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REDACTIONEEL
Het leukste bericht op filmtwitter van de afgelopen tijd was dat de Argentijnse arthousekoningin Lucrecia Martel (Zama) met Marvel had
gepraat over de regie van een toekomstige Black
Widow-film met Scarlett Johansson. Ik zou als
ik Martel was ook met Marvel gaan praten. Niet
alleen omdat er slechts één letter verschil tussen onze namen zou zitten. Maar vooral omdat
je als je Lucrecia Martel bent, je natuurlijk reuze
nieuwsgierig bent waarom zo’n monsterstudio
in hemelsnaam met jóu zou willen praten?
Ik bedoel, hebben ze La mujer sin cabeza
(The Headless Woman, 2008) niet
gezien? Of heeft die titel ze op het
verkeerde been gezet? (Dan
hebben ze ’m alsnog niet
gezien). Of is er ergens in de
Marvelmultiverses een
universum mogelijk
waarin de geniaal-grillige en intuïtieve
manier van filmen van
Martel precies de
juiste aanpak blijkt
voor deze supervrouw (Natalia Alianovna Romanova
natuurlijk, maar je
mag Martel ook best
een superwezen vinden).
Indiewire meldde
dat Marvel volgens
Martel vooral in een
vrouwelijke regisseur
geïnteresseerd was
omdat ze iemand nodig
hadden die inzicht zou hebben in Scarlett Johanssons
personage. Maar dat ze zich
geen zorgen hoefde te maken
over de actiescènes. De suggestie
was dat die ook best door een man
geregisseerd konden worden. [Bijvoeglijk
naamwoord naar keuze… ik neig naar verbijsterend of verrukkelijk] Seksisme dus.
Filmcriticus Kayleigh Donaldson legde de
vinger op een andere zere plek. Doordat Hollywood alleen nog maar geobsedeerd is door franchisefilms en indiefilms het steeds moeilijker
hebben, constateert zij dat de enige manier
waarop we getalenteerde regisseurs nog kunnen prijzen is door te speculeren welke superheldenfilm ze zouden kunnen regisseren. Alsof
je Kate Tempest een geweldige dichter vindt
omdat ze ook best een deel van Harry Potter
had kunnen schrijven.
Namens het Filmkrantteam een filmrijk
2019! Met veel vrolijke spraakverwarringen. Zo
lang we het maar over film (kunnen) blijven
hebben.



DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

IN DEZE STOP-MOTION ANIMATIE GAAT HET OM DE
DETAILS, ZOALS ASBAKKEN OP HOOFDEN EN
DE TERREUR VAN STOKBRODEN
THIS MAGNIFICENT CAKE! 4 33

4

DE FILMKRANT 
#416 JANUARI 2019

STEUN DE
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE

#416

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP WOENSDAG 16 JANUARI

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang The Happy Prince op
dvd.

THE FAVOURITE

Slangenkuil van verleiding en gekonkel 4 6

ARTIKELEN
Als u nu een jaarabonnement neemt, dan
ontvangt u niet alleen een jaar lang de Filmkrant, maar ook als welkomstgeschenk Rupert Everetts regiedebuut The Happy Prince
op dvd. Bent u al abonnee maar brengt u
een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*
Ooit was de flamboyante Oscar Wilde een van de
meest geliefde auteurs van Engeland, maar door
een periode in de gevangenis belandt hij op een
zijspoor en brengt hij zijn laatste dagen verbannen door. Zijn bourgondische leefstijl heeft zijn
lichaam zwak en zwaar achtergelaten, maar hij
is nog altijd scherp van geest. In het laatste
hoofdstuk van zijn leven wordt hij geteisterd
door verlangens en geconfronteerd met de vergankelijkheid van lusten, maar wordt de waarde
van echte liefde ook eindelijk ontmaskerd.
“The Happy Prince is een geslaagd, grimmig
en bedwelmend kunstenaarsportret over Oscar
Wilde geworden” schreef Kevin Toma in de
Volkskrant en hij gaf de film vier sterren. Regisseur, scenarist en hoofdrolspeler Rupert Everett
stak jaren van zijn leven in dit project. “Op een
gegeven moment werd het een zaak van leven
of dood om deze film te realiseren”, zo vertelde
hij Filmkrant-recensent Joost Broeren-Huitinga
op het Filmfestival in Berlijn.
* Stort € 42,50 (meer mag ook, dan steunt u de
Filmkrant extra als donateur) op rekeningnummer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’
en uw adresgegevens. Deze aanbieding is geldig
tot 16 januari. Met dank aan September Film.

4 12 Jan Švankmajer

in Eye Want wat moet
de censuur met
vrijende biefstukken? 4 17 Hong Sang-soo’s On the Beach
at Night Alone Liefdesverdriet als licht absurdistisch
ongemak 4 18 Tentoonstelling David Lynch in Maastricht
Met zijn donkere levenselixer laat Lynch de wereld uitdijen
4 30 Intersectionaliteit in film Tijd voor een andere blik

RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel
4 4 Niet te missen
4 5 Jaaroverzicht

2018 4 5 Het nieuwe kijken Ebele Wybenga over drones
4 23 Typex bezoekt David Lynch 4 33 Kort Alle andere
films 4 38 Agenda en evenementen 4 44 Filmsterren
4 46 Boeken Seduction: Sex, Lies and Stardom in Howard
Hughes’ Hollywood 4 47 Thuiskijken Honderd jaar Ingmar

Bergman, Whitney: Can I Be Me & Whitney, Bird Box, Did You
Wonder Who Fired the Gun?, Leibelei & Lola Montez
4 50 Actie! op de set van Baantjer het begin

INTERVIEWS

4 10 Lars von

Trier over The
House That Jack
Built ‘Ik ben moe, dus ik zal zachtjes praten’ 4 14 Heddy
Honigmann over Buddy ‘Sluwe mensen kan ik niet filmen’
4 20 David Verbeek over An Impossibly Small Object ‘Jezelf
spelen is een rare ervaring’ 4 24 Paul Dano & Zoe Kazan
over Wildlife Gepokt en gemazeld in de showbiz
4 28 Benedikt Erlingsson over Woman at War ‘IJsland is
een groene paradox’

WOMAN AT WAR

4 28

RECENSIES

4 9 Colette Grande
dame en feministisch
model 4 11 The
House That Jack Built Functioneel geweld 4 21 An
Impossibly Small Object Tasten naar kunst 4 26 Mary
Poppins Returns Minder feministisch, meer spektakel
4 29 Woman at War Actievoeren of mediteren?
4 33 Something Useful Balsem voor de geest This
Magnificent Cake! Knuf-felrijpe aanklacht 4 35 Hard
Paint Webcamshows vanuit het vagevuur Los versos del
olvido Bezwering tegen verdwijnen 4 36 Genesis 2.0
Ingrijpen in de genen: Pandora’s doos? White Boy Rick
Detroit in grove streken 4 37 Nos batailles Vaders,
vakbonden en een verdwijning Stan & Ollie Fletse biopic
over nadagen Laurel & Hardy

NIET TE MISSEN
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 The Favourite 4 6
2 Wildlife 4 24
3 This Magnificent Cake! 4 33
4 On the Beach at Night Alone 4 17
5 The House that Jack Built 4 10

ON THE BEACH AT NIGHT ALONE

4 17

5

DE FILMKRANT 
#416 JANUARI 2019

DRONING ON
Je kunt geen tv-programma meer kijken of je ziet
te pas en te onpas shots vanuit de lucht. Ik kijk
bijvoorbeeld de Engelse variant van Tussen kunst
en kitsch, Fake or Fortune. Een programma
waarin de presentatoren als detectives op zoek
gaan naar het verhaal achter een kunstwerk. Is
het een vervalsing? Is het ooit gestolen? Wat is
de voorgeschiedenis? Zou het een fortuin waard
zijn? Je verwacht een kijkje tussen de vezels van
het canvas en een exploratie van eeuwenoude
lagen verf. Microscopisch turen naar pigmenten,
geblader door archieven. Maar wat krijg je? Droneshots. De presentatoren treffen een Italiaanse
oude meester in een Engels kerkje. Wat zien we?
De kerk van boven, van opzij, in 360 graden vanuit de lucht. Als de presentatoren wegrijden
wordt hun grijze Peugeot rijdend richting horizon
gevolgd door een drone, alsof het een autoreclame is.

JA AROVERZICHT 2018

ROMA FAVORIET CRITICI
Kore-eda als winnaar uit de bus, nipt gevolgd door
Lynne Ramsay’s You Were Never Really Here en Paul
Schraders First Reformed. Bovendien is Shoplifters
de enige van de in totaal 32 titels die op de gecombineerde jaarlijstjes prijken die door alle zes de redactieleden in hun Top-10 is opgenomen.
Zowel de grote variatie in de lijstjes van de redactie als de hoge gemiddelde scores in Filmsterren (22
films scoorden gemiddeld 4 of hoger) maken duidelijk dat 2018 een uitzonderlijk goed filmjaar was.
Al wijst Bertil Pouwels, die al sinds jaar en dag zijn
statistische analyses op de Filmsterren-overzichten
loslaat, erop dat hij de unanimiteit onder de Nederlandse critici de afgelopen jaren heeft zien toenemen.
De Top-5 van de Filmsterren-jaarlijst bestaat verder uit Phantom Thread van Paul Thomas Anderson,
Cold War van Pawel Pawlikowski, You Were Never
Really Here van Lynne Ramsay en Western van Valeska Grisebach. Daarmee telt hij dus twee films van
vrouwelijke makers. De Nederlandse film presteerde
daarentegen benedengemiddeld: de hoogst genoteerde Nederlandse titel in het Filmsterren-overzicht
is de documentaire Living the Light – Robbie Müller
van Claire Pijman op plaats 32; de redactie noemde
alleen Digna Sinke’s Bewaren – of hoe te leven.

THE SHINING

ROMA

De critici die maandelijks films beoordelen in
onze rubriek Filmsterren waren glashelder:
Alfonso Cuaróns Roma is met afstand de beste
film van het jaar. Onze redactie verkoos daar
entegen Shoplifters van Hirokazu Kore-eda tot
winnaar van het uitzonderlijk rijke filmjaar
2018.
De Netflix-productie Roma, eerder winnaar van de
Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië, vestigde een nieuw record in onze rubriek Filmsterren.
Met een gemiddelde van 4,95 is het de hoogst scorende film aller tijden. Dat een film die slechts een
zeer beperkte bioscooprelease heeft zo hoog eindigt
is sowieso een unicum.
Onze redactie was minder eensgezind. Wanneer
we een optelsom maken van de zes zeer uiteenlopende Top 10-lijstjes, komt Shoplifters van Hirokazu
		 DE FILMKRANT IS EEN UITGAVE

COLOFON

EEN UITGEBREIDERE ANALYSE VAN HET FILMSTERRENJAAROVERZICHT EN DE VOLLEDIGE TOP-10-LIJSTJES
VAN DE REDACTIE VINDT U OP
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DANA LINSSEN
Cold War PAWEL PAWLIK OW
You Were Never Really
SKI
Here LYNNE RAMSAY The
Florida Project SEAN BAKER

JOS VAN DER BURG
Foxtrot SAMUEL MAOZ
Cold War PAWEL PAWLIKOW
Shoplifters HIROKAZU
SKI
KORE-EDA

MARISKA GRAVELAND
Shoplifters HIROKAZU KOREFirst Reformed PAUL
EDA
Roma ALFONSO
SCHRADER

HUGO EMMERZAEL
Tesnota KANTEMIR BALAGOV
Western VALESKA GRISEBACH
Widows STEVE MCQUEEN

CUARÓN

RONALD ROVERS
You Were Never Really
Here LYNNE RAMSAY Zama
Western
LUCRETIA MARTEL
VALESKA GRISEBACH

JOOST BROERENHUITENGA
Burning LEE CHANG-DONG
You Were Never Really
Here LYNNE RAMSAY Shop
lifters HIROKAZU KORE-EDA

In programma’s die normaal gesproken aan
elkaar hangen van close-ups, portretshots en
dialogen, zijn luchtbeelden ontdekt als een
dynamische aanvulling. Drones zijn zo betaalbaar en makkelijk in het gebruik dat de cameraman de drone op elke locatie even omhoog kan
sturen om wat extra beelden te halen. Het pijnlijke is dat dit in de meeste gevallen nauwelijks
iets aan het verhaal toevoegt behalve wat extra
knipmateriaal. In de ergste gevallen, zoals bij
Fake or Fortune, trekt het overbodige uitzoomen
je als kijker uit de vertelling. Nog even en zulke
luchtbeelden zijn even saai als de vakantiekiekjes van de buren. De verrassing is eraf, de verzadiging treedt in.
Ondertussen kijken we naar beelden waar je
een paar jaar geleden nog een kraan of een helikopter voor nodig had. Voordat een producent
zulke uitgaves deed, dacht hij of zij vier keer na
over de vraag of zo’n shot wel écht nodig was.
Luchtbeelden waren een cinematografisch
hoogtepunt in plaats van een alledaags
opvulshot. Denk maar aan de intro van The
Shining. Een gele Kever op weg door een onherbergzaam landschap, met de meest onheilspellende soundtrack die je ooit hebt gehoord.
Gefilmd vanuit de lucht, lang voor de komst van
drones. Het trekt je de film in, in plaats van het
programma uit.
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In The Favourite stelt Yorgos Lanthimos scherp op
vrouwen die naar status en macht zuchten als
kerels, maar in alle opzichten echte vrouwen zijn.
Ze wíllen iets van het leven. Het spel van Olivia
Colman, Rachel Weisz en Emma Stone is een feest
DOOR BASJE BOER
om naar te kijken. 

THE FAVOURITE

SL ANGENKUIL VAN
VERLEIDING EN GEKONKEL
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In de vroege 18de eeuw wordt Engeland geregeerd
door Anne, de laatste van de Stuarts – dit is een feit.
Terwijl het land in oorlog is met Frankrijk wordt
Queen Anne bijgestaan door Lady Sarah, maar die
positie begint te wankelen wanneer er een nieuwe
vrouw aan het hof verschijnt – feit, feit, feit. Maar
dat de Griekse filmmaker Yorgos Lanthimos zich
voor zijn nieuwste film The Favourite op de werkelijkheid baseerde, is verder nergens aan af te lezen.
Hij nam het verhaal van Queen Anne en breidde
het uit, zette het naar zijn hand en vervormde het,
in sommige scènes zelfs letterlijk, als extreme wide
angle-lenzen het beeld kromtrekken als in een
nachtmerrie. Het resultaat is een bijna carnavaleske
kostuumfilm waarin het hof wordt verbeeld als een
absurdistische slangenkuil van verleiding en gekonkel, verveling en vermaak. Lanthimos maakte een
film die gaat over seks en macht en, meer nog,
over sekse en macht.
Centraal staat de driehoeksverhouding tussen
Queen Anne, Lady Sarah en de nieuwe vrouw aan
het hof, Abigail, een nichtje van Sarah dat haar
aristocratische titel is kwijtgeraakt. De vertolking
van het drietal, door respectievelijk Olivia Colman,

Rachel Weisz en Emma Stone, is zonder twijfel
de grootste troef van The Favourite. Hun spel, dat
wordt gevoed door een scenario vol lekkere oneliners en krankzinnige situaties, is een feest om
naar te kijken. De plot die alles aan elkaar knoopt
is eenvoudig: Abigail is uit op macht, Queen Anne
laat zich door haar vleien en Lady Sarah raakt uit
de gunst. Op de achtergrond bewegen mannen zich
als vage schaduwen: ze voeren oorlog, ze worden
verliefd, ze spelen politieke spelletjes. Ze doen er
niet toe. Lanthimos stelt scherp op de vrouwen op
de voorgrond, die naar status en macht zuchten als
kerels, maar in alle opzichten echte vrouwen zijn.

VERFRISSEND

Er zit iets fijn verfrissends in de manier waarop The
Favourite mannen en vrouwen tegenover elkaar zet.
Soms wisselt Lanthimos genderclichés om (“A man
must look pretty”, beweert een met weelderige pruiken getooide man), op andere momenten weerlegt hij
ze. Films over concurrentie en jaloezie tussen vrouwen kennen we: denk Mean Girls, denk Showgirls.
Maar waar de intriges uit die films als expliciet negatief worden afgeschilderd, als geniepig en immoreel,
daar zijn Lanthimos’ vrouwen simpelweg vindingrijk. Ze zijn niet achterbaks, zoals manipulerende
vrouwen steevast worden neergezet, maar slim, zoals
manipulerende mannen meestal worden verbeeld.
En toch zijn ze ontegenzeggelijk vrouwelijk. Abigail
is eigengereid als een vrouw, de koningin lijdt als een
vrouw, Sarah is empathisch als een vrouw.
Ze gaan gebukt onder leed dat heel specifiek
vrouwelijk is: seksueel misbruik, prostitutie, miskramen, de onontkoombaarheid van het huwelijk.
Abigail, een frêle meisje zonder status, ondergaat
pesterijen en geweld. Tegelijkertijd hanteert ze haar
vrouwelijkheid als een wapen: ze vleit en verleidt, ze
hangt zielige verhalen op en zet daarbij haar schattigste toetje op. Lanthimos speelt met onze vooroordelen over gender en onderstreept ze. Hij zet ze
op scherp.

De drie vrouwen vormen niet alleen het hart van
The Favourite, ze zijn ook de motor van de plot. Hun
driehoeksverhouding start het verhaal op en helpt
het vooruit, ze brengt het van de ene naar de andere
scène; scènes die an sich interessant zijn, verheugend, vervreemdend, vermakelijk. Maar waar gaan
we eigenlijk naartoe? En weet Lanthimos zelf wel
waar hij heen wil, of wat zijn persoonlijke interesse
in dit verhaal is? Er zijn films waarbij je je anderhalf uur lang afvraagt waar de regisseur je naartoe
dirigeert, om helemaal aan het einde, als het laatste puzzelstukje op zijn plek valt, een antwoord te
krijgen dat nog beter is dan waar je op hoopte. The
Favourite is niet zo’n film. Het laatste shot voegt
niet alleen niets toe, het doet af aan de rest van de
film. Het benadrukt de twijfel van de regisseur. Er zit
zoveel moois in The Favourite maar het dient geen
doel. En daarmee beklijft de film uiteindelijk niet.
THE FAVOURITE IERLAND/VERENIGD KONINKRIJK/
VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE YORGOS LANTHIMOS
| MET OLIVIA COLMAN, RACHEL WEISZ, EMMA STONE |
119 MINUTEN | DISTRIBUTIE WARNER | TE ZIEN VANAF
3 JANUARI 

LEVENSLUST

Na Lanthimos’ eerdere werk, de vervreemdende en
verstikkende werelden van films als Dogtooth, The
Lobster en recent The Killing of a Sacred Deer, is The
Favourite een verademing, bijna letterlijk; een film
waar lucht in zit, waarbij je eindelijk kan ademhalen.
Vooral aan de personages merk je dat de regisseur
dit keer niet samenwerkte met Efthymis Filippou,
met wie hij sinds Dogtooth al zijn scenario’s schreef,
maar zich baseerde op een scenario van Deborah
Davis en Tony McNamara. Waar Lanthimos’ personages altijd nihilistisch en depressief waren, zo
verdoofd en afgestompt dat het leek alsof ze met
één been in de dood stonden, daar voert hij in The
Favourite vrouwen op die verlangen en lijden; die
mokken en plezier maken; die niet alleen léven maar
die iets wíllen van het leven. Het zijn deze vrouwen,
het zijn hun eigenzinnigheid en levenslust, die zoveel van de scènes hun kleur geven. Maar dat neemt
niet weg dat er een gat in de film zit, een leegte die
Lanthimos nooit helemaal weet te vullen.

THE FAVOURITE

FILMSCHUUR

HAARLEM, 5 JANUARI 13.15 UUR

confident

WINNER

sIlvER bEaR
bEst actREss
bERlINalE 67

k i m m i n h e e i n e e n f i l m va n h o n g s a n g s o o

Confluence by Benjamin Ramírez Pérez & Stefan Ramírez Pérez, Official Selection IFFR 2018

nu te zien in de filmtheaters

vanaf 17 januari te zien in de filmtheaters
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COLETTE

Ondanks de slechte afloop was
het eerste huwelijk van de Franse
schrijfster Colette een vruchtbare wervelwind, volgens deze
Engelse biopic.
DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS


GRANDE DAME EN
FEMINISTISCH REBEL

Wat zouden ze ervan vinden, de Fransen? Op 16
januari gaat ook bij hen Colette in première, de
meest prestigieuze film tot op heden over het turbulente leven van een van hun culturele iconen. Is
het ‘hun’ Colette, ondanks het feit dat ze Engels
spreekt en rondloopt in fin-de-siècle sets in
Boedapest?
De film is een oeuvre d’amour, dat staat buiten
kijf. Regisseur Wash Westmoreland en zijn wijlen
film- en levenspartner Richard Glatzer reisden al
in 2001 naar Frankrijk af om een scenario over hun
literaire heldin te schrijven. Door een gelukkig toeval
maakten ze kennis met de kleindochter van Colette,
Anne De Jouvenel, die het paar bij een kopje thee
haar fiat gaf.
Een film was er toen nog lang niet: dat vergde
nog zestien jaar, en twintig nieuwe scenarioversies. Glatzer en Westmoreland wisten inmiddels
zoveel van Colette dat ze moeite hadden om alleen
al haar jonge jaren in een overzichtelijk verhaal te
persen. Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954) was
schrijfster, mimespeelster, actrice en journaliste; ze
trouwde driemaal, had meerdere lesbische relaties,
kreeg een dochter en sliep met haar stiefzoon. Ze
verwerkte haar erotische escapades en fantasieën
in haar romans, die haar behalve een scandaleuze
reputatie ook een plaats in het Franse literaire establishment bezorgden. Voor de Fransen is zij een

grande dame; buiten de landsgrenzen vereert een
select publiek haar als feministische rebel.

SMEUÏG

Wat de makers van Colette betreft – Richard Glatzer
overleed in 2015 aan de gevolgen van ALS, waarop
een rouwende Westmoreland besloot het project
alleen te voltooien – is zij ook een perfect boegbeeld
voor de LGBT-gemeenschap. Kleurrijke bijrollen als
‘Missy’, een uit de aristocratie verstoten, als man levende vrouw dankzij wie Colette (volgens de film) de
moed vond om uit haar eerste huwelijk te stappen,
hebben behalve een historische ook een emancipatoire lading, zonder dat het geheel topzwaar wordt.
Het leven van de Parijse culturele bovenlaag wordt
bovenal voorgesteld als frivool, libertair.
Colette wordt vooral gepitched als feministische
coming-of-age – anonieme schrijfster van een reeks
autobiografische bestsellers bevrijdt zich van haar
hebzuchtige, manipulatieve echtgenoot – maar
ontglipt ook dat te starre kader. De reden daarvoor
is Henry Gauthier-Villars ofwel ‘Willy’, de man in
kwestie, door acteur Dominic West zo smeuïg en
geestig wordt vertolkt dat je net als de jonge Colette als een bakvis voor hem valt. Willy brengt
Colette van een doodsaai platteland naar de salons
van de grote stad; hij zet haar aan het werk in zijn
schrijf-‘fabriek’, waar ghostwriters onder zijn naam

recensies en verhalen produceren; hij ontdekt haar
literaire talent, stuwt haar op, sluit haar op als het
werk niet vlotten wil en de kosten van hun extravagante levensstijl weer eens te hoog zijn opgelopen.
Willy is grof en charmant, een heer en een ploert,
een bedrieger en een bewonderaar.

SCHEET

Keira Knightley speelt Colette de eerste helft van de
film bleu en timide – pas later vindt ze haar stem,
grappig genoeg door op het podium furore te maken als mime-artieste. Maar haar bevrijding voelt
een beetje obligaat, als een verhaal dat (gelukkig,
eindelijk) vaker verteld is, terwijl de intieme scènes
tussen Willy en Colette bruisen van inconsistente
levendigheid. Wat een plezier moeten die twee gehad hebben, wat een ruzies ook. Na hun scheiding
‘zagen ze elkaar nooit meer’, meldt de aftiteling; de
echte Colette mag er dan schoon genoeg van gehad
hebben, deze film heeft veel aan Willy te danken.
Zoals West zijn eigen scheet in de gang becommentarieert: dat blijft je wel even bij.
COLETTE VERENIGDE STATEN/ VERENIGD
KONINKRIJK, 2018 | REGIE WASH WESTMORELAND|
111 MINUTEN | MET KEIRA KNIGHTLEY, DOMINIC WEST |
DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN VANAF
20 DECEMBER 
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L ARS VON TRIER OVER THE HOUSE THAT JACK BUILT

‘IK BEN MOE, DUS IK ZAL
ZACHTJES PRATEN’

Zeven jaar na zijn
‘verbanning’ was Lars
von Trier weer welkom
op het Filmfestival
Cannes. Hij arriveerde
er met The House That
Jack Built, een van de
meest gewelddadige
films die het festival ooit
vertoonde. “Het is een
soort biografie.”
DOOR RONALD ROVERS

Wat moet je serieus nemen in een gesprek met Lars
von Trier? De Deen een provocateur noemen, klinkt
sleets. Hij provoceert al zo lang hij films maakt.
Bij The Element of Crime (1984), de eerste van zijn
films die op het Filmfestival Cannes werd vertoond,
liepen al mensen de zaal uit. Het dichtklappen van
de stoeltjes was net een symfonie, herinnert de
regisseur zich als we hem afgelopen mei in groepsverband spreken over The House That Jack Built, zijn
meest gewelddadige film tot nu toe, over een seriemoordenaar die moordt om kunst te maken.

En toch moet je hem zo noemen: een provocateur.
“Als ik ooit iemand vermoord, zal het waarschijnlijk
een journalist zijn”, zei hij in het ene interview in
Cannes. In een ander interview: “64 mensen vermoorden kan best kunst zijn, waarom niet? Kunst
is lastig te definiëren.” Toen acteur Matt Dillon hem
vroeg waarom hij een film over een seriemoordenaar
wilde maken, had Von Trier gezegd dat het een soort
zelfportret was. “Alleen vermoord ik geen mensen.”
Ook in dit gesprek kan hij zich niet inhouden,
blijkt als hij – bij wijze van grap – het recht opeist

om Hitler in elke film te stoppen die hij nog zal maken. Dit dus in Cannes, het festival waar hij zeven
jaar niet mocht komen omdat hij daar in 2011 – bij
wijze van grap – zei dat hij wel sympathie voelde
voor Hitler. In 2014 verscheen Von Trier plotseling
tijdens het filmfestival van Berlijn met een T-shirt
met een Gouden Palm erop en de woorden ‘persona
non grata’.
De man heeft misschien gevoel voor humor. Maar
het is ook duidelijk dat hij soms te ver gaat, al dan
niet in bezopen toestand. Het risico met mensen die
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voortdurend provoceren is dat je uiteindelijk niets
nog serieus neemt. Dat is niet goed want daar lijden
ook zijn films onder.

LIJKEN IN DE KAST

Hij is moe, zegt hij. Dus hij zal zachtjes praten. En
het moet gezegd, hij ziet er zwak uit. Hij is duidelijk
vermagerd, breekbaar zelfs. Of zou het een act zijn?
Zijn handen trillen. Dat ziet er dan weer best overtuigend uit. Zo ga je dus denken bij een provocateur:
wat is nog waar? Die trilling, begrijpen we, is een
bijwerking van te veel antidepressiva. Of van te weinig drank, wie zal het zeggen.
Een film over een moordenaar die kunst maakt. Of
over een kunstenaar die moordt om te creëren? Hoe
ziet Von Trier het zelf? Is The House That Jack Built
een afscheid of een wedergeboorte? Hij zegt dat hij
ziet dat de film een testament kan zijn. “Ik hoop dat
het niet mijn laatste film is. Dat ik hier weer terug
mocht komen was fijn. Het publiek was aardig voor
me bij de première. Als je ouder wordt, raak je eerder
ontroerd door dingen. Dus ik was ontroerd door het
welkom.”
En weer weet je niet of hij het meent. Iemand
vraagt of deze film met zoveel woede en destructie
een reactie was op zijn verbanning van het festival.
“Nou ja, ik ben een plaaggeest”, zegt hij. “In de zin
dat ik geen enkele film meer zal maken zonder Hitler. Hitler zal altijd ergens te vinden zijn.” We laten
Hitler even gaan. Is het een film over een kunstenaar
die zich van de dode lichamen ontdoet?, vraagt iemand anders. Van de lijken in de kast, zogezegd? Tot
op zekere hoogte, zegt Von Trier. “Mijn techniek is
altijd geweest om mezelf in de personages te stoppen. Dus het is een soort biografie.”
Waarom heeft hij zo’n gewelddadige film gemaakt, als hij zelf herhaaldelijk verklaart snel bang
te zijn en vooral niet van geweld te houden. Hij geeft

weer een antwoord dat evengoed waar als niet waar
kan zijn. Evengoed een inkijkje in de banale realiteit
van een productiebedrijf (Von Trier is medeoprichter van Zentropa) als complete onzin. “Ik moest snel
iets verzinnen”, zegt hij, “want het ging niet goed
met het bedrijf. Dus ik dacht: iets simpels en iets
wat mensen fascineert.” En hup, weer een provocatie. “Er zit iets fascinerends in een seriemoordenaar
niet? Niet voor mij, bedoel ik, maar voor vrouwen.
Bij de vrouwen die ik heb gekend in elk geval. Als je
bij hen thuis een kastje open zou trekken, vind je zo
tien boeken over seriemoordenaars.”

VERKEERDE PLEKKEN

Wat vindt hij eigenlijk van de #MeToo-beweging?
Medewerkers van Zentropa (Von Trier zelf niet
maar met name medeoprichter Peter Aalbæk Jensen) werden in november 2017 beschuldigd van
seksuele intimidatie. “De #MeToo-beweging is een
briljant idee”, zegt hij. “Op de juiste manier ingezet,
kan die heel belangrijk worden.” Het probleem is
volgens hem dat we de invloed van internet onderschatten. “Stel”, zegt hij, “dat iemand beweert dat
ik een moordenaar ben, dan ben ik onschuldig tot
mijn schuld bewezen is. Niet zo met sociale media.
Negentig procent van de journalisten waar ik mee
praat, denkt dat ik Björk seksueel heb lastiggevallen
[Björk, zangeres en hoofdrolspeler uit Dancer in the
Dark, heeft onder meer gezegd dat Von Trier ‘sexual
offers with graphic descriptions’ in haar oor fluisterde]. Dat is belachelijk. Ik heb het ontkend, maar
dat werd niet opgeschreven. Want het verhaal dat ik
haar heb lastiggevallen verkoopt beter. Ik héb haar
niet lastiggevallen. Ik heb haar aangeraakt, maar
dat doe ik met al mijn acteurs. Dit werk is intens.
Natuurlijk heb ik haar omhelsd. Als ze denkt dat
omhelzen hetzelfde is als lastigvallen… Zonder aanraking kan ik niet regisseren. En ik heb haar niet op

de verkeerde plekken aangeraakt.”
Een collega vraagt of dit op de een of andere
manier te maken heeft met het moment in de film
waarop Jack zegt dat hij zich soms schuldig voelt
over het feit dat hij een man is. Von Trier zegt ja. Dat
hij zich zo ook kan voelen. “En nu ga ik iets zeggen
waar ik spijt van ga krijgen. We moeten de biologie
niet vergeten. Mannen hebben testosteron en … En
natuurlijk moet niemand niets bij een ander doen
zonder wederzijdse instemming. Maar er is een verschil tussen mannen en vrouwen. In Zweden wordt
nu een genderneutraal woord ingevoerd om naar
mannen en vrouwen te kunnen verwijzen zonder te
discrimineren. Echt hysterisch… Wacht. Kunnen we
een stap terug en dan zeg ik dat ik geen commentaar
heb op je vraag?”

NIET VOORZICHTIG

Ook al houdt hij zich als filmmaker duidelijk niet in,
gezien het geweld in zijn nieuwe film, als individu
lijkt hij wel geschrokken van de terugslag na de ban
in Cannes. Vooral toen de Franse staat hem na het
incident dreigde met vijf jaar celstraf. Hij zou dat
niet hebben overleefd, zegt hij. Dan hadden ze hem
beter meteen van een flat kunnen gooien. Het was
lomp om die dingen over Hitler te zeggen, dat wil hij
wel toegeven. “Zeker in Frankrijk ligt de Tweede Wereldoorlog gevoelig, met het Vichy regime [dat collaboreerde met de nazi’s]. In Duitsland was ik waarschijnlijk makkelijker weggekomen met die grap.”
Weer een provocatie, maar hij lijkt het amper te
beseffen. “Ik moet voorzichtiger zijn. Aan de andere
kant: ik ben wie ik ben en mijn films zijn wat ze zijn
juist door niet voorzichtig te zijn.” Het probleem,
zegt hij, is hetzelfde als met #MeToo. “Het begint als
een gerucht maar door internet worden geruchten op
de een of andere manier in feiten verdraaid. En dan
gaan ze nooit meer weg.” 

THE HOUSE THAT JACK BUILT

Functioneel geweld
Na een carrière vol films rond sterke vrouwen maakt Lars von Trier de balans op met
The House That Jack Built, een film over een
kwaadaardige man en ongetwijfeld ook een
zelfportret.
The House That Jack Built arriveert op een
golf van verontwaardiging – zoals gebruikelijk bij de Deen. Het gekrakeel daags na de
première op het afgelopen filmfestival Cannes, waar tientallen de zaal verlieten, was te
verwachten: het is voor een deel the marke
ting that Lars built. Ja, de film is gewelddadig. Maar zoals je kunt spreken over ‘functioneel naakt’, zo gebruikt Von Trier hier
‘functioneel geweld’.
De Jack uit de titel is een seriemoordenaar,
die we twaalf jaar lang volgen ergens in het
Amerika van de jaren zeventig. In een gesprek met ene Verge (Bruno Ganz), dat we
voornamelijk in voice-over horen, somt hij
met enige trots zijn daden op. Elke moord
omschrijft hij als een kunstwerk.
In Cannes werd buiten de bioscoopzalen
geprotesteerd tegen ongelijkheid en het ge-

weld tegen vrouwen. De discussie over #MeToo en 50/50x2020 wordt wereldwijd gevoerd. Maar in de film moet iedereen het
ontgelden. Ja, Jack vermoordt vooral vrouwen, maar zeker niet exclusief – ook mannen,
kinderen en kuikens moeten het ontgelden.
Zoals Von Trier in Nymphomaniac een staalkaart gaf van (verwrongen) menselijke seksualiteit, zo verkent hij hier onze voor fascinatie
voor geweld. Ook de visuele strategie is vergelijkbaar met die eerdere film, met een bewust rommelige beeldvoering en ingrepen die
de vertelling van de film blootleggen, van een
opdeling in hoofdstukken via de encyclopedisch aandoende intermezzo’s met archiefbeelden tot het herhaalde, ironische gebruik
van David Bowie’s Fame.
Door dit alles heen schemert ook het gevoel dat Von Trier bezig is met een grote
schoonmaak, dat hij worstelt met zijn eigen
artistieke nalatenschap. Wat dat betreft zal
het geen toeval zijn dat de eerste drie vrouwelijke slachtoffers in de film (ze blijven
naamloos), gespeeld worden door actrices
met wie hij eerder samenwerkte. Uma Thur-

man zagen we in Nymphomaniac (2013); Sofie Gråbøl speelde in The Boss of it All (2006);
en Siobhan Fallon Hogan was te zien in Dan
cer in the Dark (2000) en Dogville (2003). Die
zelfreflectie spreekt ook uit het summiere
director’s statement dat Von Trier in de
persmap liet opnemen: ‘Al jaren maak ik
films over goede vrouwen; nu heb ik een film
gemaakt over een kwaadaardige man.’
Vanuit dat licht bezien, getuigt The House
That Jack Built van een verre van positief zelfbeeld. De beschrijving die Verge geeft van Jack
spreekt wat dat betreft boekdelen: een per-

soon die is “vergeven van obsessief, dwangmatig gedrag en die een pathetische droom
koestert van iets grootsers.” Opnieuw sleurt
Von Trier ons mee in de wervelstorm, naar het
donkerste puntje in het zwarte gat van zijn
depressie.
JOOST BROEREN-HUITENGA

THE HOUSE THAT JACK BUILT

DENEMARKEN/

FRANKRIJK/DUITSLAND/ZWEDEN, 2018 | REGIE LARS
VON TRIER | MET MATT DILLON, BRUNO GANZ | 152
MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF 10 JANUARI 
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THE ALCHEMICAL WEDDING VAN JAN ŠVANKMA JER

WANT WAT MOET DE CENSUUR
MET VRIJENDE BIEFSTUKKEN?
The Alchemical Wedding van Jan Švankmajer is tot 3 maart in Eye te
zien. Een fascinerende overzichtstentoonstelling waarin niet alleen
het filmwerk van de Tsjechische animatiegrootheid centraal staat,
maar ook zijn sculpturen, tekeningen en schilderkunst – allemaal
gemaakt met een surrealistische inslag en een nog altijd frisse afkeer
DOOR GUUS SCHULTING
van de ‘geciviliseerde’ mens. 
“Dit is voor het eerst dat ik dit terugzie.” Jan Švankmajer kijkt verbaasd naar zijn korte film Picknick mit
Weismann (1969), een van de twaalf korte films die
tijdens de expositie The Alchemical Wedding gepro-

jecteerd worden. Hoewel hij de tachtig al een tijdje
gepasseerd is, leidt de Tsjechische filmmaker een
groepje journalisten vlot en opgewekt door de tentoonstellingsruimten van Eye. In de absurdistische

film beleeft een aantal meubels een gezellig middagje in het park: stoelen spelen een potje voetbal, een
immense klerenkast geniet van de zon. De stop-motion geanimeerde objecten zijn typisch Švankmajer,
net als de duistere twist aan het eind: de grote klerenkast blijkt een geboeide man gevangen te
houden achter de gesloten deuren. Tot zover Švankmajers blik op de mens.

