtig boven het
stoffige Arizona, het restaurant
met de neonlichtreclame ligt er
schitterend bij in de woestijn’,
schreef Floortje Smit in de Volkskrant. ‘Maar wat Roberts vooral
doet in Katie Says Goodbye is haar
optimisme op de proef stellen. De
kijker krijgt het zwaar, vooral omdat het moeilijk is om niet te gaan
houden van het personage dat actrice Olivia Cooke met zo veel zorg
en liefde neerzet.’ Katie Says Goodbye is verkrijgbaar op dvd en via
Video On Demand. Contact Film
stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Nico, 1988

Singer-songwriter Nico
(artiestennaam van
Christa Päffgen, gespeeld
door de
Deense actrice Trine Dyrholm) nadert
de vijftig en leidt een teruggetrokken leven in Manchester, waar
weinig nog doet denken aan haar
roemruchte jaren als muze van
Andy Warhol en zangeres van The
Velvet Underground in de sixties.
Op aandringen van haar nieuwe
manager begint ze aan een Europese tour. ‘Het beste dat Susanna
Nicchiarelli’s Nico, 1988 doet is
van Nico een mens maken, een
prestatie die weinig biografiefilms
leveren’, schreef Hugo Emmerzael
in de Filmkrant. ‘Net als Last Days,
Gus Van Sants portret van de laatste dagen van Nirvana-frontman
Kurt Cobain, gaat deze film over
het einde van een artiest. Misschien moest dat einde eerst komen. Misschien kon de mens
Christa Päffgen pas opstaan toen
de artiest was verdwenen.’ Nico,
1988 is vanaf 4 september verkrijgbaar op dvd en via Video on Demand. Cinemien stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Interesse?

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 13 september.
Winnaars ontvangen bericht en
over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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De meirevolte van 1968 was het symbolische startschot voor
een progressiever West-Europa en Amerika. In Oost-Europa
bleef een soortgelijke ontwikkeling grotendeels achterwege.
Na de Russische dooi en de Tsjechisch-Slowaakse nová vlna
sloeg het Sovjetbewind aan de andere kant van het ijzeren
gordijn keihard terug. 						 DOOR HUGO EMMERZAEL
In Brief Encounters van de Russische regisseur Kira
Muratova (1934-2018) beklaagt zich de door liefdesverdriet getroffen Valya (door Muratova zelf gespeeld):
“In de films die ik kijk en in de boeken die ik lees zijn de
vrouwen en mannen zo prachtig, hun gevoelens en
handelingen zo begrijpelijk en volmaakt. Zelfs in hun
lijden is alles logisch en correct. Er is oorzaak en gevolg,
een begin en een eind. Hier is alles zo vaag…” De ironie
is dat Brief Encounters op geen enkele manier lijkt op de
films en boeken die Valya beschrijft. Met flashbacksequenties, complexe liefdesverhoudingen en een ongekend feministische inslag is Muratova’s derde speelfilm
even ‘vaag’ als het leven van Valya.

ONTDOOIING

Het jaar is 1966. In de Sovjet-Unie loopt de periode van
politieke ontspanning die Stalins opvolger Chroestsjov
inzette op z’n einde. Gedurende zo’n twaalf jaar (pakweg van 1955 tot 1967) maakte Stalins ijzeren persoonlijkheidscultus voorzichtig plaats voor een coulanter
klimaat waarin individuele expressie in toenemende
mate mogelijk werd. Met de intellectuele zuiveringen
van Stalin nog vers in het geheugen kregen auteurs,
theatermakers, muzikanten en regisseurs het voor elkaar om uitdagende kunst te maken, die eerder onmogelijk was.
Josephine Woll schrijft in Real Images: Soviet Cinema and the Thaw dat de beste films die tijdens deze periode gemaakt werden “producten waren van de metamorfoses van de ontdooiing”. Filmmakers als Mikhail
K. Kalatozov (The Cranes Are Flying, 1957), Andrei
Tarkovsky (Ivan’s Childhood, 1962) en Elem Klimov
(Welcome, or no Trespassing, 1964) maakten pacifistische, individualistische en formeel ambitieuze films

die het dominante Sovjetnarratief uitdaagden. Volgens
Woll bevorderden deze films maatschappelijke omwentelingen “omdat ze een deel van de nieuwe tijdgeest wisten te verbeelden”. Niet langer werd het publiek alleen de onfeilbare helden van het collectief
voorgeschoteld. Hoe ‘het staal werd gesmeed’ – een
verwijzing naar een oertekst van de sociaal-realistische
Sovjetliteratuur uit de jaren dertig – hoefde niet meer
in beeld te worden gebracht.

