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SACHA POLAK OPENT HET IFFR MET DIRTY GOD LEVEN NA EEN ZOUTZUURAANVAL VOX LUX NATALIE
PORTMAN ALS ELECTROPOPDIVA CAPHARNAÜM OVERLEVEN IN DE SLOPPEN VAN BEIROET RADU JUDE
OVER I DO NOT CARE IF WE DO GO DOWN IN HISTORY AS BARBARIANS ‘IK TWIJFEL AAN POLITIEKE FILM’
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GASPARD
OP HET
NOÉ’S
IFFR:
DANCE, PARANOIA EN LSD-SPIKED
SANGRIA

In première op IFFR

DONbASS
A film by sergei

loznitsa

Vanaf 7 februari in de bioscoop

HIGH LIFE
A film by CLAIRE

DENIS

Vanaf 14 maart in de bioscoop

LETO

A film by kirill

serebrennikov

Vanaf 18 april in de bioscoop
www.imaginefilm.nl
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REDACTIONEEL
Kijk je als je naar VR kijkt (of beter als je ín een
virtuele werkelijkheid bent) eigenlijk náár die
wereld of er doorheen? En als je ergens doorheen kijkt, waar kijk je dan eigenlijk doorheen?
Anders dan die bril? Ik moest daaraan denken
bij Tsai Ming-liangs VR-film The Deserted
(momenteel te zien in EYE en meer daarover op
filmkrant.nl). Bij de meeste VR-werken ervaar je
heel sterk het gevoel van omslotenheid. Er is
een piepkleine ruimte tussen het schermpje in
je headset en je ogen: de wereld die in die feedbackloop ontstaat kan eindeloos groot lijken,
maar is altijd begrensd. En terwijl je het gevoel
hebt dat je om je heen kijkt, vergeet je alles om
je heen. Waardoor je eigenlijk naar binnen kijkt.
The Deserted is een echte Tsai-film. Slow VR.
We worden meegenomen naar een aantal ruimtes in een vervallen huis waar Tsai’s vaste
acteur Lee Kang-sheng in een lucide staat tussen droom en koorts wordt bezocht door spookverschijningen die net als hij gevangen zijn tussen tijd en materialiteit. Je kunt erover nadenken. Maar je kunt er ook gewoon naar kijken.
Wat een andere vorm van denken is. Het is wonderschoon. Je zit in de film. Tsai zei in EYE:
“Dichterbij mijn ogen kun je niet komen.”
Meer dan bij elke VR-ervaring dan ook ontstaat bij The Deserted echter het gevoel niet
alleen in die wereld te zijn, maar ook dat je daar
alleen maar kunt komen door ergens doorheen,
voorbij te kijken. Het beeld in de bril sluit je niet
in, maar keert die wereld binnenstebuiten. Het
kleine wordt groot. Maar waar kijk je doorheen?
Je kijkt niet alleen door de ogen van de maker. Je
kijkt als het ware ook voorbij je eigen ogen. Alsof
het zien aan het kijken voorafgaat. Alsof binnen
buiten wordt. Ga zelf maar kijken, dan zul je het
zien.
Maar eigenlijk wilde ik het over bijen hebben.
Zo af en toe als ik in Utrecht in het Louis Hartlooper of het Springhaver naar de film ga, krijg
ik een zakje bloemenzaadjes bij mijn kaartje. Als
de lente komt, strooi ik het ergens uit. En zo
wordt ook de wereld buiten de bioscoop weer
een beetje mooier. De Utrechtse bioscopen
delen die zakjes echter niet uit omwille van de
schoonheid, maar omwille van de bijen. En ik
vind dat niet alleen een sympathiek initiatief,
maar ook inspirerend. Het heeft iets bescheidens: als je het niet voor de bijen doet, dan toch
minstens voor de bloemen. En als je niet van
bloemen houdt, dan maak je toch iemand
anders blij met die zaadjes?
Je kunt het ook nuchterder bekijken. Wereldwijd gaat het slecht met de bijen, met een
bestuivingscrisis met desastreuze gevolgen
voor de voedselproductie tot gevolg.
Die bloemenzaadjes zijn dus een permanente
wake-up call.
Maar ze symboliseren ook iets groters.
Namelijk dat we kleine dingen moeten blijven
doen.



DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

“ALS JE DIE LITTEKENS EENMAAL HEBT GEZIEN,
KUN JE NAAR DE MENS KIJKEN.”
SACHA POLAK OVER IFFR-OPENINGSFILM
DIRTY GODS 4 16
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Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang The Children Act op
dvd.

Als u nu een jaarabonnement neemt, dan
ontvangt u niet alleen een jaar lang de
Filmkrant, maar als welkomstgeschenk ook
de verfilming van Ian McEwans roman The
Children Act op dvd. Bent u al abonnee maar
brengt u een nieuwe abonnee aan? Dan
ontvangt u allebei het welkomstgeschenk.*
Fiona Maye (Emma Thompson) is rechter bij het
hooggerechtshof, waar ze bekendstaat om haar
weloverwogen uitspraken in complexe familierechtzaken. Terwijl haar huwelijk met Jack
(Stanley Tucci) dreigt te bezwijken onder de toewijding voor haar vak, stort Fiona zich op een ingewikkelde zaak.
‘Door het rechtbankdrama The Children Act
stroomt een religieus thema’, schreef Alexander
Zwart in de Filmkrant. ‘Enerzijds een jonge terminaal zieke Jehova’s getuige die een bloedtransfusie weigert. Anderzijds de kinderrechter
die als een God moet oordelen of dit rechtvaardig is. Dit morele dilemma pakt interessant uit
in de solide regie van oudgediende Richard Eyre
(Iris; Notes on a Scandal). In een simpele lezing
kan The Children Act gezien worden als een film
over een workaholic, maar in feite draait het om
de last van een God zijn.”
*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 27 februari, met dank aan Cinéart.

CAPHARNAÜM
Grofgebekt en engelachtig 4 10

THE THINKING VIDEO
ESSAY
#25
MACHINE
filmkrant.nl

BRIEF AAN AUSTRALIË | Slechts vier minuten van Park

Chan-wooks Sympathy for Lady Vengeance (2005) spelen
zich af, en werden gefilmd, in Australië. Maar deze vier minuten roepen een compleet beeld op van het land, haar
(witte) bevolking en cultuur. Van het antipodische ‘Oz’ als
een eeuwig Onderstebovenland tot de levenslange dronken
kinderachtigheid van de inwoners: alles is aanwezig. Waar
haalde Park zijn beelden?
CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN
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NIET TE MISSEN
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Climax 4 6
2 Vox Lux 4 36
3 If Beale Street Could Talk 4 41
4 Donbass 4 12
5 I Dream in Another Language 4 38

IFFR 2019

4 16 Sacha Polak over

openingsfilm Dirty God
Vrouwen op een missie
4 17 Tips van de redactie 4 18 Blackout Zwarte gaten in
het geheugen 4 20 Laboratory of Unseen Beauty Het laboratorium van ongeziene schoonheid van Jean-Luc Godard
of de nachtmerrie van de cinema tussen déjà-vu en jamais-
vu 4 24 Rabbit Hole Memes zijn de taal van internet
4 27 Charlotte Pryce Mysteries van de materie 4 28 The
Spying Thing Hallo spionagemaatschappij 4 30 Soul in
the Eye Cinema moet weer hongerig worden

EXTRA’S
Het beste aan dvd’s was dat er meer op kon dan
alleen de film. Via een tergend traag reagerend
menu kon je met de pijltjestoetsen van je
afstandsbediening bladeren door allerlei extra’s.
Interviews met acteurs en andere crewleden,
commentaar van de regisseurs, scènes die de
montage niet haalden, bloopers en behind-thescenes filmpjes. Met een beetje geluk bevatte je
dvd de film en de hele wereld erachter.
In het Netflix-tijdperk is dit in het slop
geraakt. De streamingdienst kapt de aftiteling
zo snel mogelijk af om je direct een volgende
film of serie voor te schotelen die automatisch
start. Het bedrijf doet geen enkele poging je te
verleiden om langer in de wereld van de film te
blijven hangen. En bijvoorbeeld te ontdekken
hoe hij gemaakt is.
Bij één recente megaproductie is dat extra
jammer. Mowgli: legend of the jungle is een
nieuwe incarnatie van Jungle Book. Het verhaal
kent iedereen nog van de Disney-tekenfilm. De
Britse regisseur Andy Serkis, bekend als de
acteur die Gollem speelde in The Lord of de
Rings, creëerde een volwassen verfilming zonder
liedjes en dansjes. Serkis is de meester op het
gebied van performance capture: het omzetten
van acteerprestaties naar digitale animaties.

HUMANS OF FILM
AMSTERDAM

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

IF BEALE STREET COULD TALK

4 41

RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel
4 4 The Thinking
Machine 4 5 Niet te
missen 4 5 Humans of Film Amsterdam 4 5 Het nieuwe
kijken Ebele Wybenga over extra’s 4 Typex reist af naar
het IFFR 4 38 Kort Alle andere films 4 46 Agenda en evenementen 4 52 Filmsterren 4 54 Thuiskijken True Detec
tive, Piercing, Bandersnatch, Pioneers: First Women Film
makers 4 58 Actie! Op de set van Shit Happens

INTERVIEWS

4 6 Gaspar Noé

over Climax ‘Ik
ben minder bang
voor de dood’ 4 10 Nadine Labaki over Capharnaüm ‘Kunst
kan iets veranderen’ 4 12 Sergei Loznitsa over Donbass
De diepste bodem van de hel 4 14 Esther Rots over Retro
spekt ‘Het werkt pas als alle stukjes op elkaar vallen’
4 33 Wolfgang Fischer over Styx ‘‘Vreemd, geld is internationaal maar mensen zijn dat niet’ 4 34 Florian Henckel
von Donnersmarck over Werk ohne Autor ‘Ik geloof in de
waarachtigheid van fictie’ 4 35 Joachim Lafosse over
Continuer ‘Wil je wel alles weten over je moeder?’

RECENSIES

4 7 Climax Opzwe-

“Ik zag The Seventh Sign (1988) toen ik jonger was, met Demi
Moore in de hoofdrol. Het is grappig, want toen ik de film een
jaar geleden opnieuw bekeek, dacht ik bij mezelf: wat een
oninteressante film met slechte special-effects, maar toendertijd beïnvloedde het me. Ik was me van een heleboel dingen nog niet bewust want ik groeide op in een zeer religieus
gezin. Het verhaal gaat over een zwangere vrouw die achtervolgd wordt door dromen, een mysterieuze persoon die bij
haar komt wonen en vreemde gebeurtenissen die kunnen
leiden tot het einde van de mensheid. Dit alles vertelde me
dat er meer is. Dit Bijbelse verhaal deed me beseffen dat niet
iedereen dezelfde religie heeft en dat niet iedereen in een god
gelooft. Het deed me dingen onderzoeken zoals de natuurwetten, het vrijdenken, en zelfs complottheorieën. Het was
in feite een keerpunt in mijn leven en mijn eigen bewustzijn.
Niet iedereen heeft me altijd gesteund. Ze dachten waarschijnlijk dat ik er na een tijdje wel uit zou komen. Maar sinds
ik op mezelf woon, ben ik in staat geweest om dichter tot mezelf te komen en onderneem ik dingen op basis van wat ik zelf
voel. Mijn intuïtie is mijn religie. Ik leef niet alleen als een individu. Ik begrijp volkomen dat alle mensen contact met elkaar moeten houden en dat we elkaar nodig hebben, maar ik
luister beslist naar mijn eigen gevoelens. Ik sta niet toe dat ze
worden geleid door een collectief dat me probeert te vertellen dat ze de dingen op een bepaalde manier doen en dat ik
daarom hun wegen moet volgen.”

FEARGAL AGARD

pend en schaamteloos banaal
4 10 Doubles vies Babbelen over boeken 4 11 Capharnaüm
Grofgebekt en engelachtig 4 13 Donbass Het volk leeft in
donkere kamers 4 15 Retrospekt Labyrintisch psychologisch drama 4 36 Vox lux De verblindende kracht van fictie
4 38 Can You Ever Forgive Me? De scherpe bochten van het
bestaan 4 39 Das schweigende Klassenzimmer Jong in de
DDR Blaze Opbranden zonder te stralen 4 40 Green Book
Pijnlijk kortzichtig Kabul, City in the Wind Zorgen voor een
onmogelijke boom 4 41 If Beale Street Could Talk Eindelijk
een geweldige James Baldwin-verfilming Mary Queen of
Scots Ook koninginnen hebben een glazen plafond 4 43 At
Eternity’s Gate De schilder die niet anders kon Het wonder
van Le petit prince De wereldtaal van een prinsje 4 44 Tea
With the Dames Theatermijmeringen Goede buren Detectives van de eenzaamheid 4 45 No date, No Signature Van
autoweg naar levenspad Un amour impossible Kroniek van
getekende levens
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MOWGLI: LEGEND OF THE JUNGLE

HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM

Ik keek Mowgli zonder te weten dat Bagheera
de panter eigenlijk een grommende Christian
Bale op handen en voeten is. Of dat Baloe de
beer gespeeld wordt door Andy Serkis zelf. Achter Kaa de python schuilt het gezicht en de
stem van Kate Winslet. Alle dieren in de film
hebben een snuit die net wat spitser is dan je
van de natuur gewend bent. Blijkbaar was het
makkelijker om hier menselijke emoties op te
projecteren. Mijn overheersende gedachte tijdens het kijken was: hoe hebben ze dit geflikt?
YouTube bood uitkomst. Ik heb aansluitend
op de film minstens even lang gekeken naar
behind-the-scenes filmpjes waarin de technieken worden onthuld en interviews met de cast
over hoe je geloofwaardig beweegt als wolf of
slang. Vanity Fair heeft bijvoorbeeld een geweldige video waarin Serkis frame voor frame vertelt hoe ze het hebben aangepakt. Zonder zulke
behind-the-scenes extra’s is een film als
Mowgli maar half zo leuk.
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GASPAR NOÉ OVER CLIMAX

Gaspar Noé is de canalisateur
van rauwe energie. De hallucinante trip van Climax is een
verkenning van het mooiste en
het laagste waar de mens toe in
staat is. ‘Creatie en destructie
RONALD ROVERS
gaan samen.’		
De films van Gaspar Noé zijn altijd extreem. Soms zijn
ze wreed. Climax, in mei de winnaar van de Quinzaine des Réalisateurs in Cannes, is allebei: het is
letterlijk een uitzinnige en weergaloze danse macabre,
een trip naar het einde van de nacht, een dionysische
wervelwind van hormonen. De film kan een metafoor
zijn voor de tomeloze energie die je voelt als je nog net
geen twintig bent en die energie alle kanten op kan
gaan. Drugs en drank werken hier als kerosine voor de
groep jongeren die in een verlaten sportzaal samenkomen en ontdekken dat ze er niet meer uit kunnen.
Maar zijn het de drank en de drugs die deze eindeloze
nacht laten ontsporen? Of zijn het de krachten die ze
in zich dragen?
We spreken Noé met een handjevol journalisten in
Cannes, waar hij zoals altijd mompelt en de helft van
de tijd niet te verstaan is.
Hoe bevrijdend was deze manier van werken: de film in zo’n
korte tijd maken? “Ik heb geen zin meer om films hele-

maal te plannen. Ik hou van improvisatie. Sommige
mensen houden ervan om hun leven te plannen. Ik ben
het tegenovergestelde. Het idee dat je een film in twee
weken opneemt, daar word ik opgewonden van.”

Is er iets tijdens het maken van Love gebeurd, waardoor u
nu zo wilt werken? “Nee, nee, nee. Het is gewoon een

evolutie. Vroeger plande ik alles. Maar hoe meer vrij-

‘IK BEN MINDER
BANG VOOR DE DOOD’
heid ik mezelf en de acteurs gaf, hoe blijer ik werd. Ik
wil niet precies beslissen waar de camera moet staan
en welke compositie ik wil hebben. De beslissingen die
ik in de haast neem, zijn altijd de beste. Nu wist de
crew tot op het laatste moment niet wat we die dag
zouden gaan doen. En we draaiden lange dagen want
de acteurs werden beter als ze uitgeput raakten.”
Geldt dat ook voor de publiciteit? Niemand wist tot op het
laatste moment waar de film over zou gaan. “Precies. We

wilden dat mensen absoluut verrast zouden worden.
Ik was ook zwaar pissed off dat een of andere Belgische
club ergens een korte synopsis publiceerde om geld
voor distributie of zoiets los te krijgen.”

Na de première zei u dat de film niet over drugs gaat. Ook al
is het één lange hysterische drugstrip. “Nee, nou ja, ik

heb allerlei psychedelische ervaringen uitgeprobeerd.
De research voor Enter the Void heeft vijftien jaar geduurd en ik heb ervan genoten. De gekste collectieve
ervaring had ik toen ik op een dag in een sjamanistische sessie zat in Parijs. We namen ayahuasca, een
combinatie van twee Peruviaanse planten, waarvan ik
begreep dat je een kans van 99 procent hebt dat je een
slechte trip krijgt. Nachtmerrieachtige shit. Iedereen
in de kamer had een slechte trip en sommigen hadden
zelfmoordneigingen. Zelf dacht ik dat ik op de Titanic
zat. Iemand belde de politie maar die dacht dat het een
of andere idioot was, dus die kwam gelukkig niet.

Maar wat hebt u eruit meegenomen naar de film? Verhoogt
zoiets de creativiteit? “Die visioenen of gedachten

wijken wel heel erg af van de dingen die normaal door
je hoofd gaan. Het voelde alsof ik bezeten was door een
of andere buitenaardse levensvorm. Je verliest de controle. Soms weet je echt niet meer wie je bent. Maar
als je terugkomt op aarde voel je je blij en gelukkig.
Omdat je je angsten kwijt bent. Je begrijpt dat alles een
spel is.”
De personages in de film hebben iets bohemiens. Ik moest
voortdurend aan de fotografie van Nan Goldin denken.

“Dat weet ik niet. Ik weet wel dat de film aan het eind
bijna als een voodootrance voelt.”

De film vindt plaats in 1995 maar tegenwoordig zijn we
geneigd om in elke film een sociale metafoor te zien. Waar
staat uw film voor? “Vijftig jaar geleden dacht niemand

dat IS mogelijk was: een club met middeleeuwse ideeën maar wel met de technologie van de 21e eeuw om
promotionele snuff films te maken. Er was een gast,
meen ik, die digitale effecten in de VS deed, die zich bij
IS heeft aangesloten en een Kubrick van de hel is geworden. Creatie en destructie gaan samen. De eerste
helft van mijn film gaat over hoe fantastisch een collectiviteit kan zijn. De tweede helft gaat over hoe verschrikkelijk een collectiviteit kan zijn.”

Hebt u overwogen om hier 3D voor te gebruiken? Zodat het
nog intenser werd? “Nee, nee, nee. De camera’s zijn

veel te zwaar. En het probleem met 3D is dat de technologie die je gebruikt zo snel achterhaald raakt. Plus:
bij Love zag slechts één procent de film waarschijnlijk
echt in 3D. De meeste mensen zagen ’m op hun laptop
dus dat is nogal wat energie die je erin moet stoppen
voor een kleine groep mensen.”

U bent altijd beschreven als een rebel. “Ik weet gewoon

van welke regisseurs ik houd. Fassbinder, Pasolini,
Buñuel, Todd Solonz, Lars von Trier. Dat zijn de makers van films waar ik van geniet. Macho rebellen misschien, maar daar hou ik van. Ik wil niet provoceren, ik
wil gewoon scènes maken waar ik van houd.”

Dus u zag vanochtend [in Cannes] The House That Jack
Built? “Die was zo grappig. Zelfs als die kinderen ver-

moord worden. Ik moest echt de hele tijd lachen. Het
was net zo grappig als een film van Todd Solonz. Zo
speels! Het einde is ongelofelijk. Echt de meest lichtvoetige film die Von Trier ooit gemaakt heeft. Wel vol
geweld, maar ook vol humor. Want het is natuurlijk
een film over hem, niet over een seriemoordenaar.”

Maar over dat rebelse. Uw films hebben een grote energie.
Altijd gehad ook. Hoe voelt het dat u inmiddels over de vijftig bent? “Ik heb meer geld dan toen ik twintig was dus

Hoe kwam u op het idee om lange shots te gebruiken? “Ik

ik kan meer drinken en feesten. Ik ben minder bang
voor de dood ook.”

Waarom die audities in het begin van de film? “Ik had het
idee dat ik een fake auditie zou doen. Ik zei alleen:
denk eraan dat de film in 1995 speelt. Dus praat over
muziek of dans als je wilt. Maar praat niet over iets

Waardoor? “Mijn moeder is in mijn armen gestorven
en we waren allemaal opgelucht dat ze ging. Dat was
waarschijnlijk een van de zoetste momenten van mijn
leven. Ik zie dat het soms gewoon goed is dat je sterft
in plaats van in een slepend drama terecht te komen.
Ze leed aan epilepsie zonder de aanvallen. Haar brein
verkeerde in een constante staat van angst. Plus: ik
heb de dingen gedaan die ik wilde doen. Als je tevreden bent over je leven hoef je niet zo bang te zijn voor
de dood.” 

was verschrikkelijk onder de indruk van die Duitse
film Victoria, die dat meisje in één take door een hele
nacht volgt. Mijn god, dacht ik, hoe hebben ze dat gedaan? Er zijn er meer. Sokoerov heeft zich twee jaar
moeten voorbereiden om Russian Ark in de Hermitage
te kunnen filmen.”

GASPAR NOÉ

wat na 1995 is gebeurd. Die beelden heb ik gebruikt
om de film mee te openen.”
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‘Creatie en
destructie gaan
samen. De eerste
helft van mijn
film gaat over
hoe fantastisch
een collectiviteit
kan zijn.
De tweede helft
gaat over hoe
verschrikkelijk
een collectiviteit
kan zijn’
CLIMAX

FILMSCHUUR HAARLEM,

2 FEBRUARI 16.45 UUR, GERLINDA
HEYWEGEN

CLIMAX

Opzwepend en
schaamteloos
banaal
Wervelend, desoriënterend en bedwelmend: de nieuwe Gaspar Noé voldoet qua
filmisch spektakel aan alle verwachtingen.
Naar de zin ervan moet je niet zoeken, maar
wie vertelt dat aan de maker?
De geboortegrond van cinema is de kermis,
en Gaspar Noé voert hem naar die oorsprong
terug. Of dat goed is of slecht, dat hangt er
maar net vanaf wat je van film verlangt. Duizelende beweging, een hypnotiserend gebruik van licht en de ontsluiting van een domein waar remmingen niet lijken te bestaan

zijn al sinds zijn speelfilmdebuut Seul contre
tous Noé’s handelsmerk. Wie zijn werk kent
weet ook dat het lokmiddelen zijn waarmee
hij ons, film na film, meetrekt in een boze
droom.
In een reeks auditie-interviews die het
begindeel van Climax vormen, wijst de film
al vooruit naar wat gaat komen als een van de
auditerende dansers, gevraagd naar haar
ergste nachtmerrie, antwoordt: “Ik ben
doodsbang voor het donker.” Donkerte is dus
wat Climax ons zal brengen. Een stapel dvd’s
en filmliteratuur flankeert de antieke tv
waarop de interviews worden afgespeeld en
hint met cultklassiekers als Pasolini’s Saló en
Argento’s Suspiria op niet te missen wijze
naar Noé’s inspiratiebronnen. In de proloog
zagen we ook al een bebloede vrouw door
een eindeloze sneeuwvlakte rennen. Als aan
het eind van dat eerste deel de productielogo’s in neonkleuren op het scherm verschijnen – de begintitels moeten dan nog
komen – zitten we er dus helemaal voor
klaar.

DARKRIDE

Wat dan volgt is een afwisseling van opwindend virtuoze en schaamteloos banale momenten. In een oud schoolgebouw doen de
dansers een doorloop van hun choreografie:
een orgie van uitdagende moves op Daft
Punk en Aphex Twin (we schrijven 1995),
uitgevoerd in sexy kostuums en betoverend
vastgelegd. De energie die ervan afspat
wordt alleen nog overtroffen door een geïmproviseerde dance battle waarbij de van bovenaf gefilmde dansbewegingen abstracte
patronen worden.
Daartussenin: een introductie van de personages, via de inmiddels obligate ononderbroken camerabeweging, die de ruimte
doorkruist om verveelde gesprekken over
seks op te vangen. Gaapverwekkend en
vooral onnodig, want dieper dan deze introductie gaat Noé niet. Net als de leuzen die in
grote rode blokletters op het doek worden
gesmeten – “Het leven is een collectieve onmogelijkheid”, “Sterven is een buitengewone
ervaring” – en een losse flodder over een
choreograaf met religieus-nationalistische

tendensen, zijn het ontoereikende pogingen
om die bedwelmende, opzwepende vorm te
vullen met iets inhoudelijks. Op het moment
dat de gewichtloosheid hemzelf teveel
wordt, opent Noé zijn parachute: hij laat het
feest ontsporen. Met een cast die bijna volledig uit niet-professionele acteurs bestaat, is
dat geen goede zet.
Bij de première in Cannes vorig jaar werd
de film met instemming en – tot lichte afschuw van de maker – zonder een spoor van
controverse ontvangen. Maar misschien is
dat ook een teken dat Noé’s gebruikelijke
punch van geweld, seks, drugsroes en dood
zijn scherpte heeft verloren. Climax is het
bioscoopequivalent van een darkride: zenuwprikkelend vermaak, maar na de vierde
bocht slaat ook de verveling toe.
SASJA KOETSIER

CLIMAX FRANKRIJK, 2018 | REGIE GASPAR NOÉ | 95
MINUTEN | MET SOFIA BOUTELLA, ROMAIN GUILLER
MIC, SOUHEILA YACOUB | DISTRIBUTIE PERISCOOP | TE
ZIEN OP IFFR EN VANAF 31 JANUARI 
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“THE LAUGHTER AND PURE HYSTERIA ARE INFECTIOUS
IN THIS WILDLY ENJOYABLE FILM”
The Guardian

FROM TIME TO TIME FOUR EXTRAORDINARY ACTRESSES MEET UP TO GOSSIP, TO REMEMBER
AND TO LAUGH THIS TIME THEY LET THE CAMERAS IN...

VANAF 21 FEBRUARI IN DE BIOSCOOP
nu te zien in de filmtheaters

www.cherrypickersfilm.nl

facebook.com/cherrypickersfilm

Pieter van Huystee FilM in coproductie met ntr & indie FilM preSenteert

een film gebaseerd op
het boek Le Petit Prince
– antoine de St exupéry
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DOUBLES VIES

BABBELEN
OVER

BOEKEN
Olivier Assayas schreef een
luchtige komedie over de
toekomst van het boekenvak.
Het verbale spervuur noch de
amoureuze stoelendans dienen al
te serieus genomen te worden.
DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS

Patati patata, luidt het prachtige Franse equivalent
voor ons ‘bla bla bla’, en het is het eerste dat me te
binnen schoot bij het zien van Assayas’ nieuwe film,
Doubles vies. Wat een geklets!
Hoogdravend geklets, dat wel – en streng thematisch afgebakend, want het draait hier allemaal om
het uitgeefvak en de wankele toekomst van het papieren boek in tijden van digitalisering. Wie heeft er nog
aandacht en geld over voor wat individuele gedachten op papier? Is een doorwrochte literaire zin meer
waard dan een tweet?
Voor uitgever Alain en schrijver Léonard zijn dit
dagelijkse terugkerende kwesties – Alain (Guillaume
Canet, onberispelijk knap en verzorgd à la Macron)
moet zijn bedrijf rendabel zien te houden, terwijl
Léonard (Vincent Macaigne als smoezelig schrijverscliché) gestaag verder tikt aan een matig verkopend
oeuvre van romans waarvoor hij zijn eigen leven
plundert, omdat hij nu eenmaal ‘niet anders kan’.
Vernederingen van lezers en critici laat hij met zo’n
kinderlijke gelatenheid over zich heen komen dat hij
onschendbaar lijkt; Macaigne is perfect in zijn rol van
koppige schlemiel.
Doubles vies moet het sowieso van z’n acteurs
hebben. Nora Hamzawi als Valérie, de praktische,

snauwerige vrouw van Léonard, en Juliette Binoche
als Alain’s eega Selena completeren het kwartet tobberige veertigers, die affaires aanknopen uit angst
voor hun eigen nakende achterhaaldheid. Alain legt
het aan met de blondine die zijn uitgeverij het digitale tijdperk in moet loodsen, maar de broek is nog
niet gehesen of ze ratelt alweer over ‘les numériques’.
Selena is de light-versie van Binoches monumentale
rol in Assayas’ Clouds of Sils Maria (2014): ook een
actrice die haar trots moet inslikken om aan het werk
te blijven.
Ondanks de ernst van een deel van het discours is
Doubles vies een vrolijke film, lichtvoetig en neurotisch als Woody Allen op zijn best, met koud en vol
Parijs als waardige vervanger van Manhattan. Niet dat
de discussie over het geschreven woord niet relevant
is; de beste argumenten voor en tegen het in stand
houden van analoog, stoffelijk literair erfgoed worden
hier rap en spitsvondig uitgeserveerd, alsof Assayas
zich tijdens het schrijven zelf een mening probeerde
te vormen. Maar het gaat hier vooral om het plezier
van het discussiëren zelf, met woorden (‘worst-seller’,
‘feel-bad book’) en uitdrukkingen (‘flow incontinent’
voor de woordenbrij op internet) even smakelijk als
de talloze sigaretten, drankjes en delicatessen die de
personages met sierlijk wapperende polsen tot zich
nemen. Over een paar decennia gaat het weer over
een volgende bedreigde traditie. Bovendien, zoals
Alain tot slot zelf verrast constateert: die gevreesde
modernisering is nooit zo absoluut als haar zeloten
het voorstellen.
DOUBLES VIES FRANKRIJK, 2018 | REGIE OLIVIER
ASSAYAS | 108 MINUTEN | MET JULIETTE BINOCHE,
GUILLAUME CANET, CHRISTA THÉRET, VINCENT

OLIVIER ASSAYAS OVER
DOUBLES VIES
‘IK IDENTIFICEER ME
MET ALLE PERSONAGES,
INCLUSIEF DE IDIOTEN’
“Ik leef met het digitale, zoals we er allemaal mee leven, al
ben ik er kieskeurig in. Maar de film is niet gemaakt om daar
mijn mening over te ventileren. Ik wil proberen deze ontwikkeling onder ogen te zien en te begrijpen. De film gaat vooral
over hoe we omgaan met verandering. Op dit moment is de
motor achter die verandering de digitale revolutie: je kunt
meebewegen of je verzetten, maar je kunt er niet aan ontkomen.
“In de cinema is die digitale revolutie al voltrokken. Digitale effecten, postproductie, distributie en vertoning: alles
is veranderd. In de uitgeverij slaat de digitalisering op dit
moment veel harder toe.
“Ik wilde een film maken over ideeën die zich mengt in
het actuele debat. Op een gegeven moment realiseerde ik
me dat ik een komedie aan het schrijven was, omdat de
ideeën waar het om draaide alleen op hun plaats vielen via
humor en ironie.
“Doubles vies is gemaakt voor het grote scherm. Maar
goed: ik weet natuurlijk dat hij ook op allerlei andere plekken
terecht gaat komen. Sommige mensen zullen hem zelfs op
hun mobieltje bekijken. Iedereen moet het voor zichzelf bepalen. Mijn eigen positie is simpel: de reden dat ik mijn leven aan cinema heb besteed, is het grote scherm. De magie
daarvan voelde ik als kind, en die voel ik nog steeds.”

MACAIGNE | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN OP IFFR EN

JOOST BROEREN-HUITENGA

VANAF 14 FEBRUARI 
ZIE

filmkrant.nl VOOR DE LANGE VERSIE
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NADINE L ABAKI OVER CAPHARNAÜM

‘KUNST
K AN IETS VERANDEREN ’
Na enkele zuurzoete parabels
verrast de Libanese actrice en
cineaste Nadine Labaki met
Capharnaüm, een snoeihard
sociaal-realistisch drama dat ze
absoluut moèst maken. DOOR IVO DE KOCK

“Capharnaüm betekent ‘chaos’, ‘warboel’”, zei Nadine Labaki tijdens Film Fest Gent. “Het is ook een
vissersdorp in Galilea waar Jezus tijdens een preek
zei dat door de catastrofale toestand totale vernietiging dreigde.” Labaki (1974) draaide al twee komisch
getinte metaforische drama’s (Caramel, Et maintenant on va où?) maar haar documentair-realistische
Capharnaüm (winnaar Juryprijs van Cannes 2018),
dat de harde realiteit toont van aan hun lot overgelaten straatkinderen in de sloppenwijken van Beiroet,
is rauwer. “Titel én film waarschuwen en roepen op
tot verandering”, verduidelijkt Labaki. “We leven in
chaotische tijden en we moeten er iets aan doen! Men
vroeg me de weinig commerciële titel aan te passen
maar dat was geen optie. Capharnaüm is een film die
ik moest maken en die enkel deze symbolische titel
kon dragen.”
Wat lag aan de basis van Capharnaüm? “De vaststelling
dat veel kinderen verwaarloosd worden, gedoemd zijn
om rond te zwerven op straat. Wat me het meest trof is
dat niemand hen nog lijkt op te merken terwijl ze constant in gevaar verkeren. Omdat ze geen stem hebben,
negeren we ze. Dat is schuldig verzuim. Ik voel me, als
deel van een systeem dat hen marginaliseert, medeverantwoordelijk. Daarom deze wake-up call.”
Na een documentaire openingsscène volgt een overlevingsverhaal en een rechtbankdrama. “Ik wilde niet te

NADINE LABAKI

veel verzinnen maar vooral een realiteit vastleggen. De
opzet was om achter de schermen te gaan en te tonen
hoe de kinderen echt leven. Mijn schrijfproces was
daarom verstrengeld met mijn research. Ik ging op
zoek naar de kinderen, naar hun families en gemeen-

schap, naar de welzijnswerkers. Ik wilde ook meer weten over wetgeving en rechtspraak. Allemaal om het
probleem te begrijpen en te bekijken vanuit alle invalshoeken. Tijdens mijn research merkte ik dat de
meeste kinderen heel kwaad zijn. Aan de einde van elk
gesprek stelde ik één vraag: ben je blij in leven te zijn?
Meestal was het antwoord ‘nee’. ‘Ik heb niet gekozen
voor dit leven, ik zou liever dood zijn.’ Velen van hen
hadden al verschillende keren geprobeerd om zelfmoord te plegen. Ze zijn ook hard voor zichzelf: ‘Ik ben
een insect, een parasiet. Ik ben niets, een hond is beter
dan ik.’ Deze kinderen zijn woedend, ze weten niet
waarom ze op aarde zijn. Voor mij kwam het erop aan
die woede te vertalen en ervoor te zorgen dat hun stem
gehoord wordt. Daarom dit verhaal van een kind dat
zijn ouders gerechtelijk vervolgt omdat ze hem op de
wereld hebben gezet. Indirect klaagt hij ook het systeem aan dat geen oplossingen voor hem vindt.”
De ouders hebben een eigen verhaal. “Ze zijn evenzeer
slachtoffers. Wij zijn de rechter die hen veroordeelt.
Voor mij was het belangrijk dat de ouders de kans kregen om te laten zien wie ze zijn. Tijdens mijn research
ging ik hun huizen binnen waar ik vaak heel jonge kinderen alleen aantrof. Ik veroordeelde de ouders maar
toen ik met hen begon te praten en hun perspectief ontdekte, besefte ik dat ik niet het recht had om vanuit
mijn comfortabele positie te oordelen. Een dagelijkse
overlevingsstrijd is afmattend. Ze zijn geneigd om het
op te geven. ‘Niemand geeft om ons’, zeggen ze, ‘wat wil
je dat we doen?’ Een moeder zei me: ‘Ik trouwde op elfjarige leeftijd, ik ben opgevoed met mishandeling, ik
ken niets anders.’ Ze zien hun leven als een vicieuze cirkel van pijn en misbruik. Daarom introduceer ik een
kind dat ijvert om het te doen stoppen. Capharnaüm
wil die cirkel doorbreken en zegt: we moeten beginnen
na te denken. Meer nog, we willen duidelijk maken dat
het een plicht is om hierover te spreken, en geen keuze.”
Omwille van authenticiteit koos u voor niet-professionele
acteurs en draaien op locatie. “Ik heb een probleem met

het woord ‘acteren’. Ze moeten voor mij niet acteren
maar gewoon ‘zijn’. Een jonge acteur vinden met Zains
levenservaring was sowieso onmogelijk. Ik wilde ook
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helemaal niet de indruk wekken dat ik het verhaal of
de personages verzin. Ik drong hun niets op. Want dan
zou ik de realiteit manipuleren. Het ging me erom gewone mensen hun verhaal te laten vertellen vanuit
hun realiteit. Als filmmakers stonden we ten dienste
van hen. Het scenario was er om hun verhaal te vertellen en niet om een vals, verzonnen verhaal te brengen.
Alles is geïnspireerd door authentieke ervaringen.
Zelfs de tekeningen op de muur zijn echt en geen creaties van een art department. De kinderen zelf tekenden
ze. We draaiden ook in echte sloppenwijken, gevangenissen en rechtszalen. Kortom, het ging om echte situaties met echte mensen op echte locaties.”