SURREËLE OBSESSIES

De in 1934 in Praag geboren Jan Švankmajer is een
van de belangrijkste animatiefilmers uit de filmgeschiedenis. Zijn zevenendertig films tellende oeuvre
is een excentrieke mix van korte en lange films,
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animatie en live action en avant-garde technieken
en eigenheid. Wie een Švankmajer ziet, herkent meteen de rappe montage, springerige stop-motion en
het dynamische geluid. Ook in zijn keuze voor animatiemateriaal is de Tsjech uniek: liever geen poppen of klei, maar wel gevonden voorwerpen, rottend
afval of hompen vlees. Acteurs worden door Švankmajer bij voorkeur aan het acteren gezet: speel je
in een Švankmajerfilm, dan is kans op dialoog niet
groot – niet voor niets karakteriseert hij acteurs
steevast als acteerpoppen.
In de expositieruimte van Eye zijn in chronologische volgorde de twaalf belangrijkste korte films
te zien die Švankmajer in de halve eeuw van zijn carrière maakte: van het springerige marionettendebuut
The Last Trick (1964) tot de Lewis Carroll verfilming
Jabberwocky (1971), en van zijn internationale doorbraakfilm Dimensions of Dialogue (1982) tot de kille
satire Food (1992), waarin de filmmaker de Tsjechische consumptiemaatschappij van na de Fluwelen
Revolutie becommentarieert. De lange speelfilms
waar Švankmajer zich vanaf de jaren negentig op
richtte (zoals nachtmerriefilm Alice of het duistere
sprookje Little Otik) zijn in een speciaal randprogramma in de bioscoopzalen te zien, inclusief zijn
nieuwste film Insect (vorig jaar in première gegaan
tijdens het International Film Festival Rotterdam).

BIOGRAFIE

Zo achter elkaar geven ze een mooi overzicht van
Švankmajers dromen, obsessies en angsten. Hij
maakt er geen geheim van dat zijn films uit zijn
onderbewuste voortkomen. In 1970 sloot de filmmaker zich samen zijn vrouw (de in 2005 overleden
schilder Eva Švankmajerova) aan bij Tsjechische
Surrealistische beweging, waarmee hij een zoektocht begon naar nieuwe manieren om de realiteit
beleven. Via film laat Švankmajer dat thematisch
zien door voorbij de taboes en verboden van de
rationele maatschappij te gaan: het werk is gevuld
met donkere kelders, vreemde seksuele fantasieën
en levenloze objecten die tegen de mensheid in opstand komen. In een interview bekende hij zijn werk
te zien als ‘surrealistische documentaires over mijn
onbewuste.’

CONFORMISME

Eye presenteert de films niet in de context van
Švankmajers biografie of sociale context, maar laat
ze grotendeels voor zichzelf spreken. Een slimme
keus, want ondanks de avant-garde technieken en
misantropische kijk op de mensheid, is Švankmajers
werk ook juist grappig en toegankelijk. De goochelaars die elkaar radbraken in The Last Trick hebben
evenveel van doen met de stille komedies van Chaplin en Keaton als met Russische montagetechniek.
Of probeer maar eens niet te lachen wanneer de
voetballers van Manly Games (1988) elkaar binnen
en buiten het veld te lijf gaan.
Toch ontkom je er niet aan om ook op biografi-

sche en sociale ontwikkelingen te letten wanneer je
de films zo achter elkaar gepresenteerd ziet. Waar
het vroege werk de onbezorgdheid van een kunststudent uitstraalt, ontwikkelt zich ten tijde van de
Praagse lente een bezorgdere blik: in bijvoorbeeld
The Garden (1968) en The Flat (1968) zijn conformisme, gehoorzaamheid en de willekeur van macht
expliciete thema’s geworden. En nu Švankmajer zich
aan het eind van zijn carrière meer naar binnen lijkt
te keren, valt zijn hopeloosheid ook vaker op: zijn
laatste kortfilm Food is een kille film waaruit een
machteloosheid spreekt tegenover de ontwikkelingen die in Tsjechië na de val van het IJzeren Gordijn
inzette.
Ook de censuur van het communistische Tsjecho-Slowakije speelt een rol bij de receptie van zijn
werk. In de expositieruimte van Eye is een groot
aantal korte films, rekwisieten en kunstobjecten te
zien, waarvan je je kunt voorstellen dat ze het repressieve regime soms radeloos maakten. Want wat
moet de politieke censuur met twee kleikoppen die
elkaar tandpasta aanbieden? Of een voetbalwedstrijd waarin absurdistische regels van kracht zijn?
Of biefstukken die de liefde bedrijven? Nog altijd
een van de hoogtepunten is zijn komedie The Flat
uit 1968, een subversie en ongrijpbare film waarin
de repressieve staat op vileine wijze onderuit wordt
gehaald.
Dat de autoriteiten vaak niet wisten wat ze met
de vreemde objecten en films aan moesten, blijkt
ook uit het feit dat de film die Švankmajer daadwerkelijk een werkverbod opleverde, op het eerste
gezicht nogal onschuldig oogt. Leonardo’s Diary
(1974) is een mooie animatie naar Leonardo da Vinci’s schetswerk en haalde dat jaar zelfs het festival
van Cannes. De filmcriticus van de communistische
staatskrant zag het echter anders: decadent en opzichtig geflirt met de Westerse smaak. Švankmajer
kreeg een werkverbod van zeven jaar opgelegd plus
de voorwaarde dat zijn eerste film een adaptatie van
een literaire klassieker zou zijn: The Fall of the House
of Usher (1980) naar Edgar Allen Poe was daarvan
het resultaat.

TACTIELE KUNST

Minpunt aan de tentoonstelling is dat de lange films
vrijwel geheel buiten beeld blijven, terwijl zijn internationale doorbraak- en lange debuutfilm Alice
(1988) waarschijnlijk voor de meeste bezoekers de
kennismaking met Švankmajers oeuvre was. De
enige echte referentie naar het speelfilmwerk zijn de
tactiele fetisjvoorwerpen uit Conspirators of Pleasu
re (1996), waarin een groep mensen elkaar herkennen in hun afwijkende masturbatiefantasieën. Een
borstelstoel en verschillende wrijfinstrumenten zijn
te zien, al zou het nog beter zijn als ze ook te voelen
waren. De objecten kwamen tot stand door experimenten met tast die Švankmajer zelf uitvoerde en
waarover hij in het boek Touching and Imagining –
An Introduction to Tactile Art verslag deed.
Gelukkig heeft de tentoonstelling wel oog voor

die experimenten. Want al voordat hij als filmer aan
de slag ging, was Švankmajer als kunststudent geïnteresseerd in het vervaardigen van poppen en sculpturen. Later ontwikkelde hij zich ook als beeldend
kunstenaar, keramist en dichter – een aspect van
zijn kunstenaarschap dat tot nu toe onderbelicht is
gebleven. Met The Alchemical Wedding wordt dit
beeld enigszins gecorrigeerd, doordat naast de films
ook surreële en tastbare kunstobjecten een belangrijke plaats hebben gekregen. Bij een opstelling met
opgezette dieren met kristallen in plaats van poten,
wezens samengesteld uit skeletten en wervels of
stoelen gemaakt van borstels en bezems is het alsof
je een vreemde werkelijkheid binnenstapt.
Dat Švankmajer als surrealist via die objecten
op nieuwe manieren de werkelijkheid wilde ontdekken, wordt duidelijk in zijn sculpturen: door
ongebruikelijke combinaties van voorwerpen gaan
ze nieuwe relaties aan – apenskeletten en kippenpoten maken nieuwe wezens, schilderijen zijn beplakt
met konijnenoren, voelportretten mogen door de
toeschouwer worden betast. Ook meer excentriekere kunstuitingen vallen daaronder, zoals zijn op
Afrikaanse fetisj geïnspireerde objecten die gevoerd
en gestraft worden, of de medium drawings die hij
onder invloed van geesten maakt sinds het overlijden van zijn vrouw.

VERBEELDINGSKRACHT

Dat Švankmajers kunstenaarschap een belangrijke
plaats heeft gekregen, geeft ook reliëf aan de getoonde films, want de surrealistische technieken zijn
ook terug te vinden in zijn filmwerk. Dat een filmmaker zich zo bezighoudt met tast bijvoorbeeld is
fascinerend, net zoals de momenten waarin Švankmajer de illusie in zijn films verbreekt. In zijn
Faust-verfilming zien we de draadjes, geanimeerde
objecten vallen even uit hun rol, of een insect kruipt
ineens uit een laatje.
Opgaan in de fantasiewereld is dan ook niet het
uiteindelijke doel van Švankmajers films; de realiteit
opnieuw scheppen is dat wel. Dat is de alchemical
wedding waarnaar de tentoonstelling genoemd is. En
dat betekent een leven in dienst van het experiment
en een zoektocht die zelfs na 84 jaar nog niet voorbij
is. Net zoals Švankmajers sociale betrokkenheid dat
niet is, want gaandeweg de rondleiding herinnert
hij zich ineens de naam van de man in de kist uit
Picknick mit Weismann. “Weismann, dat was ook
de echte naam van die man. Daarom heet de film zo.
Al staat het nu ook voor de witte man die er een
potje van heeft gemaakt, natuurlijk. Dat spreekt
voor zich.”

JAN SVANKMAJER – THE ALCHEMICAL
WEDDING 15 DECEMBER T/M 3 MAART 2019 | VOOR
MEER INFORMATIE eyefilm.nl 
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HEDDY HONIGMANN OVER BUDDY

‘SLUWE MENSEN K AN IK
NIET FILMEN’

In Buddy onderzoekt Heddy
Honigmann de hechte band
tussen geleidehonden en de
mensen die hun hulp nodig
hebben. De een raakte langzaam
zijn zicht kwijt, de ander is geveld
door de gruwelijkheden die hij als
militair zag. De honden zijn
vrienden geworden, iemand
heeft het over liefde. Honigmann
kijkt, luistert en vraagt zoals we
van haar gewend zijn: gravend
maar zonder te wroeten, scherp
maar met respect. DOOR RONALD ROVERS

Die hond komt steeds terug, zegt een moeder in
Buddy over de hond die haar zoon Zeb helpt. Zeb
heeft last van een vorm van autisme, kan daardoor
de snelheid van normale interacties tussen leeftijdsgenootjes niet bijbenen en is daarom vaak thuis.
Soms lukt het mij ook even niet meer, zegt z’n moeder eerlijk. “Het mooie van die hond is dat ze het
nooit zat wordt, nooit moe is, altijd met hetzelfde
enthousiasme bij Zeb terugkomt.”
In Buddy verzamelde Heddy Honigmann (1951)
gesprekken over wat deze honden voor hun eigenaren betekenen. Hans, inmiddels gepensioneerd
maar jarenlang als psycholoog werkzaam, begon
alweer tientallen jaren geleden zijn zicht te verliezen. Trevor, een militair die in voormalig Joegoslavië
gruwelijke dingen moest aanzien zonder in te mogen grijpen, is gesloopt door een posttraumatische
stressstoornis. Aan zijn hond Mister vertelt hij dingen die niemand anders te horen krijgt. De hond is
misschien de reden dat ze nog bij elkaar zijn, bekent
zijn vrouw.
Honigmann laat zich als het even kan niet hinderen door haar MS. De maker van Crazy (1996), over
de troost van muziek in conflictsituaties, en talloze
andere documentaires over onder meer haar geboorteland Peru, is scherp en strijdlustig, zoals we haar al
jaren kennen. Ook al beperkt de pijn soms haar bewegingsvrijheid. Met producent Pieter van Huystee
werkt ze alweer aan een nieuwe documentaire.
Ik zag een mooi persoonlijk interview met u in de Volkskrant
en het viel me op dat u op twee of drie momenten emotioneel werd toen u het over vroeger had. Bijvoorbeeld toen u
over uw vader sprak. “Oh god, mijn vader ja.”
Dat u die emoties zo makkelijk terug kunt halen, dat u ze na
al die tijd nog zo sterk voelt, dat u überhaupt sterk kunt
voelen, is dat voor u belangrijk als documentairemaker?

HEDDY HONIGMANN

“Heel erg. Ik herinner me een gesprek met de jongen
in Crazy die de val van Srebrenica had meegemaakt.
Ik stond net zo dichtbij als wij hier nu met elkaar zitten en ik moest huilen door wat hij vertelde. Ik kon
het niet stoppen. Hij praatte zo langzaam, elk detail
moest genoemd worden. Ik zei: ‘Het is niet belangrijk wat daar en daar gebeurd is.’ Hij zei: ‘Dat is goed’,
maar hij ging even langzaam door. Alsof hij het opnieuw moest beleven. Het deed mij ook pijn, wat hij
vertelde. En dan hoop ik dat de persoon tegenover
mij zich niet verbaast als ik huil. Hij deed dat helemaal niet. Ik geloof dat hij mijn tranen niet eens
heeft gezien. Hij was terug in Joegoslavië, op weg
naar Portocari, waar de fabriekshallen waren waar
het hele dorp heen werd gebracht. Ik herinner me dat
gesprek goed, omdat ik vrij lang bleef huilen. Het is
een manier om solidair te zijn met iemands verhaal.
Je moet alleen niet de kluts kwijtraken door die tranen. Je moet niet de flow van het interview missen.”

Het is toch heel natuurlijk als het gebeurt? Het versterkt de
interactie. “Het kan de interactie versterken. Maar we

waren op een soort hoogtepunt beland, vandaar die
tranen, en het is belangrijk voor de film om dat vast
te houden. Je kunt trouwens ook boos worden op iemand. Doe ik het nou zo slecht, denk ik dan, dat die
persoon niet begrijpt wat ik vraag? Stel ik de vraag
fout? Ben ik de weg kwijt?
“Meestal ben ik een goeie interviewer. Zoals met
Trevor op het bankje in Buddy. We slenterden een
beetje door dat park en gingen op een bankje zitten.
Toen zag hij z’n hond lopen, Mister. Hij keek ernaar
en ik dacht: die hond beschermt hem. Misschien is
dit het moment om te vragen wat er met hem gebeurd is. Want daarover zweeg hij. Met z’n vrouw
wilde hij er nooit over praten. Hij vertelt dan over
wat ze hebben moeten aanschouwen als militairen
terwijl ze niks mochten doen: vrouwen werden voor
hun ogen verkracht, mannen werden vermoord en
opengereten. Hij kijkt om zich heen en zegt: ‘De
herfst is anders voor mij.’ Dan valt er een pauze en
vraag ik of hij het wel aan Mister vertelt. Ja, zegt hij.
‘Want Mister vertelt niks verder.’ Die vraag dan stellen, dat ben ik. Dat is voor mij typisch Heddy.”

U krijgt veel uit mensen. Maar u hebt ook een soort beleefdheid, u voelt aan tot waar u kunt gaan. Hans, de psycholoog, wilde niet dat u filmde dat zijn honds een laatste
spuitje krijgt. “Die hond is een mens voor hem. Een

geliefde. Als hij niet wil dat we de dood van zijn geliefde filmen dan doen we dat niet. We zijn ook een
beetje laat geweest met die vraag en dat komt door
een zekere schroom. Ook van de researcher, Monique
Lesterhuis, die echt van de mensen houdt die ze researcht. Dat zie je niet vaak. Meestal denken makers
dat mensen een rol dienen te spelen in een film. Voor
ons dient niks. Het zijn onze vrienden. Of onze vijanden. Hopelijk onze vrienden.
“Ik zeg dit ook altijd aan jonge makers: casting
is bij documentaire net zo belangrijk als bij speelfilm. Je moet een unieke persoon zien te vinden.
Soms moet je iemand drie keer ontmoeten voor je
ziet dat het de juiste is. En soms is het bam! Twee,
drie woorden uitgewisseld en je weet dat je iemand
wilt filmen. Het is echt noodzakelijk dat je een paar
pilaren hebt in je film die je het gevoel geven dat de
film niet kapot kan als die erin zitten. Dat noem ik
casting.”

Wat is dan bam!? “Toen we El olvido (2008) maakten,

had ik gehoord dat er een winkel in het centrum van
Lima was die ‘La clinica de las maletas’ heette. De
tassenkliniek. Fantastische naam vond ik dat. Die
winkel moest ik vinden. Lopend aan de arm van een
vriendin zochten we een hele tijd en eindelijk zagen
we ‘m: de tassenkliniek. En toevallig was het het
beeld precies zoals het in de film zit: de eigenaar
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‘Meestal ben ik
een goeie interviewer. Zoals met
Trevor op het
bankje in Buddy.
We slenterden
een beetje door
dat park en gingen op een bankje
zitten. Toen zag
hij z’n hond lopen,
Mister. Hij keek
ernaar en ik
dacht: die hond
beschermt hem.
Misschien is dit
het moment om
te vragen wat er
gebeurd is. Want
daarover zweeg
hij.’
stond buiten een beetje rond te kijken. En die meneer
was zo mooi, hij had zo’n prachtig Indiaans gezicht.
We gingen naar binnen en ik zei dat we lang gezocht
hadden en dat we het zo’n mooie naam vonden.
Waarom kliniek? En hij vertelde dat hij geen geld
meer had om leer te kopen en tassen te maken. Hij
kon ze alleen nog maar repareren. Buiten was het al
bijna liefde. Maar binnen, toen we zijn stem hoorden
en dan dat prachtige gezicht: dat was bam! Achterin
de winkel stonden een ouwe Singer naaimachine en
een bankje met zijn spullen. En ik dacht: ja, hier wil
ik terugkomen.”
Het is van een ontwapenend soort eerlijkheid als hij zegt
dat hij alleen nog maar kan repareren. Het heeft iets tragisch. “Precies. Het heeft iets tragisch. Hij bleef ook

eerlijk tijdens het hele gesprek.”

Bij de mensen in Buddy is dat moeilijker in te schatten,
niet? Je weet van Trevor niet of hij eerlijk zal zijn want het
punt is juist dat hij niet naar binnen laat kijken. Hoe cast je
dan? “Trevor en ik, dat was klik. We gingen op de

eerste dag met hem een wandeling filmen. En hij wist
dat we die avond een nachtcamera in z’n slaapkamer
zouden installeren om hem de hele nacht te kunnen
observeren. Want hij heeft last van nachtmerries.
Onderweg legde hij zijn arm op de mijne en zei: Heddy, vanavond neem ik mijn slaappil niet, dan gebeurt
er misschien iets. Jeetje, zei ik, doe je dat voor mij?
Ja. Waarom? Hij zei: ‘Ik denk dat je eerlijk bent met je
film, dus ik wil je het beste geven.’ Aan Trevor zagen
we die nacht niet veel, maar er is wel iets gebeurd,
want je ziet dat de hond wakker wordt en naar Trevor
gaat kijken. Het was niet de nachtmerrie die we na-

tuurlijk allemaal wilden, want op dat moment ben je
echt een wrede filmmaker, en dat begreep Trevor
toen hij zei dat hij geen pil zou nemen. Ik wil maar
zeggen: met Trevor was er een groot vertrouwen. Nu
nog steeds. We bellen mekaar.”

Ik herken het. Ik heb vrienden die niets naars om zich heen
willen hebben. Geen nare mensen, niet het dagelijkse
nieuws. Te negatief allemaal. “Dat gaat me te ver. Ik wil

Ze delen een soort eerlijkheid. Zou u ook sluwe mensen
kunnen filmen? “Nee. Bij O amor natural (1996) liet ik

Was u niet gefascineerd door dat zesde zintuig van die
honden? “Heel erg. Ik zag het hier in huis toen Anna-

mensen in Rio gedichten lezen van de Braziliaanse
dichter Carlos Drummond De Andrade. Ik zei: ‘Kies
een gedicht dat je mooi of interessant of geil of whatever vindt. Lees het voor en daarna zien we wel.’
Deze man koos een gedicht, dat trouwens al heel
mooi door een vrouw was voorgelezen, en dat ging
over pijpen, om het brutaal te zeggen. In het gedicht
gaat het over ‘het lid verlengen’ en zo. Het is niet
ranzig. Dat was trouwens de angst van De Andrade:
dat de mensen het verschil niet meer zouden zien
tussen pornografie en poëzie. Daarom wilde hij het
boek niet tijdens zijn leven gepubliceerd hebben.
“Maar die man dus, die las dat gedicht en na het
lezen zei hij: ‘volgens mij vind jij het heerlijk om te
pijpen.’ Ik zei: ‘Gelukkig stel ik de vragen en niet jij.’
En toen vond ik ‘m niet leuk meer. Ik zei tegen mijn
producent Pieter van Huystee, toen we daarna
ergens iets gingen drinken, dat ik geen nare mensen kan filmen. Het lukt me niet. Dat is jammer, zei
hij. Je zou het moeten kunnen. Waarom vroeg ik.
Want er zijn toch genoeg andere mensen die dat
kunnen?”

Had hij een antwoord? “Nee. Oh ja, zijn antwoord was

dat ik het beter zou doen.”

geen journaal missen. Ik kijk naar alles, ook al is het
van een grote treurigheid.”

bel kwam eten, het meisje dat in Buddy het metalconcert bezoekt. Ze heeft last van allerlei dingen,
epilepsie, allergieën. Ik ging pasta maken. Op een
gegeven moment werd de hond een beetje onrustig.
En de verzorger/vriendin van Annabel, tevens fysiotherapeute, vroeg haar of het ging. Als het niet ging
dan praatte ze ook niet dus we kregen niet echt
antwoord. Het gesprek ging door en die vriendin
vroeg: heb je de kracht om naar de auto te gaan. Ik
zei: ‘Laat haar hier op de bank gaan liggen.’ Op dat
moment komt die hond onder de tafel voor me staan
en kijkt me recht in de ogen. Wat is er nou, dacht ik.
We gingen door met praten en de vrouw vroeg het
na een tijdje nog een keer: ‘Zullen we naar de auto
gaan?’ Ik zei weer: ‘Ga liever op de bank liggen.’ En
bij het woord bank kwam de hond weer bij me staan
en keek me weer recht aan. Het punt is: hij wist dat
Annabel een epileptische aanval ging krijgen en dat
ze niet naar de auto moest gaan. Dus hij zei eigenlijk tegen mij: ‘Laat haar hier op de bank blijven, laat
haar niet naar de auto gaan.’ Die blik vergeet ik
nooit.”

BUDDY NEDERLAND 2018 | REGIE HEDDY HONIGMANN
| 86 MINUTEN | DISTRIBUTIE AMSTEFILM | TE ZIEN
VANAF 3 JANUARI 

˝OFFBEAT, POIGNANT AND
VISUALLY EXQUISITȄ
- THE HOLLYWOOD REPORTER

˝A QUIRKY ICELANDIC
ECO-DRAMȀ
- THE GUARDIAN

A FILM BY

BENEDIKT ERLINGSSON
[OF HORSES AND MEN]

VANAF 27 DECEMBER IN DE BIOSCOOP EN OP PICL
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ON THE BEACH AT NIGHT ALONE

LIEFDESVERDRIET ALS
LICHT ABSURDISTISCH

ONGEMAK

Je mag het niet meer zeggen,
maar Hong Sang-soo maakt de
Groundhog Days van de cinema.
Herhaling met variaties. Gezien
het feit dat hij steeds losser werkt
zou je ook kunnen zeggen: hij is
de John Coltrane van de film
kunst, de beste improvisator die
DOOR DANA LINSSEN
er is.			
Toen vorig jaar gelijktijdig twee nieuwe films van
Hong Sang-soo in première gingen op het Filmfestival Cannes vertelde de Zuid-Koreaanse regisseur
aan internetplatform Indiewire dat hij geen traditionele scenario’s meer schrijft. Misschien een paar
pagina’s treatment. Wat losse notities. En dat zijn
acteurs ook steeds minder tijd krijgen om te repeteren. Hij maakt films over wat er tijdens het maken in
hem opkomt.
Hong (Seoul, 1960) heeft inmiddels meer dan
twintig films gemaakt die je allemaal een variatie op
hetzelfde thema zou kunnen noemen. Je mag het niet
meer zeggen, maar het zijn de Groundhog Days van
de cinema. Herhaling met variaties. Gezien het feit
dat hij steeds losser werkt zou je ook kunnen zeggen:
hij is de John Coltrane van de filmkunst, de beste
improvisator die er is. En zoals jazz behalve over leven, dood, seks en nog wat van die dingen gaat, maar
vooral over jazz, zo gaan de films van Hong meestal
over film, en de onzekerheden en ambities van filmmakers, die vaak niet helemaal zeker weten of ze zich
nu in de echte, of in een filmische werkelijkheid bevinden. Ze zijn zelfreflexief. Dronkemansherinneringen. Bizar droogkomisch. Was het zo? Of zo?
Er zitten altijd autobiografische elementen in.
Maar nooit zo onverholen als in het drietal films dat
in 2017 uitkwam: On the Beach at Night Alone (Berlijn), en Claire’s Camera en The Day After (Cannes).
Een drieluik dat reflecteerde op het schandaal dat in
Zuid-Korea was ontstaan nadat bekend was geworden dat Hong een liefdesrelatie had met actrice Kim
Min-hee, de hoofdrolspeelster uit een van zijn beste
films (Right Now, Wrong Then, 2015, en bekend van

Park Chan-wooks The Handmaiden, 2016) en ook de
ster van elk van die drie recente films.

VALSE START

Als dit een film van Hong Sang-soo was dan zou
deze tekst nu opnieuw beginnen. Zijn films zijn vaak
twee- of meerluiken die hetzelfde verhaal vertellen,
die variaties op een thema laten zien, alternatieve
geschiedenissen voorstellen (soms direct door het
ene aan het andere personage), alsof het in zijn wereld doodgemakkelijk is om van het ene parallelle
universum in het andere op te duiken. Ook On the
Beach at Night Alone kent zo’n valse start. Eerst
volgen we een jonge Koreaanse vrouw (Kim) die in
Hamburg op haar minnaar wacht. Ze wandelt en
praat met een oudere vriendin, een mysterieuze
man in een zwarte jas kruist hun pad, ze gaan uit
eten bij het real life film- en kunstpowercouple Mark
Peranson en Bettina Steinbrügge en dan, als ze allemaal een beetje langs het strand slenteren...
Wacht. Dit shot ga ik wat verderop in dit stuk beschrijven. Laten we het er voor nu op houden dat ze
even later in een bioscoop zit alsof (ALSOF; alsof?)
ze naar een film over zichzelf zit te kijken.

ONGEMAK

Hongs films kunnen prettig ontregelend zijn, omdat
ze zich alleen aan hun eigen regels houden. Plotselinge zooms en pans, de simpele video-esthetiek,
ze geven elke situatie een licht absurdistisch ongemak. Zelfs als je niets van zijn privéleven weet dan
ontkom je niet aan het gevoel deelgenoot te zijn van
situaties die voor alle betrokkenen niet helemaal

zijn wat ze ervan hadden verwacht. Zijn films zijn
spraakzaam, maar het lijkt vaak alsof er her en der
zinnen uit het scenario zijn geknipt, alsof er iets
mist. Alsof de personages bijna automatisch doorgaan met praten om een onderliggend narratief te
verhullen. In deze film gaat dat over de pijn die we
anderen doen als we hun bestaan ontkennen. Dat is
een thema dat ook waarde heeft zonder dat we iets
van Hongs privéleven weten. Die slang bijt ook in de
staart van onze eigen levens.
On the Beach at Night Alone is misschien niet
Hongs meest perfecte film (maar is de perfectie van
jazz niet juist de vrijheid van de blue note?), maar
Younghee (Kim) is wel zijn meest complete personage. De film is bijna een excuus aan haar, maar
dan lees je er misschien al te veel biografie in. Dat
moment waarop ze in de bioscoop zit en misschien
wel naar de film van haar eigen leven kijkt, is misschien ook het begin van een droom. Of van een
hyperrealiteit. Van verzoening. Van genezing van dat
vermaledijde gebroken hart. Hoe ze in die bioscoop
is terechtgekomen is nog veel fascinerender. Hong
filmt haar op het strand in Hamburg, de camera
zwaait naar rechts en we zien haar gezelschap het
beeld uitlopen. De camera zwaait terug naar links en
ze is verdwenen. De camera zwaait… nee, je dacht
toch niet echt dat ik alles ging verklappen?
ON THE BEACH AT NIGHT ALONE

(BAMUI

HAEBYUN-EOSEO HONJA) ZUID-KOREA/ DUITSLAND,
2017 | REGIE HONG SANG-SOO | 101 MINUTEN | MET
KIM MIN-HEE, SEO YOUNG-HWA, JEONG JAE-YEONG |
DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF
20 DECEMBER 
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DAVID LYNCH: SOMEONE IS IN MY HOUSE

MET ZIJN DONKERE LEVENSELIXER
L A AT LYNCH DE WERELD

UITDIJEN

In het Bonnefantenmuseum in
Maastricht is een grote
overzichtstentoonstelling te zien
met kunstwerken van David
Lynch. Hijzelf zou het liefst
willen bijten in zijn organische
schilderijen, maar grote kans dat
de surrealistische, soms regelrecht agressieve beeltenissen
DOOR MARISKA GRAVELAND
terugbijten.
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PETE GOES TO HIS GIRLFRIEND’S HOUSE (DAVID LYNCH, 2009)

Je loopt er makkelijk aan voorbij, zo groot hangt het
rode gordijn in een cirkel in het Bonnefantenmuseum, alsof het bij de entreehal hoort. Als je het gordijn voorzichtig openschuift (“Mag dit wel?”), waan
je je in de beroemde ruimte van Twin Peaks, met het
welbekende zigzaggende zwart-wit vloerpatroon,
terwijl muziek van Angelo Badalamenti zachtjes uit
de luidsprekers komt. Deze ruimte is de enige directe verwijzing naar de tv-serie die van filmmaker
en beeldend kunstenaar David Lynch een cultfiguur
zou maken. Het Bonnefantenmuseum stelt in de
expositie ‘David Lynch: Someone is in my house’
vooral zijn kunstwerken tentoon. Volgens Lynch is
beeldende kunst zijn echte vak – de films zijn er een
onderdeel van. De kruisbestuivingen met zijn films
kun je zelf bij elkaar puzzelen. Dat hoeft overigens
niet – net als in zijn films kun je deze beeldenwereld
ook ondergaan zonder oordeel of zoektocht naar betekenis. De wereld als voorstelling.
Die wereld en zijn voorstelling ervan kunnen verschrikkelijk zijn, als je even verder kijkt dan de façade,
zo laat Lynch zien in het grootste deel van zijn werk.
Hij schildert huizen, veel huizen, waarin zich achter
gesloten deuren tragedies afspelen. “There’s more
than meets the eye”, er gebeurt meer dan je ziet, is een
van Lynch’ uitgangspunten. En wat we zien of wat we
niet zien, kunnen we vaak niet begrijpen. Lynch’ metafysica – expres ondoorgrondelijk – strekt zich uit
tot grote schilderijen met titels als Bob finds himself
in a world for which he has no understanding (2000)
en Bob finds himself walking towards a formidable
abstraction. In Twin Peaks is Bob het vleesgeworden
kwaad en ook deze bruinblauwe schilderijen laat Bob
zich niet van zijn vriendelijke kant zien.

SNEEUWPOPPEN

Lynch fotografeerde ook een serie enge, ingezakte
sneeuwpoppen voor keurige huizen (Snowmen,
1993). Hij maakte echt akelige schilderijen als
Change the fucking channel fuckface, een zin uitgeroepen door een vrouw met een elektrisch mes op
een roze bed, en het angstaanjagende Pete goes to his
girlfriend’s house (2009), waarvan je de afloop liever
niet wil weten. Eén beeld vertelt een heel verhaal,
waarin we de hand van de filmmaker weer herkennen. Hier geen surrealisme en geheimzinnigheid,
maar keiharde agressie. De huizen zijn geen veilige
plek, zo zagen we ook al in het iconische Blue Velvet.
Lynch werkt graag met organisch materiaal dat
van het doek afkomt. “Ik hou ervan om in mijn
schilderijen te bijten, te werken met modder, vet,
zalf, met aarde, vuur, rook. Ik hou van ruwe slechte
schilderkunst op een verfijnde manier”, in zijn eigen
woorden.
Als kunststudent kreeg hij een openbaring toen hij
opeens de planten op zijn schilderij zag bewegen en
de wind hoorde ruisen. Daarna besloot hij bewegende schilderijen te gaan maken. Zoals de installatie Six
Men Getting Sick (1967), die voor het eerst in een
museum buiten de Verenigde Staten is te zien. Zijn
korte film Six Men Getting Sick wordt nu geprojecteerd op drie gebeeldhouwde, gipsen hoofden die één
voor één overgeven, begeleid door een sirene – een
goede binnenkomer voor de tentoonstelling.

van de omgelegde vogel. Hij maakte de bouwkit in
Mexico tijdens de opnames van Dune (1984) en moet
er veel lol aan hebben beleefd, getuige aanwijzingen – in net handschrift – als : “Warning – Do not
set fire to your chicken or people will eat them.”
Ook in zijn schilderijen kun je nog wel eens een echt
kippenpootje tegenkomen. De Chicken Kit was een
romantisch cadeau aan zijn toenmalige geliefde Isabella Rossellini – weer eens wat anders dan een ring.
Voor zijn Fish Kit ontleedde hij een makreel, die aan
de hand van zijn grappige instructies weer in elkaar
kan worden gezet. Absurdistisch is ook de vroege tekening van een generaal met een neus als hoofd, die
doet denken aan Gogol.
Terwijl filmtheater Lumière in Maastricht lange
films van en over Lynch draait, zijn op de tentoonstelling korte films van Lynch te zien. Zoals Fire
(Pozar) uit 2015, een animatiefilm in Oost-Europese stijl, met vreemde herten en oplaaiend vuur
– vlammen komen herhaaldelijk terug in zijn werk,
zie ook de getekende schets die hij op jonge leeftijd
maakte, met “Fire walk with me” (de titel van de
Twin Peaks-prequel uit 1992) er al op geschreven.
Ook te zien zijn een 16mm-experiment uit 1968,
met een Exorcist-achtig meisje dat de plantjes water
geeft, en Rabbits (2002), waarin een stel konijnen in
een kamer naar een angstaanjagend geluid luistert.
Ant Head (2018), waarin we inderdaad een hoofd
vol mieren zien, heeft begeleidende muziek van
Thought Gang, de band die Lynch heeft opgericht
met Angelo Badalamenti.

SERVETTEN

Verval zie je overal in zijn werk opduiken, ook in de
foto’s die hij nam toen hij in Philadelphia studeerde
en schietpartijen voor zijn deur meemaakte. De bakstenen hadden net zo goed van papier kunnen zijn,
zei Lynch daarover. Een muur is schijnveiligheid. En
papier is geduldig. De depressieve staat en de dreigende sfeer van Philadelphia vormden de voedingsbodem voor zijn werk. “De wereld dijt uit en begint
te voelen als een droom”, zo zei hijzelf over de kracht
van de verbeelding. In de jaren zeventig zat Lynch
in Bob’s Big Boy diner, en maakte tekeningen op
servetten, bij gebrek aan professioneel tekenmateriaal. Hij fotografeerde er de desolate fabrieken, met
afgebladderde muren en buizen die nergens naartoe
gaan. De plek had volgens Lynch “a great mood –
factories, smoke, railroads, diners, the strangest
characters and the darkest nights.” Lynch heeft met
zijn soepele geest altijd kracht geput uit afbraak.
Daar kun je weer verder op bouwen, in lijn met het
‘scheppend nihilisme’ van W.F. Hermans. Nu we
meer in een tijd van uitgeblust nihilisme leven, is het
donkere levenselixer van Lynch broodnodig.
DE TENTOONSTELLING DAVID LYNCH: SOME
ONE IS IN MY HOUSE IS TE BEZOEKEN T/M 28
APRIL IN HET BONNEFANTENMUSEUM IN MAASTRICHT,

MAKREEL

Humor heeft Lynch gelukkig ook, zoals te zien is bij
Chicken Kit (1983), een komische instructie hoe je
een kip in elkaar zet uit verschillende onderdelen

bonnefanten.nl | IN LUMIÈRE IN MAASTRICHT IS
EEN FILMRETROSPECTIEF TE ZIEN EN EYE BRACHT OP
29 NOVEMBER DRIE KLASSIEKERS VAN LYNCH
OPNIEUW IN ROULATIE: MULHOLLAND DRIVE, LOST
HIGHWAY EN THE ELEPHANT MAN 
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DAVID VERBEEK

DAVID VERBEEK OVER
AN IMPOSSIBLY SMALL OBJECT

‘JEZELF SPELEN IS EEN
RARE ERVARING’

An Impossibly Small Object is David Verbeeks (1980) zevende
speelfilm. Een geheimzinnige zoektocht naar het ontstaansproces
van een kunstwerk, waarin hij zelf de hoofdrol speelt. “Het ontstaan
van kunst, dat is natuurlijk een tricky onderwerp voor een film.”
DOOR GUUS SCHULTING

Eigenlijk is hij z’n hele carrière te uitleggerig geweest. Het is een van de inzichten die regisseur David Verbeek (1980) overhield aan zijn nieuwste film
An Impossibly Small Object, een filmische zoektocht
naar de manier waarop een kunstenaar zich tot zijn
werk verhoudt. In de geheimzinnige, maar fascinerende metafilm speelt Verbeek een fotograaf die geobsedeerd raakt door een foto die hij maakt van een
vliegerend Taiwanees meisje. Vanwaar die fascinatie?
Heeft het iets te maken met zijn eigen geschiedenis?
Met jeugdherinneringen of een vergeten emotie?

VAMPIER

“Ik ben benieuwd hoe mensen erop zullen reageren”,
zegt hij als we in Café Kobalt in Amsterdam zitten,
Verbeeks vaste stek als hij interviews geeft. “Het is
mijn meest persoonlijke én mijn meest hermetische
film. Het ontstaan van kunst, dat is natuurlijk een
tricky onderwerp voor een film.” Verbeek bouwt al

jaren aan een ambitieus en rijk oeuvre, waarin hij het
experiment niet schuwt. Tegendraads lichtgebruik,
dwalende cameravoering, een beeldende manier
van vertellen. Vaak werkt hij met kleine budgetten,
zoals Beat, zijn voor vijfhonderd euro gedraaide
debuut uit 2004 over een kantoormedewerker met
een burn-out. Maar ook grotere projecten staan op
zijn naam: R U There (2010), over een vereenzaamde
gamer werd geselecteerd voor het Filmfestival Cannes en voor Full Contact (2015) dook Verbeek in het
onderbewuste van een dronepiloot.
An Impossibly Small Object werd gedurende drie
jaar in verschillende etappes gefilmd en vormde ook
de basis voor de fototentoonstelling The Taking of
a Picture, Sometime, Somewhere die Flatland Gallery begin dit jaar organiseerde. Het is ook een film
die ontstond in de luwte van een nieuw en groter
project waar Verbeek al acht jaar mee bezig is: Dead
& Beautiful, een vampierfilm die zich gedeeltelijk

afspeelt in China en waarvoor de financiering sinds
kort rond is. “In die acht jaar zijn we vaak dichtbij
geweest, maar nu kan ik eindelijk zeggen: het gaat
door. De pre-productie begint eind dit jaar, de opnames staan voor maart in de planning.”
Om niet stil te blijven zitten startte Verbeek tijdens die wachttijd verschillende producties. Ook An
Impossibly Small Object begon op die manier. “Het
originele plan was drie korte films. Daar had ik geld
voor gekregen van Canjune, een Taiwanees bedrijf
gespecialiseerd in aromatherapieën. Zij hadden mij
zo’n zes jaar geleden benaderd voor een opdrachtfilm, waaruit Immortelle was voortgekomen. Een abstracte dansfilm die ook op het IFFR te zien was. Die
samenwerking beviel zo goed, dat we een nieuw project hebben geïnitieerd. Eerst met de bedoeling voor
een hele serie films, maar dat bleek te ambitieus. Ik
heb toen voorgesteld om drie scenario’s te schrijven,
die vormden de basis voor de uiteindelijke film.”