naast beschadigden Hongaarse en Poolse protesten in
1956 de relatie tussen Rusland en de satellietstaten. Dat
dreigde ook te gebeuren in het Tsjecho-Slowakije van
1968. Het meest westelijk gelegen land van de Sovjet-Unie kent een rijke historische en culturele band
met de rest van Europa. Toen in Frankrijk de revolte op
leek te komen, waaiden culturele echo’s vandaar al
gauw over naar de straten van Praag.

PRAAGSE LENTE IN HET KIELZOG VAN DE
NOUVELLE VAGUE

In de stroomversnelling van de Franse Nouvelle Vague,
in gang gezet door onder anderen François Truffaut,
Jean-Luc Godard en Agnès Varda, ontstond ook een
nieuwe filmgolf in Tsjecho-Slowakije. Cineasten als
Jan Němec (A Report on the Party and the Guests),
Miloš Forman (The Firemen’s Ball), Vera Chytilová
(Daisies) en Jaromil Jireš (The Joke) behoorden tot de
vaandeldragers van deze nová vlna. Zij maakten maatschappelijk geëngageerde films die Alexander Dubčeks
ADMINISTRATIEVE LIMBO
“socialisme met humaan gezicht” belichaamden: symBrief Encounters kwam aan het einde van deze probolische verhalen die zich bezighielden met verboden
gressieve Sovjet-ontdooiing. Onder het bewind van
literatuur (The Joke), vrouwelijke seksualiteit (Daisies)
Chroestsjovs opvolger Leonid Brezjnev werden vanaf
en het kuddegedrag van de apparatsjik (A Report on the
1964 veel van de verworven vrijheden in de filmindusParty and the Guests).
trie alweer afgenomen. Zo werd Muratova verweten
Dubček was de belofte van Tsjecho-Slowakije. Hij
haar beelden en situaties niet “helder vanuit de partij te volgde in 1968 de bureaucratiegeile Antonín Novotný
evalueren”. In de jaren zeventig werd het haar zo steeds
op met een progressief regeringsbeleid waarin permoeilijker gemaakt een carrière als filmmaker te versoonlijke expressie gestimuleerd werd. Een volwaardige
volgen. Ze was geen uitzondering. Tarkovskys Andrei
democratie kwam in zicht. De Praagse Lente werd zo
Rublev (1966) kwam in “administratieve limbo”, wat
een feit. Burgers waren in de ban van dit nieuwe TsjeTarkovsky een competitieplek tijdens het filmfestival
cho-Slowakije. Geschiedkundige Zbyněk Zeman hervan Cannes kostte; de Armeense schoonfilmer Sergei
innert zich in zijn boek over de Praagse Lente (gepubliParajanov (The Color of Pomegranates, 1969) werd zelfs ceerd in 1969) dat niemand kon ophouden met praten
meerdere malen gearresteerd wegens zogenaamd grens- over politiek: “Zelfs de zeldzame taxichauffeur las de
overschrijdend homoseksueel gedrag. Zo zijn er tal van
sportpagina’s van de krant niet meer.” Jeugdig, politiek
voorbeelden van getalenteerde makers die gehinderd
geëngageerd en vrijgevochten, dit was het Praag dat Jan
werden door het bureaucratisch apparaat van Moskou.
Němec in 1968 had willen vangen in zijn zeitgeistdocuBrezjnev zag redenen om de duimschroef aan te
mentaire Oratorio for Prague. Per toeval filmde hij zo
draaien: de Sovjet-Unie kwam van binnen en buiten
een doorslaggevend moment in de geschiedenis van
onder toenemende druk te staan. De Koude Oorlog nam Oost-Europa.
subarctische temperaturen aan na de Cubacrisis. De
CHAOS EN VERWARRING
verslechterde relatie met Mao Zedongs China mondde
Met de camera in de hand is Němec getuige van hoe
uit in een wereldwijd communistisch schisma. Daar-
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de tanks van Warschaupactlanden (Sovjet-Unie,
Hongarije, Polen en Bulgarije) het Praagse centrum inrollen. Verbaasde
burgers kijken toe terwijl
het Kremlin een onmiskenbaar signaal afgeeft:
Tsjecho-Slowakije is nog
steeds van ons. Oratorio
for Prague is een verontrustend directe film. De
euforie over de Praagse
Lente waar de film mee
begint, maakt al gauw
plaats voor chaos en verwarring. Staarpartijen
monden uit in conflicten.
De Sovjetsoldaten voelen
zich onveilig, maar
de tanks blijven. De deprimerende conclusie is dat
Tsjecho-Slowakije daadwerkelijk is belegerd.
Němec filmde wat hij kon en smokkelde het materiaal zo snel mogelijk naar Frankrijk waar het werd gemonteerd tot een korte documentaire van niet eens
dertig minuten. Němecs fragmenten zijn wereldwijd
bekend omdat ze direct na de montage ingezet werden
voor nieuwsuitzendingen. Zo verwierf Němec een kleine triomf op de propaganda van de Sovjet-Unie die ook
werd uitgezonden. Czechoslovakia, The Year Of Trials
(Anatoliy Koloshin, 1969) – de anti-Oratorio For
Prague – werd afgelopen jaar samen met Němecs documentaire vertoond op het Go East Filmfestival in
Wiesbaden. Het is bizar om precies hetzelfde moment
uit de geschiedenis te zien vanuit een ander perspectief. Deze “educatieve film” versterkt het beeld dat een
samenzwerende revolutie in Praag aan de gang was.
Het heroïsche Warschaupactleger treedt volgens de
makers net op tijd op om de lont van de revolutie te
doven.