Dit is een politieke film? “Filmmakers moeten geënga-

geerd zijn. Cinema, kunst kan iets veranderen en het is
onze plicht als kunstenaar om ons standpunt over de
wereld en zijn problemen te delen. Kunst mag niet enkel kunst zijn, het is onze plicht als kunstenaar om betrokken te zijn in het leven van andere mensen en op
verandering aan te dringen. De realiteit is immers dat
we falen op elk niveau, dus er moet een alternatieve
manier gevonden worden om de problemen op te lossen. Wij hebben alle regels en wetten opgesteld, in
functie van een bepaald tijdperk met specifieke vereisten, en wij kunnen ze veranderen en aanpassen aan
de huidige noden. Nee, we móeten dat doen.” 

CAPHARNAÜM

Grofgebekt en
engelachtig
Nadine Labaki vindt de juiste balans tussen
empathie en medelijden in Capharnaüm.
Haar hartverscheurende film toont het verrotte leven van een veel te jong kind op
straat in de achterbuurten van Beiroet.
‘Warboel’ zou de vriendelijke vertaling zijn
voor de betekenis die het woord ‘capharnaüm’ in het Frans heeft. ‘Klerezooi’ is waarschijnlijk meer op zijn plaats voor het leven
van de jonge Zain, dat centraal staat in Nadine Labaki’s gelijknamige derde speelfilm.
De film is een markante sprong voorwaarts
ten opzichte van haar zoetere voorgaande
films Caramel (2007) en Et maintenant on va
où? (2011).
Die weinig evocatieve titel staat in schril
contrast met de hartverscheurende inhoud
van Capharnaüm. Hetzelfde geldt voor de
raamvertelling in een rechtszaal die Labaki
inzet. Zain staat terecht voor een steekpartij,
maar klaagt zelf zijn ouders aan omdat ze
hem “het leven hebben gegeven”. Het lijkt op
een melodramatische gimmick van Frank Capra, die Labaki aanwendt om Zains miserabele leven in flashbacks uiteen te zetten. Maar
de terugkerende scènes in de rechtszaal voelen vaak geforceerd, zeker in contrast met de
rest van de op het schrikbarende af realistische film. Het zal de rest van de film zijn geweest die Capharnaüm de juryprijs opleverde
op het afgelopen filmfestival van Cannes,
waar Labaki een van de slechts drie vrouwelijke regisseurs in de competitie was.
CHARISMATISCH

Schijnbaar moeiteloos draagt de jonge debutant Zain al Rafeea de centrale rol. Net als de
rest van de cast vonden Labaki en haar team
hun charismatische hoofdrolspeler in de
sloppenwijken van Beiroet waar de film zich
ook afspeelt, in een leven dat helemaal niet
zo ver af ligt van dat van zijn personage. De
grofgebekte Zain is een van de vele kinderen
in een gezin waar de ouders hun nakomelingen vooral als inkomstenbron zien – in de
rechtbank kunnen ze niet eens precies meer
zeggen hoe oud de jongen is. Erger nog is het
lot van Zains elfjarige zusje Sahar die, nadat
ze voor het eerst ongesteld wordt, ondanks
Zains pogingen haar te redden, door hun ouders wordt uitgehuwelijkt aan de hoogste
bieder.
Het is een eerste confrontatie met het
harde leven voor dit veel te jonge kind, dat er
niet beter op wordt nadat hij van huis wegloopt. Toch zijn er ook momenten van
schoonheid, nadat hij door de illegale Ethiopische vluchteling Rahil in huis wordt genomen en er uiteindelijk alleen voor komt te
staan met diens jonge zoontje Yonas. Labaki
vindt de juiste balans tussen empathie en
medelijden, en weet daardoor te voorkomen
dat haar heftige verhaal doorschiet naar ‘ellendeporno’ die zich verkneukelt over het
verdriet dat wordt getoond.
JOOST BROEREN-HUITENGA

CAPHARNAÜM LIBANON/VERENIGDE STATEN, 2018
| REGIE NADINE LABAKI | MET ZAIN AL RAFEEA,
KAWSAR AL HADDAD, FADI YOUSEF | 121 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN OP IFFR EN VANAF 31
JANUARI 
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SERGEI LOZNITSA OVER DONBASS

DE DIEPSTE BODEM
VAN DE HEL

Sergei Loznitsa geeft in zijn zwartgallige, satirische Donbass een
grotesk beeld van de dagelijkse realiteit in het Oekraïense conflict
gebied, want: ‘Het groteske is de enige vorm waarin we nog kunnen
tonen wat er op dit moment in de wereld aan de hand is.’

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Sergei Loznitsa werd geboren in Wit-Rusland (toen
het nog onderdeel van de Sovjet-Unie was) en leerde
het filmmaken in Moskou. Inmiddels woont hij in Berlijn. Maar sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne in 2014 oplaaide, noemt hij zichzelf expliciet een
Oekraïense filmmaker – hij groeide op in Kiev, waar hij
tien jaar voor hij zich op het filmmaken stortte ook zijn
universitaire graad in toegepaste wiskunde behaalde.
In zijn gevierde documentaire Maidan (2014)
toonde Loznitsa al de Oekraïense volksprotesten in
2013 en 2014. Toen leek er hoop te gloren. Nu toont
Loznitsa het harde leven in het oorlogsgebied aan de
oostelijke grens van het land in zijn vierde speelfilm
Donbass, waarmee hij op het afgelopen filmfestival
van Cannes de regieprijs in de tweede competitie Un
Certain Regard won.
De film bestaat uit een reeks vignetten van het
dagelijkse leven in het gebied, waar Russische en Oekraïense legertroepen elkaar bevechten en ondertussen allerlei criminele bendes lokaal de macht hebben
gegrepen. Loznitsa’s gewelddadige flarden lijken te
erg om waar te zijn. Maar ze zijn stuk voor stuk direct
gebaseerd op filmpjes die Loznitsa op diverse online
videoplatforms vond, vertelde de regisseur tijdens
een geanimeerd groepsgesprek in Cannes. Die wetenschap maakt de groteske chaos die de film in beeld
brengt des te schokkender.

de Sovjet-Unie meegemaakt. Als je denkt dat dat
drastisch anders is, heb je het mis. Het enige verschil is
dat er tot nu toe alleen in het Donetsbekken een openlijk conflict is. Maar datzelfde potentiële conflict bestaat latent in de hele regio. In essentie is dat een conflict tussen twee mentaliteiten: het archaïsche en de
moderniteit.”
Wat bedoelt u met archaïsch? “Het is een conflict tussen
een wens om terug te keren naar de Sovjet-Unie en het
verlangen om onderdeel te zijn van Europa, de Europese waarden te accepteren en op een Europese manier verder te ontwikkelen. Het almaar verder afglijden van Rusland richting een stalinistische staat, dat
is archaïsch. De mensen doen er niet toe, het doel heiligt alle middelen, en één persoon heeft totalitaire
macht. Een complete afwijzing van de rechtsstaat, van
vrijheid van onderneming, van mensenrechten – al
die verworvenheden van de moderniteit.”
Komt u in uw land in de problemen als u in dit soort gesprekken dingen zegt? Lachend: “Wat is mijn land? Als

we het over Oekraïne hebben: nee, daar geeft dat geen
problemen. Gisteren was de vicepremier bij de première, en hij was heel lovend over de film.”
Heeft hij hem dan wel begrepen? De film is, zacht gezegd,
nogal kritisch. “Zeker, maar men staat open voor kri-

Het lijkt wel of u met iedere film extremer wordt. “Volgens

tiek. Let wel: ik heb het over Oekraïne, niet over het
bezette gebied dat ik in de film toon. Uit die regio is iedereen weggevlucht. De enigen die er zijn achtergebleven, zijn de arme drommels die geen enkele mogelijkheid hebben om er weg te komen.”

Wanneer was u zelf voor het laatst in de Volksrepubliek Donetsk? “In 2010. Dus ruim voordat het de Volksrepu-

De film is nihilistisch. Voelt u nog hoop? “Geen enkel
conflict kan worden opgelost als de bron ervan niet
wordt aangepakt. Daar lijkt in dit geval nog niemand
toe bereid. Oekraïne zal dit gebied nooit afstaan aan
Rusland, want dat zou Rusland aanmoedigen verder
uit te breiden en meer gebieden te bezetten. Tege-

mij ben niet ik het die extremer wordt, maar de wereld
om me heen. Er is oorlog in mijn land, net als op veel
andere plekken. De hele wereld lijkt te balanceren op
het randje van oorlog en vrede. Dat doet iets met je.”

bliek Donetsk werd genoemd!”

U heeft het conflict dus niet aan den lijve ondervonden.

“Maar ik heb wel het leven in Oekraïne, in Rusland, in

lijkertijd heeft Oekraïne niet de mogelijkheid het gebied terug te veroveren. Dus het conflict zal doorsudderen.”
Hoe koos u welke filmpjes u wilde recreëren? “Ik had

meerdere selectiecriteria. Ik wilde verschillende aspecten van wat er gebeurt laten zien, diverse beelden
van hoe de oorlog het leven daar beïnvloedt. Ik wilde
mensen uit verschillende sociale lagen tonen. En een
belangrijke rode draad is corruptie – eigenlijk draait
alles om corruptie en diefstal.”

Waar haalde u uw filmische inspiratie vandaan? De absurditeit doet denken aan het werk van Roy Andersson. “Hij

was absoluut een voorbeeld, net als Luis Buñuel. Zijn
laatste film The Phantom of Liberty toonde al de ‘groteskisering’ van de wereld, die inmiddels als nooit te-

‘Het almaar
verder afglijden
van Rusland
richting een
stalinistische
staat, dat is
archaïsch. De
mensen doen er
niet toe, het doel
heiligt alle
middelen, en één
persoon heeft
totalitaire macht’
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voren om zich heen slaat. Het groteske is de enige
vorm waarin we nog kunnen tonen wat er op dit moment in de wereld aan de hand is. Daarin is geen ruimte voor serieuze personages – als je er een held in zou
zetten, wordt het direct een tragedie. In het dagelijks
leven worden we constant blootgesteld aan het groteske, door alle leugens in het nieuws, en de maskers
die mensen dragen om die leugens te verbergen.”
Maar bij het woord ‘grotesk’ denken we vaak aan een uitvergroting van de realiteit. Kan dat nog wel? “We leven

inderdaad in een realiteit die weinig ruimte voor uitvergroting biedt; alles is al overdreven genoeg. Het
doet me denken aan een Russisch gezegde: ‘Net wanneer je de diepste bodem van de hel hebt bereikt, hoor
je plotseling van onder de grond iemand kloppen’. Met
andere woorden: het kan altijd nog erger!” 

DONBASS

GIGANT APELDOORN,

7 FEBRUARI 20.15 UUR

DONBASS

Het volk leeft in donkere kamers
Met een reeks korte verhalen laat Sergei
Loznitsa de vele gezichten van de Oekraïense burgeroorlog zien. Lachende, woedende,
treurende en valse gezichten.

SERGEI LOZNITSA

Begrijpelijk dat Sergei Loznitsa niet één
chronologisch verhaal koos om de absurditeit (maar vooral ook de dagelijkse realiteit)
van de burgeroorlog in Oekraïne te laten
zien. Oorlog is chaos, natuurlijk, dus een
keurig verhaal met een begin, een midden en
een eind heeft iets huichelachtigs. Verder is
het gewoon praktisch en slim om in een gebied waar nog steeds van alles misgaat niet te
lang op één plek te blijven en niet voor langere tijd afhankelijk te zijn van dezelfde
mensen. Donbass is dus een verzameling
korte verhalen, verteld met acteurs en
niet-acteurs.
Praktisch dus. En toch is het wéér knap
wat Loznitsa doet en je begrijpt meteen
waarom hij in Cannes in de Un Certain Regard-sectie de prijs voor Beste Regie kreeg.
Van de intimiteit van donkere, vochtige kamers waar hulpeloze burgers proberen te
overleven en een dodelijk bombardement op
een bus met passagiers op een openbare weg,
tot wat de provinciale bestuurskamer lijkt,
waar gepraat wordt zonder dat er iets gezegd

wordt. Het bombardement is geënsceneerd
natuurlijk, de donkere kamers, voel je, zijn
echt. Het geeft de reikwijdte aan van Donbass, vernoemd trouwens naar de provincie
in het oosten van Oekraïne, waar de verhalen
zich afspelen.
Het is een hel waar mensen zijn overgeleverd aan de grillen van gekken met wapens.
Bij het ene checkpoint stuit de bus met passagiers op het Oekraïense leger, bij het andere op pro-Russische opstandelingen. Elke
idioot en vooral ook elke crimineel met een
wapen kan zich erbij aansluiten. Hier valt
niet te leven, zegt iemand. Mensen ontwaken
met angst en gaan ermee slapen. In de eerste
paar scènes voert een soort vadsige Vergilius
je als kijker dit landschap in. De man is zichzelf overduidelijk aan het verrijken op de
zwarte markt met spullen bedoeld voor
baby’s en zieken, maar wast zijn handen in
onschuld op die gulle, praatzieke manier
waar oplichters hier patent op lijken te hebben.
In kleine dingen legt Loznitsa groot gewicht. Een Duitse journalist wordt bij een
checkpoint voor fascist uitgemaakt. Misschien is hijzelf wel geen fascist, zegt de soldaat, maar zijn grootvader toch zeker wel.
Uit dat zinnetje blijkt hoe lang de wrok

wordt meegedragen en hoe moeilijk het is
om eraan te ontsnappen. Ook in dit conflict.
Zelfs als een nieuwe generatie een nieuwe
koers kiest, zijn er altijd wel mensen die je
mee terug de modder van de geschiedenis in
sleuren.
Donbass heeft zeker absurd-komische
noten. “Waar ging dat flying circus over?”
vraagt de bestuurder verwijzend naar Monty
Python als zijn gasten de kamer verlaten
hebben en volstrekt onduidelijk is wat ze
precies kwamen vragen.
Toch klinkt hier vooral heel luid een tragedie: armoede, honger, het recht van de schoft
dat heerst op straat, een volksgericht dat afrekent met een man die beschuldigd wordt
van, tja, wat de schoft maar verzint. In the
Fog was de titel van Loznitsa’s fictiefilm over
de benevelde moraal tijdens de Duitse bezetting. Die nevel hangt hier ook. Iedereen
roept en doet maar wat. Niemand weet meer
wat waar is.
RONALD ROVERS

DONBASS DUITSLAND/OEKRAÏNE/FRANKRIJK/
NEDERLAND/ROEMENIË, 2017 | REGIE SERGEI LOZNITSA
| 121 MINUTEN | MET VALERIU ANDRIUTA, NATALJA
BUZKO, EVGENY CHISTJAKOV | DISTRIBUTIE IMAGINE |
TE ZIEN OP IFFR EN VANAF 7 FEBRUARI OOK OP PICL 
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ESTHER ROTS OVER RETROSPEKT

‘HET WERK T PAS ALS ALLE
STUK JES OP ELK AAR VALLEN’
Na haar verbluffende debuut Kan
door huid heen was het lang
wachten op de tweede speelfilm
van Esther Rots. Nadat het
festivalpubliek in Toronto de in
september première kreeg,
trakteert Retrospekt ons opnieuw
op haar durf en eigenheid. Hoe
lukt het Rots om tegen de stroom
in te roeien? ‘Veel zelf doen. Een
lange adem hebben. Blijven
DOOR SASJA KOETSIER
ontwikkelen.’
In een elliptische en wild door de tijd springende vertelling dompelt Retrospekt je onder in het ontspoorde
leven van Mette. Ze is hulpverlener bij het steunpunt
huiselijk geweld, heeft thuis een jong gezin, en zit
met zwaar hersenletsel in een revalidatiekliniek. In
gevecht met haar beperkingen kijkt ze terug op de
maanden die achter haar liggen. Waar begon ze de
greep op haar leven te verliezen?
Mette is een introvert hoofdpersonage dat moeite heeft
zich te articuleren in de wereld. Iets daarvan zat ook in het
personage van Marieke in Kan door huid heen. Wat fascineert je in die persoonlijkheden? “Het is eerder zo dat ik

graag een film wil vertellen vanuit een personage. Mijn
streven is om in het hoofd van dat personage te kruipen, mee te maken wat zij meemaakt, de wereld te zien
zoals zij de wereld ziet, te ervaren hoe zij zichzelf ervaart. Daarom is de structuur ook zo versplinterd, en
toch logisch; omdat hij op haar emotie en haar psyche
is gesneden. Of zij introvert is of niet, houdt haar niet
bezig; waar zij mee worstelt is dat ze zoveel van buitenaf naar binnen krijgt. Ze moet continu keuzes ma-

ESTHER ROTS

ken, schakelen, omgaan met verschillende perspectieven vanuit haarzelf en haar omgeving. En ja, misschien is dat wel een heel introvert proces.”
Mette’s perspectief krijgt vorm in de subjectieve cameravoering van Lennert Hillige en in het opvallende sound design van Dan Geesin. Met beide werk je al sinds je eerste
korte film samen. Hoe steekt die samenwerking in elkaar?

“Dan is een autonoom verhalenverteller; hij heeft zijn
traject en ik heb het mijne. Daaruit ontstaat het verhaal
dat we uiteindelijk vertellen. De ervaring van de kijker
stellen we centraal – hoe jij in je stoel zit en wat je over
je heen krijgt. Aan de ene kant is dat een bijna soci-

aal-realistische vertelling over een jonge moeder die
realistische problemen heeft. De liederen van Dan geven als daar het ware commentaar op van bovenaf, en
vanuit dat perspectief krijgt die worsteling iets triviaals. Die twee vertellingen schuren met elkaar, maar ze
houden elkaar ook in balans. Wat Dan erin bracht, dat
bijna absurdistisch-theatrale, was echt iets tussen hem
en mij. Met Circe, die de hoofdrol speelt, en Lennert
besprak ik dit helemaal niet, want anders zou ik meteen
ander spel krijgen en een andere cameravoering.”
Net als je speelfilmdebuut Kan door huid heen is Retrospekt
ook weer een heel zintuigelijke film, waarvan de synopsis
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eigenlijk geen recht doet aan de vertelling. Maakt dat het
niet moeilijk om je projecten gefinancierd te krijgen?

“Ja, dat klopt. Het enige wat telt is het scenario. Ik
vind het ook jammer dat het zo afgebakend is, maar zo
is het systeem en daar moet je mee werken. Het belangrijkste is om een lange adem te hebben. Overtuigd
te blijven van je idee, wat soms heel moeilijk is wanneer het steeds maar niet lukt om anderen te overtuigen. Meestal komt het erop neer dat je de verkeerde
woorden hebt gekozen. Sommige films zijn nu eenmaal moeilijk te vangen in woorden of in een scenarioachtige structuur.”
Hoe heb je dat uiteindelijk opgelost? “De financiering
kwam op gang nadat ik samen met Razvan Radulecu,
de scriptschrijver van onder andere Child’s Pose, het
scenario helemaal had herzien. Eerst alles eruit gegooid, en teruggepakt wat we nodig hadden. Totdat ik
hem ontmoette geloofde ik nooit echt in het nut van
script coaches, maar hij begreep meteen waar het
scenario over ging: over dat wat tussen de woorden in
stond. En hij kon dat heel scherp, veel scherper dan
ikzelf, neerzetten.”
De chronologie van de vertelling heb je volledig overboord
gezet. Hoe is die vertelstructuur ontstaan? “We hebben

‘Het belangrijkste
is om een lange
adem te hebben.
Overtuigd te
blijven van je
idee, wat soms
heel moeilijk is
wanneer het
steeds maar niet
lukt om anderen
te overtuigen.
Meestal komt het
erop neer dat je
de verkeerde
woorden hebt
gekozen’

puur op Mette’s emoties gemonteerd. Gevoelens roepen herinneringen op, die komen in flitsen, en zo kijkt
ze terug op het traject dat ze heeft doorlopen. Dat is
niet chronologisch. Het lastige is dat zo’n montage
pas werkt als alle stukjes op elkaar vallen. Met een
ruwe edit werkt het niet. Daarom had ik het verhaal in
eerste instantie wel aan één stuk door gemonteerd.
Maar zo werd het niet de film die ik wilde maken.”
Wat miste er in die chronologische montage? “Mette’s
perspectief, haar zelfreflectie. Daarom is de titel
Retrospekt ook zo belangrijk: het is Mette’s ervaring
van hoe het misging en haar kritiek op zichzelf. De
dingen die ze doet, zijn voor haarzelf achteraf net zo
onbegrijpelijk als voor het publiek. Ze is in dat opzicht
een heel autonoom hoofdpersoon: ze doet niet wat je
wilt, als kijker. Het maken van de film is een onderzoek
geweest naar hoe ver je de kijker nog meekrijgt met
een irrationeel hoofdpersonage. Ik vind het ook heel
spannend hoe het publiek daarop gaat reageren.”

ren was geweest, maar ik had mijn zinnen gezet op
deze film. En wat ook bijdraagt aan de lengte van ons
productie- en financieringsproces: het is voor ons heel
erg belangrijk dat we blijven ontwikkelen. Dus niet een
scenario schrijven, daar geld voor binnenhalen en het
dan uitvoeren, titeltjes erop, klaar. Dat gebeurt te vaak,
en ik vind dat echt jammer. Het heeft ook te maken met
tijd, want producties zitten vaak strak in hun jasje.
Omdat wij de postproductie in eigen hand houden – ik
doe zelf de montage en Dan het geluid – zijn we flexibeler in de hoeveelheid tijd die we eraan kunnen besteden. Je ziet nog wel eens dat er als laatste redmiddel,
bijvoorbeeld als makers erachter komen dat ze het beoogde verhaal niet kunnen vertellen met het materiaal
dat ze hebben, alsnog een heel spannend montageproces volgt waarin zich iets nieuws ontwikkelt. Maar ik
vind eigenlijk dat je altijd open moet blijven voor wat
zich tijdens het maken voordoet.” 

Je vorige film draaide bijna negen jaar geleden in de bioscopen. Heb je inderdaad sindsdien aan Retrospekt gewerkt?

“Ja, maar niet continu natuurlijk. Zoals ik al zei: je
moet een lange adem hebben. Ik had ook een ander
verhaal liggen dat misschien makkelijker te produce-

RETROSPEKT

FILMSCHUUR

HAARLEM, 23 FEBRUARI 16.45 UUR

RETROSPEKT

Labyrintisch psychologisch
drama
Tien jaar na het succes van Kan door huid
heen, komt Esther Rots met Retrospekt.
Net als haar debuut is het een beeldende en
non-lineaire film over de verwerking van
een trauma.
Alsof de grond onder haar bestaan wordt
weggetrokken. Zo heftig voelt de zenuwinzinking van dertiger Mette (Circé Lethem),
hoofdpersoon van Esther Rots’ labyrintische
psychologisch drama Retrospekt. Net als
haar indrukwekkende debuut Kan door huid
heen (2009) is het een zintuiglijke film
waarin de filmmaker de existentiële crisis
van haar hoofdpersonage op indringende
wijze vastlegt. Letterlijk: want met de fragmentarische en non-lineaire montage, Lennert Hillige’s zwiepende cameravoering en
artificiële aankleding, kijkt Retrospekt als
een zoektocht door Mettes getraumatiseerde
geheugen. Ergens lijkt iets niet te kloppen
aan het verhaal en het is aan de kijker om uit
te zoeken wat.
Directe aanleiding voor Mettes inzinking
is een incident tijdens haar vakantie. In het
pashokje naast haar kleineert een Franse
driftkikker zijn vrouw hardhandig. Wanneer
Mette er iets van zegt, komt hij achter haar
aan. Waar bemoei je je mee, wil hij weten.
Ook zijn vrouw vindt dat ze zich afzijdig
moet houden. Het voorval laat diepe sporen
na. Niet veel later treffen we Mette zwaargehavend in een revalidatiecentrum. Iets met
een auto-ongeluk en de ex van Miller (Lien
Wildemeersch), een cliënt bij het blijf-vanmijn-lijf huis waar Mette werkt. Over het
hoe en waarom blijft Rots bewust vaag - net
als Mette zelf moet de kijker die gebeurtenissen door middel van half betrouwbare
herinneringen en flarden informatie tot een

begrijpelijk verhaal zien te maken.
Retrospekt doet denken aan Kierkegaards
existentiële inzicht dat we naar voren leven
en naar achteren begrijpen. Rots vraagt zich
af wat dat eigenlijk inhoudt, je leven begrijpen in retrospectief. Want vanuit welk punt
doe je dat? Hebben we altijd alle puzzelstukjes? En veranderen die niet constant van
vorm door de grilligheid van ons geheugen?
Rots monteerde de film nadrukkelijk als een
psychologische puzzel, waarmee ze de
structuur van Mettes getraumatiseerde geest
lijkt te spiegelen. Wat moet de kijker bijvoorbeeld maken van een op zichzelf staande
scène waarin Mette zich bedreigt voelt door
een onbekende man tijdens een trip naar de
supermarkt? Of waarom schrikt ze zo nadrukkelijk over het feit dat haar dochtertje
misschien het ongeluk gezien heeft?
Net als Rots’ debuut is Retrospekt visueel
ambitieus en compromisloos in z’n vorm .
Als kijker raak je emotioneel overdonderd.
Misschien zelfs meer. Want waar Marieke in
Kan door huid heen door een traumatische
gebeurtenis achtervolgd werd, is Mettes
kwelgeest haar oude geluk. De film opent
met het jonge gezin op vakantie. Man, vrouw
en kind in een camper door Frankrijk. Een
beeld dat als een idylle door de film blijft
heen spoken - en waarvan de kijker gaandeweg beseft dat het voor Mette altijd onbereikbaar zal blijven.
GUUS SCHULTING

RETROSPEKT NEDERLAND, BELGIË, 2018 | REGIE
ESTHER ROTS | 101 MINUTEN | MET CIRCÉ LETHEM,
MARTIJN VAN DER VEEN, LIEN WILDEMEERSCH |
DISTRIBUTIE GUSTO ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF
21 FEBRUARI 
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SACHA POL AK OVER
DIRTY GOD

VROUWEN OP EEN MISSIE
Dirty God, de openingsfilm van IFFR,
begint met de verminkte huid van een
jonge vrouw, van heel dichtbij gefilmd.
Alsof je met een luchtballon over een
landschap zweeft. Polak (Hemel, Zurich):
‘Als je die littekens al eens gezien hebt,
dan heb je ze gezien. Dan kan je daarna
DOOR BERI SHALMASHI
naar de mens kijken.’		
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IFFR TIPS (1)
Waar verheugt de redactie van de Filmkrant
zich op in het overweldigende aanbod van
het IFFR?

Jade is een jonge moeder in de bloei van haar leven
als ze door een zoutzuuraanval zwaar verminkt raakt.
Over haar hele lijf zie je de sporen van het trauma, en
toch zoek je naar iets daaronder: de schoonheid van
een vrouw die zich een weg door de dagen heen ploetert, op zoek naar grip op haar eigen bestaan.
Dirty God is na Hemel en Zurich de derde speelfilm
van Sacha Polak, en haar eerste geheel Engelstalige
film. Het is de openingsfilm van IFFR en gaat daarna
naar het prestigieuze Sundance. Polak zit er ontspannen bij op de bank op kantoor bij distributeur Cinéart,
maar heeft samen met producent Marleen Slot van
Viking Film heel wat in beweging moeten zetten om
dit intieme drama van de grond te krijgen. Ze overtuigden de BFI tot coproductie en mogen bij de BBC
aankloppen voor een volgende film.
“Marleen zag het meteen zitten toen ik haar het
prille idee voorlegde. Het was lang niet zeker of we
zoiets gefinancierd zouden krijgen, dat een onbekende regisseur zoiets voor elkaar krijgt in Engeland is
natuurlijk niet vanzelfsprekend. In het begin hadden
we helemaal geen geld, en sliepen we in een jeugdherberg in een stapelbedje. Dat is hoe de film is ontstaan,
twee vrouwen op een missie, met onze rolkoffertjes
door de stad.”
Wat ging daaraan vooraf? “Een aantal jaar geleden was
ik op Lowlands en toen zag ik een jonge vrouw met littekens van een verbranding in haar gezicht. Ik keek
naar haar en het viel me op dat om haar heen eigenlijk
iedereen de hele tijd naar haar keek en wegkeek, niet
wilde kijken maar dan toch weer ging kijken. En toen
dacht ik: dat is een interessant gegeven voor een film,
een jonge vrouw die daarmee worstelt. In de tussentijd
was ik gevraagd om een andere film te regisseren in
Engeland. Ik was daar dus heel veel, en wilde daar ook
aan Dirty God werken. Ik ontmoette daar Susanne Farell, de co-scenarist, en samen met haar heb ik voor de
research allemaal jonge vrouwen geïnterviewd. Daar
kwam dat zoutzuurverhaal naar voren. Toen ik dat
hoorde dacht ik: dit is gewoon een heel dramatisch
gegeven, hier moet ik iets mee.”
Actrice Vicky Knight is gestreetcast voor de hoofdrol en is
zelf ook zwaar verbrand. Hoe voelde je dat zij de film zou
kunnen dragen? “Dat is een risico, maar dat is het altijd

als je werkt met iemand die nog nooit geacteerd heeft.
Ik vind het heel fijn om iemand te zien die nieuw is. We
hebben alle meisjes gesproken die wat voor littekens
dan ook hadden. En Vicky, die vonden we via een video die ze online heeft gepost over wat er met haar is
gebeurd. Daarna zat ze in een televisieprogramma,
waar achteraf van bleek dat de titel Too Ugly for Love
was, echt zo’n sleazy datingshow. Daardoor had ze
hele slechte ervaring met voor de camera staan. Dus ze
reageerde niet op de casting director, maar die bleef
haar benaderen totdat ze uiteindelijk met Vicky af
mocht spreken. Ik ben naar Londen gegaan om haar te
ontmoeten. Toen dacht ik meteen: zij is te gek, ze is
precies wat we nodig hebben. Het was een genot om
met haar te werken, omdat ze ook zo in haar element
was op de set. Ze vond het filmen heerlijk, daar maakte
ze iedereen op de set gelukkig mee.”

Je opent de film met haar verbrande huid, van heel dichtbij
gefilmd. Alsof je met een luchtballon over een landschap
zweeft. “We hadden dat niet in het scenario gestopt,

maar ik was nog op zoek naar de openingsscène. ’s
Nachts keek ik op mijn hotelkamer een filmpje, Most
Epic Opening Scenes, en dat waren inderdaad voornamelijk landschappen en ook de billen van Scarlett Johansson, gefilmd als een soort landschap. Toen appte
ik cameraman Ruben Impens, dat ik op die manier ook
shots van de littekens wilde maken. Zo is dat gegaan.
Mijn eerste gedachte was: hoe langer je naar ze kijkt,
hoe meer je de persoon ziet en hoe minder je de littekens ziet, want dat had ik ook met de vrouwen die ik
ontmoette. En als je die littekens al eens gezien hebt,
dan heb je ze gezien. Dan kan je daarna naar de mens
kijken.”
Liet Vicky je makkelijk toe als regisseur? “Met Vicky was
het de uitdaging dat zij mij moest vertrouwen. Er komt
toch een of andere Nederlandse troela naar Dagenham, wat een vrij heftige buitenwijk is in Londen, om
haar voor een film te vragen. Ik heb haar in eerste instantie geen script gegeven, ik begon gewoon aan haar
te vertellen, beetje bij beetje, waar de film over ging.
En ik ben samen met haar op dansles gegaan, omdat ze
moest dansen in de film en ik dacht dat ze nog een
beetje stijf was. En ze kon niet zwemmen, dus ik ben
elke week met haar gaan zwemmen. Zo zijn we eigenlijk een vriendschap aangegaan, zij is gewoon heel belangrijk geweest en is dat ook nog steeds. Het is een
relatie die je voor de rest van je leven meeneemt, die
verantwoordelijkheid heb ik ook. Want ik vraag nogal
wat. Neem die seksscènes in de film, om iemand zich
zo open te laten stellen, dat is ingewikkeld. En ze
werd soms ook heel kwaad op me, vanuit een soort
‘Godverdomme, waarom moet ik nou naar een piemel
kijken?’”

DANA LINSSEN
La Flor (Part 1, 2 & 3) Mariano Llinás, Signatures | Een festival in zichzelf, deze ruim 14 uur
durende film die bestaat uit 6 films in verschillende stijlen en genres, van zombiefilms tot spionagevverhalen. Je bent zelf de privédetective
(met een beetje hulp van regisseur Llinás zelf)
die op zoek mag naar de zin en onzin van alles.
Cavalcade Johann Lurf, Bright Future Shorts |
Na de langste film komt de kortste... Een 3D rad
van fortuin, waterrad, wheel of life, zelfgenererende camera/projector, ratelende filmspoel en
optische illusie ineen. Je ogen duizelen nog minstens 14 uur na.

LA FLOR

RONALD ROVERS
A noite amarela Ramon Porto Mota, Bright
Future | De horror in deze spirituele slasher is de
toekomst die dreigend dichterbij komt voor een
groepje jonge Brazilianen dat voor een laatste
vakantie naar een eiland reist, voordat hun
jeugd voorbij is.
Diamantino Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt,
Rabbit Hole | Te waanzinnig om links te laten
liggen. Een gevallen voetbalster en een kwaadaardige tweeling en een complot waarbij heel
Portugal betrokken raakt.
Killing Tsukamoto Shinya, Rotterdämmerung |
Deze offbeat samoeraifilm geeft het genre een
lekkere draai.

Over familie gesproken. In de aftiteling bedanken jij en
Marleen jullie familie en vrienden. Waarom? “Marleen be-

viel van haar kind tijdens de financiering van deze
film. Ze zat in de trein van Londen naar huis, en was
net thuis toen de weeën begonnen. Ze kreeg nog een
telefoontje dat we financiering via Eurimages hadden
en toen kwam haar kindje. Ik wil niet zeggen dat het
zwaar is om moeder te zijn en films te maken, maar ik
kan er niet altijd zijn voor mijn gezin. Dat wordt een
vrouw meer kwalijk genomen dan een man. Ik ben er
nu weer heel veel en ik ben ook weer heel hard mijn
best aan het doen, elke dag iedereen naar school brengen. Maar ik merk wel dat je er raar op aangekeken
wordt, ook vanuit de crèche of school: ‘Oh, is mama er
nou nog steeds niet?’ Of: ‘Oh, wat goed, dat jouw
vriend dat allemaal doet.’ Dat zijn van die dingen die je
het gevoel geven dat het nog steeds ongelijk is. Het dan
heel fijn als je eigen omgeving al voorbij die ongelijkheid is en je volledig steunt.”
DIRTY GOD NEDERLAND/GROOT-BRITTANNIË/
BELGIË/IERLAND, 2019 | REGIE SACHA POLAK | 105
MINUTEN | MET VICKY KNIGHT, KATHERINE KELLY,
ELIZA BRADY-GIRARD | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN
OP IFFR EN VANAF 25 APRIL 

THEY SHALL NOT GROW OLD

JOS VAN DER BURG
They Shall Not Grow Old Peter Jackson, Laboratory of Unseen Beauty | We kennen de Eerste
Wereldoorlog, maar een compilatiefilm met
ingekleurde archiefbeelden vanuit het perspectief van (Britse) soldaten die niet oud zullen
worden, brengt de gruwel echt dichtbij.
Temple of Cinema #1: Sayat Nova Outtakes
Sergei Paradjanov, Laboratory of Unseen Beauty
| In 1988 bezocht Sergei Paradjanov als vrij man
het IFFR. Wie erbij was, zal de emotionele ontvangst nooit vergeten. In de Arminiuskerk zijn
opnames te zien die Parajanovs beeldschone The
Colour of Pomegranates (1969) niet haalden.
“I do not care if we go down in history as barbarians” Radu Jude, Voices | Het kon hem niets
schelen als hij als barbaar de geschiedenis in
ging, zei de Roemeense premier Antonescu in
1941. De actuele vraag boven deze film: is het nu
anders? Lees het interview met Jude op p29.
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BL ACKOUT

ZWARTE GATEN IN HET

De IFFR-tentoonstelling
Blackout is een ode aan
het zwart tussen de
beelden. Het duister
waar verzwegen verhalen
en weggemoffelde
geschiedenissen
schuilen. Rustgevend
zoemende diaprojectors
brengen die weer tot
DOOR MARISKA GRAVELAND
leven.