SPANNINGSVELD

De film brengt veel obsessies uit Verbeeks eerdere
werk samen: we zien de door neonlichten geaccentueerde eenzaamheid van de grote stad, de
filosofische reflectie op de rol van beelden in onze
maatschappij, zijn fascinatie voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Azië. Een nieuw thema is de
manier waarop commercie kunst in de verdrukking
duwt. “Dat merk ik dat laatste tijd steeds meer.
Kunst wordt door de overheid weggezet als linkse
hobby, als iets voor de vrije tijd. Maar is dat wel zo?
Hoe ontstaat kunst eigenlijk en wat kan het teweegbrengen? Dat wilde ik met deze film onderzoeken.
En daarbij zit er iets ongrijpbaars in het artistieke
proces, dat niet te rijmen valt met een commerciële
denkwijze. Wie financiert wil de garantie dat het
goed wordt, terwijl je dat als kunstenaar van te voren
per definitie niet weet.”
Niet geheel toevallig opent An Impossibly Small
Object met een scène waarin de fotograaf zijn werk
aan twee medewerkers van een subsidiefonds moet
verantwoorden. Waarom wil hij vanuit deze foto een
serie maken? Wat is het doel ervan? “Die scène is
trouwens geen sneer naar het Filmfonds, maar kaart
wel de spagaat van de kunstenaar aan. Gevangen
tussen experiment en een resultaatgerichte financiering. In Nederland is dat trouwens niet anders
dan elders, al verbaas ik me er wel vaak over dat getalenteerde filmmakers hier jaren moeten wachten
op een volgende film. Dat bijvoorbeeld Morgan
Knibbe, die nu camera voor deze film heeft gedaan,
na Those Who Feel the Fire Burning, niet meteen een
volgend project kan doen. Dat is gewoon maf.”
Omdat Canjune garant stond voor het budget en
geen artistieke voorwaarden stelde, kon Verbeek
meer experimenteel te werk gaan dan anders. “We
hadden drie jaar de tijd om de film te draaien. Ik heb
dat aangegrepen om het verhaal intuïtief te laten
ontstaan. Telkens weer opnieuw te zoeken: tijdens
het schrijven, in het spel, in de montage. We zijn
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AN IMPOSSIBLY
SMALL OBJECT

‘Kunst wordt door
de overheid weggezet als linkse
hobby, als iets
voor de vrije tijd.
Maar is dat wel
zo? Hoe ontstaat
kunst eigenlijk en
wat kan het teweegbrengen?
Dat wilde ik met
deze film onderzoeken. En daarbij zit er iets ongrijpbaars in het
artistieke proces,
dat niet te rijmen
valt met een commerciële denkwijze.’

begonnen met filmen in Taipei, daar filmden we de
backstory van het meisje met de vlieger. Vandaaruit
ontstond een film over het creëren van kunst en die
reflecteert op de ongrijpbare invloeden en impulsen
waaruit het artistieke proces bestaat. Want waarom
wordt die fotograaf zo geraakt door dat beeld? Door
iets uit zijn jeugd? Door het terugkomen van een
vergeten herinnering? Waarom we door iets geraakt
worden is een geheimzinnig proces waar je nooit
helemaal bij komt. Maar het is goed om er bij stil te
staan.”

TIME WARP

Dat Verbeek (zelf een verdienstelijk fotograaf) de rol
van fotograaf speelt, zorgt voor een soort meta-bewustzijn. “Ik had iemand nodig die gedurende drie
jaar af en toe aanwezig kon zijn. Toen we die niet
konden vinden, besloot ik het zelf te doen. Jezelf
spelen is een rare ervaring, al had ik niet het gevoel
dat ik acteerde. De scènes waarin ik zit, zijn ook losser opgenomen dan normaal. Bij Full Contact wist ik
bijvoorbeeld precies wat de speelintenties waren en
die hebben we toen gerepeteerd. Deze keer waren de
opnames meer opgezet als een zoektocht. We lieten
ons door ons gevoel leiden. Neem bijvoorbeeld de
scène waarin de fotograaf met zijn ouders dineert.
Die is natuurlijk gescript, maar Gijs Scholten van
Aschat, Lieneke Rijxman en ik zijn daar telkens bewust van afgeweken. Laten we gewoon eten en goed
op elkaar letten, zei ik dan. Door me tijdens het spe-

Tasten naar
kunst
In zijn breekbaar intieme zevende speelfilm
An Impossibly Small Object verbeeldt David
Verbeek een zoektocht naar het ontstaan
en de betekenis van kunst.

len op een bepaalde manier te gedragen regisseerde
ik die scènes dan. Zo verslikte ik me in een vissengraat, om zorgzaamheid op te roepen, of reageerde
ik ineens geïrriteerd voor conflict. Zo hebben we een
familiedynamiek laten ontstaan.”
Op de vraag wat de zoektocht uiteindelijk heeft
opgeleverd, moet Verbeek diep nadenken. “Dat ik
nog meer moet vertrouwen op de kracht van het
mysterie. Ik sta dan misschien bekend als een beeldend regisseur, maar eigenlijk ben ik nog steeds te
uitleggerig.”
Tijdens een sleutelscène in An Impossibly Small
Object komen verschillende verhaallijnen op een onverwachte manier samen. De fotograaf wordt tijdens
een vliegreis aangesproken door een oude Taiwanese
vrouw (gespeeld door veteraanacteur Lisa Lu). Waar
hij mee bezig is, wil ze weten. Wanneer hij foto’s laat
zien vertelt ze hem een persoonlijk verhaal. “Dat is
een soort time warp, want die vrouw vertelt een verhaal dat overeenkomt met het verhaal van het vliegerende meisje. Is die oude vrouw dat meisje? Maar dat
kan helemaal niet! En hoe het precies zit, wordt niet
uitgelegd. Ik heb lang getwijfeld of ik dat zomaar kon
doen: de dingen zo mysterieus laten. Zou het publiek
dat accepteren? Verrassend genoeg wijzen veel mensen juist naar die scène als hun favoriete moment van
de film. Dat sterkt me als filmmaker, want nu heb ik
het vertrouwen om me in de toekomst nog meer op
de kracht van het mysterie te verlaten. Mensen kunnen dat dus wel degelijk aan.” 

“Racen met de handrem erop”, zo omschreef
David Verbeek zijn carrière toen ik hem in
2015 interviewde over zijn vorige film Full
Contact. Ooit was hij de grote belofte van de
Nederlandse cinema, inmiddels een min of
meer gevestigde naam, maar nog altijd duurt
het eindeloos voor zijn films van de grond komen. Bij Full Contact duurde het ruim vijf jaar.
Zijn volgende grote film, Dead & Beautiful,
staat al veel langer op het sudderpitje. En tussendoor maakt Verbeek alsnog gewoon films,
kleine low-budgetproducties. Gas erop.
Zijn zevende speelfilm An Impossibly
Small Object, die vorig jaar op het IFFR in
première ging, is zo’n ‘tussendoortje’. Collega Morgan Knibbe (ook al zo’n beloftevolle
filmmaker die zit te wachten tot hij aan het
werk kan) verzorgde het camerawerk. De film
werd deels gedraaid in Verbeeks eigen appartement in Amsterdam. En de regisseur
speelt, in zijn acteerdebuut, ook zelf de
hoofdrol, als een fotograaf die gefascineerd
raakt door een foto van een jong meisje met
een vlieger die hij maakt in Taipei. Ergens
zijn het noodgrepen, maar het geeft de film
ook een prachtige, fragiele intimiteit.
Net als Full Contact is An Impossibly Small
Object een film in drie delen, al is die opdeling hier nog intuïtiever en dromeriger dan in
de eerdere film. Het eerste deel is een betoverende korte film op zich, waarin we in het
leven van het Taiwanese meisje Xiao Han
(Lucia) duiken. Of wie weet is het een voorstelling daarvan door de fotograaf, die zich
het leven achter dat meisje met een vlieger
op zijn foto indenkt.
In het iets minder overtuigende slotdeel
van de film leidt dat hem ertoe om te gaan
graven in zijn eigen jeugd. Wat is het dat hem
zo fascineert aan de foto? De twee helften
worden verbonden door een centrale scène
die een brug slaat tussen de twee levens van
de fotograaf, dat in Azië en dat in Nederland.
Op een intercontinentale vlucht heeft hij een
filosofisch gesprek hij met een oude dame,
gespeeld door de legendarische ChineesAmerikaanse actrice Lisa Lu (The Last Em
peror; The Joy Luck Club; Crazy Rich Asians).
Een korte proloog waarin de fotograaf ten
burele van een subsidiefonds zijn werk verdedigt, maakt duidelijk waar het allemaal
om draait: om het maakproces achter kunst.
Zoekend en tastend, gestuurd door zowel
universeel-menselijke thema’s als de zeer
particuliere interesses van een maker, met
geen mogelijkheid vooraf volledig in een
planning te gieten. Zo bezien is An Impossi
bly Small Object misschien ook een beetje
een afrekening met dat makerschap met de
handrem erop.
JOOST BROEREN-HUITENGA

AN IMPOSSIBLY SMALL OBJECT TAIWAN/
NEDERLAND/KROATIË, 2018 | REGIE DAVID VERBEEK |
MET DAVID VERBEEK, LUCIA, LISA LU | 100 MINUTEN |
DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 3 JANUARI
EN ONLINE VIA

picl.nl



Jan Švankmajer, Historia Naturae, Suita, 1967

The Alchemical Wedding

Eye Filmmuseum
eyeﬁlm.nl/svankmajer

VANAF 13 DECEMBER IN DE FILMTHEATERS

VANAF 3 JANUARI IN DE FILMTHEATERS

Tentoonstelling Exhibition
15 dec 2018 – 3 mrt 2019

24

DE FILMKRANT 
#416 JANUARI 2019

PAUL DANO EN ZOE K AZ AN OVER WILDLIFE
Bijna ongemerkt werkten acteurs
Paul Dano en Zoe Kazan zich op
tot koningskoppel van de
Amerikaanse indiefilm. Samen
schreven ze het intieme familie
portret Wildlife, tevens het
regiedebuut van Dano.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
		

GEPOK T EN GEMAZELD

PAUL DANO

IN DE SHOWBIZ

We hebben het graag over het Filmfestival Cannes
als viering van de cinefilie, vrijhaven voor hogere
filmkunst. Maar het heeft ook die andere kant: de
rode loper, de sterren, de glamour. En in het aangezicht daarvan komt ook in filmjournalisten maar al
te snel de mentaliteit van de roddelpers naar boven.
Neem de ‘junket’ rond de film Wildlife, het regiedebuut van acteur Paul Dano, die tijdens het
afgelopen festival de onafhankelijke sectie Semaine
de la Critique opende. Dano schreef de film samen
met zijn partner, actrice Zoe Kazan, en beiden schoven op een zonnig dakterras voor interviews aan bij
(grote) groepen journalisten. Veel van hen bleken
niet zozeer geïnteresseerd in de achtergronden van
de film, als wel in het privéleven van dit koningskoppel van de Amerikaanse onafhankelijke film.
Dano en Kazan bleken uiterst vakkundig in het
privé houden van hun privéleven. Telkens stuurden
ze de gesprekken subtiel maar resoluut terug naar
hun werk, een op Robert Fords gelijknamige roman
gebaseerd familieportret dat speelt in het Amerika
van de jaren vijftig. Dano, gevraagd naar de relatie
tussen de film en zijn eigen jeugd: “Daar wil ik het
niet te veel over hebben, behalve te zeggen dat ik
niet veel mensen ken die géén turbulente maar ook
liefdevolle jeugd hadden.”
De roddeltantes hadden eens moeten weten. Afgelopen augustus kreeg het stel hun eerste kind. Pas
eind september kreeg de rest van de wereld lucht
van het heuglijke nieuws. Dat de frêle actrice in mei

een halfjaar zwanger was, ontging alle aanwezigen.

ALTIJD SAMEN WERKEN

Dat Dano en Kazan de grenzen van hun privéleven
zo vakkundig bewaken, is niet zo vreemd. Kazan
kreeg het Hollywoodleven met de paplepel ingegoten, als dochter van scenaristen Nicholas Kazan en
Robin Swicord – de twee schreven samen de kinderklassieker Matilda (1996) – en kleindochter van
de legendarische regisseur Elia Kazan. Dano groeide
er zelf in, als kindacteur: hij maakt zijn debuut op
Broadway toen hij twaalf was en speelde niet veel
later zijn eerste film- en televisierolletjes.
Ook de vragen naar hun samenwerking kregen
ze hier niet voor het eerst gesteld – de twee werken
graag en vaak samen. Ze ontmoetten elkaar in 2007,
toen ze samen speelden in het toneelstuk Things We
Want, onder regie van Ethan Hawke. Kazan had toen
net haar eerste filmrolletjes gespeeld en schreef ook
haar eigen toneelstukken. Dano stond na het succes
van Little Miss Sunshine een jaar eerder op het punt
écht groot door te breken met zijn dubbele hoofdrol
in Paul Thomas Andersons There Will Be Blood.
Het duurde niet lang voor de twee voor het eerst
samen op een filmset stonden, voor Kelly Reichardts
revisionistische western Meek’s Cutoff (2010). In
de film speelden ze een echtpaar, onderdeel van
de groep mensen die in een kolonne huifkarren de
woestijn van Oregon over proberen te steken onder
leiding van een verdwaalde gids. (Kazan deed dat

personage overigens onlangs dunnetjes over in de
enige vrouwelijke rol van betekenis in The Ballad of
Buster Scruggs van de broers Coen).
In 2012 gooide het duo er een schepje bovenop met
magisch-realistische romcom Ruby Sparks. De film
werd geschreven door Kazan en de twee speelden er
samen de hoofdrollen in, Dano als een schuchtere
schrijver en Kazan als het personage dat hij verzint
en dat onverwacht tot leven komt. “Ons werk is altijd
onderdeel van onze relatie geweest”, vertelt Kazan
in Cannes. “Samen schrijven was eigenlijk juist veel
makkelijker dan samen acteren. Wanneer je acteert,
probeer je iemand anders te zijn, dus als dan de persoon die je het beste kent in de hele wereld in je ogen
kijkt, is dat een enorme afleiding.”

OM EN OM SCHRIJVEN

Het schrijven van het scenario van Wildlife pakten
de twee dan ook samen, maar toch los van elkaar
aan. Dano was degene die de filmrechten kocht, en
hij schreef een eerste versie. “Ik dacht dat die best
aardig was, maar toen Zoe hem las, brandde ze hem
compleet af”, lacht Dano. “Uiteindelijk vonden we er
een ritme in: steeds ging een van ons ermee aan de
slag, een paar dagen of een paar weken. En vervolgens spraken we er samen over en ging de ander verder. We zouden niet samen in één kamer kunnen
schrijven.”
Kazan verduidelijkt waar die onenigheid in het
begin vandaan kwam. “Paul dacht al heel visueel,
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‘Samen schrijven
was eigenlijk juist
veel makkelijker
dan samen acteren. Wanneer je
acteert, probeer
je iemand anders
te zijn, dus als
dan de persoon
die je het beste
kent in de hele
wereld in je ogen
kijkt, is dat een
enorme afleiding’

wat natuurlijk goed is als regisseur en later ook
enorm van pas kwam. Maar die eerste versie was
meer een samenvatting dan een echt scenario. Een
deel van mijn werk toen ik begon, was om de beelden die hij in zijn hoofd had, te vertalen naar papier.
Maar dat is inmiddels zó lang geleden – ik zou niet
meer kunnen zeggen wat uit het boek komt, wat ik
heb bedacht en wat hij heeft bedacht.”
Wildlife bekijkt de crisis van twee volwassen
mensen door de ogen van hun veertienjarige zoon.
Maar vergelijking tussen de maker en die jongensachtige hoofdpersoon, houdt Dano resoluut af. “We

WILDLIFE

Als de droom
barst
Ontreddering in de jaren zestig. Het thema
van de disfunctionele familie voelt weer
fris en nieuw in dit sterk geacteerde drama,
dat de pijn laat zien waarmee onvermijdelijke verandering gepaard gaat.
Als Jerry, vader van de veertienjarige Joe, zijn
werk op een golfbaan is kwijtgeraakt verlaat
hij zijn gezin om zich bij de brandweerlieden
te voegen die een grote bosbrand bestrijden.
Zijn vrouw Jeanette besluit met eigen ogen te
gaan zien wat daar aan de hand is. Tegen Joe
merkt ze op: “Weet je hoe ze bomen in een
bosbrand noemen? Brandstof. En de stammen, als het vuur voorbij is? De staande

hebben een lange reis doorgemaakt met hem en dit
gezin, en volgens mij zit er iets van mij in alle drie.
Ik heb in ieder geval empathie met ze, ik hou van ze,
ik ben gefascineerd door hun worsteling. Het is echt
een familieportret, een coming-of-age voor alle drie
de personages.”
Kazan laat wat meer ruimte – maar niet veel.
“Volgens mij voelde Paul zich in eerste instantie
enorm verbonden aan de zoon in het verhaal; ikzelf
vereenzelvigde me meer met de moeder. Maar dat
was slechts het startpunt; uiteindelijk leven we in
alle drie de personages. Zeker Paul; hij zag stukjes

doden.”
De bittere ondertoon heeft ongetwijfeld te
maken met de brand die in haar leven en haar
huwelijk is opgelaaid. Op dat moment zijn
we al een flink eind gevorderd in Wildlife, het
regiedebuut van acteur Paul Dano naar het
gelijknamige boek van Richard Ford. Een
schrijnend verhaal over verwarrende bevrijding en gekwetste trots.
Want Jerry (Jake Gyllenhaal) heeft zeker
niet uit liefdadigheid dat slecht betaalde
baantje als brandweerman genomen. Eerder
is het een onbeholpen poging zijn mannelijkheid te bewijzen, plus een manier om te
ontsnappen aan de in zijn ogen vernederende positie als te kort schietende echtgenoot.
Wildlife is een psychologisch familieportret en tegendraads tijdsbeeld ineen. Een
scherp geobserveerd en nuchter maar ontroerend mooi geacteerd crisisverslag dat ook
alles wat onderhuids broeit en knelt heel
precies aanvoelt. Daarnaast toont het de
anno 1960 in de lucht hangende verandering

van zichzelf en zijn familie en kennissen in hen allemaal. Het boek heeft veel empathie voor alle drie de
personages, dat was precies een van de dingen die
ons erin aantrok.”
En toch, en toch... “Mijn zus werkte mee aan de
kostuums voor de film”, vertelt Dano. “Zij wees me
erop dat een van de jassen die Joe draagt wel heel erg
lijkt op een jas die ik zelf als kind droeg. Ik had geen
idee; dat soort dingen sluipen blijkbaar onbewust
een film in.” 

anders dan gebruikelijk. In plaats van het
gangbare optimisme zien we hier vooral ontregeling, verlies van houvast en de onbetrouwbaarheid van de Amerikaanse droom.
De barsten in het ideaalbeeld.
“Ik heb het gevoel dat ik wakker moet
worden”, laat Jeanette zich op zeker moment
ontvallen. Maar uit welke droom of nachtmerrie kan ze niet zeggen. De impulsieve
manier waarop ze haar zelfbeschikking probeert te realiseren, onder meer door een
demonstratieve flirt met een welgestelde
oudere man, komt vooral wanhopig over.
Alsof ze in een vreemd land op goed geluk
de weg moet vinden. Met een Oscarwaardige
vertolking zet Carey Mulligan Jeanette neer
als iemand die bijna voortdurend een blik
van verbazing in haar ogen heeft. Alsof
geluk in die perfect ogende landelijke omgeving toch onder handbereik zou moeten
liggen.
Treffend zijn de bijna aandoenlijke, intieme momenten met Joe, die fungeren als
een soort ingebouwd commentaar op de ver-

wikkelingen. Jeanette en Jerry gebruiken hun
tienerzoon als een soort praatpaal, snakkend
naar een advies dat hij hen niet kan geven.
Eigenlijk is Joe de centrale hoofdpersoon,
ook al valt hij met zijn goedwillende bescheidenheid minder op dan zijn fel botsende ouders. Een ingetogen, maar emotioneel overtuigende vertolking van Ed Oxenbould, die
15 was tijdens de opnamen. Hij laat ons het
familiedrama door Joe’s ogen zien.
Hij geeft ons een perspectief dat tegelijkertijd onbevangen en intens betrokken
is. Gecombineerd met de grote aandacht
voor sfeer en detail krijgt deze sterk geacteerde tragedie van menselijk verlangen
en onmacht de toon van een klassieker.
Geworteld in Montana 1960, maar universeel herkenbaar.
LEO BANKERSEN

WILDLIFE VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE PAUL
DANO | 105 MINUTEN | MET CAREY MULLIGAN, JAKE
GYLLENHAAL | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN
VANAF 20 DECEMBER 
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MARY POPPINS RETURNS

MINDER

FEMINISTISCH,

MEER

SPEK TAKEL

EMILY BLUNT ALS MARY POPPINS (2018)
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JULIE ANDREWS ALS MARY POPPINS (1964)

Mary Poppins is terug in Londen.
Emily Blunt waagt zich aan Julie
Andrews’ vermaarde rol als
gouvernante in Mary Poppins
Returns, ergens tussen remake en
DOOR LAURA VAN ZUYLEN
sequel in. 

Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964) heeft mijn
jeugd doen bloeien. Met die legendarische musical nestelde Julie Andrews zich voor altijd in mijn
hoofd. Elk liedje is een levensles, elke scène toont
hoe alledaags wonderlijke dingen kunnen zijn en hoe
wonderlijk het alledaagse is. Die film introduceerde
het woord supercalifragilisticexpialidocious (en
maakte het onmisbaar).
Vanzelfsprekend verheug ik me dus op Mary
Poppins Returns, het vervolg van de Amerikaanse
(musical)regisseur Rob Marshall (Chicago, 2002;
Nine, 2009). Zijn sterrencast belooft veel goeds:
Emily Mortimer, Ben Whishaw, Meryl Streep en
Colin Firth zijn niet de minsten. En de keuze voor
Emily Blunt als nieuwe Poppins is zonneklaar. Blunt
is knap, maar tegelijkertijd afstandelijk, een tikkeltje
streng, zakelijk. Hautain.

HYSTERISCH

Mary Poppins Returns begint vijfentwintig jaar na
het origineel, in Londen in 1934 – overigens ook het
jaar waarin schrijver P.L. Travers zijn eerste boek
over Poppins publiceerde. Michael en Jane, de kinderen van weleer, zijn inmiddels volwassen. Jane
(Mortimer) is activist, in navolging van haar moeder.
Niet voor de suffragettes, maar voor de arbeidersvakbond. Michael (Whishaw) heeft net als zijn vader
een baantje bij de bank. Hij moet in zijn eentje een
huishouden met drie kinderen draaiende houden,
omdat zijn vrouw is overleden. Nu dreigt hij ook nog
door schulden zijn huis te verliezen.
Veel plotlijntjes. Het origineel voelt in vergelijking smakelijk sober. Ach, wat zou het. Admiraal
Boom, die kanonvurende oude man met een schip
op zijn dak, woont nog steeds op Cherry Tree Lane.
Op zolder herken ik nostalgisch de blokken en het
hobbelpaard uit de kinderkamer van Jane en Michael. Mary Poppins’ in haklaarsjes gestoken voeten
zijn weer geflext als zij vanuit de hemel neerdaalt.
Maar wat is dat nu? Wanneer Mary haar intrek
heeft genomen in huize Banks, moeten de kinderen
in bad. Ze duiken in het sop en komen terecht in een
onderzeewereld met 3D-dolfijnen. Dat is even iets
anders dan je bed opmaken door met je vingers te
knippen. De verbazingwekkende dingen in de originele Mary Poppins bleven compleet geloofwaardig.
Dit is hysterisch. Een eerste rode vlag.

FLAPPER DRESS

Och, vooruit. De film is net begonnen. Het verhaal
volgt het origineel in opbouw en in liedjes, ergens
tussen een remake en een sequel in. Ik kijk reikhalzend uit naar welke variatie Marshall heeft bedacht
op de stoepkrijtwereld, waar Mary en de kinderen
krijtwolkjes van zich afslaan, dansen met pinguïns
en racen op draaimolenpaarden.
De stoep blijkt ingeruild voor een Chinese vaas.
De voetstappen tikken rinkelend op het porselein. En
wat dragen ze daar? De kostuums lijken op de originelen, maar dan feller gekleurd. Mary draagt opnieuw

een queue de Paris onder haar jurk. Een queuetje?
Dat klopte in 1910. Het is inmiddels vierentwintig
jaar later. Had dat niet een avondjurk met laag uitgesneden rug moeten zijn? Of op zijn minst een flapper
dress met pailletten? Mary treedt op in fluorescerend
paars en roze. Ze is koket, een aandachtstrekker.
Blunt laat niets aan de verbeelding over.
Plotseling realiseer ik me hoe overdonderend
goed Julie Andrews destijds Mary Poppins heeft
neergezet. Zij speelde weinig uit, liet de interpretatie
aan de kijker. Ze hield afstand en was toch warm. Ze
verloor nooit de controle en bleef de hele film lang
in haar rol als gouvernante. Eén keer zagen we een
fractie van de vrouw achter die pose. Toen ze huize
Banks verliet, keek ze Jane en Michael liefhebbend
na. Michael vroeg haar of ze hen niet zal missen. Ze
antwoordde van niet; ze kon toch niet houden van
elk kind waar ze op paste? Maar daar lazen we een
moment van melancholie. Haar papegaaienparaplu
bemerkte het. Zij ontkende en kneep zijn snavel
dicht.
Ook in The Sound of Music (Robert Wise, 1965)
speelde Andrews een gouvernante, maar in die film
was dat slechts een tussenstation. Andrews faalde
als non en als kindermeisje. Ze was een gedroomde
moeder. Haar rol als Mary Poppins was verrassender
en minder traditioneel. In die film was een gouvernante een gouvernante en niet een moeder. Mary
was áf. “Practically perfect in every way.”

BOMVOL

De originele film was daarmee uitgesproken feministisch. Ook omdat de belangrijkste levensles niet
voor de kinderen was, maar voor hun vader. Mr.
Banks zong aanvankelijk: “It’s grand to be an
Englishman in 1910 / […] / It’s the Age of Men.” Maar
hij had het mis. Mary Poppins kwam voor hem. Híj
moest leren dat hij niet het centrum van de wereld
was. Híj moest leren wat vaderschap betekende. Dát
was de sleutel tot een gelukkig gezin.
Zulke diepzinnigheid blijft Mary Poppins Returns
ons schuldig. Die draait uit op een vergeten investering, die ervoor zorgt dat Michaels geldzorgen voorbij zijn. Hoe dat kan, is een mysterie. Het is 1934.
Bankencrisis. En is de ultieme levensles die deze film
de wereld in wil sturen dat banken goed op je geld
passen? Dat denk ik niet. Hij pleit ervoor dat we het
kind in onszelf niet moeten vergeten. Een nobele les,
maar nogal belegen.
Het is een bomvolle familiefilm met enkele leuke
vondsten, een paar sterke dansscènes en bovendien
een prachtige minitapsolo van de inmiddels 93-jarige
Dick Van Dyke, die zijn rol uit het origineel overdoet.
Maar het is vooral een film die ik snel weer zal vergeten. Om volgend jaar het origineel weer aan te zetten.
MARY POPPINS RETURNS VERENIGDE STATEN,
2018 | REGIE ROB MARSHALL | 130 MINUTEN | MET
EMILY BLUNT, BEN WHISHAW | DISTRIBUTIE THE WALT
DISNEY COMPANY | TE ZIEN VANAF 19 DECEMBER 
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BENEDIK T ERLINGSSON OVER WOMAN AT WAR

‘IJSL AND IS EEN GROENE PA
‘Ik ben niet echt
thuis in filmgenres, maar ik denk
ook dat denken in
genres een valkuil
kan zijn. Het is
een hokjesgeest
die begrijpelijk is,
maar het is inspirerend om jezelf
daarvan te bevrijden.’

BENEDIKT ERLINGSSON

Na zijn festivalhit Of Horses and Men laat de IJslandse regisseur
Benedikt Erlingsson in Woman at War de activist in zichzelf aan het
woord. Zij het op een nogal onconventionele manier en met een orkest
dat in beeld de soundtrack verzorgt. “Die melodie op een cruciaal
moment spelen is een statement. Het onderstreept dat mijn milieuactivistische hoofdpersoon claimt aan de juiste kant te staan.”
DOOR ALEXANDER ZWART

Als achttienjarige bond hij zichzelf uit protest vast
aan een boot voor de walvisjacht. Het eco-activisme
zat er al vroeg in bij Benedikt Erlingsson. Nu, zo’n
dertig jaar later, combineert hij zijn verleden als
activist en zijn overdenkingen over politiek en media voor zijn nieuwe film Woman at War. Gemene
deler is het theater, volgens Erlingsson, in eigen land
vooral bekend geworden als toneelregisseur. Het
merendeel van de activisten, inclusief hijzelf destijds, voeren vaak een theatrale act op om politiek
en media te bereiken. Activisme dat Erlingsson voor
de lange termijn nogal zinloos vindt omdat het het
altijd zal afleggen tegen een veel groter bedrijfsmechanisme.

Toch voert hij in zijn film zo’n eenzame strijder
op die zich inzet tegen de lokale aluminiumindustrie. Naar Erlingssons eigen zeggen is zijn nieuwe
film een actiefilm. Maar dan wel een met een in het
genre ongewone hoofdpersoon: Halla, een vrouw
van middelbare leeftijd die gehuld in Noorse trui
door het landschap rent. Volgens Erlingsson komt
zijn vrouwelijke hoofdpersoon niet voort uit politieke correctheid maar door simpelweg om zich heen te
kijken en te zien hoe vrouwen van middelbare leeftijd dagelijks de wereld redden, zoals zijn moeder
en beide grootmoeders. “Mijn vorige film Of Horses
and Men (2013) kwam door de Bechdeltest (die peilt
hoe seksistisch een film, boek, etc. is, AZ) omdat

twee vrouwen een gesprek hadden over iets anders
dan een man, namelijk over de testikels van een
paard. Als je de Bechdeltest zou omdraaien en toepassen op Woman at War, dan zitten hier geen twee
mannen met naam in die over iets anders praten dan
een vrouw. Zo bekeken is mijn film dus ultrafeministisch.”
De film raakt bovendien aan een heleboel actuele onderwerpen. Het gaat van gendergelijkheid en klimaatverandering
tot aan de vluchtelingenproblematiek, maar ook de hype
rond yoga en mindfulness om onszelf te vinden in deze hectische tijden. Ik zag het daarom als een satire op de huidige
tijdgeest. Hoe kijkt u daar zelf naar? “Ik vind het moeilijk

dat te benoemen want het is niet iets dat ik bewust
besloten heb. Dit is gewoon hoe ik graag verhalen vertel. Daarbij ga ik niet voor de grap, die komt vaak als
bijproduct. Ik ga voor het drama, maar het pakt altijd
uit als een mengeling. Zelf hou ik erg van de definitie
uit de tijd van Shakespeare, dat het enige dat komedie
of tragedie van elkaar scheidt het einde is. Een toneelstuk kan dus vol clowns, grappen, dans, seks en
liefde zitten, maar als iedereen op het einde doodgaat, is het een tragedie. En omgekeerd geldt hetzelfde. Ik ben niet echt thuis in filmgenres, maar ik denk
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ARADOX’
WOMAN AT WAR

Actievoeren of mediteren?
Wie niet horen wil moet voelen. In Woman
at War blaast een gedreven milieuactivist
in IJsland hoogspanningsmasten op. Ecoterrorisme of idealistische daadkracht?
“Ik ben geen misdadiger, maar probeer misdaden tegen ons te stoppen.” Aldus bijna vijftiger Halla (een fraaie rol van Halldóra Geirharðsdóttir), die het stadium van eindeloos
praten over milieumaatregelen voorbij is. De
vrouw ziet IJsland ecologisch naar de bliksem
gaan en wil de inwoners wakker schudden
met harde actie. Haar woede richt zich vooral
op Chinese investeringen in de energieopwekking in IJsland, want die gaan ten koste
van de natuur. Om iedereen ervan te doordringen dat het menens is, blaast Halla, uiteraard in het geheim, af en toe een hoogspanningsmast op, fraai in beeld gebracht,
waarna heel IJsland een tijdje zonder elektriciteit zit. Halla vindt het noodzakelijke acties
om ‘de oorlog tegen de aarde’ te stoppen.
Woman at War van de IJslandse regisseur
Benedikt Erlingsson (Of Horses and Men, de
komisch-absurdistische uitvergroting van
de IJslandse liefde voor paarden), begint met

ook dat denken in genres een valkuil kan zijn. Het is
een hokjesgeest die begrijpelijk is, maar het is inspirerend om jezelf daarvan te bevrijden.”
Hoe ontstond het verhaal? Begon het met het beeld van
een vrouw die door het landschap rent? “Het is ontstaan

uit de situatie op mijn eiland. IJsland is het grootste
ongerepte gebied van Europa. Voor velen is de natuur
er zo heilig als een kerk, met hooglanden en wildernis. We hebben veel bronnen om hydro-elektriciteit
op te wekken, maar dat houdt wel in dat we veel
hooglanden onder water moeten zetten. Prachtig
land waar vogels en andere dieren op afkomen waar
plots dammen gebouwd worden. De energie die daar
vervolgens mee wordt opgewekt, wordt goedkoop
verkocht aan multinationals. Zij bouwden op hun
beurt weer drie aluminiumfabrieken in ons land. En
zo is de situatie ontstaan dat 85% van onze hydro-
elektriciteit, schone energie, wordt gebruikt om aluminium te smelten. De IJslandse bevolking stoot
daarmee per hoofd van de bevolking de meeste koolmonoxide ter wereld uit. Per persoon 16 ton per jaar
als je kijkt naar onze auto’s, luchtverkeer en die drie
aluminiumfabrieken op 360.000 mensen. Zo ‘puur
en groen’ zijn we dus niet echt.”

zo’n sabotageactie. Het is de vijfde keer dat
Halla een hoogspanningsmast opblaast en
de media staan bol van de geruchten over wie
er achter de aanslagen zouden kunnen zitten. Met hulp van de CIA maken de IJslandse
autoriteiten jacht op de onbekende dader(s)
en gissen zij naar motieven. Is het opblazen
van de hoogspanningsmasten het werk van
politiek of religieus gedreven fanatici? Een
door IJsland fietsende jonge Zuid-Amerikaan in een Che Guevara-T-shirt is al snel
verdacht. Dat een vrouw als Halla, die in
haar vrije tijd een dorpskoor dirigeert, de
dader is, ligt buiten het voorstellingsvermogen van de autoriteiten.
Woman at War, waarin een muziekbandje
op de meest onverwachte momenten als een
soort Grieks koor opduikt, gaat over hoe ver je
mag gaan met actievoeren. Dat thuis bij Halla
aan de muur van haar huiskamer foto’s van
Gandhi en Mandela hangen, laat zien waar zij
haar inspiratie vandaan haalt. Het wordt wel
eens vergeten, maar deze twee mannen pleegden naast geweldloos verzet ook sabotageacties. Geweld was toegestaan als er geen mensenlevens in gevaar gebracht werden.

Dat klinkt als een enorme paradox… “Dat is het ook! Helemaal als je bedenkt dat het ook aluminium is dat
gebruikt wordt voor bommen, voor koffiecups, voor
blikjes. We gaan dus eigenlijk ten onder aan weg
werpartikelen. Wij in IJsland voeren daar al ruim
vijftig jaar een milieu-activistische strijd tegen die
nog altijd gaande is. Dat is de premisse van deze film,
een keiharde realiteit voor de IJslanders zelf.”
Toch is Woman at War ook een heel fantasierijke film. Zo
zijn er vaak muzikanten in beeld die de begeleidende muziek bij het verhaal spelen. In sommige gevallen is er zelfs
interactie tussen hen en de hoofdpersoon. De muzikanten
zijn tegelijkertijd te zien als een Grieks koor, maar maken de
kijker er ook van bewust dat hij naar de constructie van een
film kijkt. Wat bracht u ertoe ze in beeld te brengen?