TROJAANS PAARD

De gevolgen van de Sovjetinvasie voor de Praagse nová
vlna waren catastrofaal. Dubček werd gekidnapt en

vervangen door Gustáv Husák die Tsjecho-Slowakije
weer wilde “normaliseren”. Liberale politici werden
gezuiverd, het werk van sommige schrijvers werd opnieuw verboden. In de jaren die volgden werd Husák
een van de meest loyale volgers van Brezjnev. Net als
in de Sovjet-Unie konden veel kunstenaars in Tsjecho-Slowakije geen kant meer op. De meesten besloten
daarom te emigreren. Ze hadden immers al van de culturele vrijheid geproefd. Němec trok noodgedwongen
door Europa en kluste onder andere bij als de huwelijkscinematograaf van de Zweedse koning. Forman
streek neer in Hollywood en ging een met Oscars bekroonde carrière tegemoet. Chytilová had minder geluk: ze bleef achter in Tsjecho-Slowakije, waar ze lange
tijd genoodzaakt was commercials te draaien onder de
naam van haar echtgenoot Jaroslav Kučera.
Zo werd maatschappijkritiek en artistiek engagement post-1968 weer een obscuur verschijnsel in
Oost-Europa. De filmmakers die in hun werk politieke
thema’s durfden aan te snijden, moesten dat doen via
allegorie, genre en metafoor. Kinderfilms werden populair in de Sovjet-Unie, omdat censors daar minder
scherp naar keken. Als bij een Trojaans paard konden
scenaristen en regisseurs zo kritiek verhullen in de
buik van schijnbaar onschuldige sprookjes. Een sym-