HER LUMINOUS DISTANCE

GEHEUGEN

Klik. Zwart. Beeld. De diaprojector valt stil en komt
weer in beweging als de volgende dia door de carrousel gaat, in een ijzeren regelmaat ergens tussen
trance en bewustwording. Wat gebeurt er in het
donker, tussen de dia’s? De IFFR-tentoonstelling
Blackout in de Kunsthal kijkt naar dat zwart tussen de
beelden, de vergeten periodes uit het verleden. Die de
geschiedenisboeken niet gehaald hebben bij gebrek
aan machtige figuren die alle aandacht naar zich toe
weten te trekken.
Voor de weggemoffelde, kleinere geschiedenissen kunnen we bij de kunsten terecht. In Blackout
is daar een toepasselijke vorm voor gevonden: de
bescheiden eenvoud van de diaprojector, verdwenen
uit de huiskamers maar inmiddels door steeds meer
kunstenaars gekoesterd. Blackout toont werken die
sinds 2004 zijn gemaakt, het jaar waarin Kodak de
productie van de carrousel-diaprojectors beëindigde.
Dia’s vallen daardoor inmiddels onder de ‘media-archeologie’ maar Blackout gaat niet over de nostalgie
van verdwenen apparaten. Kunstenaars gebruiken de

projectorlamp nu om onderbelichte, weggemoffelde
geschiedenissen te laten zien. En proberen zo de gaten
in het historische geheugen te dichten.

[ZWART BEELD]
Het droogkomische Landscape Series # 1 (2013) van
de Vietnamees Nguyen Trinh Thi bestaat uit foto’s die
hij vond in krantenreportages met louter mensen die
wijzen op een schijnbaar leeg landschap. Waar wijzen
ze naar? Er moet ergens iets opvallends zijn maar er is
niets te zien. De fotografen kwamen pas op de plaats
van de nieuwsgebeurtenis aan nadat die al had plaatsgevonden. Gestolde agitatie. Het verleden ligt voor
het oprapen maar ook net buiten ons bereik.
In Non-chronological History (2013) husselt de
Thaise kunstenaar Prapat Jiwarangsan de geschiedenis door elkaar. Hij projecteert op niet-chronologische wijze en met meerdere diaprojectors namen van
mensen die sinds 1932 een rol speelden bij politieke
gebeurtenissen in Thailand. Iemands handelingen
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IFFR TIPS (2)
Waar verheugt de redactie van de Filmkrant
zich op in het overweldigende aanbod van
het IFFR?
JOOST BROEREN-HUITENGA
BNK48: Girls Don’t Cry Nawapol Thamrongrattanarit, Voices | Al sinds zijn debuut 36 is de
jonge Thaise filmmaker Thamrongrattanarit een
slim chroniqueur van zijn generatie, hier met
een docuportret van een veelkoppige meidenband.
Long Day’s Journey Into Night Bi Gan, Bright
Future | Na Kaili Blues keert de grote belofte van
de ‘achtste generatie’ Chinese filmmakers terug
naar zijn geboortedorp voor een nog dromeriger
liefdesverhaal en nog indrukwekkender long
take – in 3D.
The Mountain Rick Alverson, Voices | Een
koortsdroom vol Americana-gekte, over wees
jongens, lobotomiën en seksuele frustraties.
Jeff Goldblum was zelden zo onderkoeld en zelden zo dreigend.

NON-CHRONOLOGICAL HISTORY

kunnen ook jaren later pas effect hebben. Zo gaan al
die sober gepresenteerde namen kriskras door de tijd
verbanden met elkaar aan, ook al hebben zeker Nederlandse kijkers nog nooit van deze mensen gehoord.
Zo spint dit werk lange draden door het verleden.

[ZWART BEELD]
Kalksteenblokken vergezellen de dia-installatie
Sedimentation of Memory (2017) van de in Nederland
woonachtige Kristina Benjocki. Het kalksteen is afkomstig uit Neerkanne, gelegen tussen de Nederlandse en Belgische grens, waar lagen oude en recente geschiedenis naast elkaar bestaan, van het Neolithicum,
de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog tot het
Verdrag van Maastricht. Sedimenten van de diepe tijd
en de waan van de dag zijn samengebald tot één beeld.
Ook de Belgische kunstenaar Floris Vanhoof gebruikt de diepe tijd voor zijn Fossil Locomotion (2016).
Het werk bestaat uit dia’s van de fossielencollectie
van zijn familie die onder invloed van licht weer
tot leven komt. Begeleid door een hypnotiserende
soundtrack krijgen de miljoenen jaren oude dieren
een nieuw leven in de duisternis tussen de dia’s en de
flikkering van het beeld.

[ZWART BEELD]
Van fossielen lijkt het een grote stap naar het heelal,
maar ze delen eenzelfde weidse blik op de geschiedenis. Her Luminous Distance (2014) van de Britse Aura
Satz is een eerbetoon aan vrouwelijke wetenschappers in ruimtestations die jaren onderbelicht zijn gebleven. In een dubbele dia-projectie zien we archieffoto’s van deze wetenschapsters, maankraters die
naar hen zijn vernoemd en fotografische platen van
sterren genomen rond 1900. Ze vormen samen een
eigen, aparte constellatie in het heelal, onder toeziend

oog van de dove astronoom Henrietta Swan Leavitt.
De Amerikaanse Cauleen Smith zet nog een stap
verder in de ruimte in haar Space Station Rainbow
Infinity en haar performance Black Utopia LP (2014)
in het auditorium van de Kunsthal. Ze toont een
aanstekelijke, kleurrijke collage van spacy beelden in
huiselijke setting, van onder andere Sun Ra en zijn
Intergalactic Myth-Science Solar Arkestra. De excentrieke Afro-Amerikaanse muzikant-componist
stond aan de wieg van het afrofuturisme, een soepele
combinatie van zwarte muziek en sciencefiction: funk
en ufo’s, dub en tijdreizen, jazz en zonnewinden. In
Smiths performance kunnen bezoekers de selectie
van dia’s bepalen, terwijl ze in Black Utopia LP op
haar platenspeler bijpassende vinylpaten draait. Het
festival toont onder de naam Calling Planet Earth
een retrospectief van haar werk, samen met haar
gerestaureerde debuutfilm Drylongso (1998). Smiths
nieuwste korte film Sojourner (2018) draait daarnaast
in de Tiger Short Competition.

LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT

MARISKA GRAVELAND
Sophia Antipolis Virgil Vernier, Bright Future |
Een technologiepark bij Nice is het decor van
een zoektocht naar Sophia (wijsheid) en zingeving. Het speelt een sturende rol in de
gemoedstoestand van de personages, ergens
tussen psychogeografie en geofilosofie.
Nos vies formidables Fabienne Godet, Voices |
De dagelijkse worstelingen in een verslavingskliniek komen heel dichtbij dankzij de innemende personages.
Walden Daniel Zimmermann, Say No More | De
zinloze reis van een stapel planken van Zwitserland tot de Amazone, gevat in aandachtige
beelden.

[ZWART BEELD]
In de Griekse mythologie is Mneme de muze van het
geheugen, verbeeld in Mneme (2017) en Mneme II van
de Amerikaanse Raha Raissnia, te zien op een van
de sound//vision-avonden in WORM Rotterdam.
Net als de muze Mneme verzamelt Raissnia stukjes
en beetjes uit het verleden en geeft ze zo een nieuwe
betekenis. Ze heeft de 16mm filmstroken en dia’s met
de hand geschilderd, net als het geverfde doek zelf,
waarop zowel licht binnendringt als reflecteert. Het
scherm en de dia’s zuigen zo het verhaal op dat tussen
de beelden verscholen zit en kaatst het terug voor wie
het vangen wil.
BLACKOUT VAN 24 JANUARI T/M 3 FEBRUARI IN
KUNSTHAL ROTTERDAM 

SOPHIA ANTIPOLIS

HUGO EMMERZAEL
Alma no olho Zózimo Bulbul, Soul in the Eye |
Omdat deze iconische Afro-Braziliaanse cinema
nu weer ontzettend relevant is.
Mica Levi in Arminius | Omdat de muziek van
Micachu (alias Mica Levi, bekend als componist
van o.a. Under the Skin) begeleid door de beelden van Sergei Paradjanov vast een onvergetelijke ervaring gaat opleveren.
De vrijheidslezing van Agnieszka Holland |
Want #FreeOlegSentsov, #freekirillserebrennikov en #freenogveelmeerfilmmakers.
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HAPPY LAMENTO

Het IFFR-themaprogramma
‘The Laboratory of Unseen
Beauty’ vol onvoltooide films en
de nieuwe film van Jean-Luc
Godard Le livre d’image hebben
meer met elkaar te maken dan je
DOOR DANA LINSSEN
denkt.			

HET L ABORATORIUM VAN ONGEZIENE
OF DE NACHTMERRIE VA

												 DÉJÀ-VU EN
Jean-Luc Godard was dol op Hiroshima mon amour.
In die film van Alain Resnais naar een scenario van
Marguerite Duras praat een Frans-Japans liefdespaar,
een actrice en een architect, een zij en een hij, over
oorlog en herinnering. De film is revolutionair,
niet-lineair en zit vol kleine, filmische epilepsie veroorzakende flits-flashbacks. De openingswoorden
van Hiroshima mon amour behoren tot de meest
geciteerde woorden van de filmgeschiedenis. Ze versterken het vervreemdende gevoel je bewustzijn te
verliezen en voor eeuwig tussen tussen déjà-vu en
jamais-vu te zweven.
“Hij: ‘Je hebt niets gezien in Hiroshima. Niets.’ Zij:
‘Ik heb alles gezien. Alles.’”
Toen de film in 1959 uitkwam zei Godard: “Dit is
de eerste film die niet naar andere films verwijst.”

PROFETIE

Inmiddels zou je kunnen zeggen dat dat citaat uit
Hiroshima mon amour en Godards commentaar erop
een profetie zijn. Die het hele oeuvre van Godard
heeft voorspeld, en dan met name zijn films in de periode van af Histoire(s) du cinéma (1989-1999). Alsof
alle films van Godard gaan over die splitseconde tussen dat alles en dat niets. Alsof Hiroshima Mon Amour
vooruitwijst naar de cinema die komen zou. Niet alleen Godard maakt sindsdien films die als variaties op
een thema steeds weer verklaren dat de essentie van
film (en van de eeuw van de cinema die na de Tweede Wereldoorlog begon en nog niet ten einde is) dat
spanningsveld is tussen niet-gezien en alles-gezien,
tussen mogelijkheid en falen. Hij maakt bovendien in
zijn video-essay-achtige films voornamelijk gebruik
van referenties naar andere films.

BEELDENZEE
LE LIVRE D’IMAGE

Zo ook in zijn nieuwe Le livre d’image (The Image
Book) die zijn Nederlandse première beleeft op het
Filmfestival Rotterdam. Tijdens het Filmfestival Can-
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IFFR: THE L ABORATORY OF UNSEEN BEAUT Y

SCHOONHEID VAN JEAN-LUC GODARD
AN DE CINEMA TUSSEN

JAMAIS-VU
nes van 2018 kreeg de film van de jury een nooit eerder uitgereikte ‘speciale’ Gouden Palm, in de woorden
van juryvoorzitter Cate Blanchett omdat hij zo anders
was dan alle andere films dat hij een categorie op zich
geworden was, “bijna buiten ruimte en tijd”.
De filmmaker die ooit een van de aanjagers was van
de jonge honden van de Franse Nouvelle Vague was
en nu de bedroefde éminence grise van een in de kiem
gesmoorde kunstvorm is in zijn nieuwe film bitterder
en bozer dan ooit. “La guerre est là”, ‘het is oorlog’,
opent hij de film. Maar hij is ook scherper en helderder. Zelf wil hij het liefst dat je zijn verzadigde videobeelden en gemanipuleerde filmfragmenten-film op
een tv-scherm ziet met koptelefoon op. Maar nadat ik
hem in die omstandigheden heb gezien geloof ik dat
het bioscoopscherm en de kijkdiscipline van een donkere bioscoopzaal de enige mogelijkheid is. Anders is
de verlokking te groot om er een van die door Godart
verfoeide andere schermpjes bij te pakken. Al is het
maar om de bronnen op te zoeken van al die filmclips
en citaten die hij gebruikt. Want die beeldenzee geeft
je soms het gevoel dat je inderdaad helemaal niets gezien hebt. Maar dat is niet het niet-gezien dat Godard
bedoelt.
Hij verwijst sinds Histoire(s) namelijk naar het
onvermogen van de cinema om de gruwelen van Auschwitz en Hiroshima te hebben gezien. Zoals film en
media (en die verfoeide schermpjes) er tegenwoordig
niet in slagen om de gruwelen van onze tijd te tonen.
Dat is waar Le livre d’image over gaat.
De cinema heeft hem (voor zijn gevoel), als een
grillige muze, een ontembare minnares, in de steek
gelaten.

CINEMAVERLIEFD

Als je dat bedenkt dan begrijp je waarom Godard zo
heartbroken is. Er is bijna geen filmmaker die zo verkikkerd op film, zo cinemaverliefd was. De rebelse
energie van zijn eerste films (À bout de souffle – buiten

adem! Vivre sa vie – leef je leven!) was die van een
verliefde jongeling die door de stad rende. Op weg
om het meisje van zijn hart te ontmoeten zodat hij
natuurlijk veel te vroeg op de straathoek aankwam
waar ze hadden afgesproken, waar hij dan een beetje
nonchalant tegen een lantaarnpaal kon gaan hangen,
of om de hoek wachten en dan alsnog net te laat te
arriveren. Trop tôt/Trop tard, te vroeg en te laat, zoals Jean-Marie Straub en Daniele Huillet dat in hun
gelijknamige film over de tragiek van de (Franse) revolutie noemden.
Voor Godard is de geschiedenis van de film het
verhaal van dat te vroeg en te laat. Een kunstvorm die
nooit op tijd kwam om zijn volle potentieel te benutten: namelijk om erbij te zijn. Te getuigen.

ONVOLTOOID

Daarom is Le livre d’image naar zijn aard een onvoltooide film. Eentje die niet had misstaan in het
IFFR-programma ‘Laboratory of Unseen Beauty’
(geniale titel, want is niet de filmgeschiedenis van
heden, verleden én toekomst een laboratorium van
ongeziene schoonheid?). Gastprogrammeur Olaf
Möller grasduinde in de geschiedenis van onvoltooide
of on/ver/volmaakte films, en selecteerde een aantal
voorbeelden van films die nooit, of pas later konden
worden afgemaakt, of die in al hun onvolkomenheid
stof boden voor andere films. Het is interessant om
Godards beeldenboek te vergelijken met Thirty Years
of Motion Pictures (March of the Movies) van Otto
Nelson en Terry Ramsaye die al in 1927 een filmische
filmgeschiedenis samenstelden. Of met het vergelijkbare Montage muet français, een compilatiefilm
van stille Franse films die de oprichter van de Cinémateque Française Henri Langlois compileerde voor
een vertoning in het Palais des Congrès in 1974. Of
de compilatiefilm van ‘de Duitse Godard’ Alexander
Kluge en het Filipijnse enfant terrible Khavn de la
Cruz Happy Lamento.

MONTAGE

Kluge is net zoals Godard geobsedeerd door montage.
Le livre d’image is opgebouwd volgens de vijf vingers
van de hand. Montage is volgens Godard een tactiele
bezigheid. Het visuele motto van de film is een naar
boven priemend vingertje dat van Leonardo da Vinci’s
Johannes de Doper is afgeknipt. Wat is daarboven?
God toch zeker niet meer?
Montage is bij Godard de drijvende kracht van de
cinema. De schnitt, de cut, veroorzaakt breuk en disruptie en onthult zo de ware betekenis van beelden
en laat in de leegte tussen twee beelden hun tekortkomingen zien. Het is een gevaarlijke, maar ook een
vruchtbare, creatieve interzone. Kluge lijkt milder. Hij
maakt plaats voor de associatie van de toeschouwer,
de voltooiing van de film. Bij Godard krijg je het gevoel
dat je harder moet werken. Ook omdat zijn referenties,
ondanks verwijzingen van Google en YouTube en naar
de hedendaagse oorlogen in het Midden-Oosten, zijn
afschuw van Amerika, zo diepgeworteld zijn in de vorige, of zelfs de eeuw daarvoor. Er is niemand die het
filmbeeld zo goed begrijpt als Godard. Hij begon films
te maken toen de filmgeschiedenis een halve eeuw
oud was. Daarna heeft hij meteen de tweede helft van
die eeuw voorspeld. En toch kan hij uiteindelijk niet
zonder taal. Cinema is voor hem de voortzetting van
filosofie met andere middelen. Zijn laboratorium van
ongeziene schoonheid manifesteert zich als een nachtmerrie in het vacuüm tussen déjà-vu en jamais-vu.
LE LIVRE D’IMAGE EN DE FILMS UIT HET
LABORATORY OF UNSEEN BEAUTY ZIJN TE ZIEN OP HET
FILMFESTIVAL ROTTERDAM. IN HET KADER VAN HET
LABORATORY OF UNSEEN BEAUTY WORDT OOK EEN
TENTOONSTELLING INGERICHT MET OOIT WEGGECENSUREERDE EN NIET-GEBRUIKTE BEELDEN UIT
SERGEI PARADJANOVS DE KLEUR VAN GRANAATAPPELS
(1969) IN DE ARMINIUS-KERK: ‘TEMPLE OF CINEMA #1:
SAYAT NOVA OUTTAKES’ | VOOR MEER INFORMATIE

www.iffr.nl
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IFFR: RABBIT HOLE

MEMES ZIJN DE TAAL
VAN HET INTERNET

Met het programma Rabbit Hole duikt het IFFR in de visuele en
politieke cultuur van memes. Niet alleen omdat steeds meer filmmakers en beeldend kunstenaars die taal gebruiken. Memes zijn een
wezenlijk deel van onze cultuur geworden. Wat zijn memes? En over
DOOR JUHA VAN ’T ZELFDE
wiens cultuur hebben we het dan?			
Memes zijn de taal van het internet. Net als grappen,
gezegden of tegelwijsheden zijn ze een onderdeel van
de cultuur van een groep mensen. In dit geval van
mensen die veel online zijn – vooral op Instagram of
Twitter.
Memes nemen vaak de vorm aan van een beeld met
tekst eroverheen. Daarmee lijken ze op spotprenten
en cartoons uit kranten. Maar memes bestaan ook
steeds meer uit bewegend beeld, gekopieerd uit een
film, een serie of een video die iemand online heeft
gezet. Populaire memes van het afgelopen jaar waren
bijvoorbeeld ‘Is this your king?’ (naar aanleiding van
de uitspraak van Michael B. Jordan’s personage in
Black Panther), ‘You made Moomin cry’, en ‘Gritty is
antifa’.

INTERNETTAAL

“Memes komen het dichtst bij een internettaal die we
hebben,” schrijft de in Amsterdam wonende Argentijnse schrijver Flavia Dzodan in een direct message op
Twitter. Dzodan is docent en onderzoeker, verbonden
aan het Sandberg Instituut in Amsterdam, waar ze
onderzoek doet naar de politiek van algoritmes. Ze is
gespecialiseerd in internetcultuur en een fervent gebruiker van memes.
Ik dm Dzodan dat een goede vriend van me onlangs suggereerde dat we zouden moeten overwegen
om geen memes meer te gebruiken om progressieve
politieke boodschappen over te brengen. Memes zou-

den de complexiteit, sensitiviteit en het handelingsvermogen van onze opvattingen reduceren tot een
reactionaire vorm van communiceren.
“Memes zijn een essentieel onderdeel van de menselijke expressie en als vocabulaire zijn ze snel ontwikkeld door de opkomst van platforms als Instagram
en Twitter. Aangezien zoveel memes afkomstig zijn
uit zwarte cultuur, zou ik terughoudend zijn om te
zeggen ‘laten we stoppen met memes’”, schrijft Dzodan terug, zelf een vrouw van kleur.
“Het probleem is niet dat memes reductionistisch
zijn. Want je hebt memes en je hebt memes, en niet
alles in dat universum is gelijk. Memes die door gemarginaliseerde groepen gemaakt zijn om iets uit te
drukken en te delen zijn niet hetzelfde als memes die
afkomstig zijn van, bijvoorbeeld, 4chan, een overwegend witte gemeenschap ergens diep rechtsachter
op het internet. In algemene zin over memes praten,
maakt zulke verschillen plat en onzichtbaar. Ik zou
memes misschien eerder als komedie behandelen. In
de zin dat niet alle komedie gelijk is. Om een actueel
onderwerp te noemen: Louis CK’s ‘komedie’ (ik gebruik de aanhalingstekens niet toevallig), van wie een
video online opdook van een nieuw optreden waarin
hij transfobische uitspraken deed, en niet-binaire
mensen op niet mis te verstane wijze onmenselijk bejegende, is niet hetzelfde als komedie van iemand die
zich uitspreekt tegen dominante machtsstructuren.”
“Laat ik nog concreter zijn: Louis CK vs. Hannah

Gadsby. Als we naar Louis CK kijken, zouden we
kunnen zeggen: ‘We moeten met komedie stoppen.’
Terwijl we eigenlijk bedoelen: ‘We zouden met dit
type komedie moeten stoppen.’ Daar tegenover staat
de show Nanette van Hannah Gadsby op Netflix,
waarin gender, seksualiteit en geweld tegen LHBTI+
mensen centraal staan. Die show heeft het afgelopen
jaar voor heel veel mensen ontzettend veel betekend.
Deze vorm van komedie werkt emanciperend en bevrijdend. Zeggen dat alle komedie slecht is, is dan natuurlijk oneerlijk. Met memes werkt dat ook zo.”

NIET NAAR BENEDEN TRAPPEN

Een van de grondregels voor humor is: nooit naar
beneden trappen. Humor is een belangrijk middel
om machthebbers te ontmaskeren. Tegelijk is het een
vorm van self-care: galgenhumor en zelfspot zijn een
manier om voor jezelf te zorgen én elkaar te ontzien
in de schaduw van onderdrukking en uitsluiting, door
wat de Amerikaanse actrice Laverne Cox ‘cisnormative heteronormative imperialist white supremacist
capitalist patriarchy’ noemt, een uitbreiding van de
beroemde en heel precieze opsomming door de Amerikaanse radicaalfeministische hoogleraar Engels bell
hooks.
“Zwarte mensen en mensen van kleur gebruiken
voortdurend memes om bondig en met humor te
communiceren. Het zijn kleine communicatie-eenheden die razendsnel door alle diaspora’s gaan en
voor verbondenheid en herkenning zorgen. Ze zijn
een schakel tussen plekken, gemeenschappen en
generaties. Zeggen dat ‘we moeten stoppen met het
gebruiken van memes’ vernietigt ook deze gedeelde
communicatie.
“Eerder zou ik zeggen: witte mensen moeten stoppen met het gebruik van memes van mensen van kleur
en stoppen ze te verpesten, zoals ze dat de laatste
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tien jaar hebben gedaan. Het nadeel van witheid als
neutraal zien, is dat veel witte mensen geloven dat ze
geen eigen cultuur hebben. In plaats van witte cultuur
te gebruiken in memes eigenen ze die van anderen
toe. Het opeisen van een witte cultuur zou namelijk
ook betekenen dat je de geschiedenis op moet eisen
die daarmee gepaard gaat, het imperialisme en het
kolonialisme. Maar dát wil niemand.”
“Neem een figuur als Rembrandt. Godverdomme,
Rembrandt was een genie! Maar omdat witheid ons
heeft gedwongen witheid als neutraal te zien, ziet niemand Rembrandt als witte cultuur. Want dit is het dilemma: om Rembrandt volledig als witte cultuur ‘op
te eisen’ zou je ook moeten ‘opeisen’ dat zijn meesterwerken verheerlijking waren van de kolonisatoren
in zijn tijd. Om dat te vermijden passen witte mensen
memes toe die hun oorsprong vinden in subculturen
van kleur. Dit is niet anders dan de appropriatie van
rockmuziek, blues, tango- of graffitikunst. Memes
zijn gewoon een ander medium in een lange lijst van
dingen die witheid neemt, absorbeert en uiteindelijk
verdunt door overconsumptie.”

WIDOWS

In de filmindustrie zijn genres eigenlijk ook een soort
memes. De western, de roadmovie, de heistfilm: allemaal herkenbare vormen die je kunt gebruiken als
voertuigen voor een complexere boodschap. Ik moest
hieraan denken toen ik Widows van Steve McQueen
zag. Na afloop had ik een discussie met een vriend die
het werk van McQueen goed kent en die het jammer
vond dat Widows zo anders is dan McQueens eerste
films Hunger en Shame. Hoewel ik begrijp wat hij
bedoelt, denk ik dat hij McQueen tekort doet. Voor
mij is Widows een radicale intersectioneel-feministische film: McQueen heeft via de klassieke vorm
van de overvalfilm actuele maatschappelijke thema’s
kritisch en overtuigend zichtbaar gemaakt, zoals discriminatie op basis van sekse (“niemand verwacht dat
vrouwen de ballen hebben om een overval te plegen”,
zegt Viola Davis), klasse (de arbeiderswijk die door de
cynische wethouder aan haar lot wordt overgelaten)
en ras (de zwarte zoon die door de witte politieagent
wordt vermoord). Zulke scènes geven menselijkheid
en betekenis aan wat ik een waanzinnig goede actie-

film vind. Wanneer je interviews met de hoofdrolspelers op YouTube terugkijkt hoor je dan ook niets dan
lof voor de feminiene, respectvolle en kwetsbare wijze
waarop Steve McQueen op de set opereerde.

GRITTY

Ik vraag Dzodan hoe zij een programma over memes
zou aanpakken.
“Als ik op het IFFR een programma over memes
zou organiseren, zou ik teruggaan naar de tijd van
vóór het internet, naar het gebruik van cartoons, fanzines, pamfletten, films enz. Je kunt waarschijnlijk
de hele geschiedenis via memes laten zien.” Ik schrijf
haar dat haar uitspraak me doet denken aan de ontstaansgeschiedenis van de Moomins. “Moomins zijn
een geweldig voorbeeld!” reageert ze enthousiast.
“Hoe oud was je toen je hoorde dat Moomins antifa
zijn?”
Moomins zijn de beroemde witte fantasiefiguren
van de Finse schrijver, schilder en tekenaar Tove Jansson. Ze verschenen voor het eerst in het Finse satirische tijdschrift Garm, dat van 1923 tot 1953 bestond.
De jonge Jansson publiceerde haar eerste tekening op
haar vijftiende in 1929. Garm sprak zich fel uit tegen
fascisme en Jansson nam Hitler en Stalin voortdurend
op de hak. In de jaren veertig introduceerde ze het
personage ‘Snork’, een witte trol (een echte trol, geen
internettrol) die later met zijn familie en vrienden
onder de naam Moomins over de hele wereld een geliefde kindervriend zou worden (als een soort Finse
Nijntje).
“Ik zou een panel samenstellen over memes als
visuele taal en over memes als culturele kritiek. Van
fandoms die hun obsessies online bespreken, tot professionals die de taal adopteren om film, kunst en andere media te beoordelen. Deze discussie omvat een
groter gesprek over hoe sociale media invloed hebben
op kunstkritiek, en omgekeerd - wanneer alle critici
altijd online zijn en alle fans mediawijs zijn, wie heeft
het dan voor het zeggen?”
Ik beantwoord haar vraag met een meme. Het is
een bewegend beeld van een grote oranje mascotte,
Gritty, met daarop de tekst “It me”.
Gritty is een redelijk nieuwe meme die progressief
Amerika heeft verenigd, van studenten en demon-

stranten tot arbeiders en volksvertegenwoordigers.
Gritty is de nieuwe mascotte van het Amerikaanse
ijshockeyteam de Philadelphia Flyers. Toen de directeur van de Flyers, Shawn Tilger, met zijn zoon
vorig jaar de jaarlijkse All Star Game bezocht, en ze
een wedstrijd tussen de mascottes van de NHL (de
National Hockey League in Noord-Amerika) bekeken, vroeg zijn zoon waarom hun team niet meedeed.
De Flyers hadden al sinds 1976 geen mascotte meer.
Ruim veertig jaar later was het misschien toch weer
tijd voor een nieuwe poging.
Gritty werd bij de aanvang van het nieuwe seizoen
in september 2018 aan het thuispubliek voorgesteld:
een imponerende, onstuimige en intense oranje ‘Pino’
op schaatsen kwam op een sloopkogel uit het dak naar
beneden geslingerd, op de muziek van Wrecking Ball
van Miley Cyrus.
Net als Moomin is Gritty antifa(scistisch). Dat ging
zo: binnen enkele dagen na de presentatie tweette het socialistische tijdschrift Jacobin: “Gritty is
a worker.” Enkele weken later verschenen de eerste
borden en spandoeken met Gritty bij antifascistische
demonstraties, anti-Trump protesten en als linkse
meme online. Inmiddels heeft Gritty op Twitter het
einde van de staat voorspeld, op Instagram kerstmis
afgepakt van de ‘capitalist pigs’ en staat sinds kort in
thuisstad Philadelphia in de burgerlijke stand officieel
geregistreerd als een anti-fascist.
“Memes evolueren net als taal. Niet alleen omdat
we meer technische mogelijkheden krijgen door betere
camera’s en schermen met hogere resolutie, maar ook
omdat mensen memes steeds beter leren lezen, want
ook memes vereisen een voorkennis van hun ‘taal’ om
begrepen te worden. Naarmate we meer en meer digitale wezens worden, wordt mediawijsheid van cruciaal
belang. Daarin leer je niet alleen om kritisch te kijken
naar de media die we dagelijks gebruiken, maar ook
naar machtsstructuren die erachter schuilgaan, en
hoe die binnen en met de media worden versterkt of
bevochten.”

MEER INFORMATIE OVER HET IFFR-PROGRAMMA
RABBIT HOLE OP

iffr.com
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IFFR: CHARLOT TE PRYCE

MYSTERIES VAN DE
MATERIE

De betoverende korte films van
Charlotte Pryce vangen bloemen,
planten, vogels en insecten in
met de hand bewerkte beelden en
laten ze als een verkwikkende
regenbui weer los op de kijker.
Het IFFR besteedt een speciaal
programma aan haar ragfijne,
mysterieuze films, die afkomstig
lijken uit een andere wereld.
DOOR MARISKA GRAVELAND

PWDRE SER: THE ROT OF STARS

Net als biologen gebruiken filmmakers een vergrootglas om te kijken. Hun lens is een glazen oog, die de
werkelijkheid altijd een beetje vervormt. De Britse, in
Los Angeles woonachtige korte-filmmaker Charlotte
Pryce ziet door dat glazen oog ‘de wonderen van de
natuur’ zoals die vroeger in boeken met bruinstoffen
kaften en de mooiste illustraties werden bezongen.
Toch is haar werk niet puur nostalgisch, het sprankelt als dauw en kronkelt als nieuwe spruiten aan een
kiem. De beelden lijken afkomstig van een andere wereld, hoe aards ze ook zijn.
Net zoals planten leven door fotosynthese, heeft
Pryce haar eigen kringloop bedacht van met de hand
bewerkte natuurbeelden die tot leven komen op de
filmemulsie, de bovenste laag van de 16mm-filmstrook. Ze interesseert zich voor de prima materia, de
‘eerste materie’ waarmee je weer nieuwe stoffen zou
kunnen maken. Ze bedrijft daarmee een soort alchemie, zoals beschreven in de handleiding The Mirror of
Alchemy uit 1597 over het maken van goud uit lood. In
A Study in Natural Magic (2013) zien we gloeiende
bloemen en ragfijne gouden draden, in Prima Materia
(2015) veranderen zinderende spiralen in mysterieuze
cellen van gouden stof: de droom van de alchemist.
Ook het beeldschone Pwdre Ser: the rot of stars
(2019) zit vol met raadselachtige, lichtgevende substanties, gevangen in stralende Kirlian-fotografie.
Daarbij wordt een object blootgesteld aan een elek-

trisch veld waarna de kleurige ontladingen door het
fotopapier worden geregistreerd. Je ziet dan een corona, een straal rond het voorwerp, wat in Pryce’s werk
een betoverend effect heeft.
Pryce gaat vaak ver terug in de tijd om de mysteries
van de materie te onderzoeken. Het woord Pwdre ser
is bijvoorbeeld Welsh voor de mythische ‘sterrengelei’ die al vanaf 1400 in de natuur is waargenomen. Ze
liet zich daarbij inspireren door middeleeuwse verhalen en de negentiende-eeuwse fotografie van het onzichtbare. Pryce brengt wel vaker een eerbetoon aan
de eerste foto’s van buitengewone verschijnselen die
zich net buiten de grenzen van ons zicht bevinden.

RIVIERMODDER

Charlotte Pryce geeft op IFFR ook een live performance met vintage toverlantaarns en handgemaakte
glasplaten, beelden zoals die geprojecteerd werden
voordat de film was uitgevonden. The Tears of a Mudlark (2018) is het kleurrijke verhaal van een visionair
buitenbeentje dat in de riviermodder op zoek gaat
naar waardevolle objecten en in de bergen naar sporen
van gletsjers. De naam mudlark wordt vooral gebruikt
voor diegenen die in de late achttiende en negentiende eeuw in Londen langs de rivier rondscharrelde op
zoek naar spullen.
De toverlantaarnvoorstelling W.H. Hudson’s Remarkable Argentine Ornithology (2013) draait om de

THE TEARS OF A MUDLARK

beroemde natuuronderzoeker W.H. Hudson die gek
was van vogels, die hij bekeek vanaf de pampa’s van
zijn geboorteland Argentinië. De wonderlijke toverlantaarns brengen ook andere, verborgen lagen naar
boven: de natuur kan zowel plezier geven als angst
oproepen.
Zoals de tulp in The Parable of the Tulip Painter
and the Fly (2008), die mooi is zolang hij bloeit maar
daarna vooral de vergankelijkheid van het leven benadrukt, net zoals een Hollandse meester dat dubbele
gevoel waarschijnlijk honderden jaren voor Pryce onderging. Zo voelt ze zich dwars door de tijd met hem
verbonden. De tulp maakt ons ervan bewust dat
groei, zelforganisatie en het onvermijdelijke verval de
kern van het leven vormen.
Kijkend naar een vlinder, een mestkever en een
mot buigt ze zich, net als de Icarus-mythe, over het
mysterie van vliegende insecten. Zo laat Pryce op eigen wijze biologie, mythes en kunst samensmelten,
als een nieuw organisme dat leeft van de humuslaag
op de filmstrook.
DE FILMS EN TOVERLANTAARNVOORSTELLINGEN VAN
CHARLOTTE PRYCE ZIJN TE ZIEN OP IFFR, IN WORM
UBIK 
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IFFR: THE SPYING THING

SPIONE

OP WEG NA AR DE ULTIEME

SPIONAGEMAATSCHAPPIJ

Spionage is ook niet meer wat het
geweest is. Geen verleidelijke
vrouwen meer en duistere types
die geheime briefjes uitwisselen,
maar digitale sleepnetten. Het
IFRR-programma The Spying
Thing blikt terug op verleden,
heden en toekomst van de
DOOR JOS VAN DER BURG
spionnenfilm.

on en ze hem na zijn arrestatie helpt ontsnappen.
Dat de liefde zwaarder weegt dan trouw aan het
vaderland is typisch iets voor spionnes. Spionerende
mannen overkomt dat niet. De Weense betaalt er een
hoge prijs voor, want ze wordt geëxecuteerd voor
landverraad. Gelukkig heeft ze nog net even tijd om
haar lippen te stiften en kousen recht te trekken als ze
ongebroken voor het executiepeloton staat.