“Het theater is mijn leerschool. Mijn vader was een
fervent aanhanger van Bertold Brecht en Brecht zag
het theater als een kerk waarin je het marxisme kon
onderwijzen en mensen klaar kon stomen voor de revolutie (lacht). Hij ontdekte bovendien dat het publiek zo meegesleept kon worden door het verhaal en
het drama, dat de hele boodschap en de betekenis
van de schrijver ze kon ontgaan. Dat zorgde ervoor
dat hij ging zoeken naar manieren om het publiek het

Nogal schematisch staat tegenover de activistische Halla haar tweelingzus Asa (ook
gespeeld door Geirharðsdóttir). Deze vrouw
is niet van het actievoeren, maar van het mediteren en staat op het punt om naar een Indiase goeroe af te reizen. Mediteren is volgens haar een effectiever middel om de
wereld te veranderen dan harde acties. Meditatie werkt als constant druppelend water,
zodat na verloop van tijd zelfs de hardste
steen is uitgehold. Mooi gezegd, maar Halla
heeft meer vertrouwen in de combinatie van
semtex en kippenmest.
Woman at War raakt aan het noodzakelijke debat over hoe de wereld te veranderen
valt. Het doet dat amusant maar nogal oppervlakkig. Merkwaardig is dat de alleenstaande Halla naast actievoeren druk bezig is
met het adopteren van een kind uit Oekraïne.
Erlingsson zal het misschien niet zo bedoelen, maar het suggereert dat Halla’s leven
niet compleet is. Een alleen levende vrouw
en activist moet in IJsland blijkbaar een kinderwens hebben.
JOS VAN DER BURG

WOMAN AT WAR (KONA FER Í STRÍÐ) IJSLAND/
FRANKRIJK/OEKRAÏNE, 2018 | REGIE BENEDIKT
ERLINGSSON | MET HALLDÓRA GEIRHARÐSDÓTTIR,
JÓHANN SIGURÐARSON | 101 MINUTEN | DISTRIBUTIE
IMAGINE FILM DISTRIBUTION | TE ZIEN VANAF 27
DECEMBER EN ONLINE VIA

picl.nl



grotere plaatje te tonen. Hij creëerde daarom een zogeheten Verfremdungseffekt en plaatste bijvoorbeeld
een groot bord naast een scène dat zei ‘deze scène
gaat over ongelijkheid’ of ‘dit gaat over onrecht’.
Woody Allen deed het ook in Annie Hall (1977) door
de vierde wand te doorbreken en de kijker iets te vertellen over zijn relatie met Annie. Dat is heel Brechtiaans. Maar normaal zie je het niet echt in films. Het
is een nieuwe afspraak met het publiek en het zegt op
een bepaalde manier: ‘Deze constructie gaat over
deconstructie.’ Ik vind dat een heel leuk spel en het
geeft me energie en hoop.
“Op eenzelfde manier speel ik ook graag met andere conventies. Het orkest speelt in de film zelfs de
melodie van een van de onofficiële volksliederen van
IJsland. Een lied dat normaal bezingt hoe we een volk
zonder leger zijn, ver weg van oorlogen en beschermd
door de natuur. Die melodie op een cruciaal moment
spelen is een statement. Het onderstreept dat mijn
hoofdpersoon claimt aan de juiste kant te staan.”
En uiteindelijk is toch iedereen overtuigd van zijn eigen gelijk. “Ja. En uiteindelijk heeft ook iedereen een orkest

in zijn hoofd die de soundtrack van zijn leven speelt
(lacht).” 
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INTERSECTIONALITEIT IN DE FILMWERELD

TIJD VOOR EEN ANDERE BLIK

WE THE OTHERS

Ook in de filmwereld zullen we intersectioneel moeten gaan denken.
Het dominante perspectief is nog steeds heteroseksueel, mannelijk
en wit. En: “Nieuwe expressiemiddelen zijn nodig om nieuwe
DOOR JUHA VAN ’T ZELFDE
werkelijkheden te verbeelden.” 
Een paar maanden geleden werd ik door het Amsterdamse Eye Filmmuseum uitgenodigd voor een
programma over de tentoonstelling van de Japanse
beeld- en geluidskunstenaar Ryoji Ikeda. Toen ik
zag dat de overige drie genodigden wel erg veel op
mij leken (alle vier zijn we heteroseksuele witte cismannen), stelde ik voor om mijn plaats af te staan
aan een vrouw. Gelukkig (ik vind het ook niet leuk
om collega’s die zo aardig zijn om mij uit te nodigen
te wijzen op het gebrek aan representatie in hun
programma’s) kreeg ik meteen een lieve reactie terug
van de projectleider van Eye die het niet alleen met
me eens was, maar ook meteen een vrouw uitnodigde, en me in plaats daarvoor vroeg voor een nieuwe
lezing in een later programma tijdens de Museumnacht.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe sportief deze
reactie was, en hoe veel voldoening het gaf dat mijn
goedbedoelde kritiek zo constructief door Eye beantwoord werd. Ik besloot om die lezing te gebrui-

ken om te proberen onder woorden te brengen waarom ik representatie en intersectionele solidariteit zo
belangrijk vind.

PRIVILEGE

Ik deel deze ervaring niet om stoer te doen of om
lof te oogsten. Ik heb me in mijn leven lang genoeg
seksistisch, homofoob en anderszins uitsluitend
gedragen dat ik me meer schaam voor mijn vroegere
onwetendheid dan voldoening haal uit mijn huidige
inzicht. Zelfs met dit inzicht blijf ik onbewust uitsluiten. Bovendien profiteer ik mijn hele leven al van
mijn privilege als heteroseksuele witte cisman van
Noord-Europese komaf, en zoek ik nu niet sentimenteel naar meer zelfvertrouwen of erkenning.
Ik deel deze ervaring omdat ik had gewild dat ik
als zestienjarige dit stuk had gelezen, en me eerder
bewust was geworden van de structurele ongelijkheid in de samenleving, en de rol die ik hierin speel,
en de verantwoordelijkheid en keuze die ik heb om

dit ongedaan te maken. Als ik dit als zestienjarige
had gelezen, was ik hopelijk eerder tot inzicht gekomen en had ik eerder andere keuzes gemaakt in mijn
leven. Keuzes die hadden kunnen leiden tot meer
representatie, meer inclusiviteit en meer solidariteit, waardoor nog meer mensen onderdeel hadden
kunnen uitmaken van de programma’s waarbij ik
betrokken ben geweest.
Ik deel deze ervaring omdat ik hoop dat andere
mannen, en alle andere mensen die ook onderdeel
uitmaken van een dominante groep in de samenleving, zich ervan bewust worden dat structurele uitsluiting aangeleerd is, en ook af te leren valt. Ik hoop
dat zij zich gesterkt voelen in hun eigen overtuiging
dat het delen van privileges een morele plicht is.
Niet alleen om tot betere films te komen, en tot een
betere filmwereld, maar tot überhaupt een betere
wereld. Zoals de revolutionaire filmcriticus Karl
Marx ooit schreef: eerlijk zullen we alles delen.

KRUISPUNTDENKEN

Zij die de documentaire Sylvana: Demon of diva
hebben gezien, herinneren zich misschien nog het
begrip intersectionaliteit, of kruispuntdenken, dat
ze aan een journalist uitlegde (in een scène waarin
die zachtjes prevelende mannelijke journalist alle
hoeken van de kamer kreeg te zien): “Armoede en
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FUKK SLEEP

wonen zijn nauw met elkaar verbonden, maar ook
mobiliteit heeft met armoede te maken. Je kunt niet
over seksisme praten als je het niet over racisme
hebt. Die kruispunten, die verbanden, zijn voor de
meeste mensen makkelijk te leggen. En intersectionaliteit zegt dat als je naar de oplossing zoekt voor
al die afzonderlijke uitdagingen, je dus automatisch
ook die afzonderlijke verbanden mee moet nemen.”
Die afzonderlijke verbanden zijn goed zichtbaar
in de filmwereld. Mannen winnen de meeste prijzen,
maar mannelijke regisseurs die zwart zijn en prijzen winnen, zoals Steve McQueen, zijn nog steeds
zeldzaam. Vrouwelijke regisseurs zijn sowieso nog
steeds ondervertegenwoordigd in de meeste filmlijsten, maar zwarte vrouwen en vrouwen van kleur die
regisseren, zoals Ava DuVernay, zijn bijna onzichtbaar. Mannelijkheid (gender) en witheid (etniciteit)
domineren. Een vrouw van kleur loopt dus het risico
op dubbele uitsluiting. En dan hebben we het nog
niet eens gehad over aspecten als economische klasse, gezondheid, seksualiteit, leeftijd, enzovoort.

RADICAAL

De Museumnachtlezing in Eye maakte onderdeel uit
van het filmprogramma The Man Machine, over de
fusie van mens en machine en de rol van hightech en
big data. In weerwil van de naam van het program-

BORN IN FLAMES

ma (The Man Machine), had ik al besloten alleen
maar trailers te laten zien van werken gemaakt door
filmmakers die zichzelf identificeren als vrouw,
transpersoon of non-binair persoon. Mijn selectie
science-fictionfilms en -series, videokunst en een
muziekvideo omvatte onder andere Born in Flames
(Lizzie Borden, 1983), The Matrix (Lana en Lily Wachowski, 1999), Codependent Lesbian Space Alien
Seeks Same (Madeleine Olnek, 2011), We the Others
(Maja Borg, 2014), Advantageous (Jennifer Phang,
2014), Rigged (Kate Cooper, 2014), A Wrinkle in Time
(Ava DuVernay, 2018), Kill All Others (Dee Rees,
2018), en Fukk Sleep (Diana Kunst, 2018).
Vrijwel al deze werken zijn politiek en esthetisch
behoorlijk radicaal, ook de blockbusters. Het is ook
wel te verwachten dat je verhalen met een andere
blik vertelt wanneer jouw werkelijkheid zo onder
druk staat, verkeerd voorgespiegeld wordt of zelfs
afwezig is op het doek.

REPRESENTATIE

“Nieuwe expressiemiddelen zijn nodig om nieuwe
werkelijkheden te verbeelden”, schreef de Oostenrijkse schrijver Ernst Fischer in 1959 in zijn boek
Von der Notwendigkeit der Kunst. Wanneer je jezelf
niet gerepresenteerd ziet, en je de kans grijpt werk
te maken, dan zul je natuurlijk werk maken dat een

ander (want jouw!) perspectief vertegenwoordigt en
toevoegt. Natuurlijk zoek je naar nieuwe vormen die
uitdrukking geven aan jouw expressie en boodschap
wanneer de bestaande vormen jou niet representeren.
Intersectioneel denken leidt naar representatie.
“We komen steeds terug bij het onderwerp representatie omdat identiteit altijd over representatie
gaat”, zei de Amerikaanse radicaalfeministische
hoogleraar Engels Bell Hooks in een gesprek op YouTube. “Toen men wilde dat witte vrouwen zouden
gaan werken, vanwege de wereldoorlog, kwamen
er allerlei reclames, films, heel veel dingen die het
beeld van de vrouw veranderden, die zeiden: ‘Je kunt
tegelijkertijd voor de oorlog werken én nog steeds
vrouwelijk zijn.’ Dus wat we zien is dat massamedia
als film en tv heel krachtige middelen zijn voor het
in stand houden van de dominante systemen waaronder wij leven: imperialisme, racisme, seksisme,
enzovoort. Vaak wordt dit ontkend en wordt kunst
als politiek neutraal gepresenteerd, alsof het niet
gevormd wordt door een werkelijkheid van dominantie.”
Wil film representatief zijn, dan moet ze intersectioneel solidair zijn. Het is hoogste tijd om de
dominante blik af te wenden. 
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THIS MAGNIFICENT CAKE!

Knuffelrijpe aanklacht
In de stop-motion animatiefilm This Magnificent Cake! over het koloniale Belgisch
Kongo draait het om de details, zoals asbakken en de terreur van stokbroden.
In de stop-motion mozaïekfilm This Magnifi
cent Cake! (Ce magnifique gâteau!) van het in
Gent wonende regisseurskoppel Emma De
Swaef en Marc James Roels is één van de vijf
hoofdfiguren de volwassen pygmee Ota. De
heel korte Ota werkt eind negentiende eeuw in
een sjiek hotel in Belgisch Kongo, waar hij
rondloopt met een asbak op zijn hoofd voor de
langere en leliewitte hotelgasten. Een absurd
gegeven of een historisch correct element? Het
feit dat deze vraag serieus gesteld kan worden
bewijst alvast dat Europa’s recente koloniale
verleden ons nu (gelukkig) absurd lijkt.
Het eenvoudige maar tegelijkertijd heel
sterke beeld van de man met een asbak in
plaats van een hoed spreekt natuurlijk boekdelen over hoe de witte man zijn Afrikaanse
evenknie zag — of eerder niet zag — en behandelde. Het is het soort idee dat nu alleen
nog in animatievorm kan werken; de knuffelrijpe figuren uit wollig vilt zijn duidelijk gemanipuleerde poppetjes en nooit mensen van
vlees en bloed (in een live-actionfilm zou een
figuur als Ota echt niet meer kunnen).
De gebeurtenissen in de vijf losjes verweven verhaallijnen zijn heel kleinschalig.
Maar een figuur als Ota is wel zo sterk neergezet dat deze vrij uitdrukkingsloze ‘asbakman’ je toch ontroert als hij zich vanuit zijn

deels ondergrondse kamer beklaagt over het
feit dat hij zijn moeder zo weinig ziet en dat
ze in het hotel niets anders eten dan het voor
zijn familie volkomen onbekende stokbrood.
De fijnzinnige film, een coproductie tussen België, Frankrijk en de Nederlandse animatiestudio Pedri Animation, gaat het om
zulk soort details en paradoxen. This Magni
ficent Cake! is geen luidruchtige aanklacht
over het koloniale verleden van België. Zelfs
in de minimalistische muziek komt dit idee
tot uiting; een van de andere figuren speelt
constant een droevig en desolaat deuntje van
slechts een paar noten op zijn klarinet,
waarbij de laatste noot uiteindelijk een verrukkelijke punchline oplevert. Zelfs de Belgische koning, met de stem van Jan Decleir,
lijkt op het eerste gezicht eerder een tragikomische dwaalfiguur dan een ondrukker en
een op rijkdommen beluste tiran (de titel
verwijst naar dat heerlijke stuk van de Afrikaanse ‘taart’ dat Kongo voor België zal zijn).
Maar voor de oplettende kijker vertellen het
slotakkoord van de klarinet, dat stokbrood
en die asbak een heel ander verhaal.
BOYD VAN HOEIJ

THIS MAGNIFICENT CAKE!

(CE MAGNIFIQUE

GÂTEAU!) BELGIË/FRANKRIJK/NEDERLAND, 2018 |
REGIE EMMA DE SWAEF, MARC JAMES ROELS | 55
MINUTEN | MET JAN DECLEIR, BRUNO LEVIE, PAUL
HUVENNE | DISTRIBUTIE LUMIÈRE | TE ZIEN VANAF 20
DECEMBER 

THIS MAGNIFICENT CAKE

KORT
DE FABELTJESKRANT: DE GROTE
DIERENBOS-SPELEN
Freek Quartier & Jens Møller | Vijftig jaar na de
allereerste televisie-uitzending zijn Meneer de
Uil en zijn vriendjes uit het Grote Dierenbos
terug voor een bioscoopavontuur, waarbij de
aloude poppen zijn vervangen door computer
animatie. Van de originele sterrencast is alleen
Elsje Scherjon nog in leven, die opnieuw invulling zal geven aan Juffrouw Ooievaar. En waar de
serie in de jaren tachtig enkele exotische dieren
toevoegde om mee te gaan in de multiculti-tijden, mag nu DJ Armin van Buuren opdraven als

SOMETHING USEFUL

SOMETHING USEFUL

Balsem voor de geest
Een treinreis van Ankara naar Izmir vormt het
begin van een verhaal dat zich verder allesbehalve in een rechte lijn van A naar B beweegt.
In het meanderende Something Useful (Ise ya
rar bir sey) brengt het toeval drie onbekenden
samen in één beslissend moment. Vanwege
een schoolreünie stapt Leyla in Ankara op de
nachttrein naar Izmir. Op het perron ontmoet
ze een jonge verpleegster die dezelfde trein
neemt op weg naar een sollicitatiegesprek. Of
Leyla zich een beetje over haar wil ontfermen,
vraagt de vader van het meisje, en zo komt
Leyla tijdens de lange reis te weten wat de eigenlijke missie van Canan is: ze zal een man
die al jaren volledig verlamd op een bed ligt,
helpen een zachte dood te sterven. De treinreis neemt ongeveer de halve film in beslag en
voelt bijna als een verhaal op zich; toch zal de
film niet eindigen voordat beide vrouwen hun
reisdoel hebben vervuld.
Leyla is personage en verteller. Haar vertelstem tast, mijmert, observeert. Het is de
stem van een poëet, want ook al spreekt ze
tijdens de reis alleen over haar werk als advocaat, dichter is haar echte beroep. Maar dat
blijkt pas als ze in Izmir besluit om met de
nerveus geworden Canan mee te gaan naar
haar patiënt. Uit een soort moederlijke bezorgdheid, maar misschien ook omdat ze
nieuwsgierig is geworden naar deze man met
zijn doodswens. Aan zijn bed raken Leyla en
hij in gesprek over poëzie en haalt zij Julio

Cortázars verhaal Een gele bloem aan. Het is
een verhaal over sterfelijkheid als enige mogelijkheid om te ontsnappen aan een eindeloze herhaling van het niets, en over schoonheid als enige troost; een literair doorkijkje
naar thema’s die in de film spelen. Ook in
beeld laat regisseur Pelin Esmer geen kans
onbenut om zulke doorkijkjes te creëren: via
vensters en spiegels komen voortdurend
meerdere beeldlagen samen. Het oogstrelende werk van cameraman Gökhan Tiryaki,
die eerder met onder anderen Nuri Bilge
Ceylan en Zeki Demirkubuz werkte, is meer
dan mooifilmerij, want het is ook een aansporing om op zoek te gaan naar wat zich achter
de direct zichtbare werkelijkheid verschuilt,
als in een magisch-realistische roman.
Something Useful is een reis zonder bestemming – of met een bestemming die niet
het doel blijkt te zijn. Het scenario van
Esmer en Barış Bıçakçı is balsem voor de
geest: een complex spel met thema’s en motieven waarvan de betekenis zich niet vast
laat pakken, ons door de vingers glipt en dan
weer van vorm verandert, vederlicht dansend op de wind.
SASJA KOETSIER

SOMETHING USEFUL (ISE YARAR BIR SEY)
TURKIJE, 2017 | REGIE PELIN ESMER | 107 MINUTEN |
MET BAŞAK KÖKLÜKAYA, ÖYKÜ KARAYEL, YIĞIT
ÖZŞENER | DISTRIBUTIE GUSTO ENTERTAINMENT | TE
ZIEN VANAF 27 DECEMBER EN ONLINE VIA

picl.nl

qua sfeer ergens halverwege The Lord of the
Rings en de Efteling. Drie tieners dienen in het
Vlaamse dorpje Schemermeer als bovenaardse
beschermers. Zij bereiden zich voor op een
groots dorpsfeest en moeten de snode plannen
van opperdemoon Nemmeza zien te verijdelen.
TE ZIEN VANAF 19 DECEMBER 

DE FABELTJESKRANT

het nieuwe personage DJ Wally.
TE ZIEN VANAF 19 DECEMBER 

NACHTWACHT: DE POORT DER ZIELEN
Gert-Jan Booy | Een bioscoopavontuur voor de
helden van de Studio 100-reeks Nachtwacht,

BUMBLEBEE
Travis Knight | Als goedmakertje voor het
openlijke seksisme en maar net ietsje minder
openlijke racisme in veel van Michael Bay’s
Transformers-films, krijgt deze prequel die zich
afspeelt in 1987 een vrouwelijke held (Hailee
Steinfeld uit True Grit) met een zwart vriendje
en de boodschap dat “mensen vreselijk zijn voor
wat ze niet begrijpen”. De robot die de film zijn
titel geeft, is in latere versies een Amerikaanse

BUMBLEBEE

muscle car maar hier nog een lieftallige Volkswagen Kever. De explosies zullen er niet minder
om zijn.
TE ZIEN VANAF 20 DECEMBER 

GOLDEN GLOBE

®

NOMINATIE VOOR BESTE ACTEUR
MUSICAL OF COMEDY

STEVE

J OH N C .

COOGAN

R E I L LY

The Untold Story
Of The World’s Greatest
Comedy Act.

10 JANUARI
IN DE BIOSCOOP

Stan Laurel and Oliver Hardy licensed by Larry Harmon Pictures Corp. © eOne Features (S & O) Limited, British Broadcasting Corporation 2018

HEEFT U

RECHT
OP
EEN
VERGOEDING?
Voor producenten
worden collectieve
rechten beheerd.
Het kan zijn dat u
recht heeft op een
vergoeding daarvoor.

SEKAM en SEKAM Video incasseren auteursrechtelijke
vergoedingen en verdelen deze onder producenten.
SEKAM incasseert kabelvergoedingen voor uitzendingen in
het buitenland en SEKAM Video incasseert en verdeelt de
Thuiskopievergoeding.
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
Misschien heeft ook u recht op een vergoeding!
www.sekam.org | www.sekamvideo.org | T. 020 6765088
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LOS VERSOS DEL OLVIDO

Bezwering tegen verdwijnen
Het melancholische, magisch-realistische
Los versos del olvido is een verzet tegen het
vergeten, waarbij ook een walvis voorbij
kan komen vliegen.
Er zit een prettig, onnadrukkelijk soort humor in Los versos del olvido. Beelden doen
het werk. Zo begint de Chileense film met
een scène waarin een grafdelver vanuit de
kuil – we krijgen hem niet te zien – een telefoontje pleegt met een vrouw die net haar
man heeft verloren. Het meelevende gesprek
mondt uit in een wel heel vrijpostig aanbod
om altijd voor haar klaar te staan. Is hij nou
aan het flirten met deze kersverse weduwe?
Die lichte toon duikt vaker op en neemt soms
magisch-realistische vormen aan. Zo rijdt
een man in een auto zonder voorruit, gaat
het binnen in het postkantoor regenen en
ziet de hoofdpersoon ergens een walvis
voorbijvliegen.
De onderkoelde manier waarop dit allemaal wordt gebracht, is een mooi contrast
voor de eigenlijke, tragische verhaallijn. De
oudere opzichter van een begraafplaats vindt
na een aanval van Pinochet-aanhangers een
dode vrouw in de koelcel die ze vergeten zijn
mee te nemen. Hij neemt zich voor om haar
een fatsoenlijke begrafenis te geven, maar

moet daarvoor wel de nodige bureaucratische
hobbels nemen. De opzichter heeft door de
aanval een grote wetteloosheid doorstaan,
maar krijgt nu van een ambtenaar met een
stempel in de hand te horen dat hij een geboortebewijs moet hebben want “wet is wet”.
De Iraanse regisseur Alireza Khatami vindt
dat we ons moeten verzetten tegen het vergeten. De opzichter heeft een feilloos geheugen
voor details, maar moet na de aanval net doen
alsof hij zich niets meer kan herinneren, om
zich het vege lijf te redden – een gewelddaad
dus tegen het geheugen. De film is ook een bezwering tegen het verdwijnen van geliefden.
Het haalt het verhaal aan van walvissen die
zich net als mensen vastklampen aan de dode
en weigeren die te laten gaan. Zwaar op de
hand wordt Los versos del olvido daarbij nooit.
De ‘verzen van vergetelheid’ uit de titel klinken melancholisch en licht.
MARISKA GRAVELAND

LOS VERSOS DEL OLVIDO

CHILI/DUITSLAND/

FRANKRIJK/NEDERLAND, 2017 | REGIE ALIREZA
KHATAMI | MET JUAN MARGALLO, TOMÁS DEL ESTAL,
MANUEL MORÓN, ITZIAR AIZPURU | 92 MINUTEN |
DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF 3 JANUARI EN
ONLINE VIA

picl.nl



LOS VERSOS DEL OLVIDO

FANNY & ALEXANDER
Ingmar Bergman | Nog net op tijd brengt Eye in
het honderdste geboortejaar van cineast Ingmar Bergman diens beroemde, gefictionaliseerde terugblik op zijn jeugdjaren, via de belevenissen van de twee jonge telgen van de familie Ekdahl, opnieuw in de bioscoop in een digitale restauratie. Zie pagina 47 voor veel meer
Bergman.
TE ZIEN VANAF 20 DECEMBER 

SECOND ACT
Peter Segal | Wereldster Jennifer Lopez mag
nog eens bewijzen dat ze gewoon ‘Jenny from
the Block’ is gebleven in deze klasse-komedie.
Haar personage Maya zit zonder opleiding op
een dood spoor bij de megasupermarkt waar ze
werkt. Maar als een vriend haar online aanwe-

FANNY & ALEXANDER

HARD PAINT

HARD PAINT

Webcamshow
vanuit het
vagevuur
Terechte won Hard Paint de Teddy Award,
de queerprijs op het filmfestival van Berlijn.
Het Braziliaanse regieduo Filipe Matzembacher en Marcio Reolon toont intimiteit en
vervreemding tegen de achtergrond van het
uitzichtloze Porto Allegre.
Hard Paint (Tinta bruta) opent met een extreme close-up van een slapende Pedro. We
zijn niet bij hem in de ruimte. We kunnen
hem alleen begluren in grove pixels via de
webcam van zijn computer. De camera
zoomt uit en onthult de omgeving waar we
ons echt bevinden: een chatbox, waar anonieme mannen met elkaar over Pedro chatten. “Hij slaapt,” typt er een. “Wanneer
treedt hij weer op?” schrijft GetrouwdeVoyeur. “Hij is mijn favoriete performer.”
Pedro is altijd verbonden. Toch gaat Filipe
Matzembachers en Marcio Reolons Hard
Paint vooral over eenzaamheid. Ze laten zien
hoe de jongeren van het Zuid-Braziliaanse
Porto Allegre in een existentiële crisis verkeren. Economische kansen zijn er niet en verhuizen of emigreren zit er voor de meesten
niet in. “Deze stad is als het vagevuur,” zegt
een van de personages. Iedereen lijkt te
wachten, maar niemand weet waarop.
Pedro weet wat hem te wachten staat. Hij is
verwikkeld in een proces vanwege een mis-

handeling. Matzembacher en Reolon richten
zich niet op het misdrijf, maar op de uitzichtloosheid van zijn situatie. Tussen zittingen
haalt Pedro een beetje geld binnen door te
dansen voor zijn webcam. De scènes waarin
hij zich met fluorescerende verf insmeert op
industriële muziek geven dit sociaal-realistische drama een prikkelende filmische en erotische lading. Hard Paint won dan ook terecht
de Teddy Award, de officiële queerprijs op het
afgelopen filmfestival van Berlijn.
Debuterend acteur Shico Menegat heeft
precies de kwetsbaarheid die nodig is voor
deze hoofdrol. Verborgen achter zijn lange
haren lijkt Pedro overdag haast onzichtbaar.
Alleen voor de webcam wil hij echt gezien
worden. Komt dat omdat hij alleen daar zijn
geld nog kan verdienen? Hoe dan ook: de
enige reden dat hij in real life contact zoekt
met een jongen is omdat die jongen zijn gimmick imiteert. Ineens smeert Leo (een even
indrukwekkend debuut van nieuwkomer
Bruno Fernandes) zich online ook in met neonverf. Pedro wil hem eerst op zijn plek zetten, maar ziet dan in dat ze samen meer geld
kunnen verdienen dan alleen. De economie
van intimiteit. Typisch voor het leven in
Porto Allegre: op het moment dat de gevoelens tussen Pedro en Leo groeien en geld niet
meer de voornaamste reden is om elkaar te
zien, komt Leo met slecht nieuws. Misschien
mag hij weg, naar Berlijn. Ze kunnen elkaar
nog wel blijven zien, maar dan alleen online.
Pedro weet natuurlijk wat dat betekent.
HUGO EMMERZAEL

HARD PAINT (TINTA BRUTA) BRAZILIË, 2018 | REGIE
FILIPE MATZEMB ACHER, MARCIO REOLON | 118
MINUTEN | MET SHICO MENEGAT, BRUNO FERNANDES,
GUEGA PEIXOTO | DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE ZIEN
VANAF 3 JANUARI EN ONLINE VIA

picl.nl



zigheid eens flink oppoetst, wordt ze plotseling
aangenomen als CEO van een multinational.
Hilarity, zoals de Engelsen zeggen, ensues.
TE ZIEN VANAF 20 DECEMBER 

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE
Bob Persichetti, Peter Ramsey & Rodney
Rothman | In het afgelopen jaar overleden de
beide bedenkers van superheld Spider-Man:
tekenaar Steve Ditko op 6 juli en schrijver Stan
Lee 12 november. Aan beide zijn kleine hommages te vinden in deze levendige animatiefilm, net
als aan Brian Michael Bendis en Sara Pichelli, de
bedenkers van het personage Miles Morales, een
jonge latino Spider-Man in een alternatief universum die hier centraal staat. De vele verschillende spinnemannen en -vrouwen moeten hun
krachten verenigen als de verschillende dimen-

SPIDER-MAN

sies waarin zij leven, dreigen te botsen.
TE ZIEN VANAF 20 DECEMBER 

REPLICAS
Jeffrey Nachmanoff | Volgens de eerste berichten uit van de overkant van de oceaan (waar de
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WHITE BOY RICK

GENESIS 2.0

Detroit in grove streken
In zijn Amerikaanse debuut probeert Yann
Demange tevergeefs drama te wringen uit
het waargebeurde verhaal van Richard
Wershe Jr., wapenhandelaar, drugdealer en
politie-informant.
Voor een biografiefilm over onrecht in Amerika slaat White Boy Rick de plank volledig
mis. Gedurende de film zie je hoe Richard
Wershe Jr. (Richie Merritt) zich van tienerjongen tot crimineel ontwikkelt. In het Detroit van de jaren tachtig handelt hij in wapens en crack en verraadt hij zijn vrienden
aan de politie. Het scenario van Andy Weiss,
Logan Miller en Noah Miller blijft benadrukken dat Ricky zou moeten leren van de gevolgen van die daden. Maar aan het eind vraagt
White Boy Rick juist weer een enorme emotionele betrokkenheid van de kijker met de
jongen, omdat hij vanwege de onnodig
strenge wetgeving in de staat Michigan levenslang heeft gekregen.
Niemand verdient levenslange gevangenisstraf, al helemaal geen jongen van zeventien die feitelijk geen gewelddadige misdaad
heeft gepleegd. Maar door hier ineens de
echte tragedie van te maken doet White Boy
Rick de gebeurtenissen die eraan voorafgaan

teniet. Brits regisseur Yann Demange haalt
het economisch faillissement van Detroit,
het racisme in Amerika, de explosieve verhouding tussen wit en zwart en de crack-cocaïne epidemie van de jaren zeventig en
tachtig alleen maar aan als het de film uitkomt. Wanneer Ricky in de gevangenis terechtkomt wordt die socio-economische
achtergrond ineens gereduceerd tot bijzaak.
Demange’s Amerikaanse filmdebuut staat
zo in een onhandige spagaat. White Boy Rick
wil veel vertellen, maar vertelt steeds niet
genoeg. Als Ricky door een zwarte vriend
wordt neergeschoten komt dat niet aan,
want we hebben geen seconde het gevoel gehad dat ze vrienden waren. Hoe ongebruikelijk het was dat een witte jongen in de zwarte
subcultuur van Detroit terechtkwam is ook
nauwelijks voelbaar. Ricky komt op wat jongens af, verkoopt ze wapens en is ineens lid
van de crew. Zulke oneffenheden lijken te komen door een onevenwichtig scenario, dat
een samenvoeging blijkt te zijn van twee gelijktijdig in Hollywood geschreven scenario’s
over hetzelfde verhaal.
De regie overlaten aan Demange heeft
daarbij niet geholpen. In zijn debuut ’71
(2014) dook hij overtuigender in de IRA-protesten in het Ierse Belfast van 1971. Door een
Britse cadet te volgen die in deze chaos wordt
gestort, had Demange toen een handig perspectief gekozen. Hij was immers ook een
buitenstaander die zich met zijn debuutfilm
in complexe Ierse materie begaf. In White Boy
Rick blijft hij een buitenstaander die met
grove streken Detroit probeert te schetsen.
Alleen wanneer Demange focust op het familiedrama tussen Ricky, zijn opportunistische
vader (Matthew McConaughey) en zijn verslaafde zus (Bel Powley) voelen we nog een
beetje het drama waar de film naar zoekt, al is
dat vooral de verdienste van het sterke spel
van veteraan McConaughey en talentvolle
nieuwkomer Merrit.
HUGO EMMERZAEL

WHITE BOY RICK

VERENIGDE STATEN, 2018 |

REGIE YANN DEMANGE | 111 MINUTEN | MET MATTHEW
MCCONAUGHEY, RICHIE MERRITT, BEL POWLEY, RJ
CYLER | DISTRIBUTIE SONY (VIA UPI) | TE ZIEN VANAF 3
WHITE BOY RICK

film al in 2017 op het filmfestival Toronto
draaide) een tamelijk generieke scifi over een
tamelijk onscrupuleuze neurowetenschapper
(Keanu Reeves). Wanneer zijn vrouw en kinderen bij een auto-ongeluk omkomen, wekt hij hen
opnieuw tot leven als androïden met hun herinneringen. Behalve dat hij slechts twee van zijn
drie kinderen kan redden.

JANUARI 

bij zijn familie op de stoep staat.
TE ZIEN VANAF 10 JANUARI 

TE ZIEN VANAF 3 JANUARI 

BEN IS BACK
Peter Hedges | De gooi naar Oscars en Golden
Globes die Julia Roberts overduidelijk doet met
dit verslavingsdrama, dreigt nogal overschaduwd te worden door het thematisch vergelijkbare Beautiful Boy. Peter Hedges regisseert zijn
eigen zoon, rising star Lucas Hedges, als de verslaafde Ben die op kerstavond plotseling weer

Ingrijpen in de genen:
een doos van Pandora?
Na de recente claim van een Chinese wetenschapper dat hij de genen van twee baby’s
heeft aangepast, is de documentaire Genesis
2.0 over synthetische biologie nog actueler.
Het lijken twee tegengestelde werelden: de
barre, onbewoonbare Nieuw-Siberische Eilanden en de steriele National GeneBank van
China. De slagtand van de mammoet is de
verbindende factor tussen deze twee plekken. In Siberië zoeken Russische mannen
elke zomer naar de restanten van de mammoet, in de hoop een lucratieve vondst te
doen. Ondertussen zijn wetenschappers
over de hele wereld bezig met het verfijnen
van synthetische biologie, het herontwerpen
van cellen. Als zij één levende cel van de
mammoet in handen krijgen, zouden ze daar
zelfs een kloon van kunnen maken.
Het lijkt sciencefiction maar als de documentaire Genesis 2.0 iets duidelijk maakt is
het dat synthetische biologie de wereld fundamenteel zal veranderen, net zoals de uitvinding van machines en internet dat deden.
Wetenschappers hebben de kennis om levende wezens te ontwerpen en te veranderen, en zo de controle onze eigen evolutie in
de hand te nemen. Professor Church is een
van hen, die door jongeren als een superster
wordt onthaald op conferenties. In de documentaire zien we ook Woo Suk Hway, een pionier in het klonen – in 2005 kloonde hij de
Afghaanse hond Snuppy en de teller staat nu
op zo’n 900 gekloonde honden.
De filmers maken ook een rondgang bij het
Earth Genome Project, een open DNA-database, het Beijing Genomics Institute in
China, en de China National GeneBank, die
in handen is van de communistische partij
en het Chinese leger. Een van hen zegt dat
“als we samenwerken, we God perfect kunnen maken”. In ronkende promotiefilms horen we over de welvaart die DNA-verandering teweeg kan brengen, maar als een
wetenschapper begint over de ethische kant
ervan, trekt een Chinese collega een gezicht
alsof ze water ziet branden.
Het leven wordt big data voor bedrijven

GENESIS 2.0

die de evolutie in eigen hand nemen en organismes zelf gaan bouwen en commercialiseren, is de voorspelling die in de documentaire te horen is. ‘De doos van Pandora is
geopend’, reageerden 122 Chinese wetenschappers in een open brief op de recente
claim van hun landgenoot He Jiankui dat hij
de genen van twee baby’s heeft aangepast.
De documentaire is minder alarmistisch en
meer inventariserend.
De mooiste scènes in Genesis 2.0, winnaar
van de Special Jury Prize op Sundance, zijn
die met de Russische mannen op Nieuw-Siberische Eilanden. Ze graven, slapen in tenten, drinken hete drank uit mokken en zijn in
gedachten verzonken. “Mensen hebben
nooit genoeg, hoe lang kunnen we daar nog
mee wegkomen”, mijmert Peter, een van de
mannen. Ze doden de tijd, kijkend naar de
razende zee, zich geestelijk voorbereidend
op de gevaarlijke tocht terug, 350 km op de
Noordelijke IJszee. Deze natuur kunnen ze
niet naar hun hand zetten.
MARISKA GRAVELAND

GENESIS 2.0

TIAN FREI, MAXIM ARBUGAEV | 112 MINUTEN | DISTRI
BUTIE CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 10

TE ZIEN VANAF 10 JANUARI 

BEN IS BACK

picl.nl | LEES OOK HET
filmkrant.nl 

JANUARI EN ONLINE VIA
INTERVIEW OP

CREED II
Steven Caple Jr. | Dit vervolg op Rocky-spinoff
Creed uit 2015 maakt de raadselachtige keuze
om terug te grijpen op het door Jan en alleman
verguisde Rocky IV, waarin Dolph Lundgren zijn
opwachting maakte als Sovjetbokser Drago. De
regisseur van de eerste Creed, Ryan Coogler,
verkoos Black Panther boven dit vervolg, en
werd – nadat Rocky himself Sylvester Stallone
kort speelde met het idee om de regie op zich te
nemen – vervangen door de relatief onbekende
Steven Caple Jr..