posium tijdens het Go
East Festival toonde aan
dat in de Baltische staten
bijzonder goede genrefilms werden gemaakt die
steken onder water uitdeelden aan het huidige
regime. In de Litouwse
WO II-film Feelings
(1968) schotelen regisseurs Algirdas Dausa en
Almantas Grikevičius hét
dilemma van de Baltische
Staten voor: laten zij zich
overheersen door Nazi-Duitsland of door socialistisch Rusland? TeA REPORT ON THE PARTY AND THE GUESTS
gen de achtergrond van
dit grijze gebied raken
twee broers verstrikt in een persoonlijk conflict met
politieke dimensies.
Nog explicieter in zijn engagement is Kaljo Kiisks
Madness, een Ests drama uit 1968 dat zich afspeelt
tegen het einde van de Duitse bezetting. Een groep
soldaten komt onder leiding van een megalomane
Nazi-officier een psychiatrische inrichting zuiveren.
Hij moet echter eerst een Britse spion vinden die zich
al jaren tussen de patiënten begeeft. Op slinkse wijze
suggereert Kiisk dat de manie van deze officier dezelfde
is als die van de Russische overheerser.
Vijftig jaar na dato voelt de Praagse Lente als een
valse start. Pas in 1989 verwierf Tsjecho-Slowakije zijn
onafhankelijkheid in de nasleep van de Fluwelen Revolutie. De jaren daartussen kenmerkten zich door scherpe controle, hevige censuur en politieke oppressie. Het
progressieve politieke klimaat dat werd ingeluid door
de Franse meirevolte van 1968 bleef dan ook grotendeels achterwege in Oost-Europa. De nieuwe golf uit
Praag en de vooruitstrevende cinema uit de rest van
Oost-Europa heeft daardoor niet het prestige van de
Nouvelle Vague verworven. Alsnog zijn deze films van
onmiskenbare historische waarde. Ze laten zien hoe artistieke rebellie overeind blijft, zelfs in de ‘vage’ tijden
van extreme politieke onderdrukking. 
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CULT EPIC S

L AK AAN GOEDE
SMAAK
Cinefielen die zijn opgegroeid met internet, dvd en bluray kunnen het zich wellicht moeilijk voorstellen, maar
er was een tijd waarin je als liefhebber van cultfilms
en obscure exotische werkjes moeilijk aan je gerief
kon komen. Er waren bar weinig zalen waar de bizarre
films draaiden die alleen in naslagwerken als Michael
Weldons The Psychotronic Encyclopedia of Film of Kim
Newmans Nightmare Movies werden besproken. Films
waar de gevestigde filmkritiek geen spaan van heel liet,
maar die door een mondiale schare van obsessievelingen werden aanbeden.
Aan het begin van de jaren negentig zocht de ware
freak zijn toevlucht tot video. Zo ruilde ondergetekende
originele VHS-tapes en kopieën met gelijkgestemden
uit Engeland en Italië. Met enige gêne geef ik toe een
vreugdesprong te hebben gemaakt toen eindelijk die
lang gezochte film per post binnenkwam: Riccardo Freda’s extreem obscure griezelaar Trágica ceremonia en
Villa Alexander (1972). Weliswaar een bijna onkijkbare
negende generatie videokopie uit Venezuela, maar dat
maakte de euforie er niet minder op.
Destijds viste cultfanaat Nico Bruinsma in dezelfde
vijver. Met één verschil: hij wilde niet alleen de films
graag zien, als het kon wilde deze gewiekste verkoper
er ook wat aan verdienen. Bruinsma begon met een bescheiden VHS-collectie in filmwinkel Cine Qua Non in
de Amsterdamse Staalstraat. Dat bleek zo succesvol dat
hij niet ver daarvandaan aan de Amstel de al snel legendarische Cult Videotheek begon. De winkel werd een
begrip in Nederland, maar ook ver daarbuiten, omdat
de zaak veel moeilijk vindbare films te koop aanbood.
Als ultieme publiciteitsstunt werd bekend dat niemand
minder dan Quentin Tarantino er een vaste klant was.
En naar verluidt niet de moeite nam een gehuurde (en
zeldzame) Hongkong-videotape terug te brengen, maar
dat terzijde.