KLEINE MANNETJES

Tegenover de verleidelijke spionnes staan koele heroïsche spionnen, die hun emoties altijd in bedwang
hebben en controle houden over elke situatie. Zij
voorkomen wereldoorlogen en worden ervoor be“Ik heb hem zover dat hij uit mijn hand eet! Voor een
loond met vrouwen die aan hun voeten vallen. Het
kus verkoopt hij me alle forten en het hele leger van
hoogtepunt en cliché van deze voorstelling van zaken
zijn land!” Fritz Lang wist in 1928 met Spione wat van is natuurlijk James Bond, die in 1962, niet toevallig op
spionnes wordt verlangd: mannen verleiden om in
het dieptepunt van de Koude Oorlog, in de bioscoop
bed geheime informatie te krijgen. In Spione, het oer- verscheen. Het dunne laagje ironie bij Bond kan de
model van de vertrouwde spionnenfilm, doet een uit
politieke propagandaboodschap niet verhullen dat we
Rusland overgelopen spionne wat tientallen spionnes
ons in het Westen dankzij briljante spionnen als hij
na haar in films zouden doen.
veilig kunnen voelen. Het Russische streven naar weZoals de door Marlene Dietrich in Dishonored (Josef reldoverheersing legt het altijd af tegen de inventivivon Sternberg, 1931) gespeelde Weense prostituee, die teit van westerse spionnen als Bond.
in de Eerste Wereldoorlog door de Oostenrijkse geheiOost-Europese en Russische spionagefilms hadden
me dienst wordt gerekruteerd. Zij moet het bed delen
dezelfde boodschap, maar dan met omgekeerde rollen:
met duistere figuren om erachter te komen wat zij uit- westerse spionnen zijn hierin cynische sluwe wegbespoken. Dat lukt goed, want ze ontmaskert een Oosreiders van het kapitalisme, die door vaderlandslieventenrijkse kolonel, die in een sigaret geheime informatie de commu- nistische spionnen worden ontmaskerd.
voor de Russen heeft verstopt. Het loopt fataal af voor Zoals in het Bulgaarse There is Nothing Finer than Bad
de spionne als ze verliefd wordt op een Russische spi- Weather (Metodi Andonov, 1971), waarin een Bulgaar-

se James Bond het spionagenest oprolt dat zich achter
de façade van een groot westers bedrijf verbergt.
Het ijzeren format van de spionagefilm – doortrapte vijandelijke spionnen, moreel hoogstaande
spionnen aan ‘onze kant’ – werd soms doorbroken
door films die realistischer naar de werkelijkheid keken. Zoals de John Carré-verfilming The Spy Who
Came In from the Cold (Martin Ritt, 1965), waarin een
Britse spion als pion wordt geofferd in een cynisch
machtsspel. Spionnen zijn in deze film geen schurken
of helden, maar slachtoffers van de machtsstrijd tussen Oost en West in de Koude Oorlog. James Bond is
ver weg als een door Richard Burton gespeelde spion
het over zijn werk heeft: “Wat denk je verdomme dat
spionnen zijn? Morele filosofen die alles wat zij doen
afwegen tegen het woord van God of Karl Marx? Dat
zijn ze niet! Ze zijn gewoon een verzameling sjofele,
smerige klootzakken als ik: kleine mannetjes, dronkenlappen, zonderlingen, onder de plak zittende
echtgenoten, ambtenaren die cowboy-en-indiaantje
spelen om hun verrotte kleine levens wat glans te
geven.”

VUILNISBAK

Held of antiheld: de traditionele spion heeft zijn beste
tijd gehad in films. De man of vrouw die er als solist
op uit trekt en in kleurrijke avonturen belandt, wordt
geschiedenis. De laatste traditionele spionnen zijn
misschien de vier vrouwelijke personages in één episode van het veertien uur (!) durende La Flor van de
Argentijn Mariano Llinás. Daarin belanden vier spi-
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onnes in een schimmige spionagewereld van dubbelspel, bedrog en moord, die voor filmkijkers vertrouwd
maar inmiddels ook bijna nostalgisch aandoet.
Jammer voor filmmakers, maar de traditionele spion legt het loodje door de digitale revolutie. Waarom
een man of vrouw op een gevaarlijke afluistermissie
sturen als een satelliet elk gesprek op aarde kan registreren? De moderne spion reist niet onder een valse
naam de wereld over, maar is een IT’er die gekluisterd
aan een computerscherm data analyseert. De moderne spion stopt geen geheime boodschap voor zijn
contactpersoon in een vuilnisbak, maar werpt digitale
sleepnetten uit.
Deze spion 2.0 is dol op algoritmes en werkt op
kantoortijden. Naast hem zit een in beeld gespecialiseerde collega, die hele dagen naar beelden van surveillance-camera’s tuurt. Probeer daar maar eens een
spannende spionagefilm van te maken. Ook schrijvers
van spionageromans kampen met dat probleem, blijkt
uit de woorden van thrillerschrijver David Ignatius.
“Alle traditionele thema’s in een spionageroman – infiltratie, bedrog, alles waarover je leest in een John le
Carré-roman – gaan digitaal. De mensen die ons bespioneren en de operaties die wij opzetten om hen te
bespioneren, spelen zich af in die ruimte.”

GLUURDERS

Achter de verandering van de spionagefilm door de
digitalisering schuilen de enorme veranderingen in de
spionagewereld. Tot voor kort dachten we bij spionage
aan het stelen van staatsgeheimen, maar in de surveillancemaatschappij worden we allemaal bespioneerd.
Niet alleen digitale sleepnetten, maar ook verborgen
camera’s in alle hoeken en gaten van de samenleving
zijn de nieuwe spionnen, die ons doen en laten in de
gaten houden. Als we technologiedeskundigen moeten
geloven, staan we nog maar aan het begin. De traditionele spion, die met valse paspoorten van hot naar haar
reist, kan dat niet meer doen als in de nabije toekomst
op alle vliegvelden biometrische scanners staan, die
vingerafdrukken en gezichten herkennen.
Funester is dat wij als burgers het steeds gewoner
vinden om in een spionagemaatschappij te leven. We
doen er zelf aan mee door op sociale media te gluren
in de levens van anderen, die ons terugbegluren door
de informatie die we over onszelf de digitale wereld in
slingeren. In de moderne maatschappij is iedereen
spion en bespioneerde. “We zijn een volk geworden
van Peeping Toms”, zegt verzorgster Stella in Hitchcocks Rear Window. Het is de halve waarheid: we
zijn gluurders, maar willen ook begluurd worden. Je
hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen waar dat
toe leidt: een verkrampte samenleving vol zelfcensuur. Daar helpt geen spion tegen.
HET IFFR-PROGRAMMA THE SPYING THING BEVAT
TWINTIG SPIONAGEFILMS, VANAF 1928 (SPIONE VAN
FRITZ LANG) TOT 2019 (CAIRO AFFAIR VAN MAURO
ANDRIZZI) 

RADU JUDE OVER
“I DO NOT CARE IF WE GO DOWN IN HISTORY AS BARBARIANS”

‘IK TWIJFEL A AN POLITIEKE KUNST’
Radu Jude’s nieuwste film, te zien op IFFR, draait
om de genocide op honderdduizenden joden in het
Roemenië van 1941. Het is geen herdenking maar
een overdenking, even dartel cinematisch als
praterig intellectueel. ‘Ook een simplistische film
zou niets veranderen.’  DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
“Ik vind niet dat cinema alleen een medium voor emoties
zou kunnen zijn, zoals men vaak lijkt te denken. Cinema is
ook een medium van het brein, en is dat altijd ook
geweest. En ik vind het onverantwoord om over zo’n complex onderwerp als dit een simpele film te maken.
“Bovendien: ook een simplistische film zou niks veranderen. Toen ik een tiener was, draaide Shakespeare in Love
in de bioscopen. Men zei toen: ja, het is goedkoop vermaak, maar het zal ervoor zorgen dat mensen Shakespeare weer gaan waarderen. Dat gebeurde uiteraard
niet – mensen klaagden als ze een stuk van Shakespeare
zagen juist dat het niet op Shakespeare in Love leek. Dus
laten we dan maar gewoon de complexiteit omarmen.”
“Het grootste verschil tussen mijzelf en de regisseur
die in mijn film centraal staat, is dat zij heel overtuigd is
van haar missie, terwijl ik veel meer twijfel. Ik twijfel aan
politieke kunst, aan kunst die probeert te onderwijzen of
verheffen. Niet omdat ik denk dat dat onmogelijk is; ik

geloof dat het mogelijk is en ook dat het belangrijk is. Maar
ik zie ook dat wanneer er echt verschrikkelijke dingen
gebeuren, alle kunst van de wereld geen verschil gaat
maken. Dus ik heb een zeker wantrouwen naar kunstenaars die zeggen dat ze met hun werk de wereld willen veranderen. Ik geloof niet dat kunst de wereld kan veranderen, hooguit dat kunst onderdeel kan zijn van een grotere
beweging die de wereld verandert.
“Het is belangrijk om de vragen op te werpen. Maar ik
accepteer dat mijn mogelijkheden om dingen te veranderen zeer beperkt zijn. Of misschien is echte verandering
onmogelijk, ik weet het niet. Maar we moeten erover
nadenken. Dit is een heel praterige film, doelbewust,
omdat dat bij die tragedie hoort. Als er zoiets als deze
massamoord is voorgevallen, is dat het enige dat we
zoveel jaar later nog kunnen doen: erover praten. Het is het
minste dat we kunnen doen, maar het verandert niets – al
die doden komen er niet mee terug. Dat is cynisch, maar
het is ook waar.”

“I DO NOT CARE IF WE GO DOWN IN
HISTORY AS BARBARIANS” IS TE ZIEN OP IFFR
| LEES DE LANGE VERSIE VAN DIT INTERVIEW OP

filmkrant.nl
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IFFR: SOUL IN THE EYE

CINEMA MOET WEER HONGE

Nu het land een neofascist als president heeft, wordt het tijd om het
Brazilië van nu onder ogen te zien. In themaprogramma Soul in the
Eye doet IFFR dat door het werk van hedendaagse Afro-Braziliaanse
filmmakers te vertonen die teruggrijpen op de radicale, activistische
en rebelse zwarte Cinema Novo beweging. Hun spiritueel voorvader:
Zózimo Bulbul.								 DOOR HUGO EMMERZAEL
Het is toepasselijk dat het kroonstuk van het themaprogramma Soul in the Eye begint met de ontvoering
van een filmmaker. Cinema moet uit haar veilige
bubbel gesleurd worden en dat geldt dus ook voor
deze cineast van de oude stempel. Als de kap van zijn
hoofd wordt getrokken, is het eerste wat hij ziet een
camera die een close-up van zijn gezicht maakt. Hij is
op een onbekend eiland, zijn lot in handen van twee
afro-Braziliaanse aspirant-filmmakers die achter de
camera staan. Hij mag niet weg van dit eiland totdat
hij een film met ze heeft gemaakt.

WEER HONGERIG

Ilha (‘eiland’), de metafilm van Glenda Nicácio en Ary
Rosa over de teloorgang van de politieke, zwarte Braziliaanse cinema, belichaamt de intenties van IFFR’s
focusprogramma over Afro-Braziliaanse films het
best. Deze film dwingt filmmakers en toeschouwers
om terug te gaan in de tijd. Terug naar de jaren zestig
en zeventig, toen zwarte filmmakers activistische,
rebelse en inventieve cinema maakten om te strijden
voor hun eigen rechten en tegen een onderdrukkend,
militair regime. “Waarom ik?”, vraagt de gekidnapte
filmmaker die zichzelf als slachtoffer ziet. “Omdat
onze cinema weer geil moet worden. Weer hongerig.”
Ofwel: weer geëngageerd.
De kidnapper verwijst naar ‘De esthetica van honger’, een essay uit 1965 van de Afro-Braziliaans filmpionier Glauber Rocha, die behoort tot de eerste golf
regisseurs uit de Braziliaanse filmstroming Cinema
Novo. Afgeleid van het Italiaanse neorealisme en de
Franse Nouvelle Vague zette de Nieuwe Braziliaanse
Cinema zich af tegen bestaande filmconventies in het
land: genre- en studiofilms werden beantwoord met
rauwe documentaties van sociale misstanden, gefilmd
met intellectueel, Marxistisch gedachtegoed in het
achterhoofd. Rocha schreef over de onderscheidende
kwaliteiten van de stroming: ‘Cinema Novo’s originaliteit is Zuid-Amerika’s honger.’

Entranced Earth (1967) behoren tot de canon van de
Braziliaanse filmgeschiedenis. Interessant daarom
dat IFFR in dit filmprogramma aandacht besteedt aan
een minder bekende vaandeldrager van Cinema Novo.
Het programma ontleent haar titel aan Zózimo Bulbuls korte film Alma no olho uit 1973. Zijn Soul in the
Eye is het ideaalbeeld van de cinema die de filmmakers uit Ilha met alle geweld willen reanimeren.
Begeleid door extatische jazz van John Coltrane zet
Bulbul tegen een minimalistisch decor de geschiedenis van Afrikaanse slavernij en Afro-Braziliaanse
discriminatie uiteen. In sensuele shots toont hij een
Afrikaanse man, trots en vrij. De camera streelt langs
zijn ogen, zijn borst, zijn benen en billen. Een druppel zweet glijdt over zijn buik. Deze lieflijk-erotische
shots van een zwart mens doen vooral denken aan de
sensuele beelden van Spike Lee’s Do the Right Thing.
Maar dan komen de ketens. Het witte, muurloze
decor voelt als een cel. De zwarte man krijgt witte kleding en zwaar werk. Sigaretten, drugs en de bijbel volgen al snel. Aan het einde van de tien minuten durende
film breekt de man zijn boeien los, maar is hij dan vrij?

VAANDELDRAGER

Over Glauber Rocha’s films zijn boeken volgeschreven. Klassiekers als Black God, White Devil (1964) en
ILHA

Bulbul vraagt met Alma no olho hoe de Afrikaan in
Brazilië is gekomen en wat hij daar eenmaal aangekomen eigenlijk te zoeken heeft. De andere film die IFFR
van hem vertoont is Abolição, een documentaire uit
1988 die de honderd jaar die volgden op de afschaffing
van slavernij in Brazilië in kaart brengt. Zijn films pleiten voor vrijheid, maar wijzen ook op grenzen. Want
kan de zwarte mens in Brazilië ooit echt vrij zijn?

GEMANKEERD

Waar zijn zulke films in de hedendaagse Braziliaanse cinema gebleven? Waarom zit er zo’n groot hiaat
tussen de politiek geëngageerde Cinema Novo (19631974) en de voorzichtige opleving van Afro-Braziliaanse cinema die IFFR dit jaar vertoont? Een grote
factor is – zoals altijd – financiering. En dat heeft
weer met socio-economische en politieke omstandigheden te maken. Zwarte cinema verdween in de
jaren tachtig praktisch geheel uit Brazilië door afnemende politieke weerstand van links. Als gevolg raakte kunst gedepolitiseerd; het rebelse elan zakte weg.
Na een langdurige periode van militair dictatorschap kwam in het Brazilië van 1974 de macht in handen van het leger. Zij zetten een langzame abertura
(opening) in om van Brazilië weer een democratie te
maken. Toevallig hadden zij ook het merendeel van de
extreem-linkse radicalen vermoord of het land uitgezet. Democratie werd dus ingezet op een gemankeerd
politiek speelveld. Niemand is hier ooit voor berecht
of bestraft.
Het resulteerde in een reeks instabiele, onbetrouwbare presidentschappen die telkens weer ein-
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RIG WORDEN

Onder Bolsonaro
komen de rechten
van vrouwen,
genderqueers,
mensen van kleur
en radicaal-linksen weer (of
meer) in gevaar.
Daarom moet de
filmmaker weer
de straat op

RAINHA

digden in afzettingen, protesten of corruptieschandalen. Brazilië belandde zo, op economisch en politiek
niveau, in de ene na de andere crisis. Honger is er dus
altijd geweest, maar in cinema verdwenen de mogelijkheden om die te verbeelden.

DRAIN THE SWAMP

De bekendste Braziliaanse films van de afgelopen
twintig jaar zijn waarschijnlijk Cidade de Deus (Fernando Meirelles & Kátia Lund, 2002) en het Tropa de
elite-tweeluik (José Padilha, 2007 & 2010). Die films
illustreren als geen ander het spanningsveld waar
Brazilië (en dus Braziliaanse cinema) in zit. Cidade de
Deus is in grote lijnen een compassievol portret van
jongeren uit de favela’s van Rio de Janeiro. De film
focust op een jongen die uit de achterbuurten wil
ontsnappen door fotograaf te worden, een ander wil
de favela domineren als drugsbaas. Regieduo Meirelles en Lund verbeelden de favela’s als drijfzand: zelfs
met de hardste tegenstribbelingen is het moeilijk om
aan deze plek te ontsnappen. Cidade de Deus vraagt
dan ook begrip voor inwoners die gemakkelijker aan
de foute dan aan de goede kant van de wet kunnen
belanden.
Dat beeld blaast Tropa de elite omver. Padilha maakte
door geweld gedreven politiespektakels rond een gespecialiseerde politie-eenheid die aan alle kanten vijanden heeft. Op straat zijn het de drugdealers van de
favela’s, in de politiek zijn het corrupte beleidsmakers
en kwaadwillende politici. De film is #bluelivesmatter bij uitstek, sympathiseert eigenlijk alleen met de
politieagenten en heeft een groot wantrouwen voor
burgers en de politici door wie ze bestuurd worden.
Padilha’s narratief is door vele critici beschuldigd van
fascistische trekjes. Padilha heeft dat stellig ontkend,
maar toch sluit zijn drain the swamp-retoriek naadloos aan bij de onverwachtse opkomst van een nieuwe
fascistische Braziliaanse president in de vorm van Jair
Bolsonaro.

NOSTALGIE

Bolsonaro’s aantreden als president na de verkiezingen van november 2018 was net zo onverwachts
als die van Donald Trump in het Amerika van 2016.
Schijnbaar vanuit het niets kwam deze man met zijn
minuscule partij aan de macht dankzij een campagne
gevoed door brutale internetmemes.
Nu hij eenmaal president is, verbaast echter niemand zich meer over zijn meedogenloze beleidsvoorstellen, opruiende speeches en militante strategieën.
De Braziliaanse politiek analist Frederico Freitas
schrijft in Current Affairs dat Bolsonaro’s specifieke
stijl van fascisme is gebaseerd op een nostalgie naar
het militair dictatorschap dat Brazilië in de jaren zestig, zeventig en tachtig teisterde. Brazilië wil blijkbaar
met hem mee terug naar die tijd. Ergens verbaast het
dan ook niet dat onze jonge regisseurs uit Ilha een
even gewelddadige nostalgie voelen naar de Cinema
Novo-beweging die bij deze tumultueuze tijd
hoorde.
Want cinema kan zich in het Brazilië van nu weer
dezelfde politieke zeggingskracht toeëigenen als vijftig jaar geleden. Onder Bolsonaro komen de rechten
van vrouwen, genderqueers, mensen van kleur en radicaal-linksen weer (of meer) in gevaar. Daarom moet
de filmmaker weer de straat op, hongerig naar beelden en verhalen uit protest. “Mijn stilte is jouw beloning,” zegt de jonge, werkzoekende, zwarte vrouw Simone in Peripatético. “Mijn inertie is jouw
overwinning.” Onder Bolsonaro is het dus tijd dat
zwarte filmmakers hun stem weer laten horen.

EINDELIJK EEN CAMERA

Wat opvalt aan de hedendaagse films in dit themaprogramma is dat ze zachtaardiger zijn dan hun
tegenhangers van vroeger. Alsof het tegenwoordig radicaler is om kalm te blijven, niet boos te worden om
zo ruimte over te houden voor andere emoties. Dat
sluit aan bij IFFR’s emotionele hoofdthema van dit
jaar (#FEELIFFR) en bij opkomende online literaire

trends zoals #hopepunk: er zit kracht in oprechtheid
en emotionele authenticiteit.
De sterkste film in dit programma is dan ook Temporada van André Novais Oliveira. Een ingetogen
speelfilm over een timide vrouw die een nieuwe baan
in een nieuwe stad krijgt. Door geldproblemen volgt
haar man pas later. Ondertussen moet zij in haar
eentje de stad, haar collega’s en daardoor ook zichzelf
beter leren kennen.
In zijn speelfilmdebuut reflecteert Oliveira op de
vereenzaming van de mens, op stijgende levenskosten en dalende werkgelegenheid. En toch is de film
nooit somber. In de korte film Quantos eram pra tá?
filosoferen zwarte studiegenoten aan de Universiteit
van Rio de Janeiro over soortgelijke zaken, zonder
direct een oplossing voor handen te hebben. De film
van Vinícius Silva is als een Braziliaans Dear White
People, een woke kijk in het leven van studenten die
twijfelen over de wereld waarin ze volwassen worden.
Zij vinden kracht in elkaar, in zichzelf en in hun Afro-Braziliaans afkomst: op de aftiteling dansen ze op
Rihanna’s ‘Bitch Better Have My Money’.
Zoals Bulbul in tien minuten de geschiedenis van
de slavernij verbeeldt, grijpen ook veel van de films in
dit programma terug op Afrikaans cultureel erfgoed.
Documentaire My Friend Fela viert de nog steeds inspirerende en hoopgevende muziek van Fela Kuti. In
Rainha hoor je hoe zijn muziek resoneert in de Braziliaanse samba. Andere films hechten juist waarde aan
het belang van fotografie en het vastleggen van beelden om de zwarte identiteit hoog te houden. Me, Mom
and Wallace gaat over een zeldzaam moment tussen
vader, moeder en dochter dat vastgelegd wordt op
foto. Travessia is een filmgedicht over hoe bijzonder
het vroeger was voor zwarte families om überhaupt
op foto vastgelegd te worden.
Stuk voor stuk kijken de makers van deze films
Zózimo Bulbul in de ogen. “Nu heb je eindelijk een
camera,” zou hij wellicht zeggen. “Maak er goed
gebruik van.” 
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WOLFGANG FISCHER OVER STYX

‘VREEMD, GELD IS
INTERNATIONA AL
MA AR MENSEN NIET ’
omliggende schepen de passiviteit te benadrukken. De
opzet van Styx was de morele strijd die wij als westerlingen moeten voeren, de keuzes die wij dienen te maken, in beeld te brengen. Onze protagoniste Rike is als
urgentiearts en solozeilster een sterke vrouw die in
een vijandige wereld kan overleven maar in de problemen raakt door een inwendig moreel conflict. We blijven op haar zeilschip om haar perspectief te blijven
houden. Zo dwingen we de kijker om na te denken over
haar zware emotionele ervaring en zich af te vragen
‘Wat zou ik gedaan hebben in die situatie?’”
U vertaalt Rikes twijfel visueel door haar afwisselend dichter bij en verder weg van het zinkende schip te laten gaan.

WOLFGANG FISCHER

Met Styx, het realistisch gefilmde,
moreel geladen avontuur van een
solozeilster, levert de Oostenrijkse filmmaker Wolfgang Fischer
een stevig commentaar op de
westerse onverschilligheid tegenDOOR IVO DE KOCK
over vluchtelingen.

“We zien haar nadenken en de controle verliezen. Als
arts weet ze hoe ze moet helpen. Maar ze kan niet
voorkomen dat zij in het dilemma belandt dat alles
wat je doet tegelijk goed en slecht is. Bovendien komt
ze in gevaar wanneer ze zelf in het water belandt. De
jongen die ze gered heeft door hem aan boord te nemen blijkt dan geen hulpeloos slachtoffer meer maar
een emotioneel reagerend menselijk wezen. Op dat
moment zijn ze gelijken, met eenzelfde wilskracht en
koppigheid. Kingsley is sterk en stapt uit zijn rol van
nederig, dankbaar ‘gered’ slachtoffer.”
Aanvankelijk klampt hij zich als een angstig kind vast aan
haar been. “Hij is erg fragiel wanneer ze hem redt. En

“Een onderwerp als migratie maakte het moeilijk om
financiering te vinden”, zei Wolfgang Fischer tijdens
Film Fest Gent. “Dat hoofdactrice Susanne Wolff geen
‘naam’ is, een antagonist ontbreekt en er amper
dialogen zijn hielp ook niet echt. Een vrouw alleen
midden op de oceaan oogde weinig ‘commercieel’ en
ons plan om op het water te draaien vond men
behoorlijke waanzin. Komt er nog bij dat we meer
vragen dan oplossingen serveren.” Maar de
Oostenrijkse cineast zette door en het naar de Griekse
mythologie verwijzende Styx (“solozeilster Rike staat
op de grens tussen twee werelden”) dompelt ons
onder in een sober maar krachtig moreel drama.
Authentiek en realistisch.

hij is jong, heeft een toekomst voor zich. Daarom koos
ik een jongen en geen volwassene. Dat was ook belangrijk in de casting. Iedereen is geselecteerd uit
mensen die het werk beroepsmatig deden: de hulpdiensten, soldaten, scheepsmatrozen. De vluchtelingen waren ook ervaringsdeskundigen. Zij steunden
ons omdat ze wilden dat hun verhaal verteld werd.
Daarom filmden we alles op zee. We wilden niets faken
en gebruikten geen CGI. Voor Kingsley moesten we iemand hebben die Afrika heel goed kent en dankzij Tom
Tykwers One Fine Day, een organisatie die scholen
bouwt waar Afrikaanse kinderen hun creativiteit kunnen ontwikkelen, vonden we Gedeon Oduor Wekesa.
Hij is geen in Europa gevormde jongen die ‘acteert’,
maar iemand die zichzelf is. Dat helpt want aanvankelijk dansen Rike en Kingsley rond elkaar, voor elk van
hen is de ander ‘vreemd’.”

Styx opent met een vanuit vogelperspectief bekeken
spoedinterventie. “We tonen hoe er in stedelijk Europa

Rike sluit bij aanvang als medisch professional rationeel
haar emoties af. “Ze volgt de gouden regel van hulp-

na een ongeval razendsnel een armada aan hulpdiensten uitrukt terwijl er niets gebeurt wanneer een schip
met vluchtelingen dreigt te zinken op de oceaan.
Daarom hernemen we dit perspectief om via statische

verleners: stel eerst je eigen leven veilig en onderneem
dan actie. Daarom is ze zich ervan bewust dat ze afstand moet bewaren, al wil ze dichterbij komen en
helpen. Ze belandt in een moreel conflict wanneer ze

aan haar lot wordt overgelaten. De mensen uit omliggende schepen zijn bang om hun baan te verliezen en
de verantwoordelijken grijpen niet in. We spraken
hierover veel met de soldaten van de kustwacht. Zij
zijn erg getraumatiseerd, ze werken in verschrikkelijke
omstandigheden en mogen zelf geen reddingsoperaties opstarten. Daarom wilden we niemand met de
vinger wijzen. Het is geen zwart-wit zaak, er zijn veel
grijstinten. En de vraag is hoe we dit dilemma oplossen. Allemaal samen.”
Dan moeten we het probleem wel willen zien. “Vandaar

dat we een speelfilm maakten en geen documentaire.
Feiten en cijfers hebben niet zo’n sterke emotionele impact als betrokkenheid bij authentieke personages. Je
leest de verhalen dagelijks in de krant maar toch dringt
het niet zo door. Veel mensen bedankten me na het zien
van de film: ‘Nu begrijp ik emotioneel wat er aan de
hand is’, zeiden ze. Ik weet het, het is vreemd maar lezen dat honderd mensen stierven zegt minder dan het
gevoel krijgen dat je in een leven-of-doodsituatie zit.”
Rike is onderweg naar het kunstmatige woud dat Charles
Darwin creëerde op het eiland Ascension. “Een vulka-

nisch eiland in het midden van de oceaan waar aanvankelijk niets was tot Darwin er planten van over heel
de wereld naar migreerde. Nu is het een kunstmatige
jungle met planten die normaal niet bij elkaar horen.
De link naar vluchtelingen die in een andere omgeving
terechtkomen en de lokale bewoners die zich moeten
aanpassen aan een nieuwe situatie is snel gelegd. Die
planten zijn internationaal, geld is internationaal,
data zijn internationaal maar mensen zijn dat niet. Dat
is vreemd. Ik vond het interessant dat Rike naar die
jungle wil trekken maar onderweg al op een andere
wereld stuit. Daarnaast antwoordden veel langeafstandzeilers op mijn vraag naar hun mooiste moment
op zee hetzelfde: na weken niets anders dan blauw te
hebben gezien, plots alle tinten groen te ontwaren
dankzij een eiland.” 

Laten we de rivier
de Styx uit de
Griekse mythologie als analogie
nemen voor dit
vluchtelingdrama
op open zee. Wie
is in dit verhaal
veerman Charon
die doden naar
de onderwereld
brengt?

4 LEES DE RECENSIE OP
filmkrant.nl
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FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK
OVER WERK OHNE AUTOR

Met het leven van kunstenaar Gerhard Richter
als uitgangspunt, vertelt
Florian Henckel von
Donnersmarck in Werk
ohne Autor via een
kunstenaarsleven het
verhaal van het
Duitsland dat na de
oorlog moest helen,
‘hoe daders en slachtoffers samenleven’.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

‘IK GELOOF IN DE
WAARACHTIGHEID VAN FICTIE

Werk ohne Autor is fictie. Maar juist de meest melodramatische en minst geloofwaardige wending in het
epische kunstenaarsverhaal is waargebeurd.
De levensloop van kunstschilder Kurt Barnert
die de Duitse filmmaker Florian Henckel von Donnersmarck in zijn derde speelfilm schetst, is losjes gebaseerd op het leven van kunstenaar Gerhard Richter.
Tijdens de oorlog wordt Kurts tante net als die van
Richter door de nazi’s geestelijk labiel verklaard en
omgebracht in een ‘euthanasieprogramma’. En – hier
komt die cruciale wending – Kurts latere schoonvader blijkt, net als die van Richter, betrokken bij haar
dood. Ziedaar: waargebeurd melodrama.
Het was precies die cruciale wending die Henckel
von Donnersmarck aantrok in Richters verhaal, vertelt hij op het filmfestival van Venetië. “Het bood me
de kans om een verhaal te vertellen over hoe daders
en slachtoffers samenleven. Zo was het in Duitsland

na de oorlog: je had nazi-daders en hun slachtoffers
die op de een of andere manier weer samen verder
moesten. Hier speelde dat in de microkosmos van één
familie.”
Toch koos hij ervoor om afstand van Richters leven
te nemen, in plaats van de Richter-biografie van Jürgen Schreiber, de journalist die het familiedrama van
de schilder ontdekte, direct te verfilmen. “Dat boek
is fantastisch, zeer zorgvuldig geresearcht, maar het
zit vol met de rommeligheid en toevalligheden van
het leven; het was niet dramatisch genoeg om er een
film van te maken. Tot ik bedacht dat ik Schreibers
ontdekking als startpunt kon gebruiken voor een fictieverhaal, zoals ik dat eerder ook met Das Leben der
Anderen heb gedaan.”
De regisseur veert op. “Ik geloof oprecht in de
waarachtigheid van fictie. Er zijn films die zichzelf
verkopen als ‘waargebeurd’, terwijl ze alles uit hun

duim zuigen. Maar ze gebruiken wél de namen van
echte mensen. Dat is verlakkerij. Ik wilde de complete
vrijheid hebben om dingen te verzinnen, om juist zo
heel waarachtig het verhaal van die tijd te kunnen
vertellen.”
De filmmaker sprak uitgebreid met Richter over
diens leven en werk. Maar zijn research behelsde ook
gesprekken met vele andere kunstenaars. Dat is uiteindelijk namelijk waar Werk ohne Autor om draait:
het scheppingsproces en de waarde van kunst.
“Hoe gaat dat gezegde ook alweer? Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd hem te herhalen. Dat
is waar kunst ons voor kan behoeden. Kunstenaars
hebben een manier om hun eigen wonden te gebruiken om kunst te maken. Dat was wat me interesseerde, die alchemie, waarin je het lood van het menselijk
lijden omzet in het goud van de kunst. Kunst bewijst
dat lijden niet zinloos hoeft te zijn.” 

WERK OHNE AUTOR

De gruwelijke rol van de schoonvader
Werk ohne Autor van Florian Henckel van
Donnersmarck (Das Leben der Anderen) is
een onevenwichtige maar intrigerende lofzang op de kunst.
Het is een onwerkelijk verhaal: de nabij Dresden geboren kunstenaar Gerhard Richter
huwde in 1957 Marianne Eufinger, wier vader,
een voormalig SS-arts, in 1945 in een inrichting tekende voor de sterilisatie van Richters
tante. De met schizofrenie gediagnosticeerde
Marianne Schönfelder werd in het kader van
een euthanasieprogramma voor geesteszieken in datzelfde jaar vermoord. Richter
groeide na zijn vlucht uit de DDR in 1957 uit
tot een verdienstelijk kunstenaar en uithang-

bord van het kapitalistisch realisme, onder
meer met zijn fameuze schilderij Tante Marianne (1965), waarmee hij de herinnering aan
zijn om het leven gebrachte familielid vereeuwigde, zonder op de hoogte te zijn van de
gruwelijke rol van zijn schoonvader.
Filmmaker Florian Henckel von Donnersmarck liet zich voor Werk ohne Autor inspireren door Richters bewogen leven: hij
filmt de losjes op Richter gebaseerde kunstenaar Kurt Berner (Tom Schilling) tijdens drie
periodes: het nazibewind in 1937, de communistische DDR na de Tweede Wereldoorlog en het democratische West-Duitsland
vanaf het einde van de jaren vijftig.
In het eerste deel zien we hoe Berners fas-

cinatie voor kunst in zijn jeugd ontstaat, tijdens een rondleiding met zijn tante Elisabeth (Saskia Rosendahl in een wonderlijke
rol) langs Mondriaan en Kandinsky.
Berner ontpopt zich jaren later tot prominent DDR-schilder; wanneer hij met zijn
vrouw naar het Westen vlucht, worden zijn
bombastische sociaal-realistische muurschilderingen, weinig subtiele odes aan de
arbeider, subiet witgekalkt – Werk ohne autor gaat in die zin ook over hoe kunst kan
verdwijnen. In het Westen vindt Berner aan
de sprankelende kunstacademie van Düsseldorf de vrijheid om zijn kunstenaarschap te
laten ontluiken.
Henckel von Donnersmarck keert na het

geflopte Tourist (2010) terug naar waar zijn
talent ligt: de verbeelding van Duitslands
ambigue verleden. Zoals hij dat eerder al
voortreffelijk deed met Das Leben der Anderen (2006). Daarbij schuwt hij clichés en platitudes niet, zoals het gratuite vrouwelijk
naakt, onnodige simplificaties van het kunstenaarsvak en een ietwat onpasselijke parallelmontage van het brandbombardement
van Dresden en de vergassing van Berners
tante. Hierdoor is Werk ohne Autor een onevenwichtig en bij vlagen onbeholpen drama
geworden, maar ook een intrigerende lofzang op kunst en het kunstenaarschap.
OMAR LARABI

WERK OHNE AUTOR DUITSLAND, 2018 | REGIE
FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK | MET TOM
SCHILLING, SASKIA ROSENDAHL, PAULA BEER,
SEBASTIAN KOCH | 188 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 24 JANUARI 
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JOACHIM L AFOSSE
OVER
CONTINUER

WIL JE WEL

ALLES

WETEN OVER
JE MOEDER?

De landschappen zijn weidser, maar de kern van
Continuer is even intiem als die van de eerdere
familiedrama’s van Joachim Lafosse. “De relatie
tussen moeder en zoon heeft een groot mysterie.”
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Slimme counterprogrammering van de distributeur
om Continuer op Valentijnsdag uit te brengen. Wie
zich niet thuis voelt bij de zoveelste romcom kan zijn
hart ophalen bij de achtste speelfilm van de Waalse
regisseur Joachim Lafosse. Continuer draait om de
relatie tussen een moeder en haar tienerzoon, maar
ergens is de film toch ook een romance.
Sybille (Virginie Efira) is al jaren gescheiden van
de vader van Samuel (Kacey Mottet Klein), en staat
al enige tijd aan de zijlijn in het leven van haar kind.
Dat wreekt zich: de steeds onhandelbaardere tiener
neemt niets van haar aan. Nu heeft ze hem meegesleept op een reis te paard door de woestijnachtige
bergen van Kirgizië, waar wat familieverleden ligt. Of
dat hun kwetsbare relatie enig goed zal doen, is nog
maar de vraag. Ook in deze onherbergzame streken
houdt de nukkige Samuel zijn koptelefoon in zijn oren
en zijn blik stuurs vooruit.
“Ik had al langer de behoefte om een film te maken over de relatie tussen moeder en zoon, die een
groot mysterie heeft”, vertelt Lafosse op het afgelopen
filmfestival van Venetië, waar Continuer in het zijprogramma Giornati degli Autori draaide. “Voor jongens
is het heel moeilijk om te zien dat hun moeder niet
alleen moeder is, maar ook vrouw. En volgens mij
blijft dat ook voor volwassen mannen heel lastig. Het
leek me in deze tijd, waarin we zoeken naar een meer
gelijkwaardige en respectvolle relatie tussen man en
vrouw, van belang om dat onderwerp aan te snijden.”