FREE SOLO
Jimmy Chin & Elizabeth Chai Vasarhelyi |
National Geographic-documentaire over rotsklimmer Alex Honnold, die ernaar toewerkt om

ZWITSERLAND/CHINA/RUSLAND/

ZUID-KOREA/VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE CHRIS

FREE SOLO
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NOS BATAILLES

Over vaders, vakbonden en een verdwijning
Nos batailles is een film over vaderschap.
Over de klappen incasseren die het leven
uitdeelt. En over afwezigheid. Die komen
hier dramatisch met elkaar in botsing.
Het is al vaker gezegd, maar eigenlijk is het
bizar dat er zo weinig films over werk worden
gemaakt. Dat ding waar een groot deel van
de mensheid dagelijks mee bezig is en dat
hun leven grotendeels bepaalt. Heel letterlijk
soms, zoals dat van Jean-Luc, die ontslagen
dreigt te worden in het begin van Nos batail
les (Onze strijd), de tweede film van de
Waalse filmmaker Guillaume Senez, en zijn
polsen doorsnijdt. Dan is er tenminste nog
een uitkering van de verzekering.
Maar deze film gaat niet over Jean-Luc.
En ook niet helemaal over werk. Al is Romain
Duris’ personage Olivier Vallet wel vakbondslid en trekt hij zich het lot van collega’s
waar hij als ploegbaas leiding aan geeft behoorlijk aan. Maar is het echt die sociale bewogenheid die hem beweegt? Of speelt ook
mee dat zijn vader vakbondslid was en heel
begaan met z’n collega’s en bijna nooit thuis
omdat er altijd wel een kwestie was? Een vader waarover hij geen kwaad woord wil horen. Zelf werkt hij ook van ’s ochtends vroeg
tot ’s avonds laat. En inderdaad: er is onrecht
en er zijn misstanden in de gigantische hal
waar hij dagelijks werkt. Het is niet dat hij

STAN & OLLIE

Fletse biopic
over nadagen
Laurel & Hardy

geen reden heeft om laat thuis te komen en
vroeg weer weg te gaan. Maar is dat het hele
verhaal?
Nos batailles is een film over vaderschap.
Over de klappen incasseren die het leven uitdeelt. En over afwezigheid. Die dingen botsen dramatisch als Oliviers vrouw Laura, tot
dan toe duidelijk een toegewijde vrouw en
moeder van hun twee jonge kinderen Elliott
en Rose, op een dag verdwenen is. Gewoon
weg. Plotseling is Olivier de enige ouder.
Maar hij blijkt zijn kinderen nauwelijks te
kennen. Verkeerde truien, verkeerd ontbijt.
Hij haalt zijn moeder erbij en later woont z’n
zus een paar weken in bij het gezin. Want
werk en kinderen zijn nauwelijks te combineren. Toch ziet Olivier zich gedwongen zijn
leven opnieuw in te richten.
Slim hoe Nos batailles zich nergens blindstaart op één kwestie. Dingen zijn nooit één
kwestie. Zeker het dagelijks leven niet. Als je
ergens je vinger in een dijk steekt om het water tegen te houden, spuit het er ergens anders wel weer uit. Soms zakt het water, dan
hoeft het even niet. Nu staat het water Olivier aan de lippen.
De film laat zijdelings de belabberde omgang zien met wat je tegenwoordig gewoon
weer het proletariaat moet noemen: mensen
die nauwelijks bescherming genieten, onderbetaald zijn, op tijdelijke contracten le-

ven. Jean-Luc, hij die z’n polsen doorsneed,
kon niet meekomen met de rest, krijgt Olivier van de HR-manager te horen. Hij was
ook al 52. En zo worden mensen tegen elkaar
uitgespeeld in de race om jaarlijks het hoogste dividend uit te kunnen keren. Op z’n
52ste bij het vuil gezet.
Ondertussen krijgt Olivier kansen om z’n

richt op de nadagen van de ooit zo succesvolle double act.
Dat succes zien we nog even in de openingsscène, een (samengestelde) long take
waarin het tweetal van hun kleedkamer door
de filmstudio’s naar de set loopt. Het is 1937
en de Dikke en de Dunne zijn op het hoogtepunt van hun roem. Maar in hun vrolijke ge-

kissebis onderweg naar de set (over geldgebrek, vrouwen, gokken en drank) zijn al de
eerste aanzetjes van hun latere teloorgang
hoorbaar. Stan Laurels contract met producent Hal Roach loopt af, en hij wil voor zichzelf beginnen. Maar Oliver Hardy zit nog aan
Roach vast, en wil zijn contract niet openbreken.
Het is de kiem voor de ellende in 1953,
volgens deze volstrekt binnen de lijntjes van
het genre uitgewerkte biografilm. Met een
door de gladdige impresario Delfont opgetuigde theatertour hopen de twee zichzelf
weer in de spotlight te zetten, vooral om een
producent ervan te overtuigen met hen in zee
te gaan voor een nieuwe film. Maar dat ziet er
bepaald niet rooskleurig uit.
De grootste troeven voor Stan & Ollie zijn
acteurs John C. Reilly (met een flinke prothetische onderkin) als Oliver Hardy, alias
Babe, en Steve Coogan als Stan Laurel. Zonder te vervallen in een karikatuur vangen ze
perfect de mimiek en fysieke gestalte van de
komedie-iconen. Dat valt het best op zijn

Steve Coogan en John C. Reilly spelen
Laurel & Hardy in deze biopic over de minder succesvolle nadagen van de komieken.
Helaas zitten ze vast in een oubollige film.
“Wie spelen de rollen van Laurel en Hardy?”,
wil een dame bij de kassa van een sjofel Brits
theatertje weten. Dat het legendarische duo
in 1953 zelf op de planken staat, gaat er bij
haar niet in – die zijn toch allang met pensioen? Het is een terugkerend refrein in de
biopic Stan & Ollie van Jon S. Baird, die zich

STAN & OLLIE

RONALD ROVERS

NOS BATAILLES

FRANKRIJK/BELGIË, 2018 | REGIE

GUILLAUME SENEZ | 98 MINUTEN | MET ROMAIN DURIS,
BASILE GRUNBERGER, LENA GIRARD VOSS | DISTRI
BUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 10 JANUARI EN ONLINE
VIA

picl.nl



NOS BATAILLES

zijn levenslange droom te verwezenlijken: het
zonder touwen of enige andere hulpmiddelen
beklimmen van de duizend meter hoge rotswand El Capitan, kortweg El Cap, in Yosemite
National Park. Kink in de kabel: hij krijgt een
vriendin, en dan is de dood in de ogen kijken
ineens een stuk minder aantrekkelijk.
TE ZIEN VANAF 10 JANUARI 

REBELS OF THE NEON GOD,
VIVE L’AMOUR & THE RIVER
Tsai Ming-liang | Ter ere van de presentatie
van Tsai Ming-liang’s eerste VR-productie
The Deserted vertoont Eye een compleet
retrospectief van de films van de Taiwanese
grootmeester. Bovendien worden digitale restauraties van zijn eerste drie films opnieuw in
de landelijke filmtheaters en via Picl.nl uitge-

leven een draai te geven. En zo, min of meer
organisch, laat Nos batailles zien hoe dingen
hun eigen loop nemen, hoe de ene keuze de
andere beïnvloed en hoe verantwoordelijkheden en moreel besef op elkaar inspelen of
tegen elkaar worden uitgespeeld.

WELCOME TO MARWEN

bracht. Drie meditaties over vervreemding en
eenzaamheid in het Taipei van de jaren negentig.
TE ZIEN VANAF 10 JANUARI 

plaats in de beelden van hun optredens, eerst
in vrijwel lege zalen maar als de tour vordert
met meer succes. Tot in detail recreëren
Coogan en Reilly de goedmoedige acts.
Minder geslaagd zijn de momenten
waarop de filmmakers die beroemde routines ook in hun echte levens forceren – gedoe
met bagage bij een hotelbalie; een hutkoffer
die van een trap af dondert. Die rare keuze
vloeit voort uit het feit dat de film niet alleen
over Laurel en Hardy gaat, maar ook hun stijl
lijkt te willen overnemen. De komst van hun
twee echtgenotes in de tweede helft van de
film, een komisch duo op zichzelf, geeft nog
wat energie, maar over het geheel voelt Stan
& Ollie behoorlijk oubollig.
JOOST BROEREN-HUITENGA

STAN & OLLIE

VERENIGD KONINKRIJK/CANADA/

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE JON S. BAIRD | MET
JOHN C. REILLY, STEVE COOGAN | 97 MINUTEN |
DISTRIBUTIE ENTERTAINMENT ONE | TE ZIEN VANAF 10
JANUARI 

WELCOME TO MARWEN
Robert Zemeckis | ‘De meest originele film van
het jaar’, vermeldt de trailer van deze feelgoodfilm, die (uiterst origineel) is gebaseerd op een
documentaire uit 2010. Wanneer Mark Hogancamp (Steve Carell) door vijf man bruut in
elkaar wordt geslagen, verliest hij een groot
deel van zijn geheugen en zijn motoriek. Beiden
bouwt hij weer op door in zijn achtertuin op
poppenschaal een compleet dorp uit de grond
te stampen, circa de Tweede Wereldoorlog.
Koren op de molen van effecten-specialist
Robert Zemeckis (Forrest Gump), die in zijn
goedmoedige fictieversie de poppen tot leven
wekt.
TE ZIEN VANAF 10 JANUARI 

JOOST BROEREN-HUITENGA
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van februari moeten
vóór vrijdag 4 januari (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programma
wijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 17
januari en loopt t/m woensdag 27 februari.

Alkmaar

der zo 23 dec, 18.45 | Kom en zie zo
23 dec, 15.00

4 Filmhuis Alkmaar Pettemer
straat 3 | 072-520 2022 | filmhuis
alkmaar.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

Almelo

Beautiful Boy do 20 dec, 18.55 | vr
21 dec, 15.00 | za 22 dec, 12.50 | Becoming Astrid do 20 dec, 15.30 | za
22 dec, 13.10 | Cold War do 20 dec,
16.30 en 21.20 | vr 21 dec, 18.45 | za
22 dec, 11.00 en 19.05 | zo 23 dec,
11.00 | Colette vanaf do 20 dec | De
dirigent za 22 dec, 21.00 | zo 23 dec,
13.45 | ma 24 dec, 10.50 | The Disciples – Een straatopera zo 23 dec,
13.00 | The Extraordinary Jouney of
the Fakir do 20 dec, 18.55 | vr 21 dec,
13.00 en 21.10 | za 22 dec, 18.45 | zo
23 dec, 21.10 | ma 24 dec, 13.30 | The
Favourite vanaf ma 24 dec | Heartbound do 20 dec, 14.30 | Shoplifters do 20 dec, 13.00 en 20.50 | Den
Skyldige (The Guilty) vr 21 dec, 16.30
| za 22 dec, 15.30 | This Magnificent
Cake! do 20 dec, 13.00 | vr 21 dec,
15.10 | Todos lo saben zo 23 dec, 11.10
| Wad, overleven op de grens van
water en land vr 21 dec, 13.00 | za 22
dec, 11.00 | Widows vr 21 dec, 20.50 |
The Wife do 20 dec, 15.20 | vr 21 dec,
13.10 | za 22 dec, 13.25 | Wildlife vanaf do 20 dec | David Lynch Retrospectief Lost Highway zo 23 dec,
16.00 | Klassiekers Fanny & Alexan-

4 Filmhuis Almelo Elisabethhof 4 |
Informatie/reserveren 0546-850
264 | filmhuisalmelo.nl | Aanvang:
20.15
Benzinho vr 21 dec | Edie wo 9 jan |
Klanken van Oorsprong zo 13 jan |
Mirrewinter do 17 jan | The Sisters
Brothers vr 11 jan

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek Stadhuisplein 101 |
036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl/
hetnieuwefilmhuis

Becoming Astrid vr 21 dec, 19.30 | za
22 dec, 14.00 | Bohemian Rhapsody
vr 4 en di 8 jan, 19.30 | za 5 jan, 14.00
| wo 9 jan, 10.00 | Cold War vr 18 en di
22 jan, 19.30 | za 19 jan, 14.00 | wo 23
jan, 10.00 | Jij bent mijn vriend vr 28
dec, 19.30 | wo 2 jan, 14.00 | Shoplifters vr 25 en di 29 jan, 19.30 | wo 30
jan, 10.00 | The Wife vr 11 en di 15 jan,
19.30 | za 12 jan, 14.00 | wo 16 jan,
10.00 | The Best of IDFA on Tour za
26 jan, 10.00

Vijf keer Lars von Trier
Aansteller, aandachtstrekker, provocateur: Lars von Trier is het allemaal, maar hij is ook een van de
meest interessante regisseurs van
de afgelopen vijfentwintig jaar.
Kino en Lab111 tonen tot eind februari vijf hoogtepunten uit zijn
oeuvre.
Het was weer raak dit jaar in
Cannes waar Lars von Triers seriemoordenaarsfilm The House That
Jack Built in première ging. Is de
film een perverse misogyne fantasie of raakt hij aan de duistere kant
in ons die we maar liever verborgen
houden? De meningen waren verdeeld. Filmkrantredacteur Joost
Broeren-Huitenga nam het in zijn
Cannes-verslag op voor de Deense
filmmaker: “Wie Von Trier op basis van The House That Jack Built
(opnieuw) beschuldigt van miso
gynie, heeft maar de helft gezien.
Von Trier is eerder misantroop dan
misogyn: zijn zwartgallige blik is
genadeloos voor mannen én vrouwen en lijkt met iedere film vooral
nog meer op hemzelf te worden
gericht.” (Zie ook zijn recensie op
pag. 7 in deze Filmkrant).
Dat Von Trier van provoceren
houdt, staat buiten kijf. Het lever-

de hem in het begin van zijn carrière de broodnodige publiciteit op,
maar werkte later meer tégen dan
vóór hem. Zo kwam hij zeven jaar
geleden in Cannes niet weg met de
grappig bedoelde opmerking dat
hij een nazi was en Hitler begreep.
Hij werd zeven jaar van het festival
verbannen. Afgelopen voorjaar
keerde hij er terug met The House
That Jack Built. Kino en Lab111
grijpen de Nederlandse uitbreng
van de film aan om onder de titel

Chaos Reigns: The Cinema of Lars
von Trier vijf meesterwerken van

de Deen te vertonen. De selectie illustreert Von Triers veelzijdigheid.
Hij is geen filmmaker die steeds
dezelfde film maakt, maar stort
zich met elke nieuwe film op een
ander genre.
In Breaking the Waves (1996) is
dat het melodrama. Wie zich laat
meeslepen, houdt het niet droog
bij het lijden van een vrouw die in
de greep van religie zichzelf de
schuld geeft als haar man na een
ongeluk totaal verlamd van een
booreiland thuis komt. In Dancer
in the Dark (2000) zette Von Trier
de musical naar zijn hand. Cameraman Robby Müller experimen-

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

Book Club vr 28 dec, 11.00 en 20.00
| The Guernsey Literary Society vr 21
dec, 11.00 en 20.00 | Koyaanisqatsi
di 22 jan, 20.00 | Maria by Callas vr
11 jan, 11.00 en 20.00

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

La Ch´tite Famille za 5 jan, 20.00
| di 8 jan, 13.30 | Girl vr 18, di 22 en
wo 23 jan, 20.00 | zo 20 jan, 14.30
| Homecoming (1945) do 3 en wo 9
jan, 20.00 | Jij bent mijn vriend do 24
jan, 20.00 | za 26 jan, 20.30 | di 29
jan, 13.30 | Juliet, Naked do 20 dec,
13.30 | vr 21 dec, 21.00 | The Kindergarten Teacher do 24 jan, 13.30 | vr
25, ma 28 en di 29 jan, 20.00 | Leave No Trace za 19 en ma 21 jan, 20.00
| di 22 jan, 13.30 | Loro za 12, ma 14
en wo 16 jan, 20.00 | Maria by Callas do 20 dec, 20.00 | Niemand in de
stad do 10, vr 11 en do 17 jan, 20.00
| di 15 jan, 13.30 | Rafaël vr 4, ma 7
en di 8 jan, 20.00 | zo 6 jan, 14.30
| Sir za 22, ma 24, vr 28 dec en wo
2 jan, 20.00 | Struinen in Park Zegersloot za 26 jan, 19.15 | di 29 jan,
15.00 | Wad, overleven op de grens
van water en land zo 23 dec en do 3
jan, 15.00 | do 27 en za 29 dec, 20.00
| Europese Dag van de Korte Film vr
21 dec, 19.15

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

Premières & Nieuw Buddy vanaf 3
jan | Colette vanaf 20 dec | The Favourite vanaf 3 jan | Free Solo van-

teerde met vele tientallen digitale
camera’s (toen nog modern). Von
Triers meest experimentele film is
Dogville (2003). Daarin ontaardt
de opvang van een voor gangsters
gevluchte vrouw door de inwoners
van een Amerikaans stadje in de
jaren dertig in meedogenloos misbruik. Dat het stadje in de film
wordt verbeeld door een vloer in
een grote loods, waarop kalklijnen
de grenzen tussen de ‘huizen’ vormen, is een briljante vondst.
In Antichrist (2009) stortte Von
Trier zich op het horrorgenre: een
psychiater denkt zijn depressieve
vrouw te kunnen genezen in een
huisje in een bos. Wie weleens een
horrorfilm heeft gezien, weet dat
huisjes in een bos nooit een goed
idee zijn. Als slot vertonen Lab111
en Kino Melancholia (2011), een
prachtig apocalyptisch drama. De
wereld vergaat erin in zulke mooie
beelden dat je er als kijker bijna zin
KINO.NL
in krijgt.
LAB111.NL
ANTICHRIST

af 10 jan | Genesis 2.0 vanaf 10 jan
| The House That Jack Built vanaf 10 jan | On the Beach at Night Alone vanaf 20 dec | Something Useful vanaf 27 dec | Stan & Ollie vanaf
10 jan | Los Versos del Olvido vanaf 3
jan | Wildlife vanaf 20 dec | Woman
at War vanaf 27 dec | Nog te zien Beautiful Boy | Becoming Astrid | Cold
War | De dirigent | Edie | The Extraordinary Journey of the Fakir | Girl |
Shoplifters | Wad, overleven op de
grens van water en land | The Wife |
Klassieker Fanny & Alexander vanaf
do 20 dec | A Balancing Act Man on
Wire vr 28 dec, 16.50 (met inleiding)
| Cinesingle Becoming Astrid zo 13
jan, 12.00 | Movies that Matter Styx
ma 14 jan 19.15 | The Royal Ballet The
Nutcracker vr 21 en do 27 dec, 12.00
| The Royal Opera The Queen of Spades di 22 jan, 19.45 (live) | di 29 jan
12.00 (encore) | La Traviata | wo 30
jan, 19.45 (live) | Gay Film Hard Paint
zo 6 en zo 20 jan | I Miss You When I
See You zo 23 dec

Amsterdam
4 Cinema De Balie Kleine-Gart
manplantsoen 10 | Informatie:
020-553 5151 | Reservering: 020-553
5100 | debalie.nl
O.a. verwacht The Disciples – een
straatopera | Genesis 2.0 | Heartbound
4 Filmhuis Cavia Van Hallstraat

52-1 | 020-681 1419 | filmhuiscavia.
nl | Aanvang: 20.30
Carol do 24 en vr 25, 20.30 | Film
About a Woman Who... do 17 en vr
18, 20.30 | What is Democracy? do
31, 20.30
4 Cinecenter Lijnbaansgracht 236

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

O.a. verwacht The Favourite vanaf
ma 24 dec | Stan & Ollie di 25 en wo
26 dec, 14.00 (voorpremière) | Woman at War vanaf do 27 dec |
4 Eye Filmmuseum IJpromenade 1

| 020-589 1400 | eyefilm.nl

O.a. verwacht Fanny & Alexander
vanaf do 20 dec | Tsai Ming-liang
Retrospectief Afternoon za 12 jan,
16.30 | do 24 jan, 16.00 | Goodbye,
Dragon Inn ma 14 jan, 21.15 | zo 27
jan, 19.00 | The Hole zo 13 jan, 11.00 |
I Don’t Want to Sleep Alone do 17 jan,
21.00 | ma 28 jan, 14.00 | Journey to
the West zo 20 jan, 11.00 | zo 27 jan,
11.00 | Rebels of the Neon God do 10
jan, 21.30 | ma 21 jan, 19.00 | The River za 12 jan, 21.30 | do 24 jan, 21.00
| Spray Dogs za 19 jan, 21.00 | wo 30
jan, 13.30 | Visage di 15 jan, 21.00 | vr
25 jan, 10.45 | Vive l’ amour vr 11 en
wo 23 jan, 19.00 | The Wayward Cloud wo 16 en vr 25 jan, 19.00 | What
Time is it There? zo 13 jan, 18.45 | za
26 jan, 11.00 | Your Face za 26 jan,
19.30 | di 29 jan, 21.30 | Tsai Ming-liang Xtended The Deserted vanaf do
10 jan, 15.00, 17.00, 19.00 en 21.00
4 FC Hyena Aambeeldstraat 24 |

020-363 8502 | fchyena.nl

Premières Anna and the Apocalypse vr 21 dec | Colette do 20 dec | Free
Solo do 10 jan (voorpremière 23 en
28 dec) | The House That Jack Built
do 10 jan | Wildlife do 20 dec | Xmas
Dinner & Film Love Actually ma 24
dec | Hyena Select The Bill Murray
Stories & Lost in Translation do 3 jan
4 Het Ketelhuis Westergasfabriek

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

Premières Buddy do 3 jan | Fanny &

Alexander do 20 dec | An Impossible Small Object do 3 jan | This Magnificent Cake! do 20 dec | Mary Poppins Returns do 20 dec | Nos Batailles do 10 jan | Woman at War do
27 dec | Nog te zien All You Need is
Love | Beautiful Boy | The Disciples |
De Grinch | Het Schimmenrijk Hans
Beerekamp eert recent overleden
filmpersoonlijkheden zo 13 jan, 17.00
| Film over vegetarisme The End of
Meat wo 9 jan, 19.00 (eenmalige
vertoning) | One Night Stands Twee
films van 45 minuten uit dit programma, met Q&A wo 9 jan, 21:00
4 Kriterion Roetersstraat 170 |

020‑623 1709 | kriterion.nl

Beautiful Boy is
dus zowel specifiek als universeel
en daarin schuilt
zijn kracht. Van
Groeningen snapte dat een klassieke drugsgeschiedenis – een chronologie van steeds
snellere, fragiele
cycli van ondergang en opkrabbelen – niet het
meest interessante verhaal oplevert. Vooral omdat
er antwoord noch
oplossing is.
Dana Linssen in de Filmkrant

O.a. verwacht Climax vanaf do 31 jan
| The Favourite vanaf do 3 jan | The
House That Jack Built vanaf do 10
jan | Wildlife vanaf do 20 dec | Moderne klassiekers The Story of the
Weeping Camel ma 31 dec, 22.00 |
Umberto D. ma 24 dec, 20.00 | Kriterion Kiest Love Actually do 27 dec,
19.00 | Shrek zo 6 jan, 19.00 | Movies
that Matter Styx wo 9 jan, 19.30
4 Lab111 Arie Biemondstraat 111 |

020-616 9994 | info@lab111.nl |
lab111.nl | Raadpleeg de website
voor het complete programma

David Lynch Retrospectief Elephant Man za 29 dec, 16.00 | Lost
Highway za 29 dec, 19.00 | Mulholland Drive zo 23 dec, 19.00 | Twin
Peaks: Fire Walk With Me za 22 en
do 27 dec, 21.30 | Wild at Heart do
20 dec, 19.00
4 The Movies Haarlemmerdijk 161

| 020-638 6016 | themovies.nl

Verwacht Ben is Back do 10 jan | Colette do 20 dec | The Favourite ma 24
dec | The Graduate do 17 jan | Green
Book do 31 jan | The House That Jack
Built do 10 jan | Mary Queen of Scots
do 17 jan | Werk ohne Autor do 24 jan
| Wildlife do 20 dec | The Royal Opera The Queen of Spades di 22 jan | La
Traviata wo 30 jan
4 Rialto Ceintuurbaan 338 |

020‑676 8700 | rialtofilm.nl

O.a. verwacht On the Beach at Night
Alone do 20 dec | Something Useful do 27 dec
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl

Before Midnight vr 28 dec, 15.00 |
ma 21 jan, 21.30 | Before Sunset ma
14 jan, 21.30 | Buddy do 3 jan, 19.15
| Her wo 26 dec, 21.30 | The House
That Jack Built do 10 jan, 21.00 | Melancholia do 3 jan, 21.00 | Nymphomaniac: Vol. I za 29 dec, 14.45 |
Nymphomaniac: Vol. II za 29 dec,
17.00 | Klassieker The Shining zo 23
en zo 30 dec, 21.00 | Specials The
Doom Genetarion di 22 jan, 22.00 |
Léon di 8 jan, 22.00 | Moonrise Kingdom di 1 en di 29 jan, 22.00 | Thelma
& Louise di 15 jan, 22.00 | Flamenco
Biënnale Impulso zo 20 jan, 16.30
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 020-624
9318 | Reserveren: evenementen@
zuidafrikahuis.nl | zuidafrikahuis.
nl
The Endless River do 20 dec, 19.30

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

Becoming Astrid do 20 dec t/m zo
13 jan | The Children Act ma 24 dec |
Cold War do 20 dec t/m zo 6 jan | Colette do 20 dec t/m vr 11 jan | De Dirigent vr 28 dec en zo 6 jan | The Dis-
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Rialto in december/januari
ADVERTORIAL

Kerstvakantie in Rialto

22 december t/m 6 januari | Tijdens de kerstvakantie iedere dag
drie kinderfilms in Rialto. Vooraf
kan er naar hartenlust geknutseld
en gekleurd worden. Voor de allerkleinsten: Rita en Krokodil 3 (2+)
over de eigenwijze, vierjarige Rita
en haar altijd hongerige vriendje
Krokodil. Daarnaast is te zien:
Buurman en Buurman winterpret
(3+), nieuwe filmpjes van de goedgemutste en klunzige buurmannen. Voor de grote kinderen Aste
rix – Het geheim van de toverdrank
(6+), de bekende Gallische striphelden Asterix en Obelix komen
tot leven in deze spannende animatiefilm.

Docupodium:
Kabul, City in the Wind

19 januari, 16.00 | Voorpremière
van deze bescheiden, ingetogen,
indrukwekkende documentaire
over het dagelijkse bestaan van de
inwoners van Kabul, de geteisterde
hoofdstad van Afghanistan. Het
was de openingsfilm van het afgelopen IDFA. Regisseur Aboozar
Amini (1985) kwam als 14-jarige
vluchteling met zijn broer naar
Nederland, voor deze film ging hij
terug. Amini is bij de voorstelling
aanwezig en wordt na afloop geïnterviewd.
RIALTOFILM.NL

13 jan, 20.00 | za 22 dec, 20.30 | vr
4 jan, 14.30 | Shoplifters do 20 dec,
wo 26 dec en wo 2 jan, 20.00 | za 29
dec, 16.30 | The State Against Mandela and the Others zo 6 jan, 15.30
| Das schweigende Klassenzimmer
do 17 en di 29 jan, 20.00 | za 26 jan,
16.30 | Vive l’ amour vr 11 jan, 20.00
| Widows vr 4 en di 8 jan, 20.00 | za
5 en za 12 jan, 20.30 | The Wife za 22
dec, 13.30 | zo 23 dec, 20.00 | zo 30
dec, 11.00 | do 3 jan, 14.30 | za 5 jan,
16.30 | Wildlife vr 28 dec, 14.30 | zo
29 dec, 20.30 | di 1 jan, 20.00 | Woman at War vr 11 jan, 14.30 | di 15 en
ma 28 jan, 20.00

Bolsward
4 Filmhuis Broereplein 7/8 |
filmhuisbolsward.nl

Lean on Pete do 20 dec, 20.00 | La
Luna do 10 jan, 20.00

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

ASTERIX - HET GEHEIM VAN DE TOVERDRANK

ciples , een straatopera ma 24 dec |
The Extraordinary Journey of the Fakir do 20 dec t/m wo 2 jan | The Favourite vanaf ma 24 dec | Jij bent
mijn vriend do 20 dec t/m wo 2 jan
| Kursk do 20 t/m ma 24 dec | Leave no Trace do 20 dec t/m wo 2 jan |
Liebe in den Gängen 20 dec t/m 30
dec | Roma do 3 t/m wo 9 jan | Shoplifters do 20 dec t/m zo 6 jan | Den
Skyldige za 22 dec | Stan & Ollie zo
23 dec t/m wo 16 jan | Wad, overleven op de grens van water en land
do 27 dec t/m di 15 jan | The Wife zo
23 dec, do 27 en wo 2 jan | Wildlife
do 20 dec t/m wo 9 jan | Woman at
War do 27 dec t/m di 15 jan | Boek &
Film Das schweigende Klassenzimmer di 15 jan | Dag van de Korte Film
vr 21 dec | Klassieker Fanny & Alexander wo 26 dec | Film gemist! Girl
Elke ma in jan | Beauty of the Battle Once Upon A Time in the West zo
13 en di 15 jan | Movies that Matter
Styx di 8 jan

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

Premières Blaze do 17 jan | Buddy do 3 jan | Colette vanaf do 20 dec
| The Favourite vanaf ma 24 dec |
Free Solo do 10 jan | The House that
Jack Built do 10 jan | This Magnificent Cake! do 20 dec (met voorfilm:
Bloeistraat 11) | Roma do 3 jan | Das
schweigende Klassenzimmer do 17
jan | Something Useful do 27 dec |
Stan & Ollie do 10 jan | Los versos del
olvido do 3 jan | Wildlife do 20 dec |
Woman at War do 27 dec | Dag van
de Korte Film vr 21 dec | Cracking the
Frame Garry Winogrand: All Things
Are Photographable wo 26 dec | Gay
Film Special Hard Paint za 5 jan,
16.30 | Déjà-Vu Klassiekerreeks Der
Himmel über Berlin zo 6 (met inleiding) en zo 13 jan, 13.00 | ma 7 en ma
14 jan, 19.00 | The Best of IDFA on
Tour za 19 jan | Movies that Matter
Styx wo 23 jan

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

Girl ma 14 en di 15 jan | Las herederas ma 7 en di 8 jan | Leave No Trace
ma 28 en di 29 jan | Shoplifters ma
21 en di 22 jan

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

Beautiful Boy do 3 en zo 6 jan, 20.00
| di 8 jan, 14.30 | Becoming Astrid za
22 dec, 16.30 | zo 23 dec, 11.00 | vr
28 dec, 20.00 | zo 30 dec, 15.30 | wo
2 jan, 14.30 | Blaze za 19 jan, 20.30
| zo 20 jan, 11.00 | di 22 jan, 20.00 |
The Children Act za 29 dec, 13.30 |
Cold War vr 21 en wo 26 dec, 14.30
| do 27 en zo 30 dec, 20.00 | Colette vr 18 jan, 14.30 | zo 20 en wo 23
jan, 20.00 | Nos Batailles vr 18 en ma
21 jan, 20.00 | za 19 jan, 16.30 | The
Old Man and the Gun vr 21 dec en zo

Premières Colette vanaf do 20 dec |
The Favourite vanaf ma 24 dec | Free
Solo vanaf do 10 jan | Genesis 2.0
vanaf do 10 jan | The House that Jack
Built vanaf do 10 jan | Roma vanaf do 3 jan | Stan & Ollie vanaf do 10
jan | Los versos del olvido vanaf do 3
jan | Wildlife vanaf do 20 dec | Woman at War vanaf do 27 dec | Nog te
zien Beautiful Boy | Becoming Astrid | Cold War | The Extraordinairy
Life of the Fakir | Girl | Good Manners | Mary Shelley | The Old Man
and the Gun | Shoplifters | The Wife
| Ontbijtfilm Werk ohne Autor zo 30
dec, 10.45 | Woensdagdocu Buddy
wo 9 jan, 19.20 | Free Solo wo 25 dec,
19.20 | Heartbound wo 2 jan, 19.20 |
IFFR Preview Tour Capharnaüm wo
16 jan, 19.00

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

Beautiful Boy vr 21 dec, 21.30 | wo
26 dec, 20.00 | vr 28 dec, 18.45 | za
29 dec, 21.20 | Becoming Astrid do
20 dec, 15.45 | vr 21 dec, 18.45 | za 22
dec, 21.15 | zo 23 dec, 15.45 | zo 30
dec, 16.35 | ma 31 dec, 12.30 | wo 2
jan, 21.05 | Cold War za 22 dec, 19.00
| zo 23 dec, 13.30 | vr 28 dec, 18.05 |
zo 30 dec, 12.50 en 20.30 | wo 2 jan,
19.15 | Colette do 20 dec, 20.00 | vr

Roald Dahl Festival
Wegens succes vervolgd: het Roald
Dahl Festival. Het Groninger Fo-

rum organiseert van 28 t/m 31 december de tweede editie. Naast
filmvertoningen zijn er allerlei andere activiteiten, zoals een op
Roald Dahl-personages geïnspireerde kinderoptocht.
Matilda is dertig geworden dit
jaar. Dertig jaar geleden creëerde
Dahl het telekinetisch begaafde
meisje met de flutouders die haar
verwaarlozen, en die op school te
maken heeft met het monsterlijke
schoolhoofd Bulstronk. Maar het
loopt goed af, want Matilda eindigt
als adoptiekind bij haar lieve juf
Engel. Matilda (Danny DeVito,
1996) is één van de films op het
Roald Dahl Festival. Ook te zien

zijn de Dahlverfilmingen GVR (Steven Spielberg, 2016) en Gruwelijke
rijmen (Jan Lachauer en Jakob
Schuh, 2016. Naast Dahlverfilmingen staan er andere fantasierijke
films op het programma: De Grinch
(Yarrow Cheney en Scott Mosier,
2018), Coraline en de geheime deur
(Henry Selick, 2009) en Ratatouil
le (Brad Bird, 2007). Ook te zien is
De kleine prins (Mark Osborne,
2015), de verfilming van het kinderboek van Antoine de Saint-

GRUWELIJKE RIJMEN

21 dec, 15.45 | za 22 dec, 13.00 | zo
23 dec, 11.00 | do 27 dec, 15.15 | vr 28
dec, 16.30 | za 29 dec, 13.00 en 19.05
| zo 30 dec, 17.25 | ma 31 dec, 15.10 |
wo 2 jan, 21.20 | vr 4 jan, 16.45 | za 5
jan, 14.35 en 18.55 | wo 9 jan, 20.15
| do 10 jan, 17.20 | za 12 jan, 12.45 |
zo 13 jan, 12.30 | ma 14 jan, 14.00 |
De dirigent za 22 dec, 15.30 | zo 23
dec, 20.00 | ma 24 dec, 15.30 | vr 28
dec, 11.45 | di 1 jan, 15.00 | do 3 jan,
15.15 | zo 6 jan, 12.15 | vr 11 jan, 13.00
| Edie do 3 jan, 18.10 | vr 4 jan, 13.05
en 19.00 | za 5 jan, 12.30 | ma 7 jan,
18.45 | do 10 jan, 15.15 | za 12 jan,
15.05 en 19.15 | wo 16 jan, 14.15 | vr 18
jan, 17.05 | za 19 jan, 12.45 | Free Solo
do 10 jan, 20.50 | vr 11 jan, 21.25 | zo
13 jan, 15.00 | di 15 jan, 21.05 | Girl do
27 dec, 15.45 | vr 28 dec, 22.00 | zo
30 dec, 20.15 | wo 2 jan, 15.50 | do 3
jan, 17.20 | zo 6 jan, 20.45 | wo 9 jan,
19.00 | vr 11 jan, 17.15 | zo 13 jan, 17.00
| Jij bent mijn vriend vr 21 dec, 19.00
| za 22 dec, 21.30 | zo 23 dec, 16.00 |
Kursk do 20 dec, 20.30 | za 22 dec,
18.45 | zo 23 dec, 20.30 | do 27 dec,
18.00 | di 1 jan, 20.00 | Mary Shelley
do 20 dec, 16.00 | vr 21 dec, 13.00 | za
22 dec, 12.45 | Roma do 3 jan, 19.30
| vr 4 jan, 15.00 | za 5 jan, 20.00 | zo
6 jan, 14.05 | ma 7 jan, 20.00 | di 8
jan, 20.00 | wo 9 jan, 14.15 | vr 11 jan,
21.05 | zo 13 jan, 14.45 | wo 16 jan,
20.00 | Shoplifters vr 28 dec, 13.30
| za 29 dec, 18.50 | zo 30 dec, 15.05 |
ma 31 dec, 14.40 | wo 2 jan, 19.00 | vr
4 jan, 12.40 en 21.15 | za 5 jan, 12.45
| zo 6 jan, 20.15 | do 10 jan, 15.45 |
za 12 jan, 12.30 en 21.20 | zo 13 jan,
20.30 | A Star is Born vr 28 dec,
21.00 | za 29 dec, 16.00 | wo 2 jan,
14.00 | za 5 jan, 21.10 | vr 11 jan, 15.55
| Los versos del olvido vr 4 jan, 17.50 |
zo 6 jan, 16.55 | ma 7 jan, 20.50 | vr 11
jan, 15.20 en 19.25 | za 12 jan, 16.55 |
The Wife vr 21 dec, 13.15 | wo 26 dec,
14.30 | do 27 dec, 20.00 | vr 28 dec,
10.00 | zo 30 dec, 11.00 | do 3 jan,
20.30 | vr 4 jan, 19.45 | zo 6 jan, 17.15
| za 12 jan, 19.00 | zo 13 jan, 20.00 |
Wildlife do 27 dec, 17.30 | vr 28 dec,
19.55 | za 29 dec, 16.50 | zo 30 dec,
13.00 | di 1 jan, 17.55 | wo 2 jan, 16.55
| vr 4 jan, 11.00 | za 5 jan, 16.50 | zo 6
jan, 15.10 | wo 9 jan, 21.05 | do 10 jan,
20.00 | vr 11jan, 19.00 | za 12 jan, 17.10
| zo 13 jan, 17.40 | Woman at War do
27 dec, 20.30 | vr 28 dec, 16.00 | za
29 dec, 21.30 | di 1 jan, 17.25 | vr 4 jan,
21.45 | za 5 jan, 17.00 | zo 6 jan, 18.45
| do 10 jan, 18.45 | vr 11 jan, 13.15 | za
12 jan, 14.50 | di 15 jan, 19.00 | Europese Dag van de Korte Film Com-

Exupéry, over een meisje met een
moeder die niet van fantasie
houdt, maar die gelukkig voor haar
een inspirerende verbeeldingsrijke
buurman heeft.
Naast film kijken kunnen kinderen met hun fantasie aan de slag
in het Magische Fantasielab en in
de vele workshops, die uiteenlopen
van het maken van pronkstukken
voor een parade tot aan het schilderen van decorstukken voor een
circusact.
Dat het werk van de in 1990
overleden Dahl nog springlevend is
bewijst ook Netflix. Recent sloot
de streamingsite een deal met
Dahls weduwe Felicity over een
reeks animatieverfilming van
Dahls boeken. De weduwe kreeg
van boven toestemming van haar
man: “Roald zou hier ontzettend
blij mee zijn, dat weet ik zeker.”
GRONINGERFORUM.NL

pilatieprogramma vr 21 dec, 21.15 |
Klassiekers Fanny & Alexander zo
23 dec, 10.45 | ma 24 dec, 11.45 |
Lost Highway za 12 jan, 21.00 | ma
14 jan, 20.00 | Sneak Preview wo 26
dec, 20.30 | di 1 jan, 20.30 | di 8 jan,
20.30 | di 15 jan, 20.30 | IFFR Preview Tour Capharnaüm wo 16 jan,
20.30 | Verder verwacht The Old
Man and the Gun | Something Useful | Das schweigende Klassenzimmer | Styx | Buddy | Werk ohne Autor | Nos Batailles | An Impossible
Small Object

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater Stadsplein 5 | 010458 6300 | isalatheater.nl |
Aanvang: 20.00
Beautiful Boy di 29 jan, 13.30 en
20.00 | Becoming Astrid di 8 jan,
20.00 | First Man di 22 jan, 13.30
en 20.00 | The Wife di 15 jan, 13.30
en 20.00

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

O.a. verwacht Buddy vanaf do 3 jan
| De chaque instant do 24 jan | Colette vanaf do 20 dec | The Disciples
– Een straatopera vanaf do 27 dec |
The Favourite vanaf do 3 jan | wo 26
dec (voorpremière) | Heartbound do
3 jan | Leave No Trace vanaf do 10
jan | Roma vanaf do 3 jan | Das schweigende Klassenzimmer vanaf do
17 jan | Stan & Ollie vanaf do 10 jan
| Werk ohne Autor vanaf do 24 jan |
Wildlife vanaf do 20 dec | Woman
at War vanaf do 27 dec | Kort Delfts
#2 do 20 dec | Dag van de Korte
Film vr 21 dec | Klassieker Akira ma 7
jan | Fanny & Alexander ma 24 dec |
Kerstbrunch Stan & Ollie wo 26 dec
(voorpremière) | Last Minute Lumen
Keuzefilm ma 31 jan | Tsai Ming-Liang-retrospectief Rebels of the
Neon God ma 14 jan | The River ma
28 jan | Vive l’amour ma 21 jan | Movies that Matter Styx do 10 jan | IFFR
Preview Tour Capharnaüm wo 16 jan
| Deutsches Kino Rückenwind von
vorn do 17 jan | Arts in Cinema Rafaël: The Lord of the Arts zo 20 jan