VROLIJKE ANARCHIE

Bruinsma richtte vervolgens het videolabel Cult Epics
op, dat de erotische films van Bettie Page en beruchte
titels als Henry, Portrait of a Serial Killer met veel
succes uitbracht. De ondernemer verhuisde naar de
Verenigde Staten, van waaruit hij zelf korte films als Pig
ging maken en zijn bedrijf op indrukwekkende wijze
uitbouwde: de teller staat inmiddels op 148 uitgaven.
Cult Epics (ondertitel: Comprehensive Guide to Cult
Cinema) is een beetje een veredelde reclame voor het
bedrijf van Bruinsma, die zich sinds zijn oversteek

THE DRILLER KILLER

Nico B. laat noemen. Het boek bevat namelijk vele al
eerder gepubliceerde recensies van films die door Cult
Epics zijn uitgebracht, inclusief lange analyses van de
beeldkwaliteit en extra’s van de schijven in kwestie. Die
stukken zijn niet allemaal even interessant, ook al worden films als het extreem bizarre Death Bed: The Bed
that Eats (1977) en het nog steeds zeer verontrustende
Tras el cristal (1983) op boeiende wijze beschreven.
Ook is een groot gedeelte ingeruimd voor erotische
films, oud en nieuw, soft en hard – een subgenre waar
zelfs niet elke cultliefhebber warm voor loopt.
Veel interessanter wordt het wanneer compromisloze
regisseurs als Gerard Kargl (Angst), Abel Ferrara (Driller
Killer), Tinto Brass (Caligula), Walerian Borowczyk (La
bête) en Radley Metzger (The Lickerish Quartet) in lange
artikelen, inclusief sterke interviews, aan bod komen.
Hun soms vrolijke anarchie en lak aan zogenaamd goede
smaak zien we ook terug in het uitgebreide interview
met de wat onderschatte Brass, die enkele sappige
anekdotes oplepelt en daarbij niets en niemand spaart,
inclusief zichzelf. In zulke stukken komen deze regisseurs goed tot hun recht, en dat is de grootste verdienste
van dit boek. Want zelfs de grootste fanatici zullen moet
toegeven: het is soms veel leuker om iets over cultfilms
te lezen dan ze daadwerkelijk te zien.
MIKE LEBBING

CULT EPICS – COMPREHENSIVE GUIDE TO
CULT CINEMA REDACTIE NICO B. | CULT EPICS,
2018 | 257 PAGINA’S, € 50,00 

KORT
ROOM TO DREAM
David Lynch en Kristine McKenna
2018, RANDOM HOUSE, € 33,95

Velen zullen reikhalzend uitgekeken hebben naar dit
boek: de biografie en memoires van David Lynch. Waar
eerdere boeken zich specifiek richten op Lynch’ relatie
tot de transcendentale
meditatie (Catching the Big
Fish) of zijn films (Lynch on
Lynch), geeft Room to Dream
een volledig beeld van Lynch’ leven. Zijn eigen
reflecties en herinneringen, die teruggaan tot
zijn vroege jeugd, worden afgewisseld met de
verhalen die Kristine McKenna verzamelde uit
honderden interviews met ex-geliefden, familieleden, acteurs en collega’s van Lynch. Zo
komen we bijvoorbeeld te weten dat Lynch tijdens zijn bijbaantje als bezorger van de The Wall
Street Journal (waarmee hij zijn eerste films
financierde) graag hard de krant tegen de ruiten
van huizen gooide zodat het licht binnen aanging. In een passage over Lost Highway vertelt
Lynch over een van de aanleidingen voor deze
film: een vreemde belde aan en sprak door de
speaker “Dick Laurent is dead” en verdween –
Lynch had geen idee wie Dick Laurent was. De
sfeervolle zwart-witfoto’s waarmee het boek
zijn gelardeerd, nemen de lezer verder mee in
Lynch’ maakproces.
GREAT ADAPTATIONS, SCREENWRITING
AND GLOBAL STORYTELLING
Alexis Krasilovsky
2018, ROUTLEDGE, € 39,99