BERGEN

Zijn eerdere films baseerde Lafosse vaak indirect op

zijn eigen leven (Folie privée, 2004; Nue propriété,
2006), of op ware gebeurtenissen (À perdre la raison,
2012; Les chevaliers blancs, 2015). Continuer is zijn
eerste romanverfilming, en die overgang van de ene
naar de andere kunstvorm fascineerde hem. “Literatuur is de kunst van vrijheid, terwijl cinema draait om
beperkingen. Die reis inspireerde me – al mijn films
draaien in feite om hun beperkingen, en om hoe je
daarbinnen weer vrijheid kunt vinden.”
Een centrale ‘beperking’ waar de regisseur mee om
moest gaan in het vertellen van dit verhaal, waren de
paarden waarop moeder en zoon hun reis maken. “Je
kunt nog zulke goede trainers hebben, het blijven wilde dieren die doen wat ze zelf willen”, lacht Lafosse.
“Je moet je voorbereiden op het onvoorspelbare.”
Voordat de opnames begonnen, trainden de beide
acteurs zes maanden lang met de paarden. “Het is de
langste voorbereiding die ik ooit voor een film heb
gehad. Ergens klopten hun houdingen met hun rollen:
Virginie was een klein beetje bang voor de paarden,
terwijl Kacey er enorm bedreven mee was. Hij was
uiteindelijk zo dol op zijn paard, dat hij haar na de opnames zelf heeft gekocht.”
Ook het landschap waarin Lafosse zich met zijn
cast en crew begaf, leverde de nodige beperkingen
op. Het was een compleet nieuwe ervaring voor de
regisseur. “Tot nu toe speelden mijn films zich vooral
binnenshuis af. Nu zaten we midden in de bergen.
Het weer kon van de ene op de andere minuut omslaan, en we draaiden midden in de winter dus de
dagen waren kort. Maar het was zowel voor mij als
voor cameraman Jean-François Hensgens, met wie

ik al jaren samenwerk, een enorm plezier om nu eens
zulke grandioze landschappen in beeld te kunnen
brengen. De botsing tussen die weidsheid en het kleine, intieme conflict dat centraal staat, vind ik fantastisch.”

PRIVÉ

Wanneer ik wil vragen of zijn eigen moeder de film
heeft gezien, en me bij voorbaat verontschuldig voor
het geval Lafosse dat te privé vindt, lacht de filmmaker. “Heel mijn privéleven zit in mijn films! Sommige
van mijn eerdere films heeft mijn moeder niet gezien,
omdat vrienden van haar het hadden afgeraden. Maar
deze kan ze prima gaan kijken.”
Hoewel Continuer zeker niet autobiografisch is,
geeft ook deze film weer direct uiting aan dat wat
de maker op dit moment van zijn leven bezighoudt,
beaamt Lafosse. “Mijn moeder gaf niet alleen mij en
mijn tweelingbroer het leven, maar in zekere zin ook
mijn vader. Zo bezien is de vrouw de oorsprong van
alles – wat niet wil zeggen dat mannen er niet toe
doen! Ik denk dat ik de film nu kon maken omdat ik
er zelf klaar was om deze reis met mijn eigen moeder
te maken. Al stelt de film natuurlijk ook de vraag of
we wel alles over onze moeders moeten willen weten.
Daar ben ik zelf ook nog niet uit.”
CONTINUER BELGIË/FRANKRIJK, 2018 | REGIE
JOACHIM LAFOSSE | 84 MINUTEN | MET VIRGINIE EFIRA,
KACEY MOTTET KLEIN, DIEGO MARTÍN | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN OP IFFR EN VANAF 14
FEBRUARI | LEES DE RECENSIE OP
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VOX LUX

DE VERBLINDENDE KRACHT
VAN FICTIE

Het raadselachtige
Vox Lux is een metafilm
over roem en sterrendom. Regisseur Brady
Corbet maakte een
krachtig portret van een
getraumatiseerde jonge
vrouw, een popster en
de eenentwintigste
DOOR LAURA VAN ZUYLEN
eeuw.

Celeste (Raffey Cassidy) ligt op bed in een donkere
hotelkamer. Hand achter haar hoofd, gezicht naar
de camera. Naast haar ligt een jongen, maar die verdwijnt naar de achtergrond. In een lange take krijgt
zij de volle aandacht. Sinds de aanslag op haar leven
heeft ze elke nacht deze droom, vertelt ze: ze rijdt
keihard door een tunnel om iemand te ontmoeten
aan de andere kant, maar nooit bereikt ze het einde.
Ze passeert levenloze klonen van zichzelf. Toch weet
ze dat zijzelf zal blijven leven. In de hele film krijgen
brede wegen door dit verhaal nadruk. De kijker rijdt
mee op wielhoogte, net als die keer dat de ambulance
haar naar het ziekenhuis bracht. Het is of Celeste haar
biografie oefent. Met deze anekdote zet ze de eerste
stappen in het creëren van haar popsterimago.
De mysterieuze film Vox Lux (‘stem van licht’) slaat
in golven over je heen. Telkens keren gebeurtenissen,
plaatsen, bewegingen en zelfs acteurs in een net andere gedaante terug. Ze zijn dezelfde en toch ook niet.
De jonge scenarist en regisseur Brady Corbet (van
huis uit acteur) maakte een metafilm over roem en
sterrendom. Het is een caleidoscopische film over een
jonge vrouw die een persona construeert en tegelijk
verkent hoe die persona haar eigen persoonlijkheid
beïnvloedt. Tegelijkertijd toont Corbet impliciet hoezeer de wereld de afgelopen twintig jaar veranderd is.
Persoonlijk drama vervlecht hij als vanzelfsprekend
met de gruwelen van de eenentwintigste eeuw. Beginnend bij een bloedbad op een middelbare school à
la Columbine gaan we via 9/11 naar de terreuraanslagen van nu.

ze draagt om het litteken in haar nek te verhullen,
wordt een soort tatoeage, een geuzennaam, haar handelsmerk. Hij vergroeit met haar identiteit.
In de tweede akte is het zestien jaar later. Nu speelt
Natalie Portman de rol van Celeste. Ze maakt haar
onrustig, onvoorspelbaar, licht ontvlambaar. Ze is
gewend om in het middelpunt van de belangstelling te
staan. Het ene moment schreeuwt ze, dan weer huilt
ze. Ze is slecht opgevoed en het gaat vooral allemaal
over haar. Anderen zijn enkel tegenspelers, voorbijgangers, figuranten in haar leven. Verknipt door haar
succes kan ze beter met journalisten omgaan dan met
haar familie. Ze zet zelfs een andere stem op. Privé
spreekt ze krakerig, achterin haar keel. Met de pers
erbij klinkt ze lager.

STERRENDOM

Portman is een begenadigd actrice. Ook voor haar
rol als Jackie Kennedy in Jackie (Pablo Larraín, 2016)
verdiepte ze zich in het creëren van mythe en imago.
De first lady framede het Witte Huis onder Kennedy
als een politiek paradijs, een sprookje. De moord op
JFK werd zo een verhaal over ‘lost potential’, verloren
potentieel. In Vox Lux gaat ze hier verder mee. De
blik van de film is niet alleen van Brady Corbet, maar
ook haar blik op sterrendom. Aangezien zij die wereld
goed kent, roept het automatisch vragen op over hoe
ze tegen bekendheid aankijkt. Waar eindigt de rol en
begint de echte Natalie Portman?
Cassidy en Portman zingen zelf. De populaire Australische zangeres Sia schreef de songs. Die deed er
lange tijd alles aan om geen bekend gezicht te worden.
LITTEKEN
Zelfs haar optredens deed ze met een blonde pruik
Vox Lux valt uiteen in vier delen. Een proloog, twee
op met een lange pony, die alleen haar mond vrijliet.
lange aktes en een epiloog. Het leven van Celeste is ge- Inmiddels heeft ze zichzelf onthuld, maar de pruik is
tekend door geweld. Met een mislukte aanslag op haar beroemder dan zijzelf. Intussen schreef ze liedjes voor
leven wordt Celeste, de Popster, geboren. In de eerste
de grootste popartiesten ter wereld, zoals Beyoncé,
episode (2000-2001) wordt de verlegen puber ontdekt Kanye West en Rihanna. Sia heeft zichzelf tegen het
dankzij een lied dat ze schreef voor de herdenking van sterrendom beschermd, Celeste is zichzelf kwijtgehaar overleden klasgenoten. Ze is zo mager (gespeeld
raakt. Ze is opgelost in haar imago.
door Cassidy) dat je bijna door haar heen kijkt. Ze is
een kind, breekbaar, maar af en toe ook heel beslist.
VOX LUX VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE BRADY
Haar agent, in de vorm van een slordige Jude Law,
CORBET | 116 MINUTEN | MET NATALIE PORTMAN,
dwingt haar terloops om een identiteit als popartiest
RAFFEY CASSIDY | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE
ZIEN VANAF 18 APRIL EN OP HET IFFR 
te kiezen. Hoe wil ze gezien worden? De halsband die
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CAN YOU EVER FORGIVE ME?

De scherpe bochten van het bestaan
Hollywood gunt zijn misantropen graag een
happy ending. Can You Ever Forgive Me? bewijst dat de realiteit weerbarstiger is.
“Ik ben 51 en ik hou meer van katten dan van
mensen”, zegt Lee Israel, de schrijfster die
centraal staat in Can You Ever Forgive Me? De
film is net onderweg, maar het publiek, dat
in de allereerste scène al zag hoe Israel haar
collega’s whiskydrinkend uitscheldt, denkt:
Duh. “Je moet aardiger worden”, zegt Israels
agent, die moest toezien hoe Israels meest
recente biografie flopte. “Trek een schoon
shirt aan. En stop met drinken.” We weten
hoe een film over een misantroop zou moeten verlopen: eerst gaat het slecht, dan gaat
het slechter en uiteindelijk leert de hoofdpersoon Een Levensles. Hij trekt een schoon
shirt aan en stopt met drinken. Maar Can
You Ever Forgive Me? is gebaseerd op feiten,
en de realiteit laat zich nu eenmaal niet zo
makkelijk ombuigen naar een happy ending.
Can You Ever Forgive Me? speelt zich af in
het smoezelige New York van begin jaren negentig. Israel is haar bijbaantje kwijt en ze
geeft haar laatste dollars uit aan medicatie
voor haar zieke kat. Op een feestje, waar ze
zoveel mogelijk drinkt voordat ze met ruzie

én een gestolen jas vertrekt, hoort ze de zelfvoldane successchrijver Tom Clancy opscheppen dat een writer’s block een uitvinding is van luie schrijvers. Israel is precies
zo’n schrijver: thuis staart ze eindeloos naar
het wit van het papier in haar typmachine.

Maar ze is niet lui. Ze gaat gebukt onder een
groot gevoel van minderwaardigheid.
Regisseur Marielle Heller (The Diary of a
Teenage Girl) en scenarioschrijvers Nicole
Holofcener (Enough Said) en Jeff Whitty maken van Israel, die dus echt bestaan heeft,

BASJE BOER

CAN YOU EVER FORGIVE ME?

| MET MELISSA MCCARTHY, RICHARD E. GRANT, JANE
CURTIN | 20TH CENTURY FOX | TE ZIEN OP IFFR EN
CAN YOU EVER FORGIVE ME!

Toen taal en wereld nog één waren
Als een taal sterft, sterft dan ook de wereld
die in die taal kan worden uitgedrukt? Als je
tegen niemand kunt zeggen: “Ik hou van jou”,
bestaat de liefde dan nog wel? Of bestaan er
ook dingen zonder woorden en blijven woorden bestaan lang nadat de mensen die ze uit
kunnen spreken gestorven zijn? I Dream in
Another Language (Sueño en otro idioma) van
de Mexicaanse filmmaker Ernesto Contreras
is zowel een filmgedicht als een magisch-realistisch liefdessprookje waarin alles om die
vragen draait. Het is een rijke film die, hoewel
alles in plot en verhaal over taal gaat, toch relatief weinig woorden nodig heeft om dat geraffineerd en gelaagd te vertellen.
Waar te beginnen? Je zou kunnen begin-

KORT

nen bij de aankomst van de jonge linguïst
Martin in een jungledorpje aan de kust waar
de twee laatste bekende mensen leven die
Zikril (een fictieve, voor de film ontworpen
‘inheemse’ taal) spreken. Het blijken er drie
en de verwikkelingen beginnen als een van
hen sterft en de twee die overblijven niet met
elkaar spreken. Extra complicatie: een van
hen spreekt alleen Zikril. Om hun taal (en
hun mythische wereld) te laten overleven
zullen deze twee mannen weer met elkaar
moeten gaan praten.
Je zou ook eerder kunnen beginnen. Bij de
Engelse les die de kleindochter van een van
de mannen op de plaatselijke radio geeft. Later zal ze vertellen zo de dorpelingen te willen helpen die naar de Verenigde Staten vertrekken op zoek naar werk en een betere
toekomst. Taal opent je wereld.
Wereldtaal Engels als unificerende taal
staat in de film tegenover wereldtaal Spaans.

De taal van de kolonisator en de kerk. Het is
een vooruitschaduwing van hoe de introductie van het Spaans in het dorpje van Isauro en
Evaristo een breuk tussen beide hartsvrienden-en-ietsje-meer teweegbracht. Opeens
werden er taboewoorden geïntroduceerd.
Het Zikril wordt in de film voorgesteld als
een paradijselijke taal waarin mensen en dieren, de kleinste zandkorrel en de verste ster
in de kosmos met elkaar kunnen communiceren. Een scheppingstaal die zelfs de baas is
over de dood. Ondanks het melodrama dat af
en toe op de loer ligt en het gevaar dat deze
thema’s vanuit een oneigenlijk exotisme
worden bekeken, is I Dream in Another Language vaak ook licht en humoristisch. We
weten nooit helemaal zeker of de ‘intermediairs’ ook echt vertalen wat de anderen zeggen, en de gesprekken in het Zikril blijven op
een moment na onvertaald. Misschien is die
muziek der sferen wel een stuk banaler of al-

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3
Dean DeBlois | In het derde, en als we de publiciteitsmaterialen mogen geloven laatste deel
van deze succesvolle animatiereeks ontdekt de
jonge Viking Hiccup (Hikkie in de Nederlandse
nagesynchroniseerde versie) dat zijn ‘helleveeg’
Toothless (Tandeloos) toch niet de laatste in
zijn soort is, wat hun vriendschap danig op de
proef stelt.

gespeeld door Samuel L. Jackson. Nadat de
regisseur met Split (2016), over een psychopaat
met een gespleten persoonlijkheid, al een stiekem vervolg in hetzelfde universum maakte, is
het nu tijd voor een echte sequel – of zoals we
Mr. Glass in de trailer horen zeggen: “It sounds
like the bad guys are teaming up.”

TE ZIEN VANAF 16 JANUARI 

GLASS

VERENIGDE

STATEN, 2018 | REGIE MARIELLE HELLER | 106 MINUTEN

I DREAM IN ANOTHER LANGUAGE
Een Mexicaans magisch-realistisch liefdessprookje bevat prikkelende gedachten
over de vraag hoe taal de wereld koloniseert.

geen slachtoffer. Ze maken haar hoekig. Onbeschoft, koppig. En een misdadiger bovendien. Want op het moment dat Israel de bodem van haar depressie heeft bereikt,
ontdekt ze een nieuwe toepassing van haar
gave om volledig op te gaan in de hoofdpersonen van haar biografieën. Ze begint brieven te schrijven als beroemde schrijvers, om
ze als echt te verkopen.
Can You Ever Forgive Me? kabbelt prettig
voort op het kalme ritme van de jazzy score.
Het grootste vuurwerk van de film, die het
midden houdt tussen bitterzoete comedy en
lichtvoetig drama, zit in het spel van enerzijds Melissa McCarthy als Israel en anderzijds Richard E. Grant als Jack Hock, de drinking buddy die ze gaandeweg oppikt. Ze
vinden elkaar in hun cynisme, maar waar Israel somber is, is Hock in wezen een optimist. Levenslustig en naïef. Ook hij is down
on his luck maar in tegenstelling tot Israel
weet hij mee te buigen met de scherpe bochten van het bestaan. Het fijnste aan Can You
Ever Forgive Me? is dat Israel dat niet kan,
meebuigen met het leven, en dat ze dat ook
niet leert.

GLASS
M. Night Shyamalan | In 2000 bracht twistspecialist Shyamalan een vroeg commentaar op
de destijds nieuwe superheldenfilms met
Unbreakable, met Bruce Willis als onkwetsbare
man die het opneemt tegen de uiterst fragiele
maar monsterlijk intelligente Mr. Glass,

VANAF 21 FEBRUARI 

ledaagser dan we denken. En dat maakt de
film – ook dankzij z’n woordeloze visuele
rijkdom - dan weer onuitsprekelijk betoverend.
DANA LINSSEN

I DREAM IN ANOTHER LANGUAGE (SUEÑO
EN OTRO IDIOMA) MEXICO/NEDERLAND, 2018 | REGIE
ERNESTO CONTRERAS | 103 MINUTEN | MET FERNANDO
ÁLVAREZ REBEIL, ELIGIO MELÉNDEZ, MANUEL
PONCELIS, FÁTIMA MOLINA, NORMA ANGÉLICA |
DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 17
JANUARI 

I DREAM IN ANOTHER LANGUAGE

TE ZIEN VANAF 17 JANUARI 

NOBODY’S FOOL
Tyler Perry | “Sommige van jullie witte mensen
herkennen me misschien van de Oscars”, plaagt
actrice Tiffany Haddish het publiek in een online
trailer voor deze nieuwe komedie in de slipstream van Girls Trip. Niet omdat ze daar iets
won, maar omdat ze zich als presentatrice en
rode-loper-bewandelaar flink in de spotlight
speelde, onder meer door voor de vierde keer

NOBODY’S FOOL
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DAS SCHWEIGENDE
KLASSENZIMMER

Jong in de DDR
Dit historische scholierenprotest in Oost-
Duitsland is een aansprekend voorbeeld
van politieke bewustwording.
In de opening bezoeken twee middelbare
scholieren uit de toenmalige DDR een bioscoop in West-Berlijn. Dat kan in 1956 nog,
want het is dan vijf jaar voor de bouw van de
muur. Een uitstapje met onverwachte gevolgen. In het bioscoopjournaal zien de tieners
een versie van de door Sovjet-troepen onderdrukte Hongaarse opstand die volstrekt niet
strookt met de Oost-Duitse propaganda.
Verbazing verandert in verontwaardiging
wanneer ze kort daarop met klasgenoten een
vrijdenkende oom van een van hen bezoeken.
Daar luisteren ze stiekem naar een westers
radiostation. Een Hongaarse voetbalheld zou
een van de bij het verzet gevallen doden zijn.
Spontaan ontstaat dan het idee om ter nagedachtenis de eerstvolgende geschiedenisles op school te beginnen met twee minuten
zwijgen. Niet voorziend dat hun betrekkelijk
onschuldige actie opgevat gaat worden als
een contrarevolutionaire daad die koste wat

DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER

kost bestreden moet worden. De ongehoorzame maar standvastige klas krijgt de duimschroeven aangedraaid.
Twijfels en onzekerheden waarmee de
scholieren kampen ontbreken niet, maar
naast dit aansprekende element blijft Kraume’s aanpak vooral rechtlijnig en betrekkelijk voorspelbaar. Wie hier de helden zijn,
daar laat hij geen twijfel over bestaan.
Lars Kraume (Der Staat gegen Fritz Bauer)
baseerde zijn vrije bewerking van deze histo-

BLAZE

Opbranden zonder te stralen
In zijn vierde film als regisseur zet Ethan
Hawke het leven van countrymuzikant en
cultheld Blaze Foley neer als een tragische
aaneenschakeling van gemiste kansen.
Makers van muzikantenportretten hangen
graag sleutelnummers van de geportretteerde
op aan sleutelmomenten in diens leven. De
Grote Liefde wordt in bed betrapt met een
ander en hop: dat klassieke liedje over versmade liefdes ziet het daglicht. Een vriend
overlijdt en spits je oren: want daar klinkt ineens het tijdloze nummer over de menselijke
vergankelijkheid. Enzovoorts, ad nauseam.
Nou willen we best aannemen dat kunstenaars, en dus ook musici, bij het creëren regelmatig putten uit eigen ervaring. Maar als
elke levensgebeurtenis één op één op een hit
wordt geplakt, dan levert dat simplificerende
anekdotefilms op, die weinig inzicht bieden.
Een recent voorbeeld van deze aanpak is natuurlijk Bohemian Rhapsody. En gezien het

overweldigende succes van de Freddie Mercury-hagiografie zullen er alleen maar méér
muzikantenportretten geproduceerd worden
die dit stramien volgen.
Dat het ook heel anders kan bewijst Ethan
Hawke met zijn portret van de Texaanse
countryzanger Michael David Fuller. Onder
de artiestennaam Blaze Foley schreef Fuller
vanaf de jaren 70 aan een liedjesoeuvre dat
vooral bewonderd werd door andere muzikanten. Door een combinatie van een kwade
dronk, een hang naar zelfdestructie en een
publieksonvriendelijke podiumpresentatie
bleef een doorbraak uit. Na zijn voortijdige
dood bij een schimmig schietincident groeide
Foley uit tot een cultheld, terwijl zijn liedjes
alsnog hits werden in uitvoeringen door artiesten als Merle Haggard en Lyle Lovett.
Hawke zet het leven van Blaze Foley neer
als een schrijnende aaneenschakeling van
gemiste kansen. Drie vertelniveaus lopen
door elkaar. Het centrale verhaal baseert zich

dezelfde peperdure jurk in het openbaar te dragen. In Nobody’s Fool, waarin ze mag schitteren
als grofgebekte ex-delinquent die het leven van
haar keurige zus overhoop gooit, komt de jurk
een vijfde keer voorbij.
TE ZIEN VANAF 17 JANUARI 

DRAGON BALL SUPER: BROLY
Tatsuya Nagamine | “Dit zou wel eens een stuk
pittiger kunnen worden dan we hadden ge
dacht”, declameert een dreigende stem in de
trailer voor deze manga. “Ik kan niet wachten!”,
antwoord een enthousiaste ander. Voor niet-ingewijden zijn de vertakkingen van de Dragon
Ball-reeks die in 1984 begon als stripverhaal en
in 1986 zijn eerste animatieversie opleverde
inmiddels niet meer te volgen. Gelukkig voor de
producenten zijn er ingewijden genoeg: kaartjes

DRAGON BALL SUPER: BROLY

rische gebeurtenis op het gelijknamige boek
van Dietrich Garstka, die het destijds zelf als
scholier meemaakte. Na bekroning op het
filmfestival van München werd dit politieke
drama in september op Film by the Sea uitgeroepen als beste boekverfilming. Het kreeg
er ook de hoogste publiekswaardering.
Dat is meer lof dan ik had verwacht toen ik
Das schweigende Klassenzimmer vorig jaar
zag op het Berlijnse filmfestival. ‘Sterk onderwerp, plichtmatige uitvoering’ noteerde
op de memoires van Foley’s echtgenote Sibyl
Rosen, die tevens meeschreef aan het scenario. Van de pastorale hippieromance die de
dromerige lobbes Foley en de levendige Rosen beleven in een onverwarmd hutje, tot de
uiteindelijke breuk als gevolg van Foley’s
steeds venijnigere alcoholisme. Minstens zo
belangrijk is de tweede draad, waarin we de
muzikant zien in de laatste weken van zijn
leven. De bandopnames die hij maakt van
een optreden in een treurige bar in Austin
vormen de muzikale ruggengraat van de film.
En dan loopt er ook nog een ontregelend interview doorheen met Foley’s drinkmaatje
en bewonderaar Townes Van Zandt. Oók al
zo’n dwarse countrymuzikant die een cultstatus verwierf na zijn vroegtijdige dood.
Hawke weeft alle lijnen organisch door elkaar, in geluid en beeld het desolate milieu
schilderend waaruit Foley’s muziek is voortgekomen. Daarbij profiteert de regisseur optimaal van de doorleefde hoofdrol van zijn
vriend Ben Dickey, een muzikant en Foley-fan die hiermee zijn ijzersterke, op het
Sundance-festival bekroonde acteerdebuut
maakt.
In een van de mooiste scènes praten Blaze
en Sibyl in de laadruimte van een open

SERENITY
Steven Knight | Acteur Jason Clarke zal zich
misschien wat minderwaardig hebben gevoeld
op de set van deze tropische thriller. Naast de
andere hoofdrolspelers (Matthew McConaughey,
Anne Hathaway, Diane Lane en Djimon Hounsou)
was hij de enige zonder Oscarnominatie. Zoveel
acteurs van hoog kaliber maakt alsnog nieuwsgierig naar wat op papier een ouderwetse erotische thriller à la Verhoeven lijkt, over een sportviskapitein die door zijn ex-vrouw benaderd
wordt om haar nieuwe echtgenoot met losse
handjes om zeep te helpen.

ik toen. Natuurlijk is het een mooi dramatisch gegeven dat laat zien hoe de liefst op
Amerikaanse muziek dansende jongelui onverhoeds met hun neus op de grimmige politieke werkelijkheid worden gedrukt. De
meesten scharen zich na enige aarzeling
achter de solidariteitsactie. Daarna zal moeten blijken hoe sterk hun saamhorigheid is.
We weten allemaal hoe het met de DDR is
afgelopen. Toch vindt Kraume het nodig om
de tegenstellingen en posities in dit brave geschiedenislesje nog eens extra duidelijk aan
te zetten. Subtiliteit is niet zijn sterkste punt.
De schreeuwende fanaticus ontbreekt niet.
Typerend voor zijn aanpak is de manier
waarop hij twee vaders vergelijkt: de één een
goedwillende arbeider, de ander een autoritaire Partij-aanhanger.
Hoewel goed bezet met jong acteertalent
had ik bij dit alles eerder de indruk naar een
aflevering van een op beproefde formules
gebaseerde televisieserie te kijken dan naar
een uit het leven gegrepen verhaal. Het gevoel werkelijk even in de toenmalige
DDR-realiteit te stappen wilde niet echt komen.
LEO BANKERSEN

DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER
DUITSLAND, 2017 | REGIE LARS KRAUME | 111 MINUTEN |
MET LEONARD SCHEICHER, TOM GRAMENZ | DISTRI
BUTIE ARTI FILM | TE ZIEN VANAF 17 JANUARI EN
ONLINE VIA

picl.nl



BLAZE

pick-up over de ambities van de muzikant:
“Ik wil geen ster worden. Ik wil een legende
worden. Sterren branden op omdat ze voor
zichzelf stralen. Een legende duurt eeuwig.”
In Blaze toont Hawke ons een man die opbrandt terwijl bijna niemand hem ziet stralen. Of hij een legende blijft – dat mag de
eeuwigheid uitmaken.
FRITZ DE JONG

BLAZE

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE ETHAN

HAWKE | 129 MINUTEN | MET BEN DICKEY, ALIA
SHAWKAT, CHARLIE SEXTON | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
FILM | TE ZIEN VANAF 17 JANUARI 

SERENITY

TE ZIEN VANAF 24 JANUARI 

voor deze bioscoopfilm waren in thuisland
Japan al vijf maanden voor de première stijf uitverkocht.
TE ZIEN VANAF 24 JANUARI 

THE HATE U GIVE
George Tillman Jr. | “Code-switching” wordt
het in de sociologie en linguïstiek genoemd als

mensen op basis van een situatie hun taal of
accent wisselen. Tiener Starr is er enorm bedreven in, want reist dagelijks van haar arme, overwegend zwarte buurt naar de rijke, overwegend
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KABUL, CITY IN THE WIND

Zorgen voor een
onmogelijke boom
GREEN BOOK

GREEN BOOK

Pijnlijk
kortzichtig
Een luchtig drama over racisme in het Amerikaanse zuiden? Van de maker van Dumb
and Dumber? Dat moet wel misgaan, inderdaad.
Als je niet al te zorgvuldig kijkt, zou je alle lof
en nominaties voor Green Book bijna begrijpen. De eerste serieuzere film van platte-humorspecialist Peter Farrelly (met broer
Bobby was hij verantwoordelijk voor komedies als Dumb and Dumber en There’s Something About Mary) is vermakelijk genoeg en
oogt klassiek verzorgd.
Ook het op echte gebeurtenissen gebaseerde scenario spreekt tot de verbeelding.
In 1962 huurt de gevierde, zwarte pianist
Don Shirley (Mahershala Ali, vorstelijk) de
platvloerse, racistische Tony ‘Lip’ Vallelonga
(Viggo Mortenson, cartoonesk) in als chauffeur en bodyguard voor een concerttour door
de zuidelijke staten. De titel van de film verwijst naar een gids voor zwarte reizigers met
de schaarse voor hen veilige motels in het
gesegregeerde Amerika.
Toch is er iets grondig mis met Green
Book. Dat zit hem in het perspectief: de film
werd geschreven, geregisseerd en geproduceerd door allemaal blanke mannen, en een
van die schrijvers is bovendien de zoon van
de echte Tony Lip, die in 2013 overleed. Net
als Don Shirley, maar diens familieleden
werden niet bij het maakproces betrokken;
toen ze de film uiteindelijk zagen, hadden ze

er nogal wat op aan te merken. In tegenstelling tot wat de film toont, werden Shirley en
Vallelonga helemaal geen vrienden, stellen
zij. Tony Lip was een werknemer, niets meer
en niets minder, en wie dat uit het oog verliest gooit een essentiële nuance als zwerfvuil uit zijn autoraampje.
In interviews benadrukken Farrelly en
Vallelonga jr. constant dat ze de waarheid
wilden tonen, maar ‘waarheid’ betekent
hier: zoals Tony Lip het ze ooit verteld heeft.
Dat de goede man zijn bijnaam ontleende
aan het feit dat hij nogal overtuigend sterke
verhalen op kon hangen, vergeten ze voor het
gemak. Die eenzijdige blik heeft tot gevolg
dat Tony Lip in de film telkens aan Shirley
mag uitleggen wat het betekent om zwart te
zijn. Slechts één keer mag Shirley terugbijten; veel vaker lacht de film mee met Tony’s
ogenschijnlijk goedmoedige, maar daarmee
niet minder racistische stereotypes. Het
meest smakeloze voorbeeld is een scène
waarin Tony erop staat dat zijn gedistingeerde werkgever op de achterbank van zijn
statige Cadillac een homp gefrituurde kip
wegwerkt, want daar houden “zijn mensen”
immers zo van. Het heeft de structuur van
een grap – maar die werkt alleen als je, net
als de filmmakers, het pijnlijk simplistische
wereldbeeld van Tony Lip deelt.
Green Book behandelt racisme alsof het
een relikwie uit een ver verleden is – ‘weet je
nog hoe erg het vroeger was?’ Maar als de
film iets pijnlijk duidelijk maakt, is het hoeveel werk we nog te verzetten hebben.
JOOST BROEREN-HUITENGA

GREEN BOOK

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE

PETER FARRELLY | MET VIGGO MORTENSEN, MAHER
SHALA ALI | 130 MINUTEN | DISTRIBUTIE ENTERTAIN
MENT ONE | TE ZIEN VANAF 31 JANUARI 

Een boom, een droom, een lied. In dit impressionistische portret van Kabul toont
debutant Aboozar Amini fragmenten van
het leven in een door terreur bijna tot stilstand gekomen stad.
Op een gortdroog stukje grond op de heuvels
rond Kaboel heeft een man een boom geplant. Die man is de vader van de jonge tiener
Afshin en zijn broertje Benjamin. We ontmoeten hem maar kort, op een begraafplaats
voor de slachtoffers van een grote terreuraanslag, waar hij zijn zoons mee naartoe
neemt. Kort daarna vertrekt hij naar Iran.
Waarom precies blijft in het vage, maar zijn
gevoel van dreiging heeft te maken met zijn
aanwezigheid in de menigte waar die slachtoffers vielen: een grote demonstratie van leden van de Hazara-minderheid, waar twee
IS-strijders zich opbliezen.
De Afghaans-Nederlandse filmmaker
Aboozar Amini filmde dit stadsportret in het
westelijke deel van Kabul, waar veel Hazara
wonen. Naast de twee broertjes volgt hij ook
een buschauffeur die dagelijks in een gammele bus de stad doorkruist waar IS en de taliban een wedloop in terreur houden. Tegen
de moeilijkheden van alledag heeft Abas
twee remedies: hasj en zang. Als hij zingt,
vergeet hij alles.
Abas is een sympathieke nietsnut, een
type waar de Coen-broers een heel filmscenario omheen zouden kunnen schrijven.
In een hilarische scène biecht hij op hoe hij
zelf zijn nog af te betalen autobus heeft gesaboteerd in de desperate waan dat hij daarmee
zijn geldproblemen kon oplossen. Zijn vrouw
rekent in financieel opzicht al nergens meer
op en houdt met haar borduurwerk het gezin
draaiende. Zonder verwijt, zo te zien, en in
een hartverwarmende scène waarin Abas
met zijn kinderen speelt, begrijpen we
waarom.
In Kabul lijkt het, zoals de titel al suggereert, non-stop te waaien, wat de stad in een
fotogenieke stofsluier hult. Dat wazige beeld
trekt Amini door in shots waarin hij zijn protagonisten recht voor de camera laat plaats-

INSTANT FAMILY
Sean Anders | Voor zijn derde samenwerking
met acteur Mark Wahlberg (na twee Daddy’s
Home-komedies) baseerde regisseur en coscenarist Anders zich op zijn eigen ervaring als
adoptieouder. Wanneer de kinderloze Pete en
Ellie drie kinderen adopteren, van wie de oudste
een tiener is, levert dat een stuk grotere uitdagingen op dan ze hadden verwacht.

witte eliteschool. Wanneer ze er getuige van is
hoe een jeugdvriend om het leven komt door
politiegeweld, staat ze plotseling klem tussen
de twee gemeenschappen. De titel van deze
boekverfilming verwijst naar de beruchte uitspraak ‘Thug Life’ van rapper 2Pac, een afkorting voor ‘The Hate U Give Little Infants Fucks
Everybody’.
TE ZIEN VANAF 24 JANUARI 

TE ZIEN VANAF 31 JANUARI 

VALS
Dennis Bots | Dat kunnen toch niet veel Nederlandse regisseurs hem nazeggen: van Dennis
Bots, veteraan van jeugdseries als Spangas en
Het huis Anubis, komen binnen enkele maanden
twee films in de bioscoop. In april verschijnt
kinderfilm Circus Noel, maar nu is er eerst deze
tienerhorrorfilm gebaseerd op het succesvolle

VALS

boek van Mel Wallis de Vries, waarin een meidengroepje zich terugtrekt in een vakantiehuisje in de Ardennen, uiteraard met bloederig
gevolg.
TE ZIEN VANAF 24 JANUARI 

ERNEST & CELESTINE WINTERPRET
Julien Cheng & Jean-Christophe Roger | Vier
korte verhalen voor de allerkleinsten brengen
ons naar een winterwereld in zachte pasteltinten, gebaseerd op de tekeningen van de wereldberoemde Belgische prentenboekmaakster
Gabrielle Vincent. Daar hebben de forse beer

KABUL, CITY IN THE WIND

nemen. Het zijn hypnotiserende close-ups,
die door hun geringe scherptediepte de aandacht nog verder op de gezichten vestigen.
Vooral bij de broertjes werkt dat goed; als
Benjamin met het slaapzweet nog op zijn
voorhoofd zijn angstige dromen aan de camera toevertrouwt is het alsof zijn gefluisterde woorden rechtstreeks uit zijn onderbewuste komen.
Door het vertrek van hun vader wordt Afshin automatisch hoofd van het gezin, en
verantwoordelijk voor die jonge boom. Een
moeder is er ook, maar kennelijk worden
zulke verantwoordelijkheden aan haar niet
toevertrouwd. Dat verklaart waarom ze nooit
in beeld komt; maar het maakt dit portret
ook onvolledig. De broertjes spelen (onder
andere in een kapotte tank), doen boodschappen voor hun moeder, zitten elkaar op
de nek en, oeps, vergeten bijna de boom.
Die onmogelijke boom, waarvan je je aan
het begin van de film nog afvraagt of hij
weerbaarheid of waanzin symboliseert. Aan
het eind begrijp je: in Kabul zijn die twee één.
SASJA KOETSIER

KABUL, CITY IN THE WIND

NEDERLAND/

AFGHANISTAN, 2018 | REGIE ABOOZAR AMINI | 88
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA DELICATESSEN | TE
ZIEN VANAF 24 JANUARI 