Den Bosch
4 Verkadefabriek Boschdijkstraat
45 | 073-681 8160 | verkadefabriek.
nl | Raadpleeg de website voor het
actuele programma
Dag van de Korte Film vr 21 dec |
Film & Reizen Story of the Weeping
Camel wo 9 jan, 19.30 | Film & Journalistiek Weiner do 17 jan, 19.30

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

O.a. verwacht The Favourite di 25
dec, 21.15 (voorpremière) | On the
Beach at Night Alone vanaf do 20
dec | This Magnificent Cake! vanaf do 20 dec | Stan & Ollie wo 26 dec,
16.00 (voorpremière) | Voyez comme on danse vanaf do 20 dec | Wildlife vanaf do 20 dec | Film & Debat
De beveiligers do 20 dec, 19.00 | Dag
van de Korte Film vr 21 dec | Klassieker Fanny & Alexander di 25 dec,

Shoplifters is een
scherp geschreven, delicaat verfilmd, prachtig
emotioneel geheel dat een misschien ongemakkelijke, maar cruciale vraag stelt
over de meest intieme van onze
verhoudingen.
Het gezin is een
van de meesterwerken van de natuur, schreef de
Spaans-Amerikaanse filosoof
George Santayana. Kore-eda geeft
een schitterende
draai aan die gedachte.
Ronald Rovers in de
Filmkrant
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16.00 | Cultklassieker Barbarella vr
28 dec, 21.30 | Winterklassiekers All
that Heaven Allows zo 20 jan, 14.15
| The Ballad of Narayama vr 11 jan,
19.00 | Doctor Zhivago vr 21 en wo
26 dec, 19.00 | zo 27 jan, 14.15 | Frankenstein vr 18 en za 19 jan, 22.30 |
Let the Right One In zo 13 jan, 14.15 |
wo 30 jan, 19.00 | Throne of Blood zo
23 dec en wo 16 jan, 19.00 | Cine China Jinzi za 29 dec, 16.00 | Cine Premières Nos Batailles zo 6 jan, 15.00
| FilmFocus All that Haeven Allows
wo 9 jan, 19.00 | Movies that Matter
Styx zo 13 jan

De Filmkrant komt live in de
filmtheaters. Filmkrantme
dewerkers geven elke maand
Introducties bij speciaal ge
selecteerde films plus inlei
dingen, lezingen, q&a’s en
workshops bij andere films
uit het actuele aanbod en
filmprogramma’s (op alfa
betische volgorde naam
stad).
4 Filmschuur | Haarlem
 Fanny en Alexander | 22 december, 15.00 uur | Jos van der Burg
 The Favourite | 5 januari, 13.15
uur
 Roma | 5 januari, 16.00 uur

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

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop Julianaplein
43 | 0223‑610 941 | cinemazeven
skoop.wix.com/recent | Aanvang:
20.30
Beautiful Boy do 17 t/m ma 21 jan |
Becoming Astrid do 3 t/m ma 7 jan |
Girl do 10 t/m ma 14 jan | The King di
8 jan | Mary Shelley do 20 t/m ma 24
dec | The Old Man and the Gun do 27
t/m ma 31 dec

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

Colette vanaf do 20 dec | The Disciples , een Straatopera vanaf do
20 dec | Fanny & Alexander vanaf do 20 dec | The Favourite vanaf do 3 jan | Free Solo vanaf do 10
jan | The House That Jack Built vanaf do 10 jan | Roma vanaf do 3 jan |
Stan & Ollie vanaf do 10 jan | Los Versos del Olvido vanaf do 3 jan | Wad,
Overleven op de Grens van Water en
Land vanaf do 23 dec | Wildlife vanaf do 20 dec | Woman at War vanaf do 27 dec | De Dag van de Korte
Film vr 21 dec | Dial Q Filmquiz Editie
6 zo 30 dec, 15.00 | Klassieker Lost
Highway ma 7 en ma 14 jan, 20.00 |
Sneak Preview Verrassingsvoorpremière di 8 jan, 20.13 | Special Genesis 2.0 zo 13 jan

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

Beautiful Boy do 24 en di 29 jan,
14.00 en 20.00 | The Kindergarten
Teacher do 17 jan, 20.00 | di 22 jan,
14.00 en 20.00 | Leave No Trace vr 4
jan, 14.00 en 20.00 | za 5 jan, 20.00
| The Old Man and the Gun do 10 en
di 15 jan, 14.00 en 20.00 | Wad, leven op de grens van water en land do
3, zo 6 en di 8 jan, 14.00 | do 3 en di
8 jan, 20.00

Doesburg
4 Filmhuis Doesburg Het Arse
naal 1309, Kloosterstraat 15 |
0313‑482 336 | filmhuis-does
burg.nl

Bankier van het Verzet vr 11 en wo 16
jan | Doof Kind zo 6 jan | Hampstead
vr 21 en zo 23 dec | Mozart in Love vo
30 dec en wo 2 jan | Sweet Country
vr 4 en wo 9 jan

za 5 en wo 9 jan, 20.30 | The Wife do
27 dec, 10.30 | vr 28, za 29 dec & wo
2 jan , 20.30

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

O.a. verwacht
Gay Film I Miss You When I See You
zo 23 dec, 19.30 | Movies that Matter Styx wo 9 jan, 19.00
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

Dogman ma 21 t/m wo 23 jan, 20.00
| First Man ma 14 t/m wo 16 jan,
20.00 | A Star is Born ma 28 t/m wo
30 jan, 20.00

Doetinchem

Emmen

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

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

Becoming Astrid do 20, zo 23 en za
29 dec, 20.30 | za 22 en vr 28 dec,
16.00 | Liebe in den Gängen do 20 en
za 29 dec, 16.00 | vr 21 en do 27 dec,
20.30 | A Star is Born za 22, vr 28 en
zo 30 dec, 20.30 | zo 23 dec, 16.00 |
Klassieker Les uns et les autres zo
30 dec, 14.00 | Graafschap College
BlacKkKlansman vr 21 dec, 9.00

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

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

Becoming Astrid do 27 dec & do 3
jan, 20.30 | Cold War vr 11, za 12 & wo
16 jan, 20.30 | Girl do 20 dec, 20.30
| The Kindergarten Teacher vr 21, za
22 en wo 26 dec, 20.30 | Leave No
Trace do 10 & do 17 jan, 20.30 | Loro
za 15 en wo 18 dec, 20.30 | Wad vr 4,

3 Days in Quiberon di 15 jan 19.00 | 3
Faces ma 7 jan 20.15 | wo 9 jan 19.00
| Dogman ma 14 jan 20.15 uur | wo
16 jan 19.00 | Winter Brothers di 8
jan 19.00

Enschede
4 Concordia Film Theater
Expositie Oude Markt 15 | 053-430
0999 | concordia.nl

Verwacht Colette vanaf do 20 dec
| The Favorite ma 24 dec, 20.30
(voorpremière) | Hugo 3D vanaf wo
2 jan | Putin’s Witnesses ma 7 jan,
14.00 | Roma vanaf do 3 jan | Stan &
Ollie vanaf do 10 jan | Wildlife vanaf
do 20 dec | Woman at War vanaf do
27 dec | Dag van de Korte Film vr 21
dec, 21.30 | Klassieker Fanny & Alexander za 22 dec, 14.30 | David Lynch
Retrospectief The Elephant Man vr
11 jan, 21.30 | Lost Highway vr 18 jan,
21.30 | Mulholland Drive zo 20 jan,
19.30 | he Best of IDFA on Tour za 12,
zo 13 en wo 16 jan, 12.15

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

20.30

Becoming Astrid do 20, vr 21, do 27
en vr 28 dec | Cold War do 3 t/m za 5,
di 15 en wo 16 jan | Gräns vr 4 en wo
9 jan | My Foolish Heart za 22 dec | A
Star is Born vr 28 en za 29 dec

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

Becoming Astrid zo 23 dec, 16.00 |
za 29 dec, 18.30 | wo 2 jan, 20.30 |
zo 6 jan, 20.00 | De dirigent di 1 jan,
15.00 | wo 9 jan, ma 14, 20.30 | Edie
zo 23 dec, 20.00 | vr 28 dec, 21.15 | vr
4 jan, 19.00 | zo 6 jan, 11.00 | The Extraordinary Journey of the Fakir za
22 dec, 18.30 | wo 26 dec, 16.00 | do
27 dec, 20.30 | zo 30 dec, 11.00 | vr 4
jan, 21.15 | di 8 jan, 20.30 | Gräns za
5 jan, 21.15 | do 10 jan, 20.30 | zo 13
jan, 20.00 | Leave No Trace zo 13 jan,
16.00 | di 15 jan, 20.30 | Liebe in den
Gängen vr 11 jan, 15.30 | Life Itself
za 22 dec, 21.15 | zo 30 dec, 20.00
| Light as Feathers vr 21 dec, 19.00
| Mary Shelley zo 13 jan, 11.00 | The
Old Man and the Gun do 3 jan, 20.30
| zo 6 jan, 16.00 | vr 11 jan, 19.00 | di
15 jan, 14.00 | A Star is Born ma 24
dec, 20.00 | Los versos del olvido za
12 jan, 18.30 | Wad: overleven op de
grens van water en land vr 21 dec,
15.30 | The Wife vr 21 dec, 21.15 | wo
26 dec, ma 7, 20.30 | vr 28 dec, 19.00
| zo 30 dec, 16.00 | vr 4 jan, 15.30
| Wildlife do 20 dec, 20.30 | zo 23
dec, 11.00 | za 29 dec , 21.15 | za 5 jan,
18.30 | di 8 jan, 14.00 | vr 11 jan, 21.15
| Woman at War za 12 jan, 21.15 | IFFR
Preview Tour wo 16 jan, 20.30

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

Premières Buddy do 3 jan | Colette do 20 dec | The Favourite vanaf ma 24 dec | Free Solo do 10 jan |
The House That Jack Built do 10 jan
| Roma do 3 jan | Das schweigende Klassenzimmer do 17 jan | Something Useful do 27 dec | Wildlife do
20 dec | Specials Fanny & Alexander
zo 23 dec | Mulholland Drive za 22

Videokunst in openbare ruimte
De scheidslijn tussen film, videokunst en virtual-reality-installaties vervaagt. Dat is tot 6 januari te
zien in het project Exchange, dat
bestaat uit tien videowerken in de
openbare ruimte in vijf steden.
Exchange is een project van
Viewmaster Projects, de kunstclub
die sinds 2010 videokunsttentoonstellingen in de openbare
ruimte realiseert. De keuze voor
die arena is niet toevallig, want nodigt uit om te reflecteren op de
functie van de openbare ruimte en
dat is iets wat Viewmaster Projects
graag doet. Ook richt het zich op
actuele maatschappelijke vraagstukken en veranderingen in de
hedendaagse beeldcultuur. Grote
woorden, die concrete invulling
krijgen in kunstprojecten als Exchange. Vijf kunstinstellingen in
vijf steden hebben elk twee werken
van jonge kunstenaars geselecteerd en presenteren die op een
raam van hun instelling of elders in

de stad. Die kunstinstellingen zijn
Heden Den Haag, Garage Rotterdam, Pennings Foundation in
Eindhoven, Greylight Projects in
Hoensbroek en LIMA Amsterdam.
In Persephone & Demeter van
Anna Sophie de Vries – te zien op
een raam van Heden Den Haag zijn personages op zoek naar een
meer bezielde werkelijkheid dan
die waarin ze leven. Verveeld door
decadentie en materialisme verlangen ze naar diepgang en zingeving. De organisatoren spreken van
‘een spannende, eigentijdse en
flamboyante interpretatie van de
Griekse mythe’. Het tweede werk,
ook te zien bij Heden Den Haag, is
Mom Makes the Bed van Andrea
Éva Györi. Het toont een vrouw die
in een woonkamer een slaapbank
opmaakt en daarbij openhartig
praat over liefde, seks, jaloezie en
andere zaken tegen de persoon
achter de camera, die ook haar
dochter is.

De acht ander projecten zijn De
staat van de straat (van J&B) en
Maple Tree (Inge Meijer) in Garage
Rotterdam; Floating Signifiers
(Mirte van Duppen) en The Stretch:
Between Two Frames (Sara Bachour) in Pennings Foundation in
Eindhoven; But Keep Your Feet On
the Ground (Amélie Bouvier) en
Crying vids#1(Lisa Lauffs) in
Greylight Projects in Hoensbroek;
en Tape Generations (Johan Rijpma) en Démontable (Douwe Dijkstra) in Maastricht (te zien op de
ramen van respectievelijk Markt 56
en Boschstraat 87).
VIEWMASTER-PROJECTS.COM
PERSEPHONE * DEMETER

dec | You Only Live Twice zo 30 dec
4 RKZ Bios Emmastraat 15-s101 |

050‑526 2482 | rkzbios.nl | Aan
vang: 20.30

The Elephant Man za 22 en ma 24
dec | Woman at War za 29 dec, za 5
en ma 7 jan

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

Verwacht Buddy do 3 en vr 4 jan,
12.00 | Colette vanaf do 20 dec | The
Favourite vanaf do 3 jan (ma 24 dec,
21.15 voorpremière) | Roma vanaf do
3 jan | Los versos del olvido ma 7 jan,
19.15 | Wildlife vanaf do 20 dec | Woman at War vanaf do 27 dec | Klassieker Fanny & Alexander za 22 en di
25 dec, 15.00 | Filmkrant.Live Fanny & Alexander za 22 dec, 15.00 (met
inleiding) | The Best of IDFA on Tour
za 12, di 15 en za 19 jan, 11.00

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg Badhuis
plein 3 | 0523-280 353 | filmhuis
hardenberg.nl | Aanvang: 20.00
Bumblebee vanaf do 20 dec |

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel Klooster 1 | 0341419 500 | filmhuisharderwijk.nl |
Aanvang: 20.15

Girl za 5 en ma 7 jan, 20.15 | The King
do 10 en ma 14 jan, 20.15 | The Old
Man & the Gun za 12 jan, 20.15 | di
15 jan, 14.00 | Wad, overleven op de
grens van water en land zo 6 jan,
20.15 | di 8 jan, 14.00

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Vrijburgtlaan 2 | filmhuisheems
kerk.nl |

Becoming Astrid zo 6 jan, 20.00
| Bohemian Rhapsody zo 23 dec,
20.00 | Dogma zo 13 jan, 20.00 | 39e
Heemskerkse Filmdagen All You
Need is Love 18 jan, 20.00 | De dirigent 19 jan, 20.00 | De Fabeltjeskrant 20 jan, 14.00 | First Man 22
jan, 20.00 | Leave No Trace 27 jan,
20.00 | Loro 20 jan, 20.00 | The Sisters Brothers 21 jan, 20.00 | Supperjuffie 19 jan, 14.00 | Wad 23 jan,
20.00

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel De Bongerd
18 | 5e verdieping Glaspaleis |
045‑577 2209 | filmhuisdespiegel.nl
| Aanvang 20.00
Capharnaüm wo 16 jan, 20.00 | The
Children Act za 5 en do 10 jan , 20.00
| Kom en zie (Idi i Smotri) vr 21 dec,
20.00 | Leave no Trace vr 4 en za 12
jan, 20.00 | Roma zo 13 jan, 14.00 |
Shoplifters do 3 en vr 11 jan, 20.00 |
The Sisters Brothers do 20 en vr 28
dec, 20.00 | Sprekend Nederland ma
7 jan, 20.00 | Takara – La nuit où j’ai
nagé za 29 dec, 20.00 | zo 30 en ma
31 dec, 14.00 | What Will People Say
zo 6 jan , 14.00 | ma 14 jan, 20.00

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

Want de nieuwe
film van Pawel Pawlikowski gaat
voortdurend over
de dialectiek tussen het ene en het
andere. Tussen
man en vrouw.
Tussen aantrekken en afstoten.
Tussen kijken en
bekeken worden.
Tussen de praktijk
van het leven en
het verlangen
naar iets wat zo
groot is dat het
ook buiten het leven kan bestaan.
Dana Linssen over Cold War
in de Filmkrant

41

DE FILMKRANT 
#416 JANUARI 2019

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

Becoming Astrid vr 28 dec, za 29 dec
en wo 2 jan, 20.15 | Cold War do 20
dec, 20.15 | vr 21 dec, 16.00 | Catacombe wo 9 en do 10 jan, 20.15 | Fahrenheit 11/9 vr 4 jan, 20.15 | zo 6 jan,
15.00 | vr 11 jan, 16.00 | First Man do
3, za 5 en wo 16 jan, 20.15 | vr 4 jan,
16.00 | Girl vr 21 en za 22 dec, 20.15 |
zo 23 dec, 15.00 | Maria by Callas do
27 dec, 20.15 | vr 28 dec, 16.00 | zo
30 dec, 15.00 | Shoplifters vr 11 en za
12 jan, 20.15 | zo 13 jan, 15.00

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

Premières Buddy do 2 jan | Colette do 20 dec | De Fabeltjeskrant do
20 dec | The Favourite do 2 jan | Free
Solo do 10 jan | Genesis 2.0 do 10
jan | The House that Jack Built do
10 jan | Mary Poppins Return do 20
dec | Stan & Ollie do 10 jan | Wildlife do 20 dec | Woman at War do 27
dec | Dag van de Korte Film vr 21 dec,
19.15 | Klassieker Fanny & Alexander zo 23 dec, 20.00 | Les uns et les
autres zo 30 dec, 11.00 | Voorpremières The Favourite ma 24 dec t/m
wo 2 jan | Free Solo wo 26 dec, 19.30
| Woman at War wo 26 dec, 21.30 |
Kerstbrunch voor singles met voorpremiere Stan & Ollie wo 26 dec,
11.00 | Top2000 Special met Bohemain Rhapsody, A Star is Born, The
Beatles: A Hard Days Night en Grease (geremasterede versie) do 27
t/m zo 30 dec | Nog te zien Beautiful
Boy | Becoming Astrid | The Children Act | Cold War | The Disciples –
een Straatopera | Edie | The Extraordinary Journey of the Fakir | Maria
by Callas | Shoplifters | Something
Useful | Wad | The Wife

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

Filmwinter in Sneek
Het woord winter klinkt tegenwoordig als iets van vroeger, maar
dat mag het filmplezier niet drukken op de Sneker Filmwinter, die
van 17 t/m 20 januari door Filmhuis Sneek in CineSneek wordt gehouden. Het veertig films tellende
programma is een ‘best of’ van het
afgelopen jaar.
Wie het afgelopen jaar geen film
heeft gezien, maar het beste dat er
te zien was wil inhalen, moet van
17 t/m 20 januari naar Sneek. Na
vier dagen film kijken ben je weer
helemaal bij(gezien). Het heeft
weinig zin om alle films hier op te
noemen, maar er zitten twee
meesterwerken tussen, namelijk
Cold War, waarmee Pawel Pawlikowski de regieprijs op het filmfestival in Cannes won, en Shoplif
ters, dat Hirokazu Kore-eda op
hetzelfde festival de Gouden opleverde. Drie andere schitterende
films naast deze meesterwerken
zijn de Zuid-Koreaanse karakterstudie annex liefdesdrama en

thriller Burning (Lee Changdong), de Deense thriller The Guil
ty (Gustav Möller) en het aangrijpende Hongaarse terugkeer-uitde-Holocaust-drama Homeco
ming (1945) van Ferenc Török.
Natuurlijk staan er ook Nederlandse films op het programma: de
Oscarinzending Bankier van het
verzet (Joram Lürsen), Vechtmeisje
(Johan Timmers) en de documentaires Klanken van oorsprong (Hetty Naaijkens-Retel Helmrich),
Wad, overleven op de grens van wa
ter en land (Ruben Smit) en Doof
kind (Alex de Ronde).

via website | filmhuiskampen.nl

043‑321 4080 | lumiere.nl

Girl vr 11 en za 12 jan, 20.15 | Keuzefilm Gräns of The Old Man and the
Gun vr 4 jan, 20.15

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

Verwacht Free Solo do 10 jan | Roma
do 3 jan | Das schweigende Klassenzimmer do 17 jan | Wildlife do 20 dec
| Woman at War do 27 dec | Seniorenfilm A casa tutti bene do 20 dec,
14.30 | The Old Man and the Gun do
17 jan, 14.30 | Voorpremières The Favourite wo 26 dec | Stan & Ollie zo
23 dec | Klassieker Fanny & Alexander zo 23 dec, 11.30 | Kerstspecial + High Tea Stan & Ollie wo 26 dec,
15.15 | Slieker Doks Buddy wo 9 jan,
20.15 | IFFR Preview Tour Capharnaüm wo 16 jan

Foxtrot di 8 en ma 14 jan

Hoorn
4 Cinema Oostereiland Krenten
tuin 25 | 0229-232 296 | cinema
oostereiland.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele
programma

Houten
4 Film Aan de Slinger De Slinger
40 | 030-635 1024 | aandeslinger.nl
| Aanvang: 20.00
Becoming Astrid do 3 en vr 4 jan |
Edie do 17 en vr 18 jan | First Man do
31 jan | Jij bent mijn vriend ma 28 jan
| The Kindergarten Teacher do 10 en
vr 11 jan | The King di 15 jan | Liebe in
den Gängen di 8 jan | Mary Shelley
vr 28 dec | The Old Man and the Gun
di 22 jan | The Sisters Brothers di 29
jan | Wad do 27, 15.00 en 20.00 | The
Wife do 20 en vr 21 dec | Wildlife do
24 en vr 25 jan | Filmclub Edie wo 23
jan, 10.30

IFFR Preview Tour Capharnaüm wo
16 jan, 20.00 | Open Doek za 19 jan,
16.00

Lelystad
4 Filmtheater/Agora Agorabaan 12
| 0320-239 239 | agora-lelystad.nl
Girl di 8 jan, 19.45 | The Old Man and
the Gun di 15 jan, 19.45 |

Leusden
4 De Filmtuin De Smidse 1b | 033495 3107 | detuininleusden.nl |
Vertoning van sept t/m mei

Lady Macbeth zo 27 jan | Murder on
the Orient Express vr 11 jan | Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri
ma 21 en di 22 jan

Lisse
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur Floralisplein 69 |
0252‑213 458 | filmhuis-lisse.nl |
Aanvang: 20.30

The Reports on Sarah and Saleem
di 8 jan, 20.00 | Den Skyldige (The
Guilty) di 15 jan, 20.00

Kampen

Maastricht

4 Filmhuis Burgwal 84 | Reserveren

4 Lumière Cinema Bassin 88 |

FILMHUISSNEEK.NL
CINESNEEK.NL

O.a verwacht Colette vanaf do 20
dec | The Favourite vanaf ma 24 dec
| Roma vanaf do 3 jan | Stan & Ollie
vanaf do 10 jan | Takara – La nuit où
j’ ai nagé vanaf do 27 dec | Los versos del olvido vanaf do 3 jan | Wildlife vanaf do 20 dec | Woman at War
vanaf do 27 dec | Klassieker Fanny &
Alexander vanaf do 20 dec | Europese Dag van de Korte Film vr 21 dec |
Silver Screen Special Roma do 3 t/m
za 5 jan, 14.00 | Movies that Matter Styx ma 14 jan | Previously Unreleased Rey vanaf do 17 jan | The Best
of IDFA on Tour zo 20 jan

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

Becoming Astrid do 20, vr 21, do 27
dec en wo 2 jan, 15.30 | za 22 dec,
21.30 | ma 24 dec, 14.30 | vr 28 en
za 29 dec, 19.00 | zo 30 de, 15.00 |
Cold War vr 28 dec, 15.00 en 21.30
| za 29 dec, 21.30 | zo 30 dec, 11.30
| wo 2 jan, 20.00 | do 3 jan, 15.30 |
vr 4 jan, 21.30 | zo 6 jan, 11.30 | ma
7 en wo 9 jan, 14.00 | De dirigent za
22 dec, 18.30 | do 20 dec, 20.00 | vr
21 dec, 21.00 | Edie do 10 jan, 15.30 |
vr 11 jan, 15.00 | za 12 jan, 19.00 | zo
13 jan, 11.30 | di 15 jan, 20.00 | wo 16
jan, 13.30 | Niemand in de stad vr 4
jan, 19.00 | za 5 jan, 21.30 | wo 9 jan,
20.00 | Das schweigende Klassenzimmer vr 18 jan, 15.00 | za 19 jan,
21.30 | zo 20 jan, 15.30 | di 22 jan,
20.00 | wo 23 jan, 14.00 | Shoplifters do 10 jan, 20.00 | vr 11 en za 12
jan, 20.30 | zo 13 jan, 15.00 | wo 16
jan, 15.30 | vr 18 en za 19 jan, 19.00
| zo 20 jan, 13.30 | ma 21 jan, 14.00 |
The Wife do 3 en di 8 jan, 20.00 | vr
4 en zo 6 jan, 15.00 | za 5 en vr 11 jan,
19.00 | zo 13, 13.30 | di 15 jan, 14.30
| Wildlife do 17 jan, 15.30 | vr 18 jan,
21.30 | zo 20 jan, 11.30 | wo 23 jan,
20.00 | Dag van de Korte Film Jonge
Nederlandse Filmmakers vr 21 dec,
19.00 | De filmkeuze van Gijs Suy
Mulholland Drive do 27 dec, 19.30
| Klassieker Fanny & Alexander zo
23 dec, 13.30 | Avond van de Franse film L’ atelier do 17 jan, 20.00 |

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

Middelharnis

As it is in Heaven di 15 jan, 14.00 |
De Dirigent di 8 en wo 9 jan, 20.00
| The Old Man and the Gun di 15 jan,
20.00 | Sir wo 16 jan, 20.00 | Operaregistratie Die Zauberflöte zo 13 jan,
14.00/14.30

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

Aus dem Nichts do 10 jan | Escobar wo 16 jan | Heartstone do 31 jan
| Love, Simon wo 23 jan | Mama Mia
wo 9 jan | Médecin de Campagne
do 27 dec | Ocean’s 8 wo 30 jan | On
Body and Soul do 3 jan | The Rider do
17 jan | Sweet Country do 20 dec | De
wilde stad do 24 jan | Wonder Wheel
wo 19 dec

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

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen Van
Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30
45 Years do 20 dec | Verschoppelingen Leeuw do 10 jan | The Other side
of Hope do 17 jan

WAD

Oldenzaal

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

O.a. verwacht Beautiful Boy do 3 jan
| I Dream in Another Language do 17
jan | On the Beach at Night Alone do
20 dec, 21.00 | Duitse Literatuurverfilming Thema: Destructieve Liefde do 20 dec, 15.30 | Klassieker Fanny & Alexander do 20 t/m zo 23 dec
| Tsai Ming-liang Retrospectief Rebels of the Neon God do 10 jan | River
do 10 jan | Vive l’ amour do 10 jan
4 Lux Mariënburg 38-39 | 024-381

6859 | lux-nijmegen.nl

Premières Buddy do 3 jan | Colette do 20 dec | The Favourite do 3 jan
| Free Solo do 10 jan | Genesis 2.0 do
10 jan | The House that Jack Built
do 10 jan | An Impossibly Small Object do 3 jan | Nos batailles do 10 jan
| Roma do 3 jan | Something Useful do 27 dec | Stan & Ollie do 10 jan
| This Magnificant Cake! do 20 dec |
Los versos del olvido do 3 jan | White Boy Rick do 3 jan | Wildlife do 20
dec | Woman at War do 27 dec | Dag
van de Korte Film vr 21 dec, 19.30 |
FilmOntbijt zo 23 dec, zo 30 dec, zo
6 en zo 13 jan, 9.30 en 11.00 | ZenZondag Down to Earth zo 23 dec,
11.00 | LUXclassics Fanny & Alexander zo 23 dec, 13.30 | Voorpremière The Favourite ma 24 dec | English
Subs This Magnificant Cake! ma 24
dec, 19.15 | Kerstontbijt & Film The
Favourite / Stan & Ollie di 25 en wo
26 dec, 10.30 | Kerstdiner & Film
The Favourite / Stan & Ollie di 25 en
wo 26 dec, 16.00 | Specials Novecento (1900) za 29 dec, 11.00 | Top 5
2018 zo 6 jan | Film & Gesprek Black
‘47 di 8 jan, 19.30 | Psychoanalyse
& Film Shadow of a Doubt wo 9 jan,
20.00 | Filmkring Stan & Ollie do 10
en di 15 jan, 12.00 | Roze Film Hard
Paint zo 13 jan, 14.30 | IndoFILMCafé zo 13 jan, 19.30 | Cursus Première Roma ma 14 jan, 19.30 | Movies
that Matter Styx wo 16 jan, 19.30 |
IFFR Preview Tour Capharnaüm wo
16 jan, 20.00

Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Paterson ma 28 jan

De film blijft dicht
bij de emotie van
de jonge Astrid,
die zich gedwongen ziet haar
zwangerschap en
haar kind verborgen te houden,
maar ook voor het
eerst in haar leven
haar eigen pad
durft te kiezen.
Daarbij steunt de
film stevig op het
levendige spel van
de jonge Alba August, de dochter
van regisseurs
Bille en Pernilla
August, die als Astrid haar eerste
grote hoofdrol
speelt.
Joost Broeren-Huitenga over
Becoming Astrid in de
Filmkrant

Burning zo 27 t/m di 29 jan, 20.30 |
ma 28 jan, 16.00 | Cold War zo 13 t/m
di 15 jan, 20.30 | ma 14 jan, 16.00 |
Las herederas zo 20 t/m di 22 jan,
20.30 | ma 21 jan, 16.00 | The King
za 22 dec, 20.30 | Klanken van oorsprong vr 21 dec, 16.00 en 20.30 |
The Sisters Brothers zo 6 t/m di 8
jan, 20.30 | ma 7 jan, 16.00

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare Utopiazaal
(Markland College) | Pagnevaart
weg 7 | 0165‑314 503 | filmtheater
fanfare.nl | Aanvang: 20.15

Becoming Astrid do 10 jan, 20.15
| Bohemian Rhapsody do 27 dec,
20.15 | Cold War do 20 dec. 20.15
| The Wife do 3 jan, 20.15 | Special André Rieu’s Nieuwjaarsconcert
in Sydney zo 13 jan, 14.00 | IFFR Preview Tour met o.a. Capharnaüm do
17 jan |

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

De dirigent za 19 jan, 20.30 | di 22
jan, 13.30 | Maria by Callas vr 11 jan,
20.30 | Niemand in de stad vr 25 en
di 29 jan, 20.30 | The Old Man and
the Gun di 8 jan, 13.30 en 20.30 |
Once Upon a Time in the West zo 20
jan, 13.30 | Sir za 26 jan, 20.30 | di
29 jan, 13.30 | The Sisters Brothers
vr 18 en di 22 jan, 20.30 | A Star is
Born za 12 jan, 20.30 | di 15 jan, 13.30
en 20.30 | Todos lo saben vr 21 en za
22 dec, 20.30

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek ECI 13 | 0475317 171 | ecicultuurfabriek.nl
Becoming Astrid vanaf do 20 dec
| Bohemian Rhapsody vanaf do 20
dec | De chaque instant vanaf do
10 jan | First Man vanaf do 27 dec |
Girl vanaf do 20 dec | Las herederas vanaf do 3 jan | Loro vanaf do 3
jan | The Old Man and The Gun vanaf do 20 dec | Rafaël vanaf do 20
dec | The Sister Brothers vanaf do 3
jan | The Wife vanaf do 10 jan | Dag
van de Korte Film vr 21 dec, 19.00 |
IFFR Preview Tour Capharnaün 16
jan, 20.00

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

O.a. verwacht Colette vanaf do 20
dec | The Favourite vanaf do 3 jan |
Free Solo vanaf do 10 jan | The House
That Jack Built vanaf do 10 jan |
Roma vanaf do 3 jan | The Room vr 21
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dec | Voorpremières The Favourite
ma 24 t/m do 27 dec | Free Solo za 22
t/m do 27 dec | L.A. Nightmares Lost
Highway za 22 dec | Mulholland Drive zo 23 dec | The Lord of the Rings
Extended Edition The Lord of the
Rings: The Fellowship of the Ring
zo 23 en za 29 dec | The Lord of the
Rings: The Two Towers ma 24 en zo
30 dec | The Lord of the Rings: The
Return of the King di 25 en ma 31 dec
| The Lord of the Rings Marathon za
22 en zo 23 dec | White Christmas
Scarface wo 26 dec + di 1 en za 5 jan |
KINO Filmklub vr 28 dec | IFFR KINO
#20 A Touch of Sin wo 2 jan | Netflix
cinema special Roma do 3 jan | Film
& Lunch Novecento za 12 en za 19 jan
(Italiaanse lunch) | Cry-Baby Cinema Mary Poppins Returns vr 4 jan |
Lars von Trier Retrospectief: Chaos
Reigns Antichrist ma 14 jan | Breaking the Waves ma 7 jan | Dancer in
the Dark wo 9 jan | Dogville za 12 januari jan | Melancholia wo 16 jan |
KINO Live #5 Blaze (voorpremière) +
Tim Knol & Djurre de Haan di 15 jan |
Movies that Matter Styx wo 16 jan
4 Lantaren Venster

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

O.a. verwacht Buddy vanaf do 3 jan |
Colette vanaf do 20 dec | The Favourite vanaf ma 24 dec | Genesis 2.0
vanaf do 10 jan | This Magnificent
Cake! vanaf do 20 dec | Roma vanaf do 3 jan | Something Useful vanaf do 27 dec | Wildlife vanaf do 20
dec | Woman at War vanaf do 27 dec
| Voorpremières Free Solo zo 23 dec,
19.15 | Werk ohne Autor zo 30 dec,
21.15 | The Best of IDFA on Tour za 12
jan, 11.30 | zo 13 jan, 10.30 | za 19 jan,
11.30 | Rotterdams Open Doek di 15
jan, 19.45 | European Classics M –
Eine Stadt sucht einen Mörder di 22
jan, 19.30 | Wir Wunderkinder zo 13
jan, 16.30

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

Burning do 10 en vr 11 jan, 20.00 |
The Children Act do 20 dec, 20.00
| A Star is Born do 27 en vr 28 dec,
20.00 | Todos lo Saben do 3 en vr 4
jan, 20.00 | Special Vijf korte films
van jonge filmmakers uit Schagen vr
21 dec, 20.00 (met Q&A) | Docu-zondag The King 6 jan, 14.00

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

Verwacht Beautiful Boy | Bohemian Rhapsody | A casa tutti bene | Girl
| Kindergarten Teacher | Klanken van
Oorsprong | Leave No Trace | Loro |
The Old Man and the Gun | A Star is
Born | The Wife | Celluloid Classics
Fanny & Alexander do 27 en zo 30
dec, 15.00

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/’t Spectrum
Steeg 9 | 073-547 4837 | schijndel
film.nl | Aanvang: 20.30
Becoming Astrid di 8 jan | Bohemian Rhapsody do 20 dec (reserveren
noodzakelijk)
4 Het Gasthuis Lidwinahof 70 |

Aanvang 20.00

Themafilm: Goedgelovig di 15 jan

David Lynch
Alles over David Lynch, nou ja, in
elk geval veel, kun je te weten komen in Maastricht. In het Bonnefantenmuseum is tot april de expositie Someone is in my house te
zien. En in Filmtheater Lumière
loopt de vertoning van Lynch’
complete oeuvre nog een tijd door.
In Amsterdam vertoont Lab111 zijn
oeuvre.
Beter laat dan nooit. Elf jaar na
de Lynch-expositie in het Parijse
Fondation Cartier is in het Bonnefantenmuseum een soortgelijke
tentoonstelling over zijn werk te
zien. Elf jaar geleden was het bijzonder dat Fondation Cartier de
nadruk legde op Lynch als beeldend kunstenaar. Dat Lynch uit allerlei materialen vervaardigde
schilderijen maakt met nogal verontrustende taferelen (waarom
heeft die vrouw een elektrisch mes
in haar hand?) was in die tijd nauwelijks bekend. Inmiddels dus wel,
maar dat maakt de expositie in het
Bonnefantenmuseum niet minder
interessant. Opmerkelijk is dat tegenover de thrillerachtige grote
schilderijen kleine priegelwerkjes

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

Beautiful Boy do 3 t/m di 22 jan | Becoming Astrid t/m wo 9 jan | Cold
War do 27 dec t/m di 15 jan | Loro t/m
wo 2 jan | Roma do 10 t/m wo 30 jan
| Shoplifters do 10 t/m wo 30 jan |
The Sisters Brothers t/m zo 23 dec
| Stalker zo 13 jan (met live muziek
door Kevin Toma) | Todos lo saben
vr 11 t/m zo 20 jan | Van Gogh: A New
Way of Seeing do 27 dec t/m zon
6 jan | Wad, overleven op de grens
van water en land t/m wo 9 jan | The
Wife t/m wo 16 jan | Filmcollege Jan
Salden zo 30 dec | Previously Unreleased Takara, la nuit où j’ai nagé
zo 30 dec & wo 2 jan | Voorpremière Das schweigende Klassenzimmer di 15 jan | Werk ohne Autor zo 6
jan | IFFR Preview Tour Capharnaüm
wo 16 jan

Stadskanaal
4 Filmliga Stadskanaal Menisten
plein 9 | 0599‑610 777 | smoky.nl |
Aanvang: 20.15
Edie di 8 jan | Todos lo saben di 29
jan | What Will People Say di 15 jan |
The Wife di 22 jan | Wintermatinee
Girl zo 6 jan

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

Becoming Astrid zo 30 dec, 11.00 |
Bohemian Rhapsody za 5 jan, 20.30
| Buddy zo 13 jan, 11.00 | Cold War di
8 en wo 9 jan, 20.30 | Edie di 8 jan,
10.30 | The Girl in the Spider’s Web
vr 28 dec, 20.30 | Jij bent mijn vriend
zo 13 jan, 14.00 | The Kindergarten
Teacher za 29 dec, 20.30 | Kursk di
15 en wo 16 jan, 20.30

Tilburg
4 Cinecitta Willem II straat 29 |

staan. Kennelijk wist Lynch al
vroeg dat hij een Beroemd Kunstenaar zou worden, want vanaf zijn
studententijd heeft hij elke snipper
papier, tot aan post its met huishoudelijke mededelingen toe, bewaard. (Zie over de expositie ook
het artikel op pag. 18)
Getwist kan worden over de
vraag of Lynch zonder zijn filmcarrière als beeldend kunstenaar
veel erkenning zou hebben gehad.
Zijn beeldende kunst is minder
baanbrekend dan zijn films, die
met hun mengeling van nachtmerries, dromen en werkelijkheid niet
alleen van invloed zijn op de filmcultuur, maar ook op het denken
over irrationeel en subjectief
waarnemen van de werkelijkheid.
Bij Lynch is de mens geen rationeel
wezen, maar een speelbal van driften en impulsen.
Wie dat met eigen ogen wil
vaststellen, kan nog tot begin februari terecht bij het retrospectief

The films of David Lynch in Lumière. Te zien zijn Blue Velvet, The
Elephant Man, Inland Empire, Lost
Highway, Wild at Heart, Twin
Peaks: Fire Walk With Me, The
Straight Story en Mulholland Dri
ve. Ook te zien is de documentaire
David Lynch: The Art Life (Jon
Nguyen e.a., 2016), die inzicht
geeft in Lynch’ denk- en gevoelswereld. Wie meer wil weten over
het ontstaan van Blue Velvet, kan
terecht bij de documentaire Blue
Velvet Revisited (Peter Braatz), die
onder andere beelden van setopnames bevat.
Het complete oeuvre van Lynch
is ook in Lab111 in Amsterdam onder de titel American Dream: The
Complete Filmography of David
Lynch te zien. Het retrospectief
loopt al even, maar tot eind januari
zijn nog te zien: Eraserhead, The
Elephant Man, Dune, Blue Velvet,
Wild at Heart, Twin Peaks: Fire
Walks With Me, Lost Highway, The
Straight Story, Mulholland Drive en
Inland Empire. Ook rouleren nog
drie films van Lynch door filmtheaters in het land: Lost Highway, The
Elephant Man en Mulholland Drive.