In Great Adaptations, Screenwriting and Global Storytelling geeft Alexis Krasilovsky
een van de meest uitgebreide
handleidingen voor het maken van adaptaties, of het nu
om een strip, toneelstuk, kort
verhaal of artikel gaat. Naast
stappenplannen en praktische tips geeft ze een gedegen overzicht van discussies en dilemma’s die de
kop opsteken bij het maken van adaptaties.
Sommige adaptaties zijn bijvoorbeeld zeer strikt
gebaseerd op het boek waaruit ze zijn voortgekomen, zoals Malcolm X (1992), andere hebben een
vage gelijkenis met de tekst die de inspiratie
vormde (zo is O Brother, Where Art Thou? (2000)
slechts zeer losjes gebaseerd op het verhaal van
de Odyssee). Naast de gangbare focus op westerse sprookjes, mythes en sagen bespreekt Krasilovsky een groot aantal films die zijn gebaseerd
op verhalen met een niet-westerse oorsprong.
Great Adaptations geeft daarmee zijdelings veel
waardevolle informatie over verhalen die voor de
meeste westerse lezers en toeschouwers nieuw
zullen zijn.
SAMENSTELLING JORIK AMIT GALAMA, INTERNATIONAL
THEATRE & FILM BOOKS, LEIDSEPLEIN 26, AMSTER
DAM, T 020 6226489, THEATREANDFILMBOOKS.COM
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Thuiskijken

WE BLEW IT

WE BLEW IT

MICROBE ET GASOIL

Amerika van Easy Rider
tot Donald Trump

Michel Gondry
in het klein

Met de persoonlijke ‘road documentaire’ We
Blew It zoekt de Franse criticus Jean-Baptiste Thoret naar de fascinatie die blijft uitgaan van de filmjaren 60-70.

De DIY-zomervakantie van twee Franse
tienervriendjes is typisch Michel Gondry,
maar dan in miniatuurvorm. Hoewel formeel minder ambitieus dan zijn voorgangers evenaart Microbe et Gasoil toch het
betere werk van de regisseur van Eternal
Sunshine of the Spotless Mind.

“Het was geen droom maar een mogelijkheid
die werkelijkheid had kunnen worden.” Deze
dialoogflard uit Robert Redfords The Company You Keep monteert de Franse criticus
Jean-Baptiste Thoret over Cinemascope-
beelden die hij maakte tijdens een zwerftocht door Amerika. Zijn ‘road documentary’ We Blew It schetst met een mix van
verwondering en melancholie een impressionistisch portret van het Amerika van Easy
Rider tot dat van Donald Trump.
Het startpunt waren deze twee vragen: wat
is er gebeurd met de utopieën van de jaren 60
en 70? En waarom blijft die periode fascineren? Om vast te stellen dat rebelse woede
plaatsmaakte voor nuchtere ontgoocheling.
Thoret opent met een citaat van gonzojournalist Hunter S. Thompson (“We had all the
momentum: we were riding the crest of a high
and beautiful wave”), een nachtmerrieachtige montage van iconische tijdsbeelden en
Peter Fonda’s conclusie “We blew it” als hij in
Easy Rider bij het kampvuur zit. De film eindigt met een verzuchting van Texas Chainsaw
Massacre-regisseur Tobe Hooper: “Ik vermijd te kijken naar wat er gebeurd is omdat ik
er niets kan aan doen. Je moet nu eenmaal de
kost verdienen, tenzij je rijk geboren wordt.
Toegegeven, woorden vol spijt. Ja, ik denk dat
we het verknoeid hebben.”
Als auteur van boeken over onder meer
Michael Cimino, New Hollywood en road
movies is Thoret een specialist in de Amerikaanse film. Maar hoewel mensen als Mi-

chael Mann, Jerry Schatzberg, Bob Rafelson,
Jeff Lieberman, James Toback, Charles Burnett en Fred Williamson aan het woord komen, is dit geen traditionele documentaire.
Op de Easy Rider filmclip na toont Thoret alleen beelden van americana: iconische landschappen, archetypische locaties en de
Amerikanen die hij onderweg tegenkwam.
Volgens hen “waren de jaren 60 en 70 Amerika’s beste periode”, is “Trump net zoals wij
anti-establishment” en hebben “we the people macht: samen redden we Route 66”. Die
oerweg verbindt Thoret met beweging, vrijheid en ruimte. Met een romantisch idee en
filmillusies. Zijn stelling is dat de jaren zestig
en zeventig een bruikbaar verleden zijn omdat ze recepten leveren om de wereld te benaderen.
Regisseurs die toen actief waren, benadrukken dat films de rusteloze tijdsgeest
weerspiegelden en zowel onvrede als een
verborgen duisternis blootlegden. Paul
Schrader prikt de mythe van de gouden tijd
door: “Films waren niét beter maar mensen
zochten in verwarrende tijden antwoorden
in films. Nu heb je niet meer het gevoel dat
het publiek ons bevraagt.” Dat heeft gevolgen. “De vrijheid en creativiteit van bij They
All Laughed heb ik nooit meer gehad”, zucht
een vermoeide Paul Bogdanovich.