ERNEST & CELESTINE WINTERPRET
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MARY QUEEN OF SCOTS

Ook koninginnen hebben een
glazen plafond
Theatermaakster Josie Rourke herziet in
haar speelfilmdebuut met feministische
inslag het historische beeld van de Schotse
koningin Mary.
“Dit is een zaak voor het hart, niet de staat.
Die twee mengen niet goed.” Mary, koningin
van de Schotten (Saoirse Ronan), zegt het
stellig. Maar Josie Rourke’s weelderige, revisionistische portret van de gedoemde Mary
drijft juist op de vakkundige vermenging van
de twee. Dat verbaast niet als je weet dat het
scenario geschreven werd door Beau Willimon, de man achter House of Cards, waarin
het politieke gekonkel in en om het Witte
Huis ook eerst en vooral persoonlijk is.
In een openingstitel wordt bondig de historische achtergrond van Mary’s leven geschetst: op haar zesde levensdag werd ze in
1542 koningin van Schotland, ze groeide op
in Frankrijk waar ze op haar zestiende
trouwde met koning Frans II en al op haar
achttiende zijn weduwe werd. Voordat we
vervolgens zien hoe de jonge Mary terugkeert naar Schotland om haar troon op te eisen, zien we eerst haar hoofd op een hakblok
– gekleed in het rood van een martelaar.
Die positie van martelaar bedeelt de film
haar vanaf het begin toe, geheel tegen het
gangbare beeld in. De titel van de eerste film
die in 1923 over Mary’s leven werd gemaakt,
spreekt boekdelen: The Loves of Mary, Queen
of Scots. Ook in de handvol films die later
over haar werden gemaakt, draaide het
meestal om die omstreden liefdes, en om
haar rivaliteit met de Engelse koningin Elizabeth, de nicht op wier troon Mary ook
aanspraak maakt.
Hoewel zowel die liefdes als de rivaliteit
tussen de twee vrouwelijke monarchen ook
in Mary Queen of Scots een rol spelen, levert
de gevierde theatermaakster Josie Rourke
met haar speelfilmdebuut een grondige herziening van Mary’s reputatie. De jonge koningin is hier een ijzersterke vrouw die zoekt
naar verzoening maar ten onder gaat aan
haar ambities, aan alle kanten tegengewerkt
door jaloerse en misogyne mannen – van

Ernest en het piepkleine muisje Celestine hun
winterpret.
TE ZIEN VANAF 6 FEBRUARI 

THE LEGO MOVIE 2
Mike Mitchell | De succesvolle regisseurs van
de verrassend leuke eerste Legofilm geven het
stokje door aan collega Mitchell, eerder verantwoordelijk voor een Shrek-sequel en de animatiefilm Trolls. Lord en Miller schreven nog wel
mee, net als Bojack Horseman-bedenker Raphael Bob-Waksberg en een handvol anderen. De
helden van deel een worden in dit tweede deel
op de kast gejaagd door een uit de kluiten
gewassen Duplo-bedreiging.

haar halfbroer en haar overspelige tweede
echtgenoot die beiden azen op haar troon tot
de kerkleider die haar vanuit de preekstoel
uitmaakt voor hoer en schreeuwt dat “een
vrouw met een kroon erger is dan hongersnood en de pest.”
Het maakt Mary Queen of Scots een door
en door moderne film. Zoveel maakt ook de
kleurenblinde casting van zwarte en Aziatische acteurs als edelen aan het Engelse en
Schotse hof wel duidelijk: dit is een film over
nu, niet over toen. Het sterkst werkt dat in de
scènes waarin Mary en Elizabeth expliciet
als keerzijden van dezelfde medaille worden
gepresenteerd: twee vrouwen die in naam de
leiding hebben, maar worstelen met de beperkingen die hen worden opgelegd in door
mannen bevolkte paleizen. Die relatie tussen
de twee ‘zuster-koninginnen’ is het emotionele hart van de film, maar dat verschuift in
het middendeel narratief een beetje naar de
achtergrond.
JOOST BROEREN-HUITENGA

MARY QUEEN OF SCOTS

GROOT-BRITTANNIË,

2018 | REGIE JOSIE ROURKE | 124 MINUTEN | MET
SAOIRSE RONAN, MARGOT ROBBIE | DISTRIBUTIE
UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF 17 JANUARI 

MARY QUEEN OF SCOTS

BRUGKLAS – DE TIJD VAN MIJN LEVEN
Raymond Grimbergen | Bioscoopversie rond de
meest recente lichting van de succesvolle NPO
Zapp-reeks, die al sinds 2014 in “scripted-reality” de belevenissen van echte eersteklassers

IF BEALE STREET COULD TALK

IF BEALE STREET COULD TALK

Eindelijk een geweldige James
Baldwin-verfilming
Een zwarte vrouw en een zwarte man vallen
voor elkaar in het Amerika van vijftig jaar
terug: is hun liefde bestand tegen het racistische systeem waarin ze leven? Barry
Jenkins visualiseert in If Beale Street Could
Talk de sensualiteit en maatschappijkritiek
uit James Baldwins roman.
Harlem, begin jaren zeventig. De 19-jarige
Tish (KiKi Layne) en de 21-jarige Fonny
(Stephan James) zijn smoorverliefd en willen
samen de toekomst tegemoet gaan. In
zwoele close-ups bewonderen de geliefden
elkaar; hun smachtende blikken, die worden
ingegeven door lust en hartstocht, spreken
boekdelen. In een latere scène ligt de droom
in duigen: Fonny zit in afwachting van zijn
rechtszaak achter de tralies, waardoor Tish
het nieuws dat ze zwanger is niet kan bezegelen door de vader in spe innig te omhelzen:
het raam van de penitentiaire ontmoetingsruimte verhindert dat.
De close-up van de gescheiden geliefden
verandert zo van een kader voor het tonen van
genegenheid in een beklemmende afbakening, voor het visualiseren van naargeestige
gevoelens van wanhoop en onmacht. Filmmaker Barry Jenkins – die in 2017 furore
maakte met Moonlight – geeft in de openingsscène weinig context bij de handeling. Zijn vi-

BRUGKLAS – DE TIJD VAN MIJN LEVEN

OMAR LARABI

IF BEALE STREET COULD TALK

VERENIGDE

STATEN, 2018 | REGIE BARRY JENKINS | 120 MINUTEN |
MET KIKI LAYNE, STEPHAN JAMES EN REGINA KING |
EONE | TE ZIEN VANAF 14 FEBRUARI 

naspeelt. De film draait om Nola, die grondig uit
de gunst raakt wanneer op de hele school een
video rondgaat waarop te zien is hoe ze door
vriendje Jesse wordt gedumpt.
TE ZIEN VANAF 7 FEBRUARI 

THE PRODIGY
Nicholas McCarthy | Da’s alvast een fijne
update van decennia oude cliché’s: in de trailer
van deze horrorfilm zien we hoe de jonge Miles,
wiens moeder vermoedt dat hij is bezeten door
een bovennatuurlijke kracht, geen priester
bezoekt voor een uitdrijving, maar een psychiater die gaat graven in zijn verleden. Maar graaft
hij in de achtergrond van Miles, of zit er echt
iets anders achter zijn ogen met twee verschillende kleuren?

TE ZIEN VANAF 6 FEBRUARI 

suele poëzie volstaat. De aanleiding voor de
tragiek – Fonny is een van de vele zwarte
Amerikanen die vastzitten op basis van een
valse getuigenis – toont hij geleidelijk en in
flarden, waarin ook rollen zijn weggelegd voor
de families van de twee geliefden (Regina King
speelt met verve Tish’ moeder).
In If Beale Street Could Talk, een bewerking van het gelijknamige boek van schrijver
en activist James Baldwin uit 1974, stijgen de
scènes dankzij de gefragmenteerde verhaalstructuur boven zichzelf uit. Het verhaal van
Baldwin, over liefde en sensualiteit in een
maatschappij waarin zwarte Amerikanen
worden veracht en verdreven, staat in
Jenkins’ zinderende drama fier overeind. Het
bitterzoete ervan horen en zien we ook in de
jazzy soundtrack van Nicolas Brittell, in het
fabuleuze kleurgebruik (in het groen, rood en
blauw in de mise-en-scène echoot de esthetiek uit de films van Wong-kar Wai) en in de
uiteindelijke, hoopvolle en actuele boodschap: ondanks de racistische repressie
overwint de liefde.

TE ZIEN VANAF 7 FEBRUARI 

THE PRODIGY

THE QUAKE
John Andreas Andersen | “This time it happens
in Europe”, knalt de bombastische trailer van

WINNER
GOLDEN GLOBE®
BEST SUPPORTING ACTRESS

REGINA KING

FROM

BARRY JENKINS
MOONLIGHT

T H E ACA D E M Y AWA R D ® W I N N I N G F I L M M A K E R O F

BASED ON THE ACCL AIMED NOVEL BY

#BealeStreet

JAMES BALDWIN

14 FE B R UAR I I N D E B I O S COO P

Meld je aan voor Filmkrant Lab
Filmkrant Lab is een coachingstraject voor
aankomende filmcritici tussen de 18 en 35,
georganiseerd door de Filmkrant, Eye en
het Nederlands Film Festival. Gedurende
tien bijeenkomsten en individuele feedbacksessies bekwamen de deelnemers
zich in allerlei vormen van filmkritiek en
krijgen ze een brede introductie in de
Nederlandse filmwereld.
Niet alleen geschreven kritiek in de vorm van
recensies, interviews en achtergrondartikelen
komt aan bod, maar ook video-essays, vlogs en
live kritiek in de vorm van inleidingen. De deelnemers schrijven maandelijks voor filmkrant.nl
en worden betrokken bij de redactie van de
Nederlandse Filmnacht, waarvoor zij vier keer
per jaar een bijdrage leveren in de vorm van een
inleiding, artikel, interview of andere, audiovisuele journalistieke uiting.
Het Filmkrant Lab bestaat uit tien maandelijkse bijeenkomsten, begeleid door Joost
Broeren-Huitenga en Dana Linssen van de
Filmkrant en diverse gastsprekers. Bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam op dinsdagavond 19 maart, 23 april, 7 mei, 28 mei, 11 juni,
2 juli, maandag 26 augustus, en dan weer op
de dinsdagen 17 september, 8 oktober en
5 november, telkens van 19.00 tot 22.00 uur.
Naast deelname aan alle bijeenkomsten,
worden deelnemers geacht maandelijks nog
enkele uren te besteden aan het schrijven van
hun eigen stukken of produceren van andere
vormen van filmkritiek en feedback te geven op
het werk van anderen. Tussen de bijeenkomsten door krijgen de deelnemers waar nodig
individuele begeleiding.

De enige voorwaarde voor deelname is een grote
interesse in film in de breedste zin. Ervaring
met filmkritiek (in de vorm van geschreven
stukken, video-essays, vlogs, podcasts, etc.)
is een pré, maar niet noodzakelijk; uiteindelijk
geven inzicht en pas ie voor film de doorslag.
Er is ruimte voor minimaal 8 en maximaal 12
deelnemers, waarbij nadrukkelijk wordt gezocht
naar diverse stemmen. Deelname kost €100,(€80,- voor houders van een collegekaart).
Geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 4 maart
2019 je aanmelding naar info@filmkrant.nl.
Aanmeldingen bestaan uit:
4 een relevant CV van maximaal 1 pagina;
4 een motivatiebrief van maximaal 600 woorden, waarin je uitlegt waarom je denkt de
ideale kandidaat voor deze workshop te zijn;
4 maximaal drie voorbeelden van relevant
eerder werk, indien van toepassing.
Je hoort op 8 maart of je bent geselecteerd.
De Nederlandse Filmnacht organiseert speciale voorpremières van nieuwe Nederlandse
films en documentaires in de landelijke film
theaters. De voorpremières zijn gericht op een
publiek van jongvolwassenen en bij de film
wordt altijd een inleiding of nagesprek met de
regisseur of iemand van de cast georganiseerd.
Tijdens het Nederlandse Film Festival is er een
grote editie van de Nederlandse Filmnacht met
een uitgebreid en multidisciplinair randprogramma in verschillende filmtheaters in het land.
De Nederlandse Filmnacht is een samenwerkingsverband tussen NFO, Eye, het Nederlands
Filmfonds het Nederlands Film Festival en de
www.filmnacht.nl
Filmkrant.
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AT ETERNITY’S GATE

De schilder die niet anders kon
Julian Schnabel verfilmde de laatste
levensjaren van Vincent van Gogh.
Toen Vincent van Gogh in 1890 overleed,
was hij 37 jaar oud. Dus voor een biopic over
zijn laatste jaren in Frankrijk zou je denken
dat Willem Dafoe, inmiddels 63, al zo’n 25
jaar over de datum zou zijn. Toch is de ster
van At Eternity’s Gate, geregisseerd door
kunstenaar Julian Schnabel, precies de juiste
man voor de rol.
Natuurlijk heeft Dafoe een aantal van de
hoekige lijnen in zijn gezicht die ook in Vincents zelfportretten terug te vinden zijn.
Maar het zit vooral in de oogopslag van Dafoe, die net als Vincent helderblauwe ogen
heeft. Beide mannen bekijken de wereld onbevangen, alsof alles altijd subliem en vervoerend zou kunnen zijn en weerspiegelen
heel duidelijk de pijn wanneer ze zich realiseren dat dat misschien niet het geval is. Dafoe is natuurlijk een meester in het overbrengen van hevige gevoelens terwijl hij alles
klein blijft spelen. Die spanning tussen hevig
en bescheiden, groot en klein is precies dezelfde spanning die bestaat tussen hoe Vincent de wereld ziet en hoe dingen er werkelijk uitzien. Geen wonder dat het altijd lijkt
alsof hij op springen staat.

Van Gogh kampte dan ook met psychische
problemen — iedereen weet dat hij na een
ruzie met Gauguin (kordaat gespeeld door
Oscar Isaac) zijn eigen oor afsneed — en de
vraag die steeds weer naar boven komt in At
Eternity’s Gate is of zijn genie en zijn andere
manier van zien juist een gevolg was van zijn
zenuwinzinkingen of dat zijn aandoening
zijn talent in de weg zat. Schnabel, die zelf
natuurlijk ook beter bekend staat als kunstenaar, bekijkt de vraag van verschillende kanten zonder dat hij er uiteindelijk écht over
oordeelt.
Eén van de mooiste dingen aan dit intense
en toch ingetogen portret is dat het Vincent
dicht genoeg op de huid zit om het duidelijk
te maken dat hij gewoon móest schilderen.
Het was zijn manier om met de wereld om te
gaan en om alles om hem heen te vangen en
zo te beteugelen. Schilderen was een bittere
noodzaak — iets wat in biopics van schilders
zelden zo duidelijk werd gemaakt als hier.
Schnabel en cameraman Benoît Delhomme zetten alles heel impressionistisch
neer, met extreem wiebelig camerawerk en
er is geestdriftig gebruik gemaakt van color
grading. Misschien niet erg origineel –
vooral niet als je bijvoorbeeld al Schnabels
The Diving Bell and the Butterfly gezien hebt
– maar wél doeltreffend en vaak verrijkt
door het feit dat bijna alle kijkers de verbanden met Van Goghs schilderijen zullen leggen zonder dat daar verder uitleg voor nodig
is. (Een deprimerend shot van een schraal
veld waarin nog maar een paar verdwaalde
en verdorde zonnebloemen staan is nog
schrijnender omdat we weten hoe Van Goghs
ideale zonnebloemen eruit zien.) Symmetrische close-ups van gezichten die op portretten lijken, terwijl we een voice-over of de
onsentimentele pianomelodieën van de
score horen, zijn rustpuntjes in de labiele
chaos.
Dit is natuurlijk niet de eerste film over
Van Gogh. Maar het is waarschijnlijk wel het
werk dat zijn tegenstrijdigheden het mooist
en duidelijkst in beeld brengt. In zijn woelige
leven was er uiteindelijk maar één constante:
blijven schilderen.
BOYD VAN HOEIJ

AT ETERNITY’S GATE

AT ETERNITY’S GATE | ZWITSERLAND | GROOTAT ETERNITY’S GATE
FILMSCHUUR HAARLEM,
9 FEBRUARI 16.45 UUR

BRITTANNIË | FRANKRIJK | VS | IERLAND, 2018 | REGIE
JULIAN SCHNABEL | 111 MINUTEN | MET WILLEM DAFOE,
RUPERT FRIEND, OSCAR ISAAC | THE SEARCHERS | TE
ZIEN OP HET IFFR EN VANAF 7 FEBRUARI 

HET WONDER VAN LE PETIT PRINCE

HET WONDER VAN LE PETIT PRINCE

De wereldtaal van een prinsje
De klassieker Le petit prince van Antoine de
Saint-Éxupéry, na de Bijbel het meest vertaalde boek ooit, blijkt op alle werelddelen
een bron van troost. Marjoleine Boonstra
filmde op vier plekken lezers en vertalers.
Er wordt nog wel eens laatdunkend gedaan
over het kolossale, aanhoudende succes van
Le petit prince (1943): van oorsprong een
kinderboek, waarin een in de woestijn gestrande piloot een wonderlijk jongetje van
een kleine planeet ver weg ontmoet. De taal
is simpel, de illustraties van de hand van de
auteur ook, maar simplistisch is het verhaal
allerminst – wie er vatbaar voor is, wie zich
gemarginaliseerd of geïsoleerd voelt, durft
zich na het (her)lezen net als de prins te verbazen over de ogenschijnlijke logica van de
volwassen wereld, en voelt zich getroost.
Marjoleine Boonstra volgt in haar nieuwe
documentaire het boek naar vier uithoeken
van de taal. Ze begint haar prachtige, in
stemmige vignetten verdeelde film in de
woestijn, ook de locatie van het boek, en
filmt een Berbergezin met jonge kinderen dat
zich ondanks aanhoudende droogte staande
houdt in het eindeloze zand. Een vertaler die
Le petit prince in de Berbertaal Tamazight
heeft omgezet citeert eruit, en koppelt het op
poëtische wijze aan zijn cultuur.
Van het zand gaat het naar de sneeuwvlakten en dennenbossen in Lapland,
Noord-Scandinavië: een vrouw die in haar
jeugd verplicht werd om haar moedertaal
Sami op te geven ten gunste van het Fins,

koestert Le petit prince met dezelfde vanzelfsprekendheid. Hetzelfde geldt voor een
Tibetaanse leraar en zijn jonge leerlinge die
als ballingen in jachtig Parijs wonen, en voor
de drie ongeletterde dametjes uit El Salvador
die een idealistisch vertaler van Le petit
prince helpen om woord voor woord equivalenten te vinden in hun met uitsterven bedreigde taal Nawat. De roos bijvoorbeeld met
wie de prins zo’n turbulente relatie heeft,
bestond niet in El Salvador tot de Spaanse
kolonisator haar importeerde; in de Nawat-
editie wordt het daarom ‘rode bloem’. Het
geduld waarmee de vertaler de vrouwen
woorden laat proeven en groepsgewijs laat
improviseren is een van de vele ontroerende
taferelen die Boonstra vastlegt.
Alle vier de vertalers doen denken aan bezorgde biologen die zich uitspreken over de
teloorgang van diversiteit in flora en fauna;
hoe meer talen, hoe rijker de wereldcultuur,
en zo moet het blijven. Elk mens is anders,
maar zijn moedertaal is wat hem verankert.
Boonstra en haar vaste researcher Lies Janssen laten in hun dromerige, indrukwekkende
film zien hoe Le Petit Prince voor zijn adepten als spiegel fungeert, met een eeuwige variëteit aan herkenningspunten.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

HET WONDER VAN LE PETIT PRINCE
NEDERLAND/NOORWEGEN 2018 | REGIE MARJOLEINE
BOONSTRA | 89 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA
DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 7 FEBRUARI 

deze Noorse actiefilm – want aardbevingen zijn
heus niet alleen een fenomeen van Californië en
Zuid-Amerika. Voor wie twijfelt aan het realisme van dit (verder generiek ogende) aardverschuivingsdrama: in 1904 werd Oslo getroffen
door een zware beving, en de breuklijn die dat
veroorzaakte is allesbehalve stabiel.

CORGI
Ben Stassen | De koninklijke corgi Rex is de
favoriet van de Britse koningin. Maar wanneer
hij in deze computeranimatie – nota bene na
een incident met president Trump – uit het
paleis verstoten wordt, is het een lange weg
voor hij zich terug in de gratie heeft gespeeld.

TE ZIEN VANAF 7 FEBRUARI 

TE ZIEN VANAF 13 FEBRUARI 

TIME FREAK
Andrew Bowler | Hollywood blijft de jonge Asa
Butterfield (Hugo; The Space Between Us) naar
voren schuiven als romantische tienerheld. Hier
speelt hij een jong natuurkundetalent dat zich
nadat hij gedumpt wordt op een onmogelijke
opdracht stort: een tijdmachine.

MAYA: DE HONINGSPELEN
Noel Cleary & Sergio Delfino | Terwijl de bijensterfte in werkelijkheid steeds alarmerender
proporties aanneemt, komt de Vlaamse kinderreus Studio 100 met een tweede computeranimatie rond de vrolijke bij Maya. Hoeveel van de
jonge fans de knipoog naar The Hunger Games
uit de titel zullen oppikken, is de vraag.

TE ZIEN VANAF 7 FEBRUARI 
CORGI

TE ZIEN VANAF 13 FEBRUARI 
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TEA WITH THE DAMES

GOEDE BUREN

Theatermijmeringen
Grappen genoeg in dit eerbiedige groepsportret van actrices Judi Dench, Maggie
Smith, Joan Plowright en Eileen Atkins,
maar de onderliggende weemoed is onmiskenbaar.
Vier vriendinnen zitten rond een tafel en halen herinneringen op, zonder haast en zonder zelfcensuur. Al sinds de jaren vijftig zijn
ze bevriende concurrenten: allemaal actrices, niet conventioneel knap, maar aantrekkelijk, intelligent, sprankelend aanwezig.
Alle vier zijn ze inmiddels gelauwerd, in eigen land een instituut.
Eileen Atkins (1934) is van de vier ‘Dames’
(in Groot-Brittannië het vrouwelijk equivalent van geridderd worden) uit de korte,
evengoed voor tv geschikte documentaire Tea
with the Dames waarschijnlijk het minst bekend; zij was vooral toneelactrice, hoewel recent film- en tv-werk (Robert Altman’s Gosford Park, tv-serie The Crown) ervoor zorgt
dat je haar gezicht herkent, al weet je niet
meteen waarvan. Voor Joan Plowright (1929)
geldt hetzelfde: als derde echtgenote van toneelgigant Laurence Olivier was ze jarenlang
aan het theater verbonden, voordat ze een
van die gedistingeerde Britse dames op leeftijd werd die her en der in films opduiken (Enchanted April, Widow’s Peak). Judi Dench
(1934) en Maggie Smith (1934) staan dankzij

Detectives van de eenzaamheid

respectievelijk James Bond en Harry Potter in
het collectieve filmgeheugen gegrift.
Maar over film gaat dit uit meerdere sessies
opgebouwde groepsinterview niet of nauwelijks. Is het wel een interview? Grootste troef
van regisseur Roger Michell is dat hij aan
mocht zitten bij wat een jaarlijkse reünie
blijkt te zijn, in het buitenhuis in Sussex van
Plowright en wijlen haar echtgenoot Olivier,
hier gewoon ‘lastige Larry’. De vier zijn hun
ijdelheid niet kwijt – het poseren voor “véél
te veel” foto’s gaat gepaard met veel gesputter
– maar eenmaal gezeten met water, thee en
champagne ontspannen ze in het mijmerend
soort uitwisselen van herinneringen en licht
venijnig geplaag dat alleen goede oude vriendinnen zich kunnen veroorloven.
Michell werpt af en toe een vraag in de
groep, maar bij een ontwijkend of flauw antwoord dringt hij niet aan. Hoe was het om
met jullie echtgenoten te werken? “Welke bedoel je?” De jaren zestig “hadden wij eigenlijk
niet nodig, we waren al stout genoeg”, in de
jaren zeventig draaide alles om “kleine mensen” (kinderen). Door hun fenomenale gevoel
voor dictie en een goede punchline is het allemaal heel vermakelijk, ook voor wie geen idee
heeft naar welke theaterdiva’s van weleer
verwezen wordt, maar een echt informatieve
documentaire is dit niet. Foto’s en clips van
toneel- en filmrollen zijn tussendoor gemonteerd als vluchtige collages, waardoor alleen
een zweem van nostalgie blijft hangen.
Want dit is ook een harde confrontatie
met de vergankelijkheid – voor de kijker
misschien nog wel het meest. De weelderige
boeketten op tafel heffen het collectieve besef van verwelken niet op. De vier zijn oud,
echt oud, en vaak zo “éénzaam”, aldus
Smith. “Jullie niet?” Plowright is door een
oogaandoening blind geworden, en Dench is
de enige zonder gehoorapparaat (“Maar je
moet er wel één, Jude!”). Ze lachen erom,
met hese stemmen, maar droevig blijft het.
Goddank dat ze, met angst als ‘brandstof’,
hun levens hebben kunnen wijden aan de
verbeelding.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

TEA WITH THE DAMES

GROOT-BRITTANNIË,

2018 | REGIE ROGER MICHELL | 85 MINUTEN | MET
EILEEN ATKINS, JUDI DENCH, JOAN PLOWRIGHT,
MAGGIE SMITH | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE
TEA WITH THE DAMES

ALITA: BATTLE ANGEL
Robert Rodriguez | “De beste stageplek aller
tijden”, noemde Rodriguez het om een film te
maken met James Cameron als producent. De
actieveteraan was zelf te druk met zijn vier (!)
Avatar-vervolgen om de regie op zich te nemen
van deze mangaverfilming, waar Cameron al
sinds hij de strips voor het eerst las in de jaren
negentig aan werkte. Pas nu was de techniek
klaar voor de grotendeels digitale titelfiguur –
inclusief omstreden fotorealistische manga-ogen. Lees de recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 14 FEBRUARI 

HAPPY DEATH DAY 2U
Christopher Landon | De eerste Happy Death
Day, die het horrorgenre kruiste met de gimmick van Groundhog Day, was een verrassend

ZIEN VANAF 21 FEBRUARI EN ONLINE VIA

VERLIEFD OP CUBA

picl.nl



GOEDE BUREN

In rake observaties worden de Rotterdamse
Wilma en Ada gevolgd. Op initiatief van de
gemeente gaan ze langs bij alleenstaande
75+-ers met vragenlijsten over sociaal isolement. Juist door hun Rotterdamse tongval boort Goede Buren een onderwerp aan
van universeel sociaal belang.
21 november 2013 vinden bouwvakkers het
lichaam van Bep de Bruin in haar woning in
het centrum van Rotterdam. Op zich al een
lugubere vondst, maar nog schokkender als
naderhand ontdekt wordt dat ze al tien jaar
daarvoor als 74-jarige in alle eenzaamheid is
overleden. Die vondst werd de aanleiding
voor de documentaire Goede Buren en het
geeft de titel een wrange bijsmaak.
In haar film over sociale isolatie van ouderen, maar ook over buurt- en gemeenteinitiatieven om die tegen te gaan, volgt
regisseur Stella van Voorst van Beest de Rotterdamse Wilma (70 jaar en met een goed
doorrookte stem) en haar buurvrouw en
vriendin Ada (59). Samen trekken ze als vrijwilligers langs de deuren in de Rotterdamse
wijk Groot IJsselmonde-Noord, gewapend
met een vragenlijst om alleenstaande ouderen vragen te stellen. Vragen als “Wat voor
cijfer zou u geven aan de kwaliteit van het leven?” Grote levensvragen op een stenciltje,

succes, en dus is heldin Tree terug om opnieuw
steeds opnieuw te sterven. Dit keer moet ze
niet alleen zichzelf maar ook al haar vrienden
zien te redden.
TE ZIEN VANAF 14 FEBRUARI 

VERLIEFD OP CUBA
Johan Nijenhuis | Nijenhuis maakte dankbaar
gebruik van het openen van de Cubaanse grenzen voor deze romcom uit de mal van zijn eerdere Verliefd op Ibiza. Naar dat Spaanse eiland
week de crew ook weer uit voor twee “politiek
gevoelige” scènes die de goedkeuring van de
Cubaanse censuur niet konden wegdragen. Al is
de vraag hoe politiek gevoelig het kan worden in
een verhaal over een moeder en een dochter die
beiden de liefde vinden op Cuba.
TE ZIEN VANAF 14 FEBRUARI 

waarbij ze van de gemeente de opdracht
hebben meegekregen vooral meer op te
schrijven dan een cijfer en een ja of een nee.
Details, alles wat nog meer opvalt. Zo is er
bijvoorbeeld de aangekoekte vla in een bakje
bij de 81-jarige Jan, die al zeven jaar zijn huis
niet heeft verlaten. Wilma en Ada als Cagney
and Lacey. Ze lezen signalen af, als detectives van de eenzaamheid.
Van Voorst van Beest maakt bewust de
keuze om niet meer dan twee ouderen te volgen bij wie dit duo een vinger aan de pols
houdt. Het meest schrijnende verhaal is van
de 85-jarige mevrouw Van der Kleij. Tijdens
het eerste bezoek van het duo praat ze nog
volop en houdt ze de schijn op totaal niet
eenzaam te zijn: “Ze mogen me allemaal zo
graag hier in de buurt. Dan zeggen ze: daar
komt ze weer dat kleine vrouwtje, ze tippelt
maar door.” Verhalen over zichzelf die ze in
eenzaamheid tegenover haar hondje Sandy
doorzet in de derde persoon: “Vrouwtje is zo
klein, ze krimpt helemaal.” In een andere
scène is te zien hoe ze alleen in haar slaapkamer danst, als een hoogbejaard tienermeisje
dat nog lol wil hebben. Later blijkt er meer
pijn achter haar vrolijke voorkomen te zitten
dan ze aanvankelijk laat zien.
Goede Buren zit vol met zulke rake observaties die net zo tragisch als troostend zijn.
Beelden die stuk voor stuk bevestigen wat er
eigenlijk nodig is: het moet gezien worden.
Gezien hoe deze ouderen zonder hulp van de
Wilma’s en Ada’s op zichzelf zijn aangewezen, buiten de maatschappij zijn gezet, onder het tapijt geveegd.
Van Voorst van Beests film is een aangrijpend document over ieders toekomst, een
tijd waar we niet bij stil willen staan. Dat alleen roept al vragen op: is onze collectieve
angst voor ouderdom ook de reden van het
tekort aan vrijwilligers in de zorg?
Goede Buren is bovenal een debatstuk van
universeel sociaal belang, juist door z’n Rotterdamse tongval. Als het in Groot IJsselmonde-Noord gebeurt, hoezo dan niet bij u
thuis om de hoek?
ALEXANDER ZWART

GOEDE BUREN

NEDERLAND, 2018 | REGIE STELLA

VAN VOORST VAN BEEST | 82 MINUTEN | TE ZIEN VANAF
14 FEBRUARI EN ONLINE VIA picl.nl | ZIE filmkrant.
nl VOOR HET INTERVIEW MET STELLA VAN VOORST VAN
BEEST 

COLD PURSUIT
Hans Petter Moland | In 2014 mocht Stellan
Skarsgård losgaan als brave burgerman die het
na de dood van zijn zoon opneemt tegen het
drugskartel dat die dood veroorzaakte in In
Order of Disappearance. De Noorse regisseur

EIGHT GRADE

45

DE FILMKRANT 
#417 FEBRUARI 2019

NO DATE, NO SIGNATURE

Van autoweg naar levenspad
In de traditie van landgenoot Asghar Farhadi (A Separation, The Salesman) komt de
Iraanse Vahid Jalilband met een drama over
de schuldvraag na een aanrijding.
Twee decennia geleden kenden ‘wij in het
Westen’ de Iraanse film voornamelijk als het
speelveld van Abbas Kiarostami en onder
meer zijn leerling Jafar Panahi: regisseurs die
in hun films spiegelwerkelijkheden opvoerden en feit en fictie vermengden. Vaak als
middel om de strenge censuur van hun regime te omzeilen. Hoewel Panahi in ballingschap nog actief is (Taxi Teheran, 2015; 3 Faces, 2018), is er inmiddels een nieuwe naam
die school maakt en tot buiten de grenzen
reikt: Asghar Farhadi, de tweevoudig Oscarwinnend regisseur van A Separation (2011)
en The Salesman (2016). In zijn werk staat
niet het spel met feit en fictie centraal, maar
het systeem, de onderlinge klassenverschillen en niet in de laatste plaats: ethiek. Hoe
onder meer het gelijk van de een het gelijk
van de ander in de weg kan staan.
Precies in die traditie past No Date, No
Signature, de tweede film van regisseur en
scenarist Vahid Jalilvand. Een film die met de

deur in huis valt, openend met nachtelijke
beelden vanuit de voorruit van een auto. Een
perfect uitzicht op de snelweg. Opeens, vanuit dat perspectief, is er een knal. Een aanrijding. De slachtoffers zijn vier gezinsleden
die samen op de brommer zaten, de man in
de auto is forensisch patholoog dokter Nariman. Geschrokken stapt hij uit en richt zich
meteen op de twee kinderen van het gezin.
Het zoontje van acht lijkt gewond maar ondanks aandringen weigert vader hem te laten
onderzoeken in het ziekenhuis.
Bij uitstek een voorbeeld van effectief vertellen. Binnen twee minuten is de toon gezet.
En zoals in W. F. Hermans’ woorden geen mus
onbedoeld van het dak valt, zo kruisen de wegen van deze mensen elkaar opnieuw. Van autoweg naar levenspad. Hoewel dat het intrigerende kernconflict oplevert, gaat dat ook
schuren. Jalilvand gunt zijn publiek weinig
houvast. Want terwijl het schuldgevoel van
de dokter over de aanrijding met de minuut
groeit en onmetelijke proporties aanneemt,
langzaam zelfs lijkt over te gaan in zelfkastijding, blijven meerdere vragen openstaan.
Voorop: wat is het motief van deze man om
zichzelf onder schuld te bedelven?

UN AMOUR IMPOSSIBLE

Kroniek van getekende levens
Catherine Corsini (La répétition, Partir)
kiest vaak problematische relaties als onderwerp. Un amour impossible, naar de autobiografische roman van Christine Angot
(ook coscenarist van Claire Denis’ Un beau
soleil interieur), illustreert het gezegde
‘liefde maakt blind’ op wrange wijze.
Rachel (gebaseerd op de moeder van Christine Angot) is een typiste in een Franse provincieplaats. Op haar 26ste nog ongetrouwd,
wat in 1959 ongewoon is. Dan ontmoet ze
Philippe, een charmeur uit Parijs met rijke
ouders. Hij geeft haar het gevoel dat ze de
moeite waard is en opent een nieuwe wereld
voor haar. Ze worden verliefd en heel even
zou je kunnen denken dat dit een eigentijdse
Romeo en Julia gaat worden. Toch niet.
Het standsverschil speelt wel een rol,

maar uit de achteloze toon waarmee Philippe
later laat weten niet aan trouwen te denken
(“Ja, als je nu rijk was”) en daarmee een
mooie zomerdag verpest, maken we op dat
het hem wel goed uitkomt. Dat de in andere

UN AMOUR IMPOSSIBLE

Moland tekent nu zelf voor de Engelstalige
remake, en voor de hoofdrol wist hij de specialist in onverwacht gewelddadige burgermannen
te strikken: Liam Neeson.

TE ZIEN VANAF 21 FEBRUARI 

Redding komt uiteindelijk van de goede
acteurs – Navid Mohammadzadeh als de vader voorop – die veel weten te verdoezelen,
maar ook door de sterke regie en benauwende sfeer die Jalilvand neerzet. Tezamen
weten zij de openstaande vragen nagenoeg
tot onderdeel van de complexe materie te
maken. Alsof het altijd al de bedoeling was
om ons op verkenning te sturen. Via een omweg, na die aanrijding, wordt No Date, No

Signature zo alsnog de beste film van Farhadi
van het afgelopen jaar, maar dan van landgenoot Jalilvand.

opzichten zelfverzekerde Rachel dit niet ziet,
of niet wil zien heeft ingrijpende gevolgen.
Wanneer ze zwanger wordt, laat Philippe
zich nauwelijks meer zien. Nadat dochter
Chantal geboren is, doet de vasthoudende
Rachel er meer dan tien jaar over Philippe
zover te krijgen dat hij het vaderschap erkent. Dan begint de narigheid pas goed als de
jonge tiener Chantal net zo hard valt voor het
gevlei van de egocentrische mooiprater Philippe. Het zal ook haar leven tekenen.
Corsini zet het kalm en elegant op het
doek. Het aanvankelijk weinig spectaculaire,
maar met gevoel voor stijl en sfeer neergezette relaas van een ongelukkige verliefdheid
groeit langzaam uit tot een kroniek van een
tragedie. Sterke troef is Virginie Efira (binnenkort zien we haar als hoofdrolspeler in
Paul Verhoevens Benedetta) als Rachel. Een
glimlach die half bevriest op haar gezicht,
veel meer heeft ze vaak niet nodig om geluk
te laten omslaan in stille verbijstering.
De zich over meer dan veertig jaar uitstrekkende gebeurtenissen worden verbonden door een voice-over van de dochter,

maar toch consequent getoond vanuit het
standpunt van Rachel. Een wat eigenaardige
constructie die een zekere afstandelijkheid
schept.
Corsini vermijdt expliciet melodrama en
laat de beschadigende zaken tussen vader en
dochter decent buiten beeld. Soms geeft dat
het gevoel dat je als kijker wel erg veel in
moet vullen. Toch sluit het goed aan bij het
feit dat er juist over deze zaken tussen Rachel
en Chantal gezwegen wordt. Uiteindelijk
gaat deze geschiedenis vooral over een complexe moeder-dochter-relatie. Een emotioneel ingewikkelde zaak vol goede bedoelingen en het onheil niet willen of durven zien.
Over schuldgevoel, liefde en angst voor afwijzing. En over de tijd die langzaam groeiend inzicht nodig heeft.