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

Benzihno do 27 dec t/m wo 2 jan |
Cold War do 17 jan t/m wo 23 jan |
Edie do 3 jan t/m wo 23 jan | Figlia
mia do 27 dec t/m wo 2 jan | Kursk do
3 jan t/m wo 23 jan | Loro do 17 jan
t/m wo 23 jan | The Old Man and the
Gun do 27 dec t/m wo 2 jan | Todos
lo saben do 3 jan t/m wo 23 jan | Widows do 27 dec t/m wo 2 jan | Wildlife do 10 jan t/m wo 23 jan | Limburg
Film Festival vr 11 jan t/m do 13 jan

Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) |
hetzeepaard.nl | Reserveren via
website
The Sisters Brothers do 20 dec,
20.30 en zo 6 jan, 16.15

Vlissingen
4 Cine City Spuikomweg 1 |
cinecity.nl | Raadpleeg de website
voor het programma

BONNENFANTEN.NL
LUMIERE.NL
THE STRAIGHT STORY

085-902 2996 | cinecitta.nl |
Raadpleeg de website voor exacte
tijden en data

Verwacht Cold War | Colette | The
Extraordinary Journey of the Fakir |
The Favourite | Das schweigende
Klassenzimmer | Shoplifters | Stan
and Olie | Woman at War |
Filmkrant.Live Los versos del olivido
(met inleiding)

Uden
4 Filmhuis De Pul Kapelstraat 13 |
0413-265 091 | filmpul.com |
Aanvang: 20.00
Bohemian Rhapsody do 3 jan | Cold
War do 27 dec | Girl do 20 dec

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

O.a. verwacht On the Beach at Night
Alone vanaf do 20 dec | Something
Useful vanaf do 27 dec | Klassieker
Fanny & Alexander vanaf do 20 dec
4 Louis Hartlooper Complex

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

Verwacht in Louis Hartlooper óf
Springhaver Anna and the Apocalypse vr 21, ma 24 en di 25 dec,
22.00 | Colette vanaf do 20 dec |
Fanny and Alexander vanaf do 20
dec | The Favourite vanaf do 3 jan |
Free Solo vanaf do 10 jan | The House
That Jack Built vanaf do 10 jan | Stan
& Ollie vanaf do 10 jan | This Magnificent Cake! vanaf do 20 dec | Wildlife vanaf do 20 dec | Woman at War
vanaf do 27 dec | Dag van de Korte Film vr 21 dec, 21.30 | Voorpremières The Favourite ma 24 dec, 21.30
| Free Solo za 22 dec, 11.00 | Stan &
Ollie di 1 jan, 16.00 | Centraal Museum X LHC Caravaggio: The Soul
and the Blood vanaf zo 23 dec, elke
zo om 11.00 | The Best of IDFA on
Tour za 12 jan, 10.00 | Psychoanalyse & Film Shadow Of A Doubt wo 16
jan, 19.00

LAB111.NL

4 Springhaver 1 en 2 Springweg 50
| 030‑231 3789 | springhaver.nl |
Raadpleeg de website voor het
wekelijkse programma

Verwacht in Louis Hartlooper óf
Springhaver Anna and the Apocalypse vr 21, ma 24 en di 25 dec,
22.00 | Colette vanaf do 20 dec |
Fanny and Alexander vanaf do 20
dec | The Favourite vanaf do 3 jan |
Free Solo vanaf do 10 jan | The House
That Jack Built vanaf do 10 jan | Stan
& Ollie vanaf do 10 jan | This Magnificent Cake! vanaf do 20 dec | Wildlife vanaf do 20 dec | Woman at War
vanaf do 27 dec | Dag van de Korte Film vr 21 dec, 21.30 | Voorpremières The Favourite ma 24 dec, 21.30
| Free Solo za 22 dec, 11.00 | Stan &
Ollie di 1 jan, 16.00 | Centraal Museum X LHC Caravaggio: The Soul
and the Blood vanaf zo 23 dec, elke
zo om 11.00 | The Best of IDFA on
Tour za 12 jan, 10.00 | Psychoanalyse & Film Shadow Of A Doubt wo 16
jan, 19.00

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

Bohemian Rhapsody ma 7 jan, 20.00
| Girl ma 28 jan, 20.00 | Jij bent mijn
vriend di 8 jan, 20.00 | Leave No
Trace ma 14 jan, 20.00 | The Old Man
and the Gun ma 21 jan, 20.00 | Specials André Rieu Nieuwjaarsconcert zo 13 jan, 14.00 | The Nutckracker and the Four Realms zo 23
dec, 14.00

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

Verwacht Bohemian Rhapsody do
27 en za 29 dec | De dirigent zo 23
dec | Loro za 5 jan | Rafaël za 22 dec |
Todos lo saben zo 30 dec en wo 2 jan

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

Mary Poppins Returns (NL) za 22
dec, 11.00 en 14.00 | zo 23, ma 24,
do 27 t/m zo 30 dec en wo 2 t/m zo
6 jan, 11.00 | wo 9 jan, 13.30 | Mary
Poppins Returns (EN) do 20, dec,
vr 21 dec, wo 2 t/m za 5 en wo 9 jan,
20.00 | za 22, zo 23, ma 24, do 27
t/m zo 30 dec en wo 2 t/m zo 6 jan,
14.00 | wo 9 jan, 16.00 | Film & Food
Fanny & Alexander do 27 en za 29
dec, 17.30 | Mary Poppins Returns
(Nederlandse versie) zo 23 dec, 17.00
| The Nutcracker and the Four Realms vr 28 en zo 30 dec, 18.00

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

All You Need is Love vr 21 dec, 21.45 |
za 22, do 27, vr 28 en za 29 dec, 19.45
| Becoming Astrid, wo 2 jan 20.15 |
Bohemian Rhapsody vr 11 jan, za 12
jan, di 15 jan 19.45 | The Kindergarten Teacher do 27 dec, 20.15 | Mary
Poppins Returns vr 21 dec, 19.00 |
za 22 dec, 15.00 | zo 23 dec, 10.00 |
do 27, vr 28, za 29 dec, 14.30 | zo 30
dec en do 3 jan, 13.00 | vr 4 jan, 15.00
| za 5 jan, 14.30 | Mary Shelly 4 en
za 5 jan, 19.45 | The Wife vr 28 & za
29 dec, 20.15 | Kerstlunch + film De
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen of Mary Poppins Returns
wo 26 dec, 12.30 | Ontbijtfilm The
Extraordinary Journey of the Fakir zo
13 jan, 10.00 | High Wine Colette zo
13 jan, 14.15 | Cinedinsdag Beautiful Boy di 15 jan, 20.15 | Life Itself di
8 jan, 20.15

Wageningen
4 Filmhuis Movie W Generaal
Foulkesweg 42a (’t Venster) |
moview.nl

The Extraordinary Journey of the Fakir zo 27, di 29 en do 31 jan, 20.30 |
Free Solo do 10, za 12, vr 18, zo 20 en
wo 23 jan, 20.30 | Girl za 5, ma 7, wo
9, vr 11 en ma 14 jan, 20.30 | Gräns
do 17, za 19, di 22, vr 25 en ma 28 jan,

Net als in Armadillo blijven in Heartbound de grote
vragen in de film
zelf ongesteld.
Maar, vastgelegd
door de observerende camera van
Henrik Bohn Ipsen, lijken de antwoorden besloten
in de gezichten
van de zwijgende
vrouwen. Op zoek
naar financiële
stabiliteit vonden
ze een nieuw leven. Maar is het
een leven dat hen
uiteindelijk geluk
bracht?
Sacha Gertsik in de Filmkrant
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20.30 | The Kindergarten Teacher
zo 6, di 8, zo 13 en di 15 jan, 20.30 |
Kom en zie zo 20 jan, 15.30 | ma 21
jan, 20.00 | Leave No Trace wo 2 jan,
20.30 | Mary Shelly do 3 jan, 20.30 |
Mulholland Drive vr 4 jan, 20.00 | zo
6 en zo 13 jan, 15.30 | Shoplifters do
24, za 26 en wo 30 jan, 20.30 | IFFR
Preview Tour Capharnaüm wo 16 jan

Man di 8 jan, 10.30 | wo 9 en di 15 jan,
14.30 | za 5, vr 11 en ma 14 jan, 20.15
| Gräns di 8, vr 11 en wo 16 jan, 14.30 |
do 3, zo 6 en di 15 jan, 20.15 | Johnny
English Strikes Again wo 2 en do 10
jan, 14.30 | do 27, za 29 dec, vr 4 en
ma 7 jan, 20.15 | A Man of Integrity
do 20 dec, 14.30 | A Star is Born wo
26 dec en ma 7 jan, 14.30 | za 22, ma
24, vr 28, zo 30 dec en di 8 jan, 20.15
| Todos lo saben vr 21 dec, 14.30 |
Wad, overleven op de grens van water en land wo 9 jan, 20.15 | Special
André Rieux, Nieuwjaarsconcert zo
13 jan, 11.00 | zo 13 jan, 15.00 | zo 13
jan, 20.15 | Arts in Cinema Raphaël
zo 6 jan, 11.00 | wo 16 jan, 20.15

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

Burning do 20 dec | Fahrenheit 11/9
zo 6 jan | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindwald zo 30 dec | Girl do
17 jan | The Old Man and the Gun do
24 jan | Rafaël do 3 jan | Sisters Brothers do 10 jan | A Star is Born do
27 dec

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein Meddosestr 4-8 | 054-352
1515 | filmhuiswinterswijk.nl |
Aanvang: 18.30 en 21.00
Girl di 22 jan | Leave No Trace di 29
jan | The Sisters Brothers di 15 jan |
Todos lo saben di 8 jan

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

O.a. verwacht Wildlife vanaf do 20
dec | CinemaPlus Beautiful Boy +
Bohemian Rhapsody di 15 jan, 14.00

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

Cold War vr 21 t/m ma 24 dec | First
Man vr 21 r/m zo 23 dec | Gräns do
20 t/m zo 23 dec | Shoplifters do 20
t/m zo 23 dec | Wad, overleven op
de grens van water en land ma 24
dec | Wildlife do 20 t/m zo 23 dec |
Dag van de Korte Film vr 21 dec | The
Best of IDFA on Tour za 26 jan

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

Bohemian Rhapsody di 15 jan, 20.15
| Girl di 8 jan, 20.15 | A Star is Born zo
23 dec, 15.00

Zeist
4 Hotel Theater FIGI Het Rond 2 |
030-692 7400| figi.nl /bioscoop |
Het programma wordt wekelijks
aangevuld, raadpleeg de website
voor het complete programma

Kunst in Beeld Nightwatching wo 9
jan, 20.15 | Boek & Film The Children
Act ma 14 jan, 19.30 | Filmhuis Figi
Your Name di 22 jan, 20.15

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

Becoming Astrid di 15 jan, 10.30 | ma
14 jan, 14.30 | do 10 jan, 19.15 | za 12
jan, 20.15 | Bohemian Rhapsody do
20, zo 23 dec en wo 2 jan, 20.15 | Doris wo 26 dec en di 1 jan, 20.15 | First

Styx in MtM On Tour
In januari brengt Movies that Mat
ter On Tour de speelfilm Styx naar
zeventien filmtheaters door heel
Nederland, in combinatie met een
inleiding of nagesprek.
Tijdens haar vakantie vaart de
Duitse arts Rike in haar eentje met
een zeilboot over de Atlantische
oceaan. Haar reis wordt abrupt
onderbroken wanneer ze midden
op zee een zinkende vissersboot
met honderden vluchtelingen te-

ADVERTORIAL

genkomt. De passagiers zijn in paniek en schreeuwen om hulp. Rike
neemt contact op met de kustwacht, die zegt een reddingsboot
te sturen en verbiedt haar ondertussen de vluchtelingen te helpen
of dichter bij het schip in de buurt
te komen. Terwijl hulp uitblijft,
moet Rike de moeilijke keuze maken om te helpen of af te wachten.
MOVIESTHATMATTER.NL/ONTOUR

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

Cuarón moet als
kind heel goed het
leven van de zorgende vrouwen
om hem heen hebben gadegeslagen, want hij
neemt elke handeling en elke geste waar, met een
ernst die bijna aan
Chantal Akermans
Jeanne Dielman
doet denken.
Maar Roma is veel
nadrukkelijker
een wrede ontmoeting van het
persoonlijke en
het historische,
en de meedogenloosheid van sleur
en willekeur.
Dana Linssen in de Filmkrant

All You Need is Love za 19 jan, 20.00
| Beautiful Boy za 19 jan, 15.00 | Becoming Astrid za 23 dec, 20.00 | za
29 dec, 15.00 | Bohemian Rhapsody
vr 4 en ma 7 jan, 20.00 | Cold War zo
20 jan, 20.00 | Doris za 5 jan, 20.00
| Fantastic beasts: The Crimes of
Grindelwald za 5 jan, 15.00 | vr 11 jan,
20.00 | First Man za 29 dec, 20.00 |
The Girl in the Spider’s Web do 3 jan,
20.00 | Gräns zo 13 jan, 20.00 | The
Kindergarten Teacher di 8 jan, 14.00
| ma 14 jan, 20.00 | The King wo 9 en
wo 16 jan, 20.00 | Klanken van oorsprong za 22 dec, 15.00 | Mary Shelley di 15 jan, 14.00 | do 17 jan, 20.00
| The Nutcracker and the Four Realms zo 24 en zo 30 dec, 14.00 | wo 2
jan, 20.00 | The Old Man and the Gun
zo 6 en za 12 jan, 20.00 | Das Schweigende Klassenzimmer vr 18 jan,
20.00 | The Wife za 22, ma 24 en zo
30 dec, 20.00

Zoetermeer
4 Filmhuis Cameo Theaterplein 10
| filmhuiscameo.nl
3 Days in Quiberon zo 30 dec, 15.00
| Becoming Astrid di 8 jan, 15.00 |
Benzinho di 15 jan, 15.00 | Girl di 29
jan, 15.00 en 20.00 | Las herederas di 15 jan, 20.00 | Homecoming
(1945) di 22 jan, 20.00 | Mary Shelly di 22 jan, 15.00 | Transit di 8 jan,
20.00 | Wad, overleven op de grens
van water en land zo 20 jan, 15.00

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

Burning do 20 en zo 30 dec, 15.00
| za 22 en za 29 dec, 21.00 | zo 23,
di 25 en do 27 dec, 20.00 | Girl do
10 jan, 15.00 | za 12 jan, 18.30 | ma
14 jan, 20.00 | High Noon wo 26
dec, 20.00 | Hitler versus Picaso zo 30 dec, 11.00 | Ikiru wo 2 jan,
20.00 | Imagine – John Lennon &
Yoko Ono vr 28 dec, 20.30 | Jij bent
mijn vriend vr 11 jan, 17.00 | zo 13 jan,
15.00 | Liefde is aardappelen ma 7
jan, 20.00 | Loro do 3 jan, 15.00 | za
5 en za 12 jan, 21.00 | do 10 en di 15
jan, 20.00 | Los versos del olvido do
3 en zo 6 jan, 20.00 | vr 4 jan, 20.30
| Maria by Callas vr 21 dec, 17.00 |
zo 23 dec, 15.00 | ma 24 dec, 20.00
| Mary Shelley do 27 dec, 15.00 | vr
28 dec, ma 31 dec en vr 4 jan, 17.00 |
za 29 dec en za 5 jan, 18.30 | di 1 jan,
20.00 | My Foolish Heart vr 11 jan,
20.30 | zo 13 jan, 20.00 | Todos lo saben do 20 dec, 20.00 | za 22 dec,
18.30 | di 25 dec, 17.00 | Tokyo Story
wo 9 jan, 20.00 | Wad zo 6 jan, 15.00

dec | Woman at War vanaf do 27 dec
| Zwolse premières Albatross | Genesis 2.0 | Nos Batailles | Styx | Nog
te zien Colette | The Wife | Dag van
de Korte Film vr 21 dec, 19.15 | Klassieker Fanny & Alexander do 20 dec,
14.00 | zo 23 dec, 19.15 | IFFR Preview Tour Capharnaüm wo 16 jan,
19.45 | Amongst Friends Sneak Preview ma 21 jan, 21.15

Jeugdfilm

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

Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Dikkertje Dap 6+ ma 24 dec, 12.45 |
Rita & Krokodil 3 4+ zo 23 en ma 24
dec, 11.00 | Dag van de Korte KinderFilm zo 23 dec, 12.50 | ma 24
dec, 11.00
STYX

Almere

| di 8 jan, 20.00 | Previously Unreleased Dawson City: Frozen Time zo
30 dec, 20.00 |
De dag van de Korte Film vr 21 dec,
20.30

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via
website | filmtheaterfraterhuis.nl
Premières Buddy vanaf do 3 jan |

Colette vanaf do 20 dec | The Favourite vanaf do 3 jan (ma 24 dec, 19.15
voorpremière) | Free Solo vanaf do 10
jan | The House That Jack Built vanaf do 10 jan | Mary Queen of Scots
vanaf do 17 jan | Roma vanaf do 3 jan
| Das schweigende Klassenzimmer
vanaf do 17 jan | Stan & Ollie vanaf
do 10 jan | Los versos del olvido vanaf do 3 jan | Voyez comme on danse vanaf do 20 dec | Werk ohne Autor
vanaf do 24 jan | Wildlife vanaf do 20

Muziekfilms in Hilversum
Het is het einde van het jaar, dus
tijd voor de Top 2000. Filmtheater
Hilversum haakt er van 27 t/m 30
december op in met zes muziekfilms/documentaires. Uiteraard
volop nostalgie (The Beatles, Callas), maar er zijn ook nieuwe films.
Wie nog eens wil zien hoe goed
The Beatles live waren, moet The
Beatles: Eight Days a Week – The
Touring Years niet overslaan. Regisseur Ron Howard maakte een
compilatie van 250 (!) optredens
van de Beatles tussen 1963 en
1966. Iedereen kent vast wel de archiefbeelden van oorverdovend
gillende meisjes bij optredens van
The Beatles, zodat er van de muziek nauwelijks iets te horen was,
maar Eight Days a Week schetst
een ander beeld. De film bevat opnamen van optredens, die laten
horen hoe goed The Beatles live
waren. Recensent Gijsbert Kamer
van de Volkskrant hoorde ‘een bezetenheid van een punkband.’
Wie ook goed was, was operazangeres Maria Callas. In Maria by
Callas brengt Tom Volf met operaregistraties, nieuwsbeelden,
homemovies, brieven en dagboekfragmenten een hommage aan de

EIGHT DAYS A WEEK

diva. Nostalgie van een andere
orde is de succesvolle discofilm
Grease (1978), waarin geloofwaardigheid geen prioriteit had: de toen
25-jarige John Travolta en bijna
30-jarige Olivia Newton-John
spelen verliefde middelbare scholieren. Ook te zien: Les uns et les
autres (1981) van Claude Lelouch.
Wie dit drama ziet, krijgt nooit
meer Ravels Bolero uit zijn hoofd.
De bijna drie uur durende film
volgt vier muzikale stellen en hun
kinderen tussen 1936 en 1980. Allen krijgen met de oorlog te maken.
De climax van het drama is een gala
aan de voet van de Eiffeltoren,
waar een danser zich uitleeft op de
Bolero. De film was in 1981 een
enorme arthousehit. Zoete wraak
voor een filmmaker over wie het
prestigieuze Franse filmtijdschrift
Cahiers du Cinéma in 1960 na zijn
debuutfilm Le propre de l’homme
dit schreef: “Claude Lelouch –
herinner deze naam, want u zult
hem nooit meer horen.” Een andere criticus schreef: “De Franse cinema en het onschuldige publiek
moeten tegen deze regisseur beschermd worden.” Het publiek
dacht er duidelijk anders over.
Naast nostalgisch stemmende
zijn er twee recente films te zien. In
A Star Is Born (Bradley Cooper)
laat Lady Gaga zien dat ze kan acteren en Bohemian Rhapsody wekt
de geschiedenis van Queen, volgens sommigen te braaf, tot leven.
FILMTHEATERHILVERSUM.NL

4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

bibliotheek
Gordon & Paddy en de zaak van de
gestolen nootjes 4+ do 27 dec, vr 28
dec, do 3 jan en vr 4 jan, 14.00 | Peuterbios Kleine Anna en lange oom do
24 jan, 9.30 | zo 27 jan, 12.30 | Rita &
Krokodil 3 do 27 dec, 9.30

Alphen a/d Rijn
4 Parkfilmhuis
Pluisje 6+ do 27 dec, 15.00 | wo 2 en
do 3 jan, 13.30 | Rita & Krokodil 2 4+
zo 23 en do 27 dec, 13.30 | wo 2 jan,
15.00 | Europese Dag van de Korte
KinderFilm vr 21 dec, 16.00

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Verwacht De Fabeltjeskrant & De
Grote Dierenbos-spelen 4+ | Rita &
Krokodil 3 4+

Amsterdam
4 Het Ketelhuis
Hoe tem je een draak 3 6+ wo 16 jan |
Dag van de korte (kinder)film 8 korte films voor kinderen in 1 programma zo 23 dec, 11:00
4 Kriterion
KinderKlassiekers Ernest en Celestine 4+ zo 13 jan, 14.30 | Loenatik: De
moevie 6+ zo 23 dec, 14.30
4 Rialto
Rita & Krokodil 3 4+ za 22 dec

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
De Fabeltjeskrant 4+ tijdens de
kerstvakantie | Monky 6+ Tijdens de
kerstvakantie | Beauty of the Battle Hoe tem je een draak 6+ wo 2 jan |
Pyjamaontbijt & Film met De Fabeltjeskrant 4+ of Monky 6+ vr 4 jan

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Nog te zien en verwacht Buurman
en Buurman: winterpret! 4+ | De
Fabeltjeskrant: De Grote Dierenbos-spelen 4+ vanaf za 22 dec | De
Grinch 3D 6+ | Janneman Robinson
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Aquaman 				
11111
Beautiful Boy 				 11111
Becoming Astrid 				 11111
Cold War 				 11111
Colette 				
11111
De chaque instant 				 11111
The Disciples – een straatopera 				 11111
The Grinch 				 11111
Heartbound 				
11111
Kursk 				
11111
Mary Shelley 				 11111
Mortal Engines 				 11111
On the Beach at Night Alone 				 11111
Ralph Breaks the Internet 				 11111
Roma 				
11111
Shoplifters 				
11111
The State Against Mandela and the Others 				 11111
This Magnificent Cake! 				 11111
Wildlife 				
11111

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

Het Parool

Jos van der Burg

de Volkskrant

Berend Jan Bockting

de Volkskrant

Bor Beekman

Los Bando 6+ vr 28 dec, 10.00 | za 5
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111231
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111

4 Cinema Middelburg

Veendam

Rita & Krokodil 3 4+ do 3 jan, 14.00
| vr 4 en zo 6 jan, 13.30 | wo 9 jan,
16.00

4 Filmhuis vanBeresteyn
Buurman & Buurman winterpret! 4+
za 5 jan, 14.00

Nijmegen

Waalwijk

4 Lux

4 Filmtheater De Leest

Dag van de Korte Film vr 21 dec |
Workshop De Fabeltjeskrant zo
13 jan

Buurman en Buurman winterpret!
4+ zo 30 dec, 10.30 | De Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen
4+ vr 21 dec, 16.00 | zo 23 dec, 15.00
| do 27, vr 28, za 29 dec, 15.00 | wo 2
en vr 4 jan, 13.00

4 Filmhuis
Gordon & Paddy en de zaak van de
gestolen nootjes 4+ zo 23 dec, vr
28 dec, wo 2 jan en zo 6 jan, 13.30 |
Monky 6+ wo 26 dec, zo 30 dec en do
3 jan, 13.30 | vr 28 dec, 15.30

Groningen
Roald Dahl Festival vr 28 t/m zo 30
dec met Coraline en de geheime
deur 12+ | De Grinch 8+ | Gruwelijke rijmen 6+ | De GVR 6+ | De kleine
prins 6+ | Matilda 8+ | Ratatouille 6+
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111231
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11111
11111
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112311
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
111231
11111

11111 is zeer goed | 11111 is goed | 11111 is redelijk | 11111 is matig | 11111 is slecht | 11111 is niet gezien

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Superjuffie 8+ do 3 jan, 15.00

Weesp

Rotterdam

4 Theater City Of Wesopa
De Fabeltjeskrant 4+ zo 30 dec

4 KINO Rotterdam

4 Groninger Forum
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11111
11111
111123
11111
11111
11111
11111
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11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
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Buurman & Buurman - winterpret!
4+ zo 6 jan, 10.00
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Hoe tem je een draak 3 6+ vanaf
wo 16 jan

Woerden
4 AnnexCinema
De Fabeltjeskrant& De Grote Dierenbos-spelen 4+ za 22 dec, 13.15
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NRC Handelsblad

4 Schouwburg de Lawei

Middelburg

4 Filmtheater Agnietenhof

Coen van Zwol

Drachten

De Fabeltjeskrant: de Grote Dierenbos-spelen 4+ vanaf do 20 dec

Algemeen Dagblad

Buurman & Buurman winterpret!
4+ zo 23 dec | De Fabeltjeskrant: De
grote Dierenbos-spelen 4+ vanaf za
22 dec | 4+ vanaf zo 23 dec

Tiel

4 Lumière Cinema

Ab Zagt

Buurman en Buurman hebben een
nieuw huis 4+ za 5 jan

Maastricht

Buurman & Buurman winterpret! 4+
elke zo in jan | Gordon & Paddy en de
zaak van de gestolen nootjes 4+ t/m
zo 30 dec

De Telegraaf

4 Concordia K & C Cinema

Verwacht Buurman en Buurman
winterpret! 4+ | Rita & Krokodil 3 4+

Marco Weijers

4 Filmhuis/Gruitpoort

4 Filmhuis De Domijnen

4 Filmtheater

NRC Handelsblad

Enschede

Sittard

Hilversum

André Waardenburg

Doetinchem

Frozen 8+ wo 2 jan, 14.00

de Volkskrant

Buurman & Buurman winterpret! 4+
t/m 16 jan | Rita & Krokodil 3 4+ tot 6
feb | Het zakmes 6+ vanaf 17 jan

Verwacht/nog te zien Buurman &
Buurman winterpret! 4+ | Rita &
Krokodil 3 4+ | Superjuffie 8+

Gouda

4 Filmclub Schijndel/City Theater

Superjuffie 8+ do 27 dec en wo 2
jan, 14.00

Floortje Smit

4 Filmhuis Lumen

4 Filmhuis De Keizer

LIMBURGFILMFESTIVAL.NL

Schijndel

4 Filmhuis Hengelo

De Filmkrant/Trouw

Delft

Deventer

jan, 13.00 | Gordon en Paddy 4+ wo
26 dec, 14.00 | do 3 jan, 12.00 | za 5
jan, 10.30 | Rosie & Moussa 9+ do
27 dec, 12.00 | vr 28 dec, 13.00 | do 3
jan, 10.00 | Zwaar Verliefd! 12+ do 29
nov en do 6 dec, 15.00

GLUCKAUF

Hengelo

Ronald Rovers

Buurman & Buurman winterpret!
za 22 dec, 15.45 | ma 24 dec, 15.45
| vr 28 dec, 14.45 | za 29 dec, 15.15 |
ma 31 dec, 13.00 | do 3 jan, 15.45 | vr
4 jan, 15.10 | De Fabeltjeskrant: De
grote Dierenbos-spelen vr 21 dec,
16.15 | ma 24 dec, 12.30 | wo 26 dec,
14.45 | vr 28 dec, 09.00 (met pyjama-ontbijt) | za 29 dec, 12.45 | zo
30 dec, 14.40 | di 1 jan, 15.30 | za 5
jan, 15.05 | wo 9 jan, 14.45 | zo 13 jan,
13.00 | Rita & Krokodil 3 4+ vr 28
dec, 12.00 | za 29 dec, 14.40 | zo 30
dec, 11.30 | wo 2 jan, 14.30 | vr 4 jan,
11.15 | zo 6 jan, 12.45 | wo 16 jan, 14.45
| Pyjama-Ontbijt De Fabeltjeskrant:
De grote Dierenbos-spelen vr 28
dec, 9.00 | Kinderactiviteit Maak je
eigen filmposter! do 3 jan, 15.00 |
Europese Dag van de Korte Film Kinderprogramma zo 23 dec, 14.30

NRC Handelsblad

4 Filmhuis Bussum

Dana Linssen

Bussum

Trouw

Nog te zien Buurman & Buurman
winterpret! 4+ | Rita & Krokodil 3 4+

Filmfonds en Cinesud, dat onder
meer nieuwe makers helpt met het
realiseren van hun producties,
steeds rijker wordt. Ook de derde
editie biedt een podium aan Limburgse filmmakers. Het hart van het
festival bestaat uit vijftig films van
makers die een link hebben met
Limburg. Een paar bekende titels
van makers met Limburgse wortels:
La Holandesa, waarvoor Daan Gielis het script schreef, My Foolish

Belinda van de Graaf

4 Chassé Cinema

Drie jaar geleden begonnen en nu
toe aan de derde editie: het Lim
burg Film Festival. Filmtheater De
Nieuwe Scene zet van 11 t/m 13 januari de schijnwerper op de Limburgse filmcultuur. Die rijker is dan
velen beseffen. Wie weet dat Oscarwinnaars Mike van Diem (Ka
rakter) en Marleen Gorris (Antonia)
in respectievelijk Sittard en Roermond zijn geboren en opgegroeid?
En dat Gouden Kalf-winnaars Michiel ten Horn (Aanmodderfakker),
Jim Taihuttu (Wolf) en Remy van
Heugten (Gluckauf) uit Limburg
komen? Er wil maar mee gezegd
zijn dat de Nederlandse filmcultuur niet ophoudt bij Amsterdamse
grachten en de Rotterdamse Erasmusbrug, die in ongeveer elke Nederlandse film te zien zijn.
Het Limburg Film Festival viert
de Limburgse filmcultuur, die
dankzij steun van het Limburgs

Heart van Rolf van Eijk, Wij van
René Eller, Rafaël van Ben Sombogaart en de documentaire Voetbal is
oorlog van Hans Heijnen.
Deze bekende namen zijn het
boegbeeld van de Limburgse filmcultuur, maar erachter schuilt veel
oud en jong talent, dat het verdient
om ontdekt te worden. Het geeft
geen zin om alle namen hier op te
sommen. Beter is het om op het
festival op ontdekkingsreis te gaan.
Dat doen niet alleen Limburgers,
maar ook steeds meer filmliefhebbers van daarbuiten. Filmtheater
De Nieuwe Scene in Venlo is het
hart van het festival, maar er zijn
ook activiteiten op vijf andere locaties.
Naast reguliere filmvertoningen
is er dit jaar veel aandacht voor
films van en over migranten en is er
een filmmiddag voor mensen met
Alzheimer. Bijzondere aandacht
ook voor Wouter van Luijn, de
Limburgse editor die afgelopen zomer op Mallorca werd vermoord.

Cinema.nl/VPRO

Breda

Limburg Film Festival

Gerhard Busch

& Poeh 6+ vanaf wo 26 dec | Julius in
Winterland 6+ | Minoes 6+ | Rita &
Krokodil 3 4+ | De Sneeuwkoningin
6+ | Dag van de Korte Film Junior zo
23 dec, 10.45

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

45

DE FILMKRANT 
#416 JANUARI 2019

Alvast in de stemming komen voor
het International Film Festival
Rotterdam? Bezoek dan de IFFR-
preview film Capharnaüm (Nadine
Labaki), die door filmtheaters in
het land rouleert.
De Libanese actrice en regisseur
Nadine Labaki kennen we vooral
van haar bitterzoete film Caramel
(2007), waarin vijf vrouwen in een
schoonheidssalon in Beiroet over
liefde, seks, religie, traditie en de
moderne tijd praten. Daarna
maakte ze het komische feministische drama Et maintenant on va
où? (2011), over een groep Libanese
vrouwen die de door mannen veroorzaakte religieuze spanningen in
hun dorp tot bedaren proberen te
brengen. Alle mannen zijn heet-

CARPHARNAÜM

hoofden, alle vrouwen willen de
wereldvrede. Na zeven jaar is Labaki terug met Capharnaüm, over
een twaalfjarige jongen die in de
achterbuurten van Libanon moet
zien te overleven. Als hij iemand
heeft neergestoken en voor de
rechter belandt, draait hij met hulp
van zijn advocaat (Labaki) de rollen om: horen zijn ouders eigenlijk
niet terecht te staan, omdat ze hun
zoon in een volkomen perspectiefloos leven hebben gestort? De
film toont het hopeloze leven van
de jongen en dat van zijn zusje, in
een maatschappij waarin weinigen
zich het lot van verschoppelingen
aantrekken. Dat in Carpharnaüm
de personages worden gespeeld
door kinderen die in vergelijkbare
omstandigheden zijn opgegroeid,
draagt bij aan het authentieke karakter van het drama. Op het filmfestival van Cannes, waar de film
in première ging, waren de reacties
gemengd. Ze liepen uiteen van
aangrijpend sociaal-realistisch
drama tot lege ‘armoedeporno’.
Oordeel zelf.

Dana Linssen over Widows in
de Filmkrant

4 Filmhuis Cameo

Buurman & Buurman winterpret! 4+
zo 23 dec | Dag van de Korte KinderFilm za 22 dec

Hotel de grote L 8+ vr 28 dec, 15.00

Zevenaar

4 Filmtheater Luxor

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee

De avonturen van een zigeunerjongen 6+ di 25 en wo 26 dec, 15.00 |
Buurman & Buurman winterpret!
4+ wo 16 jan, 15.00 | Monky 6+ wo 9
jan, 15.00 | Rosie & Moussa 9+ wo 2
jan, 15.00

Zwolle

zakformaat
vernieuwde website > filmkrant.nl

Na een incident in haar
dorp wordt de
9-jarige
Zambiaanse
Shula beschuldigd van
hekserij. Tijdens de korte
rechtszaak
wordt ze
schuldig bevonden en
verbannen
naar een heksenkolonie. Haar
nieuwe leven bestaat uit werken op
het land met de andere heksen en
als een attractie te worden bekeken
door toeristen. Shula’s lot lijkt te
verbeteren als meneer Banda zich
over haar ontfermt om ‘samen zaken te doen’ en de publiciteit met
haar opzoekt. Het jonge meisje
staat voor de keuze: haar lot als
heks accepteren of het risico nemen en voor vrijheid kiezen.
“De jonge hoofdpersoon levert
een subliem en subtiel spel waar je
uren naar kunt kijken”, schrijft Beri
Shalmashi in de Filmkrant. “Tot
tranen aan toe, als je haar ziet breken omdat ze zelf ook niet snapt
hoe ze opeens een heks is.”
I Am Not a Witch is vanaf 9 januari verkrijgbaar op dvd en vod.
September Film stelt vijf dvd’s be
schikbaar voor lezers van de Film
krant.

In de Zweedse
serie The
Truth Will
Out gaat rechercheur
Wendel
THE TRUTH Peter
na een lang
WILL OUT
ziekteverlof
weer aan het
werk. Hij wil
een topteam
vormen voor cold cases. Dan krijgt
de politie een bericht van een onbekende, die beweert dat de beruchtste seriemoordenaar van
Zweden, die al jaren vastzit, in
werkelijkheid onschuldig is. Om de
waarheid te achterhalen heeft
Wendel snel een team nodig. Op
korte termijn kan hij echter alleen
maar kiezen uit een groep misfits,
rechercheurs waar andere afdelingen niet meer mee willen werken.
The Truth Will Out, naar een
idee van de befaamde Zweedse criminoloog en auteur Leif G.W.
Persson, is geïnspireerd op het
waargebeurde verhaal van Thomas
Quick, die ten onrechte werd veroordeeld als seriemoordenaar.
The Truth Will Out is vanaf 22
januari verkrijgbaar op dvd en te
zien via lumiereseries.com. Lumi
ère stelt vijf dvd’s beschikbaar voor
lezers van de Filmkrant.

INTERESSE?

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef
daarin aan voor welke actie u belangstelling hebt. N.B. Slechts één
actie per inzender en wie het eerst
komt, die het eerst maalt. Deze actie loopt tot 16 januari. Winnaars
ontvangen bericht en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd
worden.

LEES HETG!
VANDAA

Het grootste onaflhankelijke filmblad
van Nederland.
Nu ook op

Todos lo sa
ben (Everybo
dy Knows),
met Penélope
Cruz en Javier
Bardem in de
hoofdrollen,
is een spannende film
waarin de
verhoudingen
binnen een
Spaanse familie op
scherp worden gezet door de vermissing van een kind. Laura (Cruz)
en haar gezin reizen vanuit Buenos
Aires terug naar haar geboortedorp in Spanje voor een huwelijk.
De bruiloft is een grote reünie met
de hele familie, dorpsvrienden en
haar oude liefde Paco (Bardem).
Wanneer het feest ruw verstoord

I AM NOT A WITCH

THE TRUTH WILL OUT

Nederlands Fonds voor de Film.