De een heet ‘Microbe’ omdat hij vroeger de
kleinste van de klas was, de ander ‘Gasoil’
omdat hij voor school moet klussen aan de
auto van zijn vader en naar benzine ruikt.
Deze buitenbeentjes (met aandoenlijk tienerongemak vertolkt door Ange Dargent en
Théophile Baquet) van een middelbare
school in Versailles zijn uitersten op het
stoerheidsspectrum. Juist daarom trekken ze
met elkaar op. Als een soort lovers on the run
ontvluchten de onbegrepen tieners aan het
begin van de zomervakantie hun bekrompen

IVO DE KOCK

WE BLEW IT

FRANKRIJK, 2017 | REGIE JEAN-

BAPTISTE THORET | 137 MINUTEN | MET PAUL
SCHRADER, PETER BOGDANOVICH, RONEE BLACKLEY,
MICHAEL MANN, TOBE HOOPER | BONUS INTERVIEWS,
COMMENTAAR, DOCUMENTAIRE, BOEKJE | DISTRIBUTIE
POTEMKINE 

MICROBE ET GASOIL

geboorteplaats met een zelfgemaakt huisje
op wielen. Een haperende DIY-reis op weg
naar volwassenheid.
Dat tochtje in een zelfklusauto past prima
in het oeuvre van Michel Gondry. De films van
de ook uit Versailles afkomstige regisseur
kenmerken zich door een enthousiast DIYethos en creatieve droomlogica. The Science of
Sleep (2006), waarin een hopeloos verliefde
man zijn dromen opnieuw in elkaar knutselt,
is Gondry ten voeten uit: wat niet meer is kan
gemaakt worden. In Be Kind Rewind (2008)
steekt Gondry zelf de draak met dat concept.
Daarin worden alle videobanden van een videotheek gewist. De werknemers (gespeeld
door Mos Def/Yasiin Bey en Jack Black) redden de zaak door hun interpretatie van de gewiste films over de tapes op te nemen.
Dromen, films, herinneringen. Ze zijn allemaal maakbaar, wisbaar en vervangbaar in
het universum van Gondry. Het Oscarwinnende Eternal Sunshine of the Spotless Mind
(2004) is de meest intense verbeelding daarvan. Dat komt vooral door het intieme spel
van Jim Carrey en Kate Winslet. Zij brengen
de nodige menselijkheid naar het bizarre
verhaal over een man die zijn ex uit zijn geheugen laat wissen. In de fantastische films
van Gondry wil nou net die menselijkheid
weleens ontbreken, zo verknocht is Gondry
aan zijn weliswaar slim gevonden, maar
daardoor soms erg geconstrueerde concepten. Om die reden wou Mood Indigo (2013)
nooit opstijgen. Zijn geanimeerde documentaire uit hetzelfde jaar Is the Man Who Is Tall
Happy? was bijna niet meer dan mentale
gymnastiek: een interview met taalkundige
en filosoof Noam Chomsky. In Microbe et
Gasoil schroeft Gondry die intellectuele ambities terug en dat brengt hem weer bij zijn
betere films. Hoewel minder groots van opzet dan zijn voorgangers doet de minidroomvakantie van Microbe en Gasoil eer aan het
oeuvre van een regisseur die de meest waanzinnige dromen toch al lang in elkaar heeft
geknutseld.
HUGO EMMERZAEL