ALEXANDER ZWART

NO DATE, NO SIGNATURE

IRAN, 2017 | REGIE

VAHID JALILVAND | MET NAVID MOHAMMADZADEH,
AMIR AGHA’EE, HEDIYEH TEHRANI | 104 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 7
FEBRUARI EN ONLINE VIA

picl.nl



LEO BANKERSEN

UN AMOUR IMPOSSIBLE

FRANKRIJK, 2018 |

REGIE CATHERINE CORSINI | 135 MINUTEN | MET
VIRGINIE EFIRA, NIELS SCHNEIDER | DISTRIBUTIE
CHERRY PICKERS | TE ZIEN OP IFFR EN VANAF 7
FEBRUARI EN ONLINE VIA

picl.nl



ant (Superbad) naar serieus te nemen steracteur (The Wolf of Wall Street). Nu maakt hij zijn
debuut als regisseur en scenarist met dit lichtelijk autobiografische coming-of-age-verhaal
over de dertienjarige Stevie, die halverwege de
jaren negentig zijn gewelddadige thuissituatie
ontvlucht in de skatersscene van Los Angeles.
Lees de recensie op filmkrant.nl.

TE ZIEN VANAF 21 FEBRUARI 

EIGHTH GRADE
Bo Burnham | De jonge Amerikaanse komiek
Burnham maakt zijn debuut als filmmaker met
deze intieme blik op de laatste week van de
basisschool, die de publieksprijs won op Sundance. Muurbloempje Kayla (een gevierde doorbraakrol voor Elsie Fisher) heeft nogal moeite
om de goede adviezen over opgroeien en jezelf
zijn die ze geeft in haar online video’s zelf op te
volgen in het dagelijks leven. Lees de recensie
op filmkrant.nl.

NO DATE, NO SIGNATURE

TE ZIEN VANAF 21 FEBRUARI 

MID90S

MID90S
Jonah Hill | Acteur Jonah Hill werkte zich de
afgelopen jaren op van ietwat gezette komedi-

SCHAPENHELD
Ton van Zantvoort | Wat begon als een korte
productie voor Omroep Brabant, groeide uit tot
een zeer filmische bioscoopdocumentaire. Centraal staat de traditionele schaapsherder Stijn,
een charismatisch man wiens romantische
wereldbeeld steeds harder botst op de realiteit
van het neoliberale leven. Lees de recensie op

SCHAPENHELD

filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 21 FEBRUARI 

JOOST BROEREN-HUITENGA
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van maart moeten
vóór vrijdag 15 februari (schriftelijk of per e-mail agenda@
filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is
niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of
programmawijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op
woensdag 27 februari.

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

denieuwebibliotheek.nl/hetnieuwefilmhuis

The Best of IDFA on Tour vr 18 jan,
13.30 | zo 20 jan, 11.00 | Film & Muziek Bird on a Wire di 5 feb, 19.00 |
Film & Media Festival za 9 feb, 12.00
| Movies that Matter Welcome to
Sodom di 12 feb, 19.00 | Cracking
the Frame Witkin & Witkin di 19 feb,
19.00 | Film & Boek If Beale Street
Could Talk di 26 feb, 19.00

Cold War vr 18 en di 22 jan, 19.30 | za
19 jan, 14.00 | wo 23 jan, 10.00 | Co
lette vr 8 en di 12 feb, 19.30 | za 9 feb,
14.00 | wo 13 feb, 10.00 | Edie vr 1 en
di 5 feb, 19.30 | za 2 feb, 14.00 | wo 6
feb, 10.00 | Das schweigende Klas
senzimmer vr 15 en di 19 feb, 19.30
| za 16 feb, 14.00 | wo 20 feb, 10.00 |
Shoplifters vr 25 en di 29 jan, 19.30
| wo 30 jan, 10.00 | Stan & Ollie vr 22
en di 26 feb, 19.30 | za 23 feb, 14.00
| wo 27 feb, 10.00 | The Best of IDFA
on Tour za 26 jan, 10.00

ALMELO

ALMERE HAVEN

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

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

Au revoir là-haute vr 25 jan | Beco
ming Astrid vr 1 feb | The Children
Act wo 23 jan | Girl vr 18 jan | God’s
Own Country wo 6 feb | Gräns vr 22
feb | Leave No Trace vr 27 feb | Liebe
in der Gängen wo 20 feb | Mirrewin
ter vr 17 jan | Niemand in de stad vr 8
feb | The Old Man & the Gun vr 15 feb

ALMERE
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |

The Children Act vr 15 feb, 11.00 en
20.00 | The Death of Stalin vr 18 jan,
11.00 en 20.00 | Figlia mia vr 25 jan,
11.00 en 20.00 | Koyaanisqatsi di 22
jan, 20.00 | Nena di 12 feb, 20.00 |
Den Skyldige vr 8 feb, 11.00 en 20.00

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijnstroom) | 0172-493 737 | parkvilla.
nl/filmhuis
Beautiful Boy do 21, za 23 en ma 25
feb, 20.00 | di 26 feb, 13.30 | Beco

ming Astrid wo 30 jan, za 2, ma 4 en
di 5 feb, 20.00 | zo 3 feb, 14.30 | Cold
War do 31 jan, vr 1 en wo 6 feb, 20.00
| di 5 feb, 13.30 | De dirigent do 14, di
19, wo 20 en vr 22 feb, 20.00 | zo 17
feb, 14.30 | The Extraordinary Jour
ney of the Fakir vr 15, ma 18 en di 26
feb, 20.00 | do 21 feb, 13.30 | Girl vr
18, di 22 en wo 23 jan, 20.00 | zo 20
jan, 14.30 | Gräns wo 27, do 28 feb
en ma 4 mrt, 20.00 | Jij bent mijn
vriend do 24 jan, 20.00 | za 26 jan,
20.30 | di 29 jan, 13.30 | The Kinder
garten Teacher do 24 jan, 13.30 | vr
25, ma 28 en di 29 jan, 20.00 | Lea
ve No Trace za 19 en ma 21 jan, 20.00
| di 22 jan, 13.30 | Life Itself do 7, vr 8
en wo 13 feb, 20.00 | di 12 feb, 13.30
| Niemand in de stad do 17 jan, 20.00
| Struinen in Park Zegersloot za 26
jan, 19.15 | di 29 jan, 15.00 | The Wife
do 7 feb, 13.30 | za 9, ma 11 en di 12
feb, 20.00 | The Best of IDFA on Tour
za 16 feb, 16.30 | di 19 feb, 10.30

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

Premières & Nieuw Un amour im
possible vanaf do 7 feb | At Eterni
ty’s Gate vanaf do 7 feb | Blaze vanaf do 17 jan | Capharnaüm vanaf do
31 jan | Climax vanaf do 31 jan | Dou
bles vies vanaf do 14 feb | Green
Book vanaf do 31 jan | If Beale Street
Could Talk vanaf do 14 feb | Das sch
weigende Klassenzimmer vanaf do
17 jan | Vox Lux vanaf do 21 feb | Werk
ohne Autor vanaf do 24 jan | Nog
te zien Buddy | The Favourite | Free
Solo | Genesis 2.0 | The House That
Jack Built | Stan & Ollie | Los versos
del olvido | Architectuurfilm Citi
zen Jane: Battle for the City do 17 jan
| Documentaires Kabul, City in the
Wind vanaf 24 jan | Het wonder van
Le Petit Prince vanaf do 7 feb | Goe
de Buren vanaf do 14 feb | Tea with
the Dames vanaf do 21 feb | The Best
of IDFA 2018 zo 27 jan, za 2 feb en

Mensenrechtenfilms op tournee
Vanaf deze maand tot en met mei
vertoont Movies That Matter On
Tour maandelijks in vijftien film
theaters een spraakmakende film
over mensenrechten. De films
kunnen ook online worden bekeken op Picl. De tour begint met
Styx (Wolfgang Fischer, 2018).
Daarin stuit een Duitse arts in haar
zeilboot op de Atlantische Oceaan
op een zinkende vissersboot met
vluchtelingen. Wat volgt is een
drama over een onmachtige arts,
die symbool staat voor het westerse gebrek aan daadkracht bij het
helpen van vluchtelingen.
In februari staat de documentaire Welcome to Sodom (Christian
Krönes, 2018) op het programma.
De film toont leven en werk van de
meer dan zesduizend mannen,
vrouwen en kinderen die in Ghana
op een gigantische stortplaats van
elektronisch afval werken. De vuilnisbelt, waar 250 duizend ton aan
afgedankte elektronica uit westerse landen ligt, is een van de meest
giftige plekken ter wereld. Het
Westen de rijkdom, arme landen
de troep, is de kortste samenvatting van de film.

Het Egyptische Yomeddine (Abu
Bakr Shawky, 2018), in maart te
zien, is een roadmovie over een
voormalige leprapatiënt, die na de
dood van zijn vrouw de leprakolonie verlaat en met een weesjongetje en een ezel op zoek gaat naar
zijn familie. De film werd geselecteerd voor de Gouden Palm competitie in Cannes. Van een heel andere orde is de speelfilm Acusada
(Gonzalo Tobal, 2018), die in april
te zien is. Daarin wordt een jonge
vrouw verdacht van moord op haar
beste vriendin. Haar ouders doen
hun best om haar onschuld te be-

wijzen, maar de vrouw brengt zelf
een goede afloop van het proces in
gevaar. De film draaide in de competitie op het festival van Venetië.
De reeks besluit in mei met de
documentaire When the War Comes (Jan Gebert, 2018). De film
portretteert een Slowaak die een
paramilitaire beweging leidt, die
zich uit angst voor migranten op
een oorlog voorbereidt. Dat de beweging honderden tieners rekruteert en zich voorbereidt op oorlog
lijkt de Slowaakse regering niet te
interesseren.
MOVIESTHATMATTER.NL

WHEN THE WORLD COMES

jan | Werk ohne Autor do 24 jan | Het
wonder van Le Petit Prince do 7 feb
| Nog te zien Buddy | Nos Batailles |
Psychoanalyse & Film 45 Years wo
20 feb, 20.00 | Shadow of a Doubt
wo 23 jan, 20.00 | Deutsches Kino
Iedere maand een niet eerder in Nederland uitgebrachte Duitse film di
29 jan, 19.15 | di 19 feb, 20.00 | DialQ Filmquiz do 31 jan, 19.30 | Wagner Weekend Registratie van vierluik Der Ring des Nibelungen. Bijna 15 uur opera! za 2 en zo 3 feb | Het
Schimmenrijk Hans Beerekamp eert
recent overleden filmpersoonlijkheden zo 10 feb, 17.00
4 Kriterion

di 12 feb vanaf 12.30 met Don’t Be a
Dick About It | Island of the Hungry
Ghosts | De man die achter de hori
zon keek | Los Reyes | Flamenco Biënnale Impulso vanaf zo 27 jan | Ma
tilde Coral. Acariciando el aire za
26 jan | Cinesingle Capharnaüm zo
17 feb, 12.00 | Retrospectief Tsai
Ming-liang Rebels of the Neon God
vanaf zo 3 feb, 18.50 | The River vanaf zo 17 feb, 18.50 | Vive l’amour vanaf zo 10 feb, 18.50 | 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) | di 12
feb, 12.00 (encore) | The Royal Ballet Don Quixote di 19 feb, 20.15 (live)
| wo 6 mrt, 20.15 (encore) | Gay Film
Hard Paint zo 20 jan

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl | Raadpleeg de website
voor het actuele programma

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

O.a. verwacht Donbass do 7 feb | Ka
bul, City in the Wind do 24 jan | Human Rights weekend Afghan Cy
cles za 9 feb, 14.30 | Ghost Fleet zo
10 feb, 18.00 | On Her Shoulders vr
8 feb, 20.00 | On My Way Out za 9
feb, 18.00 | Prosecuting Evil: The Ex
traordinary World of Ben Ferencz do
7 feb, 19.30 | Screwdriver zo 10 feb,
20.30 | The Silence of Others zo 10
feb, 14.30
4 Filmhuis Cavia

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

Carol do 24 en vr 25 jan, 20.30 | Film
About a Woman Who... do 17 en vr 18
jan, 20.30 | I Don’t Believe in Anarc
hy za 2 en vr 8 feb, 20.30 | The Trac
ker vr 15 en do 21 feb, 20.30 | What
is Democracy? do 31 jan en za 9
feb, 20.30 | Cult Epics Behind Con
vent Walls za 16 feb, 20.30 | Infinite
Minds The Cinema of Ted Fendt vr 22
en za 23 feb, 20.30
4 Cinecenter

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

O.a. verwacht Green Book vanaf do
31 jan | Mary Queen of Scots vanaf
do 17 jan | Werk ohne Autor vanaf do
24 jan | Cine Expat Das schweigende
Klassenzimmer zo 27 jan, 21.00
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-589 1400 |
eyefilm.nl

O.a. verwacht Werk ohne Autor do 21
jan | Tsai Ming-liang Retrospectief
Afternoon do 24 jan, 16.00 | Good
bye, Dragon Inn zo 27 jan, 19.00 | 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 ma
21 jan, 19.00 | The River do 24 jan,
21.00 | Spray Dogs za 19 jan, 21.00 |
wo 30 jan, 13.30 | Visage vr 25 jan,
10.45 | Vive l’ amour wo 23 jan, 19.00
| The Wayward Cloud vr 25 jan, 19.00
| What Time is it There? za 26 jan,
11.00 | Your Face za 26 jan, 19.30 | di
29 jan, 21.30 | Jan Švankmajer Special Lesson Faust do 17 jan, en do 7
feb, 19.00 | Little Otík za 2 feb, 16.00
| Lunacy zo 16 feb, 16.00 | Cinema
Egzotik Enzo Castellari Night vr 18
jan, 20.00 | Film & Muziek _unders
core_ zo 20 jan, 16.00 | Restored &
Unseen VD ma 28 jan, 19.00
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 020-363 8502 |
fchyena.nl

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.
Basje Boer in de Filmkrant

Premières Blaze do 17 jan | Eight
Grade do 21 feb | Glass do 17 jan | If
Beale Street Could Talk do 14 feb
| Mary Queen of Scots do 17 jan |
Mid90s do 21 feb | Special Like Wa
ter For Chocolate (i.s.m. FOAM) zo
20 jan | Hyena Invites Samya Hafsaoui do 24 jan
4 Het Ketelhuis

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

Premières Un amour impossible do
7 feb | Capharnaüm do 31 jan | Con
tinuer do 14 feb | Goede Buren do 14
feb | Kabul, City in the Wind do 24
jan | Retrospekt do 21 feb | Schapen
held do 21 feb | Das schweigende
Klassenzimmer do 17 jan | Styx do 17

O.a. verwacht Capharnaüm vanaf do 31 jan | Climax vanaf do 31 jan
| Hip Hop NL wo 30 jan, 19.30 (met
nagesprek) | Minding the Gap vanaf do 28 jan | Sarajevo Film Night do
17 jan, 19.00 deel 1: Import, Regained
Memory, The Wall (+ Panel discussie) | do 17 jan, 21.30 deel 2: Clean,
Ivy, Zanzibar | Kriterion x IDFA Sr
benka zo 20 jan, 19.30 | After Midnight Ichi the Killer za 19 en za 26
jan, 00.15 | Sneak Preview Elke di,
22.00 | Murder Mysteries - Moderne klassiekers Memories of Murder
ma 28 jan , 22.00 | Spoorloos ma 21
jan, 22.00 | Kriterion Kiest Shrek do
24 jan, 19.30
4 Lab111

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

Dragon Ball Super: Broly do 24 jan,
21.30 | za 26 jan, 19.00 | Free Solo do
22 jan, 16.00 | di 29 jan, 21.30 | Ge
nesis 2.0 di 22 jan, 21.30 | Lady Bird
za 19 en zo 27 jan, 13.30 | Das Le
ben der Anderen do 17 en wo 30 jan,
18.30 | wo 23 jan, 21.15 | The Lost
Weekend do 17 jan, 16.00 | The Rocky
Horror Picture Show za 26 jan, 21.30
| Special Forrest Gump (25th Anniversary) zo 20 en za 26 jan, 13.30
| wo 30 jan, 16.00 | Expat Cinema
Shoplifters do 17 jan, 21.30 | David
Lynch Retrospectief Blue Velvet zo
20 jan, 16.00 | ma 28 jan, 19.00 | Da
vid Lynch: The Art Life di 22 en di
29 jan, 16.15 | Eraserhead ma 21 jan,
19.15 | The Elephant Man di 29 jan,
19.00 | Dune zo 20 jan, 18.30 | Inland
Empire do 24 jan, 21.15 | Mulholland
Drive ma 21 jan, 21.30 | The Straight
Story wo 23 jan, 18.30 | Twin Peaks:
Fire Walk With Me di 22 jan, 19.00 |
Wild At Heart vr 18 jan, 21.30 | za 26
jan, 16.00 | Chaos Reigns: The Cinema of Lars von Trier Antichrist do 17
jan en do 7 feb, 19.00 | wo 30 jan en
do 28 feb, 21.30 | Breaking the Wa
ves zo 27 jan, 16.00 | do 31 jan en wo
13 feb, 18.30 | Dancer in the Dark do
24 jan, 18.30 | do 21 feb, 21.30 | zo 24
feb, 16.00 | Dogville za 19 jan, 21.00
| zo 17 feb, 16.00 | wo 27 feb, 18.15 |
Europa wo 23 jan, 21.30 | wo 20 feb,
19.00 | Melancholia wo 6 feb, 21.30
| zo 10 feb, 16.00 | ma 18 feb, 18.30
| Yorgos Lanthimos Special Dog
tooth vr 18 jan, 19.15 | The Killing of
a Sacred Deer wo 23 jan, 18.45 | wo
30 jan, 16.15 | The Lobster za 19 jan,
18.45 | vr 25 jan, 16.15
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl

O.a. verwacht Blaze do 17 jan | Can
You Ever Forgive Me? do 21 feb | Cli
max do 31 jan | Green Book do 31 jan
| The Hate U Give do 24 jan | If Bea
le Street Could Talk do 14 feb | Mary
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Rialto in januari/februari
ADVERTORIAL

Schrijvers in het donker
Me And You And Everyone We Know

24 januari, 19.30 | Wat ziet een
schrijver als hij naar een film kijkt?
Iedere maand nodigt Schrijvers in
het donker een schrijver uit om
zijn of haar favoriete film te laten
zien. Vooraf gaan we in gesprek
over de invloed van beeld op het
werk van de schrijver, en film in het
bijzonder. Deze maand presenteert
Radna Fabias Me And You And Everyone We Know. Het gesprek wordt
geleid door schrijver en filmjournalist Basje Boer. Georganiseerd
i.s.m. SLAA.

Rialto for Short #2

26 feb, 19.30 | Rialto biedt nieuw,
nog niet ontdekt talent een kans
hun films te presenteren in het
nieuwe programma Rialto for
Short. Een deskundige jury (actrice/filmmaker Dewi Reijs, filmmaker Hesdy Lonwijk en directeur
Bijlmerbios/Metro Movies Hans
Meiboom) selecteert uit alle inzendingen de films die deze avond
te zien zijn, het publiek bepaalt aan
het einde van de avond welke film
zij het beste vinden. Dat is ook de
film die meestrijdt om de hoofdprijs van € 1.000.
RIALTOFILM.NL

YOU AND ME AND EVERYONE WE KNOW

Queen of Scots do 17 jan | Werk ohne
Autor do 24 jan | Klassieker The Gra
duate do 17 jan (een week te zien) |
The Royal Opera The Queen of Spa
des di 22 jan | La Traviata wo 30
jan | The Royal Ballet Don Quixo
te di 19 feb
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl

Klassiekers Das Leben der Anderen
za 19 jan | Hiroshima mon amour di
29 jan | Docupodium Kabul, City in
the Wind za 19 jan, 16.00 | Schrijvers
in het Donker: Radna Fabias Me and
You and Everyone We Know do 24
jan, 19.30 | La RIOT If Beale Street
Could Talk ma 4 feb, 21.15 | Rialto
for Short Podium voor nieuw talent
(deel 2) di 26 feb, 19.30
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl | Raadpleeg de website
voor het complete programma

Lovers on the Run The Doom Gene
tarion di 22 jan, 22.00 | Moonrise
Kingdom di 29 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
Forgiveness do 24 jan

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

Buddy do 17 jan, 17.15 | vr 18 en zo 20
jan, 17.30 | di 22, vr 25, za 26, ma 28
en do 31 jan, 18.30 | zo 27 jan, 18.45
| Capharnaüm do 31 jan, 19.30 | Das
schweigende Klassenzimmer do 17
jan, 19.30 | vr 18 en zo 27 jan, 19.45
| za 19 jan, 19.15 | zo 20 jan, 15.15 | di
22 en do 31 jan, 17.15 | ma 21 en wo 23
jan, 19.30 | do 24 en za 26 jan, 20.00
| vr 25 jan, 20.30 | di 29 en wo 30 jan,
15.30 | De Dirigent zo 20 jan, 13.30 |
De Dirigent zo 27 jan, 20.15 | De Dirigent di 29 en wo 30 jan, 17.45 | Free
Solo do 17 en do 24 jan, 17.30 | vr 18

jan, 17.45 | za 19 jan, 21.30 | zo 20
jan, 16.00 | wo 23, vr 25 en za 26 jan,
15.30 | do 31 jan, 20.30 | Green Book
do 31 jan, 15.30 en 20.15 | I Dream in
Another Language do 24 jan, 15.30
| vr 25 jan, 19.15 | za 26 jan, 21.15 | di
29 jan, 19.45 | wo 30 jan, 19.30 | zo
27 en do 31 jan, 15.15 | Nos batail
les do 17 jan, 21.00 | vr 18 jan, 21.15
| za 19, vr 25, za 26 jan, 17.15 en wo
30 jan, 17.15 | zo 20 jan, 13.00 | ma
21 jan, 17.30 | di 22 jan, 15.15 | wo 23
jan, 17.00 | zo 27 jan, 13.15 | di 29 jan,
15.00 | Something Useful di 22 jan,
17.00 | Stan & Ollie do 17 jan, 15.15 en
19.00 | vr 18 jan, 15.15 en 19.15 | za 19
jan, 15.15 | zo 20 jan, 13.15 en 20.00 |

ma 21 jan, 15.00 en 20.00 | di 22 jan,
15.00 en 21.00 | wo 23 jan, 15.00 en
20.30 | do 24 jan, 15.15 en 19.45 | vr
25 jan, 15.15 en 21.15 | za 26 jan, 15.15
en 19.15 | zo 27 jan, 20.30 | ma 28
jan, 20.15 | di 29 jan, 15.15 en 20.15
| wo 30 jan, 15.15 en 18.30 | Styx do
17 en vr 18 jan, 15.30 | za 19 en zo 20
jan, 15.00 | ma 21 jan, 17.00 | di 22
jan, 19.00 | wo 23 jan, 15.15 | zo 27
jan, 16.45 | di 29 jan, 17.00 | wo 30
jan, 20.30 | The Favourite do 17 en vr
18 jan, 15.00 | za 19 jan, 17.00 | zo 20
en wo 23 jan, 19.45 | ma 21 jan, 15.30
| di 22 jan, 20.15 | do 24, zo 27 t/m di
29 jan, 17.15 | vr 25 en za 26 jan, 17.30
| do 31 jan, 18.00 | The House That
Jack Built do 17 jan, 19.45 | vr 18 en
za 19 jan, 20.00 | zo 20 jan, 19.30 | di
22 jan, 15.30 | wo 23 jan, 17.30 | Wad,
overleven op de grens van water en
land ma 21 jan, 17.45 | zo 27 jan, 18.15
| Werk ohne Autor do 24, vr 25, za 26,
ma 28, wo 30 en do 31 jan, 15.00 | do
24 en di 29 jan, 19.00 |vr 25 en za 26,
20.15 | zo 27 jan, 13.00 | Woman at
War do 17, vr 18 en wo 23 jan, 17.15 |
zo 20 jan, 17.00 | Wonderful losers,
a different world zo 17 feb, 15.00 |
Filmcursus: Moving Images di 22
jan, 19.45 | Film Gemist! Girl ma 21
en ma 28 jan, 15.15 en 19.45 | Ontbijt & Film Green Book of Stan & Ollie
zo 27 jan, 10.45 | The best of IDFA on
tour zo 3 feb, 15.00 | Film & Filosofie #metoo di 12 feb, 19.45 | Movies
That Matter Welcome to Sodom di
12 feb, 20.00 | Boek & Film If Beale
Street Could Talk di 19 feb, 19.30

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

Premières Un amour impossible
vanaf do 7 feb | At Eternity’s Gate
vanaf do 7 feb | Blaze do 17 jan | Can
You Ever Forgive Me? vanaf do 21 feb
| Capharnaüm vanaf do 31 jan | Cli
max vanaf do 31 jan | Continuer vanaf do 14 feb | Donbass vanaf do 7 feb |
Double vies vanaf do 14 | Eighth Gra

Klassiekers in de bioscoop
De Kinepolis-bioscopen Utrecht
City en Cinerama Rotterdam vertonen de komende zes maanden
elke maand een klassieker. Niet
eenmalig even snel een vertoning,
maar elke maand twee keer per
week (donderdag en zondag) dezelfde klassieker.
Nog niet zo lang geleden bestond de angst dat door het online-aanbod van klassiekers niemand nog voor deze films zijn huis
uit zou willen komen. Dat blijkt
niet zo te zijn. Een klassieker op
een groot scherm in de bioscoop
levert een andere ervaring op dan
thuis achter een monitor en steeds
meer mensen beseffen dat. De
reeks opent in januari met het eerste deel van Francis Ford Coppola’s
The Godfather uit 1972. Daar zijn
ze weer: Marlon Brando als Vito
Corleone en Al Pacino als zoon Michael, die met tegenzin het maffia-imperium overneemt.
Na The Godfather is in februari
Roman Polanski’s psychologische
horrordrama Rosemary’s Baby
(1968) te zien, waarin het in het
hoofd van Mia Farrows personage
niet helemaal goed zit. In maart

gevolgd door Casablanca (Michael
Curtiz, 1942), het liefdesdrama in
oorlogstijd met Humphrey Bogart
en Ingrid Bergman. In het nog
steeds ijzingwekkende A Clockwork Orange (Stanley Kubrick,
1971), in april te zien, gaat een
groepje mannen zich voor hun vermaak te buiten aan geweld (‘A bit
of the old ultraviolence’). In mei
kan worden gekeken naar The Asphalt Jungle (John Huston, 1951),
waarin een juwelenroof uit de hand
loopt. De Nederlandse filmkeuring
was 65 jaar geleden verrassend enthousiast over de film: “De misdadigers zijn mensen die tot misdaad

de vanaf do 21 feb | Green Book vanaf
do 31 jan | If Beale Street Could Talk
vanaf do 14 feb | Mid90s vanaf do
21 feb | No Date, No Signature vanaf do 7 feb | Das schweigende Klas
senzimmer do 17 jan | Tea With the
Dames vanaf do 21 feb | The Best of
IDFA on Tour za 19 jan | Movies that
Matter Styx wo 23 jan | Welcome To
Sodom wo 20 feb, 19.15 | Gay Film
Special Hard Paint zo 3 feb, 19.00 |
Cracking the Frame Witkin & Wit
kin wo 27 feb, 19.15 | Gelders Doek
Elke maand een verrassende mix van
(korte) Gelderse films, na afloop een
gesprek met de makers. di 19 feb,
19.30 | Focus op het Dak Openluchtfilms op het dak van Focus in onvervalste après-ski setting! vr 1, za
2, vr 15 en za 16 feb | Special If Bea
le Street Could Talk zo 10 feb, 14.30
(voorpremière met lezing)

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

Beautiful Boy ma 4 en di 5 feb |
Burning ma 11 en di 12 feb | Cold War
ma 18 en di 19 feb | Leave No Trace
ma 28 en di 29 jan | Shoplifters ma
21 en di 22 jan Todos lo saben ma
25 en di 26 feb | Documentaire Dag
zo 20 jan vanaf 13.00 met Budddy,
Heartbound, The King en Goede Bu
ren (voorpremière)

BERGEN
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |
cinebergen.nl | Raadpleeg de website voor het complete programma

O.a. verwacht Blaze za 19 jan, 20.30
| zo 20 jan, 11.00 | di 22 jan, 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 |
Das schweigende Klassenzimmer
do 17 en di 29 jan, 20.00 | za 26 jan,
16.30 | Woman at War vr 11 jan, 14.30
| di 15 en ma 28 jan, 20.00

zijn vervallen doordat de maatschappij hen te kort heeft gedaan.
De film zou voor mensen die niet
aan het nut van reclassering geloven, stellig kunnen bereiken dat
duidelijker wordt begrepen, dat
misdaad ook een gevolg kan zijn
van de tekortkomingen van de samenleving jegens de onterfden.”
In juni is laatste film in de reeks
Hitchcocks Rear Window (1954),
waarin James Stewarts tot een rolstoel veroordeelde personage zijn
buren begluurt. Over de film zijn
tientallen boeken geschreven, met
als sleutelwoorden voyeurisme,
zelfhaat, bindingsangst en vrouwenhaat, maar filmhistorici zijn er
nog steeds niet over uitgepraat.

BOLSWARD
4 Filmhuis
Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.
nl
The Cakemaker do 7 feb, 20.00 |
Dogman do 21 feb, 20.00 | Verrassingsfilm do 24 jan

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

Premières At Eternity’s Gate vanaf do 7 feb | Capharnaüm vanaf do
31 jan | Doubles vies vanaf do 14 feb
| Green Book vanaf do 31 jan | If Bea
le Street Could Talk vanaf do 14 feb
| Mary Queen of Scots vanaf do 17
jan | Das schweigende Klassenzim
mer vanaf do 17 jan | Werk ohne Au
tor vanaf do 24 jan | Nog te zien Be
autiful Boy | Cold War | Colette | The
Extraordinairy Life of the Fakir | The
Favourite | Free Solo | Genesis 2.0 |
The House That Jack Built | Roma |
Shoplifters | Stan & Ollie | Los versos
del olvido | The Wife | Wildlife | Wo
man At War | Boek in Beeld Das sch
weigende Klassenzimmer ma 21 jan,
19.30 | Ontbijtfilm Tea With the Da
mes zo 27 jan, 10.45 | Special Sc
hindler’s List (25th Anniversary) /
zo 27 jan, 15.15 | Woensdagdocu The
Disciples - een straatopera wo 6
feb, 19.20 | Goede Buren wo 27 feb,
19.20 | Kabul, City in the Wind wo 30
jan, 19.20 | Kusama: Infinity wo 23
jan, 19.20 | Witkin & Witkin wo 20
feb, 19.20 | Het wonder van Le Petit
Prince wo 13 feb, 19.20 | Royal Opera House Don Quixote (ballet live) di
19 feb, 20.10 | La Traviata (opera recorded) di 12 feb, 19.45 | La Traviata
(opera encore recorded) zo 24 feb,
11.00 | Belcrum Bios @Podium Bloos
The Florida Project di 22 jan, 20.00
| The Shape of Water di 5 feb, 20.00
| Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri di 19 feb, 20.00

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

An amour impossible vanaf do 7 feb
| At Eternity’s Gate vanaf do 7 feb |
Blaze vanaf do 31 jan | Capharnaüm
vanaf do 31 jan | Donbass vanaf do
7 feb | The Favourite vanaf do 14 feb
| Genesis 2.0 vanaf do 31 jan | The
House That Jack Built vanaf do 31
jan | Mary Queen of Scots vanaf do
7 feb | No Date, No Signature vanaf
do 7 feb | Retrospect vanaf do 21 feb
| Schapenheld vanaf do 21 feb | Stan
& Ollie vanaf do 14 feb | Tea With the
Dames vanaf do 21 feb | Arts in Cinema Water Lilies by Monet: vanaf do
7 feb | The Best of IDFA on Tour zo 17
feb, 12.30

CINERAMABIOS.NL
KINEPOLIS.NL

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl | Aanvang: 20.00

Beautiful Boy di 29 jan, 13.30 en
20.00 | Cold War di 12 feb | First Man
di 22 jan, 13.30 en 20.00

DELFT

A CLOCKWORK ORANGE

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

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.
Sandra Heerma van Voss in
de Filmkrant
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Premières en Nieuw At Eternity
’s Gate do 7 feb | Can You Ever For
give Me? do 21 feb | Capharnaüm do
31 jan | Eighth Grade so 21 feb | Green
Book do 31 jan | The House That
Jack Built do 7 en ma 11 feb | If Be
ale Street Could Talk do 14 feb | An
Impossibly Small Object ma 25 en
wo 27 feb | This Magnificent Cake!
(voorfilm: Bloeistraat 11) do 31 jan
en ma 4 feb | Das schweigende Klas
senzimmer do 17 jan | Werk ohne Au
tor do 24 jan | Deutsches Kino Rüc

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters. Filmkrantmedewerkers introduceren
speciaal geselecteerde films
en presenteren lezingen,
q&a’s en workshops bij andere films uit het actuele
aanbod en filmprogramma’s
(op alfabetische volgorde
naam stad).
4 Gigant | Apeldoorn
 Donbass | 7 februari, 20.15 uur |
Ronald Rovers
4 Filmhuis De Zwarte Doos, studium generale | Eindhoven
 Lost Highway | 20 februari,
19.30 uur | Joost Broeren
4 Filmschuur | Haarlem
 Climax | 2 februari | 16.45 uur |
Gerlinda Heywegen
 At Eternity’s Gate | 9 februari,
16.45 uur
 Retrospekt | 23 februari, 16:45
uur
4 Filmhuis| Hoogeveen
 My Name Is Nobody | 20 januari,
14.00 uur | Omar Larabi
4 Filmhuis| Lelystad
 Fanny en Alexander | 10 februari,
16.00 uur | Jos van der Burg
4 Filmhuis | Rijswijk
 Murder On The Orient Express
| 26 januari, 13.00 uur | Gerlinda
Heywegen
 The Shape Of Water | 23 februari, 13.00 uur | Jos van der Burg

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

kenwind von Vorn do 17 jan | Wildes
Herz wo 20 feb | Documentaires De
chaque instant do 24 jan | Genesis
2.0 di 26 feb | Kabul, City in the Wind
vr 15 en za 16 feb | Tsai Ming-Liang-retrospectief The River ma 28
jan | Vive l’amour ma 21 jan | Arts in
Cinema ontbijtvoorstelling Rap
hael: The Lord of the Arts zo 20 jan,
9.30 (incl. ontbijt) | Botticeli: Infer
no zo 17 feb, 9.30 (incl. ontbijt) | The
Best of IDFA on Tour za 9 feb (’s middags) | Movies that Matter Welcome
to Solom do 14 feb | Let’s Talk About
Water Festival ma 18 t/m wo 20, vr
22 en za 23 feb | Blues Festival Delft
Life in 12 Bars do 21 feb (opening) |
Sneak Preview Iedere zondag

DEN BOSCH
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 |
verkadefabriek.nl | Raadpleeg de
website voor het complete programma

Bosche Filmers do 31 jan, 19.30 | The
Best of IDFA on Tour za 9 feb, 17.00
| Film & Reizen Samsara wo 13 feb,
19.30 | Film & Journalistiek Weiner
do 17 jan, 19.30

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

O.a. verwacht: Winterklassiekers
All that Heaven Allows zo 20 jan,
14.15 | Doctor Zhivago zo 27 jan, 14.15
| Frankenstein vr 18 en za 19 jan,
22.30 | Let the Right One In wo 30
jan, 19.00

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

DORDRECHT

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

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

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 | Roma do 21 en di 26
feb, 14.00 en 20.00 | Shoplifters do
7 en di 12 feb, 14.00 en 20.00 | The
Wife do 31 jan en di 5 feb, 14.00 en
20.00 | Wildlife do 14 di 19 feb, 14.00
en 20.00

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

Ascent vr 1 en wo 6 feb | Au revoir
là-haut vr 18 en wo 23 jan | Disobe
dience vr 15 en wo 20 feb | Io e te zo
20 jan | Maria by Callas zo 17 feb | De
matchmaker vr 25 en wo 30 jan | The
Rider zo 3 feb | Den skyldige (The
Guilty) vr 8 en wo 13 feb | La villa vr
22 en wo 27 feb

Beautiful Boy do 17 t/m ma 21 jan |
Buddy di 5 feb | Kursk do 24 t/m ma
28 jan | Das schweigende Klassen
zimmer do 7 t/m ma 11 feb | Shoplif
ters do 14 t/m ma 18 feb | Wildlife do
31 jan t/m ma 4 feb