De Fabeltjeskrant& De Grote Dierenbos-spelen 4+ vr 4 en zo 6 jan, 14.00
| za 12 jan, 15.00 | Gordon & Paddy en
de zaak van de gestolen nootjes 4+
wo 16 jan, 15.00 | Monky 6+ do 3 jan,
14.00 | wo 9 jan, 15.00 | Smallfoot 6+
ma 24 dec, 14.00 | Superjuffie 8+ vr
28 dec, 14.00 | wo 2 jan, 15.00

Zutphen

TODOS LO SABEN

wordt door de verdwijning van
Laura’s dochter, staat het leven van
de Spaanse familie op z’n kop.
Zoals de NRC schrijft: “Todos lo
saben is vooral een film over broosheid van vertrouwen in een gemeenschap, die op het eerste gezicht zo warm en liefdevol lijkt.”
Todos lo Saben is de nieuwe film
van de tweevoudig Oscarwinnaar
Asghar Farhadi (A Separation, The
Salesman). De pychologische
thriller was de openingsfilm van
het Cannes filmfestival.
Todos lo saben is vanaf 1 februari verkrijgbaar op dvd en vod.
Cinéart stelt vijf dvd’s beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

Nog te zien Buurman & Buurman
winterpret! 4+ | De Fabeltjeskrant &
De Grote Dierenbos-spelen 4+

Zoetermeer

What Will
People Say is
een aangrijpend en ontroerend verhaal over de
complexe relatie tussen
een Pakistaanse vader
en zijn dochter. De zestienjarige
Nisha leidt een dubbelleven. Thuis
is ze de perfecte Pakistaanse dochter, maar als ze uitgaat met haar
vrienden is ze een doorsnee Noorse tiener. Als haar vader haar met
haar vriendje betrapt, stort Nisha’s
wereld in. Haar ouders besluiten
haar te kidnappen en haar onder te
brengen bij familie in Pakistan.
Leo Bankersen schreef in de
Filmkrant dat “de culturele botsing indringend en aangrijpend is.
Dit mede dankzij de realistische
schildering van het milieu en de
voortreffelijke acteurs.” What will
people say kreeg de prijs van de
jongerenjury op Film by the Sea.
What Will People Say is vanaf 18
januari verkrijgbaar op dvd en vod.
Cinemien stelt vijf dvd’s beschik
baar voor lezers van de Filmkrant.

IEDEREEN!
KAN HET

4 Filmtheater Fraterhuis

IFFR.COM

4 Filmtheater De Fabriek

Smallfoot 6+ do 3, vr 4 en zo 6 jan,
15.00 | Superjuffie 8+ ma 24, do 27
en vr 28 dec, 15.00

WHAT WILL PEOPLE SAY

Het is flauw om te
zeggen dat deze
film alles is wat
Ocean’s 8 niet
was. Maar het is
wel waar. McQueen zet alles
wat politiek gevoelig is in als geheim wapen. Lang
geleden dat de
beste vermaakscinema zo actueel, urgent en relevant was.

Zaandam

4 Filmhuis Zevenaar

Lezersacties januari

ier

Opwarmen International
Filmfestival Rotterdam
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HOWARD HUGHES:
INSTABIEL EN MISOGYN MANIPUL ATOR
Het boek Seduction over vliegtuigmagnaat
Howard Hughes speelt zich af in het Hollywood
van Ava Gardner, Jane Russell en Marilyn Monroe.
Toch gaat het ook over het Hollywood van nu:
Karina Longworth schreef een feministische
terugblik op het leven van Hughes die naadloos
aansluit op het #MeToo medialandschap.

Dit even zinderende als informatieve boek
presenteert de
verontrustende
verhalen die zich
verbergen achter
het welgestelde
playboy-imago.

DOOR HUGO EMMERZAEL

Vliegtuigbouwer, filmmaker, studiohoofd en wapenfabrikant. Om hokjes zat de puissant rijke Howard Hughes (1905–1976) niet verlegen. Dankzij
waanzinnige registraties van luchtgevechten bracht
zijn debuutfilm Hell’s Angels (1930) wat meer barok in de Amerikaanse cinema. Met het door hem
geproduceerde Scarface (het origineel uit 1932 van
Howard Hawks) maakte hij de gangster populair.
The Outlaw (1943), zijn tweede (en laatste) speelfilm
als regisseur, was een vroege voorloper van de vele
lowbudget-sexploitation films die in de jaren zestig
door filmprojectoren gierden.
Maar zijn echte leven was boeiender, beweert
filmhistoricus Karina Longworth. Of beter: de levens van de mensen die hij heeft beïnvloed. In Se
duction: Sex, Lies and Stardom in Howard Hughes’s
Hollywood inventariseert zij de twijfelachtige nalatenschap van Hollywoodicoon Hughes. In het even
zinderende als informatieve Seduction presenteert
ze de verontrustende verhalen die zich verbergen
achter het welgestelde imago van Howard Hughes.
Ze opent op toepasselijke wijze: ‘Het was als iets
uit een film.’ En inderdaad, in de grofweg 450 pagina’s die volgen blijkt Seduction vaak stranger than
fiction. We arriveren in Hollywood in de vroege
dagen van de Amerikaanse film, toen het filmvolk
nog uit New York kwam. In deze kersverse gemeenschap verschijnt ook de jonge ondernemer Howard
Hughes. Om op te vallen laat hij zijn kapitaal los op
de stad. Zo wordt Hughes voor een paar decennia
het middelpunt van de aandacht in Hollywood en
werpt hij zijn schaduw over het leven van vele anderen.

PLAYBOY

Ook buiten dit boek actualiseert Longworth als het
ware het oude Hollywood. Met haar populaire podcast You Must Remember This zet ze obscure, bijna
vergeten verhalen om in vermakelijke en informatieve luistersessies. Het boek is een opvolger van een
serie podcastafleveringen met de naam The Many
Loves of Howard Hughes. Daarin vertelde ze over het
leven van een aantal actrices en minnaressen, vrou-

wen die in de schaduw van Hughes stonden. In het
boek gaat ze verder door Hughes’ volledige carrière
te beschrijven.
Conventionele biografieën waren er trouwens al
wel: Empire van Donald L. Barlett en James B. Steele
uit 1979, bijvoorbeeld, en de speelfilm The Aviator
(Martin Scorsese, 2004). Longworth doet iets anders. Seduction staat vooral stil bij hoe Hughes het
leven van anderen heeft beïnvloed. Zo zit in de eerste pagina’s van het boek een lijst van sleutelfiguren
in het leven van Hughes. Het blijken vooral actrices.
Heel veel actrices: groot en klein, superster en nooit
ontdekt, sekssymbool en girl next door, vrouw en
minnares. Namen als Ava Gardner, Jane Russell en
Marilyn Monroe spelen een prominente rol. Allemaal hebben een deel van hun hart, carrière en
toekomst toevertrouwd aan de ‘Amerikaanse playboy’. En de meesten betaalden daar een prijs voor:
#TheyToo.

GERUCHTENMOLEN

Longworth corrigeert dat beeld van de playboy.
Hughes is in haar boek een instabiele en misogyne
manipulator. Een man met de neiging om alles naar
zijn hand te zetten. Een sexual predator die vrouwen strikte voor zijn pr-machine en ze vervolgens
onder surveillance liet wegstoppen in kasten van
huizen, of in financieel minder voorspoedige tijden

in verstikkende hotelkamers. Keer op keer beschrijft
Longworth hoe Hughes een carrière of huwelijksbelofte als lokkertje voor het gezicht van een jonge
actrice houdt. De actrices blijven trouwens altijd
van dezelfde leeftijd, terwijl Hughes met elk nieuw
hoofdstuk ouder wordt.
Het zal niemand echt verbazen maar Longworth
laat zien dat de geschiedenis van seksueel misbruik
in de filmindustrie zo oud is als Hollywood. Weinstein, R. Kelly, Donald Trump: het zijn echo’s van
Hughes. Mannen die vanwege hun macht en geld
wegkomen met seksuele intimidatie of erger. Daar
komt nog iets anders bij: Hollywood is behalve een
verhalenmachine ook vooral een geruchtenmolen
over een industrie die gebaat is bij roddels, schandalen en sappige verhalen. Bovendien is het een industrie die gespecialiseerd is in de manipulatie van verhalen, waarin een gekuist bericht uit de pr-machine
van een filmstudio eindeloos herhaald kan worden.
Ook in 2018. Met dit sterk onderbouwde historische
bronnenonderzoek naar misstanden in het oude
Hollywood pleit Longworth voor net zo’n kritische
blik op het moderne Hollywood.
SEDUCTION SEX, LIES AND STARDOM IN HOWARD
HUGHES’S HOLLYWOOD | KARINA LONGWORTH |
HARPERCOLLINS, 2018 | VERKRIJGBAAR ALS EBOOK,
AUDIOBOEK OF HARDCOVER | € 29.99 
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Thuiskijken
HONDERD JAAR INGMAR BERGMAN

VERBALE EXPLOSIES EN
PIJNLIJKE STILTES

op, zoals in het autobiografische meesterwerk Fanny
en Alexander (1982), maar ook in De stilte (1963),
waarin een moeder meer tijd heeft voor haar erotische avonturen dan voor haar kind (1982).
De frustraties die kinderen op jonge leeftijd oplopen gaan in Bergmans films levenslang mee en
komen vaak op oudere leeftijd tot uitbarsting. Het
beroemdste voorbeeld is Herfstsonate (1978), waarin Liv Ullman een dochter speelt, die haar moeder,
een concertpianist (Ingrid Bergman), eindelijk de
waarheid zegt over hoe zij zich altijd emotioneel
verwaarloosd heeft gevoeld. De intense verbale
explosies en pijnlijke stiltes zijn vintage Bergman.
Dat Herfstsonate in de jaren negentig geparodieerd
werd door onder anderen Arjan Ederveen en Tosca
Niterink en French & Saunders (“De zee is vol dode
lichamen en op de rotsen wacht de dood”), illustreerde de status van Bergman. Hij is geen gewone
filmmaker, maar een categorie op zichzelf, met een
in het collectieve culturele geheugen gebeitelde stijl.

OP DE DIVAN

HERFSTSONATE

De in 2007 overleden Ingmar Bergman zou dit
jaar honderd zijn geworden. Criterion pakt er
groots mee uit en brengt 39 films van de Zweed
uit. Hoe staat het ruim tien jaar na Bergmans
DOOR JOS VAN DER BURG
dood met zijn reputatie?
Je zal een oom als Ingmar Bergman hebben! Die
nodig je liever niet uit op een verjaardagsfeestje.
Als de stemming er net goed in zit, is hij de man die
de sfeer in één klap kan laten omslaan. Zit je net
in een leuk gesprek met iemand, komt Bergman
er quasi-achteloos tussen met een opmerking als
deze: “De werkelijkheid is duivels. Je verbergplek is
niet waterdicht. Het leven druppelt van buiten naar
binnen en je bent gedwongen om erop te reageren.”
Daar heb je hem weer, zie je iedereen denken. Dat
het oom Bergman maar is, wiens gesomber niemand
al te serieus neemt, omdat iedereen weet dat het
goed met hem gaat zolang hij deprimerende opmerkingen kan maken – een beetje zoals veel Nederlanders het geluk vinden in klagen – relativeert het
wel een beetje, maar toch blijft er iets naargeestigs
hangen na zo’n opmerking.
Nee, Bergman is niet iemand die de lachers op
zijn hand krijgt. Zeg vooral ook niet tegen hem dat je
een leuke Hollywoodfilm hebt gezien, want dan krijg
je de wind van voren en barst hij los: “Geen kunst
passeert ons geweten zoals film doet, en gaat direct
naar onze gevoelens, diep beneden in de donkere
kamers van onze zielen.”

Na een avondje Bergmanfilms heb je de neiging
om een touw te zoeken, of op zijn minst voortaan
diep gebogen over straat te gaan, maar altijd met het
besef dat zijn films over diepe menselijke ervaringen
en verlangens gaan. Wie door de somberheid heen
kijkt ziet dat Bergman, die in bijna zestig jaar ruim
60 films maakte en 170 toneelstukken regisseerde,
met zijn werk onderzoekt wat het betekent om mens
in de wereld te zijn. Voor die vraag staat iedereen in
zijn leven en dat maakt de thematiek in Bergmans
werk – liefde, seks, spiritualiteit en dood – universeel en tijdloos.

PARODIE

Thematisch universeel en tijdloos wil niet zeggen
dat alle films van Bergman dat automatisch ook zijn.
Weinig mensen zullen zich in onze tijd nog herkennen in de films waarin personages met religie en God
worstelen, zoals in Als in een donkere spiegel (1961)
en De avondmaalsgasten (1963). Het zijn films die
in de jaren zestig actueel waren, omdat in die tijd de
ontkerkelijking losbarstte en veel gelovigen zich bevrijdden van religieuze dogma’s. Bergman, zoon van
een strenge dominee, was met deze films de juiste
filmmaker op het juiste moment. Tijdlozer zijn zijn
films over huwelijk en gezinsleven. Het gezin is in
Bergmans films voor kinderen geen veilige plek maar
een benauwend oord, waarin ze aan hun lot worden
overgelaten of door autoritaire vaders gekleineerd en
vernederd worden. Het levert vaak pijnlijke scènes

Ook het huwelijk is in Bergmans films geen feest,
maar een bron van onbegrip, spanningen, ontrouw
en verbale oorlogsvoering. Met vijf huwelijken, die
alle tot kinderen leidden – om precies te zijn negen
kinderen bij de vijf vrouwen – was de Zweed een ervaringsdeskundige. Het is veelzeggend dat een man
in Prison (1949) – what’s in a name? – de eerste film
die Bergman schreef én regisseerde, door een slecht
huwelijk tot moord en zelfmoord wordt gedreven.
Maar Bergmans beroemdste huwelijksdrama is de
legendarische tv-serie Scènes uit een huwelijk (1973),
waarin Liv Ullman denkt dat ze gelukkig getrouwd is
tot haar man bekent dat hij al een tijd het bed deelt
met een ander. Scènes uit een huwelijk paste perfect
in de tijdgeest, omdat het traditionele huwelijk in
die tijd onder vuur lag. De zesdelige serie fileert het
instituut huwelijk en beent het tot het bot uit.
Voor films die je fluitend naar huis sturen, moeten we niet bij Bergman zijn, maar wel voor een
messcherpe ontrafeling van menselijk handelen en
denken. Bergman was een freudiaan, die in zijn werk
jeugdtrauma’s en neurosen, meer in het algemeen
alles wat ons drijft, scherp blootlegde. Wie naar zijn
films kijkt, ligt constant bij een psychoanalyticus op
de divan. Dat kan irritant zijn, maar wie zich eraan
overgeeft, ziet geweldig geacteerde films, die tot op
het bot gaan, en krijgt een gratis consult.
CRITERIONS

INGMAR BERGMAN’S CINEMA

BESTAAT UIT 39 FILMS EN EEN 250 PAGINA’S TELLEND
BOEK MET ESSAYS OVER BERGMAN. OVERIGENS IS IN
NEDERLAND OOK NOG STEEDS DE DOOR MOSKWOOD
UITGEGEVEN, 24 FILMS TELLENDE INGMAR BERGMAN
COLLECTIE VERKRIJGBAAR 

FANNY EN ALEXANDER
FILMSCHUUR HAARLEM, 22 DECEMBER
15.00 UUR | JOS VAN DER BURG
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DE TWEE WHITNEYS

Roddelbladendocumentaires over superster
In twee opeenvolgende jaren verschenen
twee documentaires over het leven van
Whitney Houston. De makkelijk te verwarren titels Whitney: Can I Be Me (2017) en
Whitney (2018) wijzen al op het gebrek aan
verschil. Elk van deze twee docu’s heeft een
eigen onthulling, maar ze bieden vooral een
overlap aan informatie.
Nick Broomfield en Kevin Macdonald. Twee
vooraanstaande Britten in de documentaire-

wereld. De meer controversiële Broomfield is
met name bekend door zichzelf in zijn documentaires te plaatsen, en maakte onder meer
Kurt & Courtney (1998) over Kurt Cobain en
Biggie and Tupac (2002) over de vermoorde
rappers the Notorious B.I.G. en Tupac Shakur. De meer degelijke Macdonald won een
Oscar voor beste documentaire voor One
Day in September (1999), over de gijzeling
tijdens de Olympische Zomerspelen van
1972 in München, en maakte met Marley

WHITNEY: CAN I BE ME

(2012) een documentaire over een andere legendarisch muzikant, Bob Marley.
In deze bokswedstrijd op niveau was de
verwachting dat Broomfield als enfant terrible ook in het leven van Whitney Houston de
sleaze and dirt zou opzoeken. Verrassend genoeg blijft zijn Whitney: Can I Be Me? (2017)
opvallend dicht bij Houston zelf, lees: haar
media-optredens. Een enorme stroom aan
archiefbeelden, vermengd met interviews
met familieleden, vrienden en zónder
Broomfield zelf. Wat hij daarin wel doet, is
bij monde van een van haar bodyguards beschuldigend richting de familie wijzen die
inkomstenbron Whitney tot het bittere
einde uitmolk.
Groot verschil met het glossier ogende
Whitney (2018) van Macdonald is dat die de
medewerking en het zogenoemde ‘autorisatie’-stempel van de Houstons zelf kreeg, en
van ex-man Bobby Brown. Daarmee voelt
Macdonalds documentaire als de tegenreactie die de familie wilde belonen met een extra
scoop. Die onthulling over een voorval in
Houstons jeugd is weliswaar een opmerkelijke en zet het verdere verloop van haar leven in een ander perspectief, maar hij is ook
nogal dubieus. Of het nu echt gebeurd is of
niet, het is alsof de ene Whitney-documentaire plagerig naar de andere uithaalt met
‘kijk eens wat ik heb’. Het valse zusje dat
minder verdacht wordt door het meer glamoureuze uiterlijk en de goedkeuring van de
nabestaanden. Het geeft Whitney de wrange
nasmaak van een gevecht tussen roddelbla-

BIRD BOX

Geblinddoekt
in chaos
In het post-apocalyptische Bird Box mag
het kwaad niet in de ogen worden gekeken.
Sandra Bullock speelt de krachtvrouw die
Susanne Biers weinig oorspronkelijke einde-der-tijden-film naar een hoger niveau
tilt.
In de in april verschenen post-apocalyptische horrorfilm A Quiet Place gebruikt een
familie noodgedwongen gebarentaal om te
voorkomen dat ze wordt ontdekt door monsters met hypergevoelige oren. In Bird Box
moet Malorie (Sandra Bullock) voorkomen
dat zij en haar twee jonge kinderen het
kwaad aankijken dat verantwoordelijk is
voor massale zelfmoord onder de wereldbevolking: blinddoeken bieden soelaas. Dankzij dergelijke gimmicks kunnen de zintuigen
– in Bird Box het gehoor; in A Quiet Place het
zicht – flink op de proef worden gesteld in de
door filmmakers voorgespiegelde, akelige
toekomst.
Scenarist Eric Heisserer, die in 2016 furore maakte met het sterke scenario van Ar

BIRD BOX

rival, laat Bird Box net als in het door hem
bewerkte bronmateriaal (Josh Halermans
gelijknamige boek uit 2013) beginnen in de
derde akte en schakelt voortdurend tussen
heden en verleden. Malorie en haar kroost
staan in de openingsscène op het punt in een
bootje te stappen. Zonder zicht navigeert ze
later in de film op een onstuimige rivier

stroomafwaarts naar een mogelijk levensvatbare buitenpost in de wildernis. Onderwijl verleiden kwaadwillende ‘nimfen’ het
gezelschap: “Doe je blinddoek af.”
Vijf jaar eerder zien we de prelude naar de
teloorgang van de wereld, in Los Angeles: de
hoogzwangere Malorie slaat met haar zus op
de vlucht te midden van een suïcidale chaos.

WHITNEY

den, waarbij de familie hier en daar het boetekleed aantrekt om geloofwaardig te blijven.
Is een van de twee dé ultieme Whitney-
docu? Nee. Sterker nog, als er iets ondanks de
verschillende insteek in deze twee documentaires opvalt, is het de enorme gelijkenis. Begin aan een van de twee en de ander is een
herhalingsoefening waarvan het desastreuse
einde sowieso al van tevoren bekend was. Dat
déjà-vu-gevoel is een tragisch lot voor iemand die gestorven is aan een overdosis.
Whitney Houston wordt hier uitgezwaaid
met nog een extra overdosis, maar dan aan
dubbele informatie.
ALEXANDER ZWART

WHITNEY: CAN I BE ME

VERENIGD KONINKRIJK/

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE NICK BROOMFIELD |
105 MINUTEN | TE ZIEN OP NETFLIX EN DVD (TWIN PICS
PERISCOOP FILM)

WHITNEY

VERENIGD KONINKRIJK/VERENIGDE

STATEN, 2018 | REGIE KEVIN MACDONALD | 120
MINUTEN | TE KOOP OF HUUR OP ITUNES 

Uiteindelijk komt Malorie terecht in een villa,
vergezeld door een gemêleerde groep overlevenden (onder wie een misantroop, gespeeld
door John Malkovich). Er wordt, zoals het
genre betaamt, geruzied over de deur opendoen voor vreemden, en over proviand. Later,
wanneer vrijwel iedereen dood of vermist is,
vindt Malorie met Tom (mooie rol van Trevante Rhodes) en de kinderen een idyllische
plek in de natuur, voordat het kwaad opnieuw
in de ogen moet worden gekeken.
De Deense filmmaker Susanne Bier, bekend van indringende dramafilms als In a
Better World (2010), voegt met Bird Box niets
toe aan een toch al platgetreden genre.
Post-apocalyptische horrorfilms als Bird
Box en A Quiet Place vertellen keer op keer
hetzelfde verhaal op min of meer dezelfde
wijze. Ook is het camerawerk in Bird Box
minder dynamisch en losjes dan we van Bier
gewend zijn. Hoewel Bullocks voortreffelijke
acteerwerk wel past bij regiestijl van de
Deense cineast: niet te emotioneel, ietwat
ingehouden, gedecideerd en liefdevol. Weer
heel anders dan in Gravity (2013), waarin
Bullocks personage ook moederziel alleen
haar eigen boontjes moet doppen.
OMAR LARABI

BIRD BOX

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE

SUSANNE BIER | 117 MINUTEN | MET SANDRA BULLOCK,
TREVANTE RHODES EN JOHN MALKOVICH | TE ZIEN
VANAF 21 DECEMBER BIJ NETFLIX 
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DID YOU WONDER
WHO FIRED THE GUN?

‘Zeg hun naam’
Documentairemaker Travis Wilkerson gaat
terug naar Alabama waar zijn grootvader in
1946 een zwarte man vermoordde en nooit
veroordeeld werd.
Het verleden is geen plek waar onderdrukkers graag verblijven. Dus als documentairemaker Travis Wilkerson teruggaat naar Dothan, Alabama om uit te zoeken wat er al die
jaren geleden is gebeurd toen zijn grootvader
S. E. Branch een zwarte man vermoordde,
wordt er vooral veel verzwegen. In zeker opzicht probeert Wilkerson dichter bij de
waarheid te komen. In een ander opzicht is
het precies de onmogelijkheid daarvan die de
film wil laten zien.
Maar niet alleen dat. De winkel waar de
moord plaatshad, de achterafweggetjes en de
verlaten huizen, eigenlijk alles wat Wilkerson voor de camera haalt, ademt een verleden dat niet gezien wil worden. Niet be-

DID YOU WONDER WHO FIRED THE GUN?

noemd wil worden. Hij rijdt traag door het
landschap terwijl zijn sonore stem over gesprekken met getuigen vertelt. Het is een
schuldig landschap, voel je. Heel soms haalt
hij iemand voor de camera.
Kent u een plek waar je voelt dat er iets
ernstigs is gebeurd, vraag hij. Hij voelt het in

de winkel van zijn grootvader. Hij is deel van
deze geschiedenis. Een witte familie, een
zwarte familie, allebei wonen in Alabama,
klinkt het herhaaldelijk. De een van de
moordenaar. De ander van de vermoorde. De
een heeft een keurig graf, de ander een
naamloos graf. De een heeft een geschiede-

nis, met foto’s en herinneringen en home-
movies, de ander is uit de geschiedenis gewist. “Dat is een vrij bondige definitie van
racisme”, zegt Wilkerson. Bill Spann, heette
het slachtoffer. Zeg zijn naam, verschijnt in
beeld. Zeg zijn naam. Wilkerson verbindt die
wrede geschiedenis met recente racistische
moorden. Treyvon Martin. Zeg zijn naam.
Eric Garner. Zeg zijn naam.
Wat duidelijk wordt uit de flarden informatie die Wilkerson weet op te diepen, is dat
zijn grootvader een kwaadaardige man was.
Agressief, misogyn, door en door racistisch.
Maar de kracht van deze intense en persoonlijke zoektocht schuilt in wat op de achtergrond zichtbaar wordt: het systemische
racisme, het verzwijgen daarvan, de onopgeloste moorden, de pijn en de woede die in dit
landschap verborgen liggen, een landschap
waar witte mannen konden doen wat ze wilden en ermee wegkwamen. Ook S.E. Branch
is nooit veroordeeld. Ook niet voor de andere
moorden die hij pleegde.
RONALD ROVERS

DID YOU WONDER WHO FIRED THE GUN?
VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE TRAVIS WILKERSON |
90 MINUTEN | TE ZIEN OP DVD, ITUNES EN AMAZON
PRIME 

LEIBELEI & LOLA MONTEZ

Ophüls behoudt zijn
waardigheid
Twee in ere herstelde films van Max Ophüls
verschijnen op cinefiel dvd-label Edition
Filmmuseum. Met hun bitterzoete,
kritische verhalen en de meesterlijke regie
resoneren Leibelei (1933) en Lola Montez
(1955) nog steeds.
Het dvd-label Edition Filmmuseum bestaat
al ruim tien jaar maar is onder cinefielen ten
onrechte niet zo bekend als Criterion, Arrow
of Masters of Cinema. Het label is een samenwerkingsverband tussen Europese –
vooral Duitse – filmmusea en heeft inmiddels meer dan 100 dvd’s uitgebracht.
Daaronder veel Duitse films, waaronder
films van Alexander Kluge, maar ook van de
Amerikaanse experimentele filmmaker James Benning en stille films van Vertov.
Uitgave 99 van Edition Filmmuseum tekent hun kwaliteitsaanpak. De dubbel-dvd
huisvest twee films, een documentaire uit
1990 over Max Ophüls en verhelderende extra’s. Een van de dvd’s bevat een cd-rom met
boeiend beeld- en tekstmateriaal. De drie
films zijn Engels ondertiteld.
De recente uitgave betreft het prachtige
melodrama Liebelei (met een mooie rol van
Romy Schneiders moeder Magda) en Lola
Montez (1955), twee films van de in Duitsland
geboren regisseur Max Ophüls. De Joodse
Ophüls vluchtte een maand na het voltooien
van Liebelei (1933) naar Frankrijk, om via
Nederland, waar hij Komedie om geld (1936)
draaide, en Italië uiteindelijk terecht te komen in Hollywood. Na de Tweede Wereldoorlog keerde hij terug naar Frankrijk, waar

hij begin jaren vijftig de bitterzoete films La
ronde, Le plaisir en Madame de… maakte.
Lola Montez was zijn laatste film, hij stierf in
1956.
De prestigieuze internationale coproductie
Lola Montez gaf Ophüls de kans om in kleur
en in CinemaScope-formaat te draaien. Van
de film bestaan drie taalversies: Frans, Duits
en Engels. Op deze dvd staat de Duitse versie,
die al in 2002 werd gerestaureerd door Filmmuseum München. Rechtenkwesties verhinderden een eerdere uitbreng. In de tussentijd
brachten Criterion en Second Sight de gerestaureerde Franse versie uit (gespeld als Lola
Montès), nu is er dus keuze.
Een door restaurateur Stefan Drössler samengestelde vergelijking laat de verschillen
zien tussen de door hem in ere herstelde premièreversie en latere, desastreus ingekorte
en anderszins verbasterde versies. Ophüls
stond bekend om zijn elegant vloeiende
lange takes, Lola Montez bevat er enkele
fraaie staaltjes van, maar deze werden in paniek over de slechte ontvangst vlak na de
première bruut kapot gesneden.
De indertijd geflopte film is een meesterwerk dat anno 2018 misschien nog wel sterker resoneert. Ophüls voert de tragische titelheldin Lola Montez (Martine Carol) op als
circusact, met letterlijk de vrouw als spektakel. Voor 25 cent mag het publiek haar impertinente vragen stellen over haar vermeend scandaleuze verleden, zo was de
courtisane de minnaar van zowel Franz Liszt
als koning Ludwig I. Na afloop kan iedereen
voor 1 dollar haar hand schudden. De oprui-

LOLA MONTEZ

ende aanprijzingen van de stalmeester (Peter
Ustinov) staan in contrast met flashbacks die
laten zien hoe haar leven echt verliep. Maar
het sensatiebeluste publiek (inclusief de
filmkijker?) verkiest de mythe die haar presenteert als geslepen vrouw, niet als slachtoffer van haar sluwe moeder of zelfzuchtige
mannen. Zij bestaat slechts als product ter
exploitatie. Toch behoudt zij haar waardig-

heid, dixit Liszt: “Je geeft je lichaam, maar je
houdt je ziel.”
ANDRÉ WAARDENBURG

LIEBELEI & LOLA MONTEZ

DUITSLAND,

1933 & 1955 | REGIE MAX OPHÜLS | 88 & 116 MINUTEN |
TE ZIEN OP DVD (EDITION FILMMUSEUM, 2 DVD’S, 2018,
€ 29,95) | KOMEDIE OM GELD IS GRATIS TE ZIEN OP
EYEFILM.NL 
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Peperstraat 10,
1011 TL Amsterdam
13 november 2018,
10.09 uur
Een molotovcocktail spat uit elkaar tegen de
voorruit van een ME-busje dat als een gewond beest, op zijn kant, op de Peperbrug in
de Amsterdamse buurt Rapenburg ligt. In
het busje klinkt geschreeuw en gestommel,
maar er gebeurt niks. “Cut!” roept de opnameleider, Arne Toonen komt overeind uit
zijn regiestoel (‘Dik Trom’ staat er op de
achterkant) en loopt naar het busje. De achterdeur klemt.
Onder de rook van de Montelbaanstoren
werkt Toonen aan Baantjer het begin. Het is
een zogenoemde reboot, twaalf jaar na de
laatste reeks van de politieserie Baantjer, als
prelude op een nieuwe achtdelige serie die
achtereenvolgens door Videoland en RTL4
wordt uitgezonden. Het idee is van Peter en
Thijs Römer, de zoon en kleinzoon van acteur Piet Römer (1928-2012).
“Baantjer was in 2000 een van mijn eerste
klussen” zegt Toonen. “Ik was camera-assistent. De Cock vloekt nog steeds niet, hij
draagt geen wapen en hij zal nooit vreemdgaan; wat dat betreft verandert er niets,
maar mijn versie gaat er wel anders uitzien,”
zegt hij, terwijl hij op zijn telefoon naar beelden zoekt die een dag eerder zijn geschoten:
met ME’ers te paard en enorme hoeveelheden krakende figuranten. “Het wordt wat
meer Drive en True Detective.”
In Toonens film en serie is rechercheur De
Cock met cee-oo-cee-kaa, de fameuze creatie van misdaadschrijver Appie Baantjer, nog
een groentje. In de roerige jaren 80 wordt hij
gestationeerd in het politiestation op de
rauwe Warmoesstraat. Samen met zijn
nieuwe partner Tonnie Montijn, die nauwe
banden onderhoudt met de penoze, stuit De
Cock op een moordzaak die leidt naar een

V.L.N.R. CAMERAMAN JEROEN DE BRUIN EN CAMERA-ASSISTENT
STEPHAN POLMAN, ME’ER MARCO ERADUS, WALDEMAR TORENSTRA
(DE COCK) EN TYGO GERNANDT (MONTIJN) EN, OP DE RUG GEZIEN,
REGISSEUR ARNE TOONEN

mogelijke aanslag tijdens de kroning van
prinses Beatrix. De Cock (Waldemar Torenstra) en Montijn (Tygo Gernandt) moeten
alles op alles zetten om een drama op de kroningsdag te voorkomen.
Als de klemmende deur is gefixt met een
stukje ducttape nemen Torenstra en Gernandt weer plaats in het gekantelde busje,
samen met Marco Eradus, een echte ME’er
die een gewonde ME’er speelt; hij wordt ook
geraadpleegd bij vragen over de gang van zaken bij de ME. De Peperstraat is deels opengebroken, overal liggen barricades en nepstenen. Aan de gevels van de belendende
panden hangen spandoeken (‘Geen woning
geen kroning’), op de grond liggen kriskras
wat borden van de demonstranten (‘Leegstand en verkrotting is een misdaad!’).
Op de brug staan tal van lampen en een
enorm wit scherm. Twee ME’ers met nepbloed op hun gezicht zitten tegen een witte
VW-politieauto een boterham te eten. Vijf
andere ME’ers worden gesommeerd weer in

slagorde achter het gekantelde busje te gaan
staan. Helemaal voorin zitten cameraman
Jeroen de Bruin en zijn assistent opgevouwen. Buiten beeld zit Harry Wiessenhaan,
met een hand aan de knop van een gasfles,
waarmee hij de steekvlam creëert die door de
molotovcocktail wordt veroorzaakt.
“Opstarten!” roept de opnameleider.
Wiessenhaan maakt nog een steekvlam, het
rookkanon gaat aan en er komt ook rook uit
het busje. “En actie!” In het busje klinkt opnieuw geschreeuw en gestommel, maar de
deur gaat weer niet open. “We zijn gestopt!”
zegt de opnameleider. De deur wordt van
buitenaf opengemaakt, twee productiemedewerkers rommelen nog wat met het slot,
Toonen maakt van de gelegenheid gebruik
om nog even met Torenstra en Gernandt te
overleggen.
Bij de volgende take gaan de deuren wel
open en stormen De Cock en Montijn samen
met de gewonde ME’er naar buiten. “Heel
goed!” zegt Toonen. Torenstra wijst naar zijn

broek. “Ehhh, kleding”, zegt hij beteuterd; hij
is uit zijn broek gescheurd. Toonen, lachend:
“Jongens, hebben we nog een andere
broek?!”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

BAANTJER HET BEGIN

NEDERLAND/BELGIË,

2019 | SCENARIO THIJS RÖMER, WILLEM BOSCH, CARL
JOOS | REGIE ARNE TOONEN | PRODUCENT RACHEL VAN
BOMMEL, MILLSTREET FILMS | IN COPRODUCTIE MET
HILDE DELAERE, FBO | LINE PRODUCER BERRY VAN
ZWIETEN | CAMERA JEROEN DE BRUIN | GELUID MARTEN
NEGENMAN | MONTAGE MARC BECHTOLD | PRODUCTION
DESIGN KURT LOYENS | ART DIRECTION MARIEKE
WINTERS | KLEDING MARION BOOT, EVELIEN KLEIN
GEBBINK| MAKE UP EN HAAR MARLEEN HOLTHUIS | MET
WALDEMAR TORENSTRA, TYGO GERNANDT, LISA SMIT,
ROBERT DE HOOG, FEDJA VAN HUÊT, RUBEN VAN DER
MEER, JELKA VAN HOUTEN, RYANNE VAN DORST |
KLEUR, CA. 120 MIN | OMROEP RTL | DISTRIBUTIE
PARADISO FILMED ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 18
APRIL 2019 

Volgende maand CAPHARNÄUM  DONBASS
DE FILMKRANT #417

VERSCHIJNT OP WOENSDAG 16 JANUARI 2019

CLIMAX AT ETERNITY’S GATE IF BEALE STREET
COULD TALK VOX LUX BLAZE
WERK OHNE AUTOR GREEN BOOK NO DATE,
NO SIGNATURE CONTINUER DOUBLES VIES
CAN YOU EVER FORGIVE ME STYX DAS SCHWEIGENDE HET WONDER VAN LE PETIT PRINCE
GLASS MARY QUEEN
KLASSENZIMMER I DREAM IN ANOTHER LANGUAGE RETROSPEKT
OF SCOTS NOBODY’S FOOL CORGI
KABUL, CITY IN THE WIND SERENITY L’HOMME FIDÈLE THE HATE U GIVE INSTANT FAMILY

Twee klassiekers vanaf de kerstvakantie in Eye

3gth

“FRAAI UITGEWERKTE GESCHIEDSCHRIJVING”
~ SCREEN INTERNATIONAL

A FILM BY OSCAR® NOMINATED DIRECTOR CHRISTIAN FREI CO-DIRECTED BY MAXIM ARBUGAEV
WINNER

WINNER

BEST FILM – JURYPRIJS
FILM BY THE SEA
VLISSINGEN

PUBLIEKSFAVORIET
FILM BY THE SEA
VLISSINGEN

DAS SCHWEIGENDE
KLASSENZIMMER
EEN FILM VAN

Something big is coming.
Bigger than a mammoth.
Much bigger…

LARS KRAUME

VANAF 17 JANUARI TE ZIEN
www.artifilm.nl

3gadt

VANAF 10 JANUARI IN DE FILMTHEATERS EN OP PICL

1

LOS VERSOS
del olvido
H O U S E O N F I R E, E N D O R P H I N E P R O D U C T I O N, L E M M I N G F I L M & Q U I J O T E R A M P A N T E P R E S E N T

by Alireza Khatami

vanaf donderdag 3 januari te zien in:
ALKMAAR, Filmhuis • AMERSFOORT, Lieve Vrouw • AMSTERDAM, Rialto • AMSTERDAM, Soho
House • AMSTERDAM, Eye • APELDOORN, Gigant • ARHNEM, Focus • BREDA, Chassé
• BUSSUM, Filmhuis • DEN BOSCH, Verkadefabriek • DEN HAAG, Filmhuis • DEVENTER,
Filmhuis De Keizer • EINDHOVEN, Natlab • GOUDA, Filmhuis vanaf 10 januari • HAARLEM,
Filmschuur • HILVERSUM,Filmtheater • MAASTRICHT,Lumière • NIJMEGEN,Lux • ROTTERDAM,
LantarenVenster • TILBURG, Cinecitta • ZUTPHEN, Luxor • ZWOLLE, Fraterhuis

D I S T R I B U T I O N