MICROBE ET GASOIL

FRANKRIJK, 2015 | REGIE

MICHEL GONDRY | 105 MINUTEN | MET ANGE DARGENT,
THÉOPHILE BAQUET, DIANE BESNIER | TE ZIEN VIA
ITUNES EN GOOGLE PLAY 
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Gein-Zuid 9,
1391 GT Abcoude
12 maart 2018, 15.07u
“Cut!” roept cameraman Lennert Hillege
streng. “Het was niet stil. Er klonk boven gestommel.” “We doen het shot dat Teun om de
hoek kijkt nog een keer”, valt regisseur Guido
van Driel hem bij. “Okee, huppakee.”
In een vrijstaande boerderij in Abcoude
vinden opnamen plaats van Bloody Marie, de
opvolger van Guido van Driels veelgeprezen
speelfilmdebuut De wederopstanding van een
klootzak (2013), gebaseerd op zijn eigen strip
Om mekaar in Dokkum. Het script schreef de
schilder, illustrator en striptekenaar Van
Driel samen met Hillege, zijn vaste cameraman, die ook De Wederopstanding van een
Klootzak, zijn NTR Kort! Chauffeur (2013) en
zijn televisiefilm Groen is toch de mooiste
kleur voor gras (2007) fotografeerde.
In Bloody Marie draait het om de ooit succesvolle striptekenares Marie Wankelmut,
die tussen de prostituees op de Amsterdamse
Wallen woont en van het ene conflict in het
andere belandt. Een gruwelijk ontnuchterende gebeurtenis bij haar directe buren
dwingt het ongeleide drankorgel om in actie
te komen.
Marie Wankelmut (de Duitse actrice Su
sanne Wolff, eerder te zien in Morgen hör ich
auf) staat in een bordeelrode kamer naast de
prostituees Iliana (de Belgische Alexia Lestiboudois – witblonde bobpruik, gehaakt niemendalletje, kort leren rokje) en Radka (de
Vlaamse actrice Kim Hertogs – hoge laarzen,
strakke broek). Achter haar op de schoorsteenmantel staat een roze neonmond, aan de
breedste muur hangt een foto van roze flamingo’s. Links staan drie blinkende paaldanspalen, op de houten (krakende) vloer liggen een bebloed aardappelschilmeisje en een
bebloede prop watten.
“I have no idea what we’re doing”, zegt

Wolff. “Same, same. For you nothing changes”,
riposteert Hillege, terwijl hij, met zijn camera
op zijn schouder, de drie actrices weer in de
juiste positie voor de schoorsteenpositie manoeuvreert. “Jij iets meer met je schouders
zo, en jij iets meer naar voren.” En tegen
Luijkx, die de crimineel Ferry speelt: “Het
was prima, Teun.” Van Driel – wollen mutsje,
koptelefoon, tandenstoker in zijn mondhoek
– ziet dat het goed is en nestelt zich weer
achter zijn monitor in een piepklein gangetje
buiten beeld. Uit de rookmachine komen drie
pufjes rook.
“Okee jongens, volledige stilte! Ook boven! Opnamen!” roept de opnameleider.
Luijkx steekt zijn besnorde hoofd weer om de
hoek van de deur en neemt de situatie in
ogenschouw. “We heard this morning: when
you are getting yellow, it’s over’, mompelt hij
aangeslagen. “Doctor said it’s also in his liver.
It’s now a matter of days… weeks maybe. My
brother is about to die.” Vanuit de belendende

kamer klinkt een soort doodsrochel. De drie
vrouwen lijken zich niet goed raad te weten
met de situatie – Hillege filmt ze van heel
dichtbij.
Boven klinkt weer gestommel. De opnames
worden gestopt, de actrices krijgen een kamerjas en dekens aangereikt. “Okee jongens,
we doen het nog een keer”, maant Van Driel.
“Maar alleen het einde, de rest hebben we
wel. En we moeten een beetje door.”
Uit de rookmachine komt weer wat rook.
“Kan die paal weg? Snel?” vraagt Hillege dan
aan niemand in het bijzonder. “Ja hoor” antwoordt key-grip Antoine Petiet. In drie tellen
is het ding weg, kan Hillege op de plek staan
waar hij wil staan en gaan de kamerjassen
weer uit. “Oké, daar gaan we nog een keer.
Eerste positie”, galmt de opnameleider.
“Houd het stil allemaal! En nu echt!”
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