DOETINCHEM

DEVENTER

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

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

Premières Un amour impossible
vanaf do 7 feb | At Eternity’s Gate
vanaf do 7 feb | Capharnaüm vanaf do 31 jan | Climax vanaf do 31 jan |
Continuer vanaf do 14 feb | Donbass
vanaf do 7 feb | Eighth Grade vanaf do 21 feb | Green Book vanaf do 31
jan | If Beale Street Could Talk vanaf do 14 feb | Mary Queen of Scots
vanaf do 17 jan | Mid 90’s vanaf do 21
feb | Retrospekt vanaf do 21 feb | Das
schweigende Klassenzimmer vanaf
do 17 jan | Tea With the Dames vanaf
do 21 feb | Werk ohne Autor vanaf do
24 jan | Weekfilm Buddy Speelweek
27 jan | The Best of IDFA on Tour zo
20 jan | Klassieker The Elephant
Man ma 21 en ma 28 jan | Gay Film
Special Hard Paint di 29 jan | Filmcursus Film en Theater ma 4, ma
11, ma 18 en ma 25 feb | Sneak Preview di 12 feb

De Chaque Instant do 31 jan, ma 4
en wo 13 feb, 20.30 | za 2 en di 5 feb,
16.00 | di 12 feb, 10.00 | Cold War
do 17 jan, 16.00 | Una Giornata Par
ticulare do 17 jan, 20.00 | za 19 jan,
16.00 | Green Book vr 25 en ma 28
jan, 16.00 | za 26 en di 29 jan, 20.30
| I Dream in Another Language vr 18
en ma 21 jan, 20.30 | za 19 en di 22
jan, 13.30 | wo 23 en do 24 jan, 16.00
| di 29 jan, 10.00 | Roma do 24 en zo
27 jan, 20.30 | za 26, di 29 en wo 30
jan, 13.30 | wo 30 jan, 16.00 | Das
schweigende Klassenzimmer za 19
en di 22 jan, 20.30 | ma 21, di 22 en
zo 27 jan, 16.00 | Shoplifters vr 25
en ma 28 jan, 20.30 | za 26 en di 29
jan, 16.00 | Werk ohne Autor zo 24
feb, 14.00 | The Wife vr 18 jan, 16.00
| di 22 jan, 10.00 | The Best of IDFA
on Tour zo 20 jan, 15.00 (met 18.30
IDFA Pastamaaltijd) | Arts in Cinema Boticelli: Inferno za 2 feb, 13.30
| zo 3 feb, 20.30 | di 5 feb, 10.00 | wo
6 feb, 16.00

Fantasie en horror
Imagicon klinkt als de naam van

een computerspel (“Straks even
Imagicon spelen?”), maar is een
sciencefiction-, fantasy-, horroren comics-bijeenkomst die op 26
januari in congrescentrum De Reehorst in Ede voor de vierde keer
wordt gehouden. Het evenement
richt zich op Nederlandse en
Vlaamse fans van deze genres.
Op de bijeenkomst wordt gepraat over een hot topic als ‘Strong
Female characters: Hit or Miss?’,
maar er zijn ook ‘doorlopende demonstraties van bord- en kaartspellen’. Voor filmliefhebbers is er
een programma met korte genrefilms uit Vlaanderen en Nederland,
waarbij dit jaar voor het eerst een
filmprijs wordt uitgereikt. Tweeëntwintig films strijden om de
Imagicon Short Film Award (ISFA).
Ze zijn onderverdeeld in vijf the-

filmhuisemmen.nl

DIEMEN

matische blokken van een uur:
Sciencefiction en fantasy, Horror 1
en 2, Animaties en Komische horror. Een paar titels. In Sector 9S
(Timo Hensen) moet een man op
een verre planeet kiezen tussen het
redden van een kolonie of zijn
dochter. In Shoes (Ray Kermani)
wordt een vrouw achtervolgd door

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

All You Need is Love vr 25, za 26 en
wo 30 jan, 20.30 | Beautiful Boy do
24 en do 31 jan, 20.30 | Bohemian
Rhapsody vr 18, za 19 en wo 23 jan,
20.30 | Colette vr 15, za 16 en wo 20
feb, 20.30 | The Extraordinary Jour
ney of the Fakir vr 8, za 9 en wo 13
feb, 20.30 | First Man vr 22, za 23
en wo 27 feb, 20.30 | Jij bent mijn
vriend do 21 en do 28 feb, 20.30 | Le
ave No Trace do 17 jan, 20.30 | Niet
schieten vr 1, za 2 en wo 6 feb, 20.30
| Shoplifters do 7 & do 14 feb, 20.30
| Lunchspecial All You Need Is Love
zo 24 feb, 15.00 | Beautiful Boy do
24 jan, 10.30 | The Extraordinary
Journey of the Fakir zo 27 jan, 15.00
| Wad di 5 feb, 10.30 | Widows do 21
feb, 10.30

EINDHOVEN
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma
The Best of IDFA on Tour za 19 jan,
12.30 | Royal Opera House Queen of
Spades di 22 jan, 19.40 | zo 27 jan,
10.15 | La Traviata wo 30 jan, 19.40 |
zo 3 feb, 10.15 | Gay Film Night Hard
Paint zo 20, zo 27 jan, zo 10 en do 24
feb, 19.30 |
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 040-247 5348 of
040-2474900 (ma t/m wo) | studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/programma/film | Raadpleeg de website voor het complete programma
Dogman ma 21 t/m wo 23 jan, 20.00
| A Star is Born ma 28 t/m wo 30
jan, 20.00

EMMEN
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 |
schoenen. In Slime (Rob Ceus)
maakt een man de fout om een vallende meteoor mee naar huis te
nemen. Nooit doen! In Arrêt Pipi
(Maarten Groen) is een stel zo dom
om te stoppen bij een tankstation
in Wallonië. Ook nooit doen in een
horrorfilm! En in de komische horror Sandwich (Jasper ter Hoor en
Ivan Hidayat) schieten twee gemeentewerkers per ongeluk een
heks neer. Mag niet en is onverIMAGICON.NL
standig.

ARRÊT PIPI

The Ancient Woods di 12 feb, 19.00
| Burning ma 4 feb, 20.15 | Fahren
heit 11/9 ma 21 jan, 20.15 | Girl ma
18 feb, 20.15 | wo 20 feb, 19.00 | Li
ving the Light di 29 jan, 19.00 | Loro
ma 25 feb, 20.15 | Niemand in de
stad ma 28 jan, 20.15 | wo 30 jan,
19.00 | RBG di 19 feb, 19.00 | The Sis
ters Brothers ma 11 feb, 20.15 | wo 13
feb, 19.00 | Todos lo saben di 5 en wo
6 feb, 19.00 | Transit di 22 en wo 23
jan, 19.00 | The Wife di 26 en wo 27
feb, 19.00

ENSCHEDE
4 Concordia Film Theater
Expositie

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

O.a. verwacht Genesis 2.0 zo 20 jan,
13.00 | Paterson ma 21 jan, 19.30
| David Lynch Retrospectief Lost
Highway vr 18 jan, 21.30 | Mulhol
land Drive zo 20 jan, 19.30

GOES
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142 |
tbeest.nl

Bohemian Rhapsody wo 23, do 24 en
di 29 jan, 20.00 | Colette vr 1, wo 6,
vr 8 en di 12 feb | Edie vr 15, ma 18 en
di 19 feb | The House That Jack Built
do 14 en wo 20 feb | Leave No Trace
do 7, wo 13 en di 19 feb | Das schwei
gende Klassenzimmer do 17, vr 25 en
wo 30 jan, 20.00 | vr 18 en wo 23 jan,
13.30 | Shoplifters di 5 en wo 13 feb |
The Wife di 22 en do 31 jan, 20.00 | vr
25 en wo 30 jan, 13.30

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

Un amour impossible zo 10 feb,
20.00 | ma 18 feb, 20.30 | di 26 feb,
14.00 | Beautiful Boy zo 20 jan,
16.00 | do 24 jan en wo 6 feb, 20.30 |
zo 27 jan, 11.00 | vr 1 feb, 21.15 | Bud
dy vr 8 feb, 18.45 | zo 17 feb, 16.00 |
zo 24 feb, 11.00 | wo 27 feb, 20.30 |
Cold War vr 25 jan, 15.30 | di 29 jan,
wo 13 feb en do 28 feb, 20.30 | za 2
feb, 21.15 | di 5 feb, 14.00 | zo 10 feb,
11.00 | zo 17 feb, 20.00 | za 23 feb,
18.30 | Colette za 2 feb, 18.30 | vr 8
feb, 21.15 | di 12 en wo 20 feb, 20.30
| zo 17 feb, 11.00 | Doubles vies vr 22
feb, 18.45 | ma 25 feb, 20.30 | Gräns
vr 18 jan, 15.30 | Leave No Trace za
19 jan, 18.30 | vr 25 jan, 21.15 | wo 30
jan, 20.30 | Liebe in den Gängen vr 18
jan, 21.15 | di 22 jan, 20.30 | zo 27 jan,
16.00 | Mary Shelley do 17 en ma 21
jan, 20.30 | za 26 jan, 18.30 | Nos Ba
tailles zo 3 feb, 20.00 | za 9 feb, 21.15
| vr 15 feb, 18.45 | di 19 feb, 14.00 | zo
24 feb, 16.00 | No Date, No Signatu
re ma 11 feb, 20.30 | za 16 feb, 18.30
| za 23 feb, 21.15 | di 26 feb, 20.30
| The Old Man & the Gun za 19 jan,
21.15 | zo 27 jan, 20.00 | Roma zo 10
feb, 16.00 | do 14 en di 19 feb, 20.30
| zo 24 feb, 20.00 | Das schweigen
de Klassenzimmer zo 3 feb, 16.00 |
do 7 feb, 20.30 | di 12 feb, 14.00 | vr
15 feb, 21.15 | vr 22 feb, 15.30 | Shop
lifters wo 23 jan en di 5 feb, 20.30 |
za 26 jan, 21.15 | vr 1 feb, 15.30 | Styx
vr 1 feb, 18.45 | ma 4 feb, 20.30 | vr 8
feb, 15.30 | za 16 en vr 22 feb, 21.15 |
Los versos del olvido vr 18 jan, 19.00
| di 22 jan, 14.00 | ma 28 jan, 20.30 |
Woman at War zo 20 jan, 20.00 | vr

Zoals Von Trier in
Nymphomaniac
een staalkaart gaf
van (verwrongen)
menselijke seksualiteit, zo verkent
hij hier onze 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.
Joost Broeren-Huitenga over
The House That Jack Built in
de Filmkrant
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25 jan, 19.00 | di 29 jan, 14.00 | do 31
jan, 20.30 | zo 3 feb, 11.00 | IFFR Preview Carpharneüm za 9 feb, 18.30 |
vr 15 feb, 15.30 | do 21 feb, 20.30

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

Premières Un amour impossible do
7 feb | Capharnaüm do 31 jan | Cli
max do 31 jan | Mary Queen of Scots
do 17 jan | Das schweigende Klas
senzimmer do 17 jan | Werk ohne Au
tor do 24 jan | Ook te zien Don Quixo
te di 19 feb | Goede buren wo 20 feb
| Kabul, City in the Wind wo 23 jan
| The Queen of Spades di 22 jan |
Schapenheld wo 27 feb | Het wonder
van Le Petit Prince wo 13 feb | IFFR
in Groningen do 31 jan t/m zo 3 feb |
Sneak Preview zo 10 feb | International Movie Night di 26 feb
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Raadpleeg de
website voor het complete programma

Kursk za 26 en ma 28 jan, 20.30 |
This Magnificent Cake! za 19 en ma
21 jan, 20.30

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

O.a. verwacht Capharnaüm do 31 jan
| Climax do 31 jan | Das schweigende
Klassenzimmer do 17 jan | Werk ohne
Autor do 24 jan | Eenmalig Blaze ma
21 jan, 21.00 | Styx ma 21 jan, 19.00 |
Cracking the Frame Kusama: Infini
ty ma 28 jan, 19.15

HARDENBERG
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00
The Children Act di 5 en wo 6 feb |
Filmdag The Promise en Song for
Marion zo 10 feb

HARDERWIJK

Tsai Ming-liang is overal
Na Alejandro González Iñárritu’s
succesvolle VR-installatie Carne y
arena presenteert EYE tot 30 januari de VR-film The Deserted van
Tsai Ming-liang. Ook is er het bijna
complete oeuvre van de Maleisisch-Taiwanese regisseur te zien.
Zijn vroege films Rebels of the Neon
God, Vive l’amour en The River
rouleren ook door de landelijke
filmtheaters. Nog meer Tsai: op het
filmfestival in Rotterdam gaat zijn
laatste film, de documentaire Your
Face, in première.
Bij sommige producties helpt
het om de voorgeschiedenis te
kennen. Zoals bij het 55 minuten
durende The Deserted. Drie jaar
geleden verhuisde Tsai wegens
slechte gezondheid met partner
Lee Kang-sheng, tevens acteur in
bijna al zijn films, van de stad naar
een vervallen huis in de bergen in
Taiwan. De filmmaker wilde dicht
bij de natuur leven en met zijn
handen werken. In de buurt van
zijn huis stonden meer vervallen
en verlaten huizen en zelfs een
tempelruïne, wat Tsai het gevoel
gaf tussen geesten te leven. “Ik had
niet het gevoel dat we geen buren
hadden, alleen dat we ze niet konden zien”, zei hij recent in een interview in vakblad Variety. Uit dat
unheimische gevoel is The Deserted voortgekomen. De 360 gradenfilm gaat over een man (Lee Kangsheng) die in een appartement in
de bergen herstelt van een ziekte.
Hij wordt bezocht door de geest
van zijn overleden moeder en zijn
enige buur is een eenzame bruid.
Contact heeft hij eigenlijk alleen
met een vis in een badkuip. Daarmee is Tsai op vertrouwd terrein,
want al zijn werk draait om een20.00 | 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

4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl

Becoming Astrid ma 11 feb, 20.15 | di
12 feb, 14.00 | Bohemian Rhapsody
do 7 en za 9 feb, 20.15 | Cold War zo
17 feb, 20.15 | di 19 feb, 14.00 | De di
rigent zo 3 feb, 20.15 | di 5 feb 14.00
| First Man za 19 jan, 20.15 | di 22 jan,
14.00 | Gräns za 2 en ma 4 feb, 20.15
| Leave No Trace zo 20 en ma 21 jan,
20.15 | Loro za 26 jan, 20.15 | di 29
jan, 14.00 | Niemand in de stad za
16 en ma 18 feb, 20.15 | The Sisters
Brothers do 24 en ma 28 jan, 20.15
| Todos lo saben do 21 en ma 25 feb,
20.15 | The Wife za 23 feb, 20.15 | di
26 feb, 14.00

HEEMSKERK
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Vrijburgtlaan 2 | filmhuisheemskerk.nl |
Kom en zie zo 3 feb, 20.00 | Das sch
weigende Klassenzimmer zo 10
feb, 20.00 | A Star is Born zo 17 feb,
20.00 | Werk ohne Autor zo 24 feb,

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

Beautiful Boy vr 1, za 9 en ma 18 feb,
20.00 | De chaque Instant do 14 en
ma 25 feb, 20.00 |The Children Act
do 24 en ma 28 jan, 20.00 | vr 18 jan,
14.00 | Cold War za 2, ma 11 en do 21
feb, 20.00 | The Kindergarten Tea
cher zo 10 feb, 14.00 | za 16 en vr 22
feb, 20.00 | Leave No Trace vr 25 jan,
20.00 | Liebe in den Gängen do 17
jan, 20.00 | zo 20 jan, 14.00 | Rey ma
21 jan, 20.00 | Roma za 19 jan, 20.00
| zo 13 & zo 27 jan, 14.00 | Shoplifters
vr 18 jan, 20.00 | Sollers Point ma 4
feb, 20.00 | The Third Murder za 26
jan, 20.00 | Los Versos del Olvido do
7 en vr 8 feb, 20.00 | The Wife do 31
jan en vr 8 feb, 20.00 | vr 15 en zo 24
feb, 14.00 | Theater Landgraaf Un
beau soleil Intérieur zo 3 feb, 20.00
| Victoria and Abdul zo 24 feb, 20.00
| Gerestaureerde klassieker Fanny
och Alexander zo 17 feb, 14.00

zaamheid en het gebrek aan wezenlijk contact tussen mensen. Het
onderwerp kan bekend klinken,
Tsai onderscheidt zich vooral met
een opvallende beeldtaal. De
meeste van zijn films zijn opgebouwd uit lange takes, waardoor
de kijker de tijd krijgt om zich in
een omgeving of personage te verdiepen. Een legendarisch voorbeeld is de aangrijpende, zes minuten durende slotscène in Vive
l’amour van een snikkende jonge
vrouw op een bankje in een stadspark.

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

O.a. verwacht Un amour impossi
ble vanaf do 7 feb | At Eternity’s Gate
vanaf do 14 feb | Blaze vanaf do 17 jan
| Green Book vanaf do 31 jan | If Bea
le Street Could Talk vanaf do 14 feb
| Mid90s vanaf do 21 feb | Het Pärt
gevoel vanaf do 28 feb | Schindler’s
List vanaf zo 27 jan | Das schwei
gende Klassenzimmer vanaf do 17
jan | Vice vanaf do 28 feb | Werk ohne
Autor vanaf do 24 jan

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

Tsai vond het maken van The
Deserted een interessante ervaring,
maar virtual reality staat volgens
hem nog in de kinderschoenen,
zodat hij niet helemaal tevreden is
over de film. Het IFFR vertoont
zijn nieuwe documentaire Your
Face, een collage van close-ups van
dertien gezichten. De shots variëren in lengte van drie tot tien minuten. Ook nu weer blijkt niets
fascinerender dan het menselijk
gezicht, waarbij we als kijker vanzelf op zoek gaan naar de gedachten en emoties die erachter schuilen.
EYEFILM.NL, IFFR.COM

Lady Bird di 22 jan en ma 28 jan,
20.15 | Liebe in den Gängen di 5 en
ma 11 feb | Niemand in de stad di 26
feb | Documentaire dag My Name is
Nobody zo 20 jan, 14.00 (met inleiding en na afloop Q&A)

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

O.a. verwacht Capharnaüm vanaf do 31 jan | Green Book vanaf do 17
jan | Mary Queen of Scots vanaf do 17
jan | Das schweigende Klassenzim
mer vanaf do 17 jan | Werk ohne Au
tor vanaf do 24 jan | O.a. nog te zien
Stan & Ollie

HELMOND

HOUTEN

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

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

Cinepuur Extra Portretten uit de
Peel wo 13 feb, 19.30 | Royal Opera
House La Traviata wo 30 jan, 19.45
| zo 3 feb, 15.00 | The Queen of Spa
des di 22 jan, 19.45 | zo 27 jan, 15.00
| Spaanse Cyclus El Clan wo 23 jan,
21.00 | Royal Ballet Don Quixote di 19
feb, 20.15 | zo 24 feb, 15.00

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

Beautiful Boy do 24 en za 26 jan,
20.15 | vr 25 jan, 16.00 | zo 27 jan,
15.00 | The Kindergarten Teacher do
7, vr 8 en wo 13 feb, 20.15 | The King
zo 17 feb, 15.00 | wo 20 en za 23 feb,
20.15 | Leave No Trace do 14 t/m za
16 feb, 20.15 | Liebe in den Gängen
vr 25 en wo 30 jan, 20.15 | vr 1 feb,
16.00 | Life Itself do 31 jan, za 2 en
wo 6 feb, 20.15 | zo 3 feb, 15.00 | The
Old Man & the Gun vr 18 jan, 16.00 |
zo 20 jan, 15.00 | wo 23 jan, 20.15 |
Otto e Mezzo zo 10 feb, 15.00 | vr 15
feb, 16.00 | The Sisters Brothers do
17 t/m za 19 jan, 20.15 | Das schwei
gende Klassenzimmer wo 27 feb t/m

Green Book vanaf do 31 jan | Das
schweigende Klassenzimmer vanaf
do 17 jan | Werk ohne Autor vanaf do
24 jan | Seniorenfilm De dirigent do
14 feb, 14.30 | The Old Man & the Gun
do 17 jan, 14.30 | Slieker Doks Gene
sis 2.0 wo 23 jan, 20.00 | Student
Night Green Book di 5 feb, 20.00

HILVERSUM

HOOGEVEEN

YOUR FACE

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

vr 1 mrt, 20.15 | Wad do 21 feb, 20.15
| vr 22 feb, 16.00 | The Wife vr 1 en za
9 feb, 20.15 | vr 8 feb, 16.00 | Wildlife
vr 22 feb, 20.15 | zo 24 feb, 15.00 | vr
1 mrt, 16.00

Arrival za 23 feb | Beautiful Boy do
7, vr 8 feb | Cold War do 14, vr 15 feb
| Edie do 17 en vr 18 jan | First Man
do 31 jan | Le gamin au vélo wo 6 feb
| De hoofdvrouw di 19 feb | Jij bent
mijn vriend ma 28 jan | Mary Queen
of Scots zo 17 feb | The Old Man & the
Gun di 22 jan | De Proefkeuken wo 27
feb | Roma di 5 feb | Shoplifters di 12
feb | The Sisters Brothers di 29 jan |
Stan & Ollie wo 27 feb | Suspira di 26
feb | Widows do 21, vr 22 feb | Wild
life do 24 en vr 25 jan | Filmclub Edie
wo 23 jan, 10.30 | The Best of IDFA
on Tour zo 10 feb, 14.00

KAMPEN
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl |

Cold War vr 22 en za 23 feb, 20.15 |
Colette vr 15 en za 16 feb, 20.15 | The
Extraordinary Journey of the Fakir
vr 8 en za 9 feb, 20.15 | Kursk vr 18 en
za 19 jan, 20.15 | The Wife vr 1 en za 2
feb, 20.15 | Filmmiddag met Buffet
Perfetti sconosciuti + Das schwei
gende Klassenzimmer zo 27 jan

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

LELYSTAD
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl

Becoming Astrid 22 jan, 19.45 |
Burning 5 feb, 19.45 | De dirigent 29
jan, 19.45 | Fanny & Alexander 10 feb,
16.00 | Todos lo saben 12 feb, 19.45 |
Wad 17 feb, 19.45

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 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.
Dana Linssen in de Filmkrant

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

Happy End ma 18 en di 19 feb, 20.00
| Lady Macbeth zo 27 jan, 15.30 |
Phantom Thread zo 24 feb, 15.30 |
Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri ma 21 en di 22 jan, 20.00 |
Les uns et les autres vr 22 feb, 19.00

LISSE
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

Floralisplein 69 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.00

BlacKkKlansman di 29 jan | The Ca
kemaker di 5 feb | Cold War di 22
jan | De dirigent di 26 feb | A Star is
Born di 12 feb | What Will People Say
di 19 feb

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

At Eternity’s Gate vanaf 7 feb | Cap
harnaüm vanaf do 31 jan | Climax
vanaf do 31 jan | Doubles vies vanaf 14 feb | Free Solo vanaf do 17 jan |
Genesis 2.0 vanaf do 17 jan | Green
Book vanaf do 31 jan | The Happy
Prince za 23 feb, 13.30 (met lezing)
| The House that Jack Built vanaf do
17 jan | za 26 jan, 13.30 (met lezing)
| If Beale Street Could Talk vanaf 14
feb | Mary Queen of Scots vanaf do
17 jan | Nos Batailles vanaf do 17 jan
| Das schweigende Klassenzimmer
vanaf do 17 jan | Stan & Ollie vanaf do
17 jan | Werk ohne Autor vanaf do 24
jan | Previously Unreleased Rey vanaf do 17 jan | The Best of IDFA on Tour
zo 20 jan | Maastricht meets Short
Films di 22 jan, 19.30 | Explorations in Cinema Cleo from 5 to 7 ma
28 jan, 19.00 | Psychoanalyse & Film
Shadow of a Doubt wo 30 jan, 19.30 |
Movies that Matter Welcome to So
dom ma 4 feb , 19.30

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

Beautiful Boy do 31 jan, 20.00 | Co
lette do 24 en zo 27 jan, 15.30 | vr 25
jan, 15.00 | zo 27 jan, 11.30 | ma 28
en wo 30 jan, 14.00 | The House That
Jack Built do 24 en wo 30 jan, 19.30
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| vr 25 en za 26 jan, 18.30 | Das sch
weigende 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 vr 18 en za 19 jan,
19.00 | zo 20 jan, 13.30 | ma 21 jan,
14.00 | Styx di 29 jan, 20.00 | Wild
life do 17 jan, 15.30 | vr 18, vr 25 en za
26 jan, 21.30 | zo 20 jan, 11.30 | wo
23 jan, 20.00 | zo 27 jan, 13.30 | di 29
jan, 15.00 | Woman At War do 31 jan,
15.30 | Avond van de Franse film L’
atelier do 17 jan, 20.00 | Open Doek
za 19 jan, 16.00 | Cinema Filmcollege
Filmgenres en filmstromingen vr 8
en vr 22 feb, 15.00 | The Best of IDFA
on Tour za 16 en zo 24 feb, 13.00

MIDDELHARNIS
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl |
Raadpleeg de website voor het
complete programma

Heartstone do 31 jan, 20.00 | The Ri
der do 17 jan, 20.00 | Love, Simon
wo 23 jan, 20.00 | Ocean’s 8 wo 30
jan, 20.00 | De wilde stad do 24 jan,
20.00

NEERIJNEN
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30
Verschoppelingen The Other side of
Hope do 17 jan

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

O.a. verwacht I Dream in Another
Language do 17 t/m za 19 jan, 19.00 |
do 17 jan, 21.00 |
4 Lux

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

Premières At Eternity’s Gate vanaf
do 7 feb | Blaze vanaf do 17 jan | Can
You Ever Forgive Me? Vanaf do 21 feb
| Capharnaüm vanaf do 31 jan | Cli
max vanaf do 31 jan | Doubles vies
vanaf do 14 feb | Goede Buren vanaf
do 14 feb | Green Book vanaf do 31 jan
| If Beale Street Could Talk vanaf do
14 feb | Kabul, City in the Wind vanaf
do 24 jan | Mary Queen of Scots vanaf do 17 jan | Mid90s vanaf do 21 feb
| Styx vanaf do 17 jan | Das schwei
gende Klassenzimmer vanaf do 17
jan | Tea with the Dames vanaf do 21
feb | Vox Lux vanaf do 21 feb | Werk
ohne Autor vanaf do 24 jan | Het
wonder van Le Petit Prince vanaf do
7 feb | FilmOntbijt zo 20 en zo 27 jan,
9.30 en 11.00 | Special 15 jaar IndoFILMCafé zo 20 jan | IndoFILMcafé
zo 10 feb, 19.30 | Royal Opera House
The Queen of Spades di 22 jan, 19.40
| zo 27 jan, 14.30 | La Traviata wo 30
jan, 19.40 | zo 10 feb, 14.30 | Filmkring Werk ohne Autor do 24 en di
29 jan, 12.00 | Cursus Première ma
28 jan, ma 11 feb en ma 25 feb, 19.30
| Best of the Fest za 2 en zo 3 feb |
Psychoanalyse & Film 45 Years wo
6 feb, 20.00 | Roze Film Hard Paint
di 12 feb, 21.15 | Movies that Matter
Welcome to Sodom wo 13 feb, 19.30
| Cursus: De Grote Regisseuses Jane
Campion wo 13 feb, 20.00 | Lynne Ramsey & Kathryn Bigelow wo 20
feb, 20.00 | Leni Riefenstahl & Doris Dörrie wo 27 feb, 20.00 | Valen-

Flamenco Biënnale
Nog niet zo lang geleden dacht
men dat de flamenco uitstervende
folklore was. Mooi niet. De Flamenco Biënnale bewijst met de zevende editie dat de dans- en muziekvorm springlevend is. Wie het
wil beleven, kan van 18 januari t/m
10 februari in bijna tien steden terecht. Naast muziek en dans zijn er
films.
Overal waren in Nederland festivals voor en over, maar dat er
geen flamenco-festival was, was
hispaniste Ernestina van der Noort
twaalf jaar geleden een doorn in het
oog. Het resultaat van die verontwaardiging was in 2006 de Flamenco Biënnale. In de jaren erna
breidde het festival zich uit van locaties in Amsterdam naar Utrecht,
Rotterdam, Maastricht, Den Haag,
Groningen en Amersfoort. Bijzonder voor het festival is dat het niet
puristisch is. De organisatoren
spreken van een ‘avontuurlijk, pionierend en prestigieus kunstenfestival dat de “state of the art” in flamenco toont én daar voorbij, met
een programma dat het eigentijdse
en open karakter van de kunstvorm
benadrukt.” We denken te begrij-

pen wat er bedoeld wordt: mengvormen van de flamenco en de flamenco als inspiratiebron voor moderne dans en muziekuitingen zijn
ook welkom op het festival.
Muziek en dans zijn het hart van
de Flamenco Biënnale, maar het
contextprogramma bevat lezingen,
inleidingen en documentaires.
Waaronder Matilde Coral: Caressing the Air (Paco Ortiz), dat een
portret geeft van flamencodanseres Matilde Coral (1935), die één
van de grondleggers was van de lyrische sensuele Sevilliaanse school

stijnsspecial do 14 feb | The Royal
Ballet Don Quixote di 19 feb, 20.10 |
zo 24 feb, 14.30 | LUXdocs Schapen
held wo 27 feb, 19.30

FR-Previewtour Capharnaüm do 17
jan | Van Gogh & Muziek At Eternity
’s Gate (met lezing en muzikaal intermezzo) zo 10 feb, 14.00

OIRSCHOT

PURMEREND

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

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

The Killing of a Sacred Deer vr 15 feb
| Paterson ma 28 jan

OLDENZAAL
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl
Cold War di 29 jan, 20.00 | Doris wo
20 feb, 20.00 | Girl di 5 en wo 6 feb,
20.00 | The King di 26 feb, 20.00 |
Maria by Callas wo 27 feb, 15.00 |
Rafaël di 19 feb, 20.00 | Todos lo sa
ben (Everybody Knows) di 22 en wo
23 jan, 20.00

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

Burning zo 27 t/m di 29 jan, 20.30 |
ma 28 jan, 16.00 | Las herederas zo
20 t/m di 22 jan, 20.30 | ma 21 jan,
16.00 | Leave No Trace zo 17 t/m di 19
feb, 20.30 | ma 18 feb, 16.00 | Scha
penheld wo 27 en do 28 feb, 20.30
| Das schweigende Klassenzim
mer zo 3 t/m di 5 feb, 20.30 | ma
4 feb, 16.00 | Shoplifters zo 10 t/m
di 12 feb, 20.30 | ma 11 feb, 11.00 |
Werk ohne Autor zo 24 t/m di 26 feb,
20.30 | ma 25 feb, 16.00

OUDENBOSCH
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) |
Pagnevaartweg 7 | 0165‑314 503 |
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang:
20.15, tenzij anders vermeld
O.a. verwacht Das schweigen
de Klassenzimmer do 24 jan | IF-

binnen de flamenco. Van een andere orde is Impulso (Emilio Belmonte), dat de avantgardistische
choreograaf en flamencovernieuwer Roci Molina volgt tijdens het
maken van een voorstelling. Silencio (Remedios Malvárez) is een
korte documentaire over de dove
flamencodanseres Maria Ángeles
Narváez, die vertelt hoe het haar
lukte om ondanks haar doofheid
een professionele flamencodanseres met een eigen gezelschap te
worden. Ten slotte: in de Minibios
van Cinedans in het Muziekgebouw aan ’t IJ kun je alleen of met
zijn tweeën vijf korte flamencodansfilmpjes zien.
FLAMENCOBIENNALE.NL

MATILDE CORAL: CARESSING THE AIR

The Ancient Woods di 19 feb, 20.30
| The Children Act vr 1 feb, 20.30 |
De dirigent za 19 jan, 20.30 (met inleiding om 20.00) | di 22 jan, 13.30 |
Gräns vr 15 feb, 20.30 | Howards End
zo 17 feb, 13.30 | I Am Not a Witch di
26 feb, 13.30 | Kursk vr 22 en di 26
feb, 20.30 | Leave No Trace za 9 en di
12 feb, 20.30 | Love, Simon do 14 feb
(o.v.b.) en za 16 feb, 20.30 | di 19 feb,
13.30 | Niemand in de stad vr 25 en
di 29 jan, 20.30 | Once Upon a Time
in the West zo 20 jan, 13.30 | Shop
lifters di 5 feb, 13.30 en 20.30 | Sir za
26 jan, 20.30 | di 29 jan, 13.30 | The
Sisters Brothers vr 18 en di 22 jan,
20.30 | Sully za 23 feb, 20.30 | Tran
sit vr 8 feb, 20.30 | di 12 feb, 13.30

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

O.a. verwacht The chaque instant
vr 18 en za 19 jan, 21.10 | Gräns do 17
en wo 23 jan, 20.15 | vr 18 en za 19
jan, 19.05 | zo 20 jan, 13.05 | Lea
ve No Trace do 17 jan, 20.00 | vr 18 en
za 19 jan, 19.00 | zo 20 jan, 13.00 | di
22 jan, 20.15 | Loro vr 18 jan, 14.00
| ma 21 jan, 19.00 | The Wife vr 18
jan, 14.30 en 21.05 | za 19 jan, 21.05 |
ma 21 jan, 19.15 | di 22 en wo 23 jan,
20.00 | The Best of IDFA on Tour zo
10 feb, 12.00

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

O.a. verwachte premières At Eterni
ty’s Gate vanaf do 7 feb | Blaze vanaf do 17 jan | Can You Ever Forgive
Me? do 21 feb | Climax vanaf do 31
jan | Dragon Ball Super: Broly vanaf do 24 jan | Eight Grade do 21 feb
| Green Book vanaf do 31 jan | The
Hate U Give vanaf do 24 jan | If Bea
le Street Could Talk vanaf do 14 feb |
Lego Film 2 vanaf wo 6 feb | Vox Lux
vanaf do 21 feb | Werk ohne Autor
vanaf do 24 jan | Specials The Diving
Bell & The Butterfly 35mm di 12 feb
en di 19 feb | Novecento + Italiaanse lunch za 19 jan | Voorpremières If
Beale Street Could Talk do 7 feb | The
Hate U Give ma 21 jan (+ panelgesprek) | Vice do 14 feb | Two-weeksonly Dragon Ball Super: Broly do 24
jan t/m do 7 feb | Lars von Trier An
tichrist ma 11 feb | Breaking the Wa
ves ma 4 feb | Dancer in the Dark wo
6 feb | Dogville za 9 feb | Melancholia
wo 13 feb | Breakfast at KINO If Bea
le Street Could Talk zo 10 feb | Special Forrest Gump (25th Anniversary)
+ Bubba Gump Shrimp Alabama
Gumbo (Dr. Pepper & Box of Chocolates): zo 24 feb en zo 3 mrt
4 Lantaren Venster

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

Verwachte premières Un amour im
posible vanaf do 7 feb | Green Book
vanaf do 31 jan | If Beale Street
Could Talk vanaf do 14 feb | Styx vanaf do 31 jan | Werk ohne Autor vanaf ma 4 feb | The The Best of IDFA on
Tour za 19 jan, 11.30 | zo 17 feb, 10.30
| European Classics M – Eine Stadt
sucht einen Mörder di 22 jan, 19.30
| German Cinema Werk ohne Autor
vanaf ma 4 feb | Flamenco Biënale Impulso zo 10 feb, 12.30 | Matil
de Coral: Caressing the Air za 9 feb,
16.30 | Rotterdams Doek Ode aan de
korte film di 12 feb, 19.45

SCHAGEN
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |

0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
First Man do 24 jan, 20.00 | vr 25
jan, 14.00 | Girl do 7 en vr 8 feb,
20.00 | Gräns vr 22 feb, 20.00 | Lean
on Pete 17, 18 en 19 jan. 20.00 | Lea
ve No Trace do 14 en vr 15 feb, 20.00
| Loro vr 25 jan, 20.00 | The Sister
Brothers do 31 jan en vr 1 feb, 20.00 |
The Wife do 21 feb, 20.00 | vr 22 feb,
14.00 | Docu-Zondag Free Solo zo 17
feb, 14.00

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

Beautiful Boy do 7 en wo 13 feb,
15.00 | vr 8 en za 9 feb, 20.30 | zo 10
feb, 13.00 | Bohemian Rhapsody do
24, zo 27 en wo 30 jan, 15.00 | do 24,
vr 25 en za 26 jan, 20.00 | Cold War
do 28 feb, 20.00 | Gräns vr 25 en za
26 jan, 20.30 | The Kindergarten Te
acher do 21 feb, 15.00 | vr 22 en za
23 feb, 20.30 | Kursk do 21, vr 22 en
za 23 feb, 20.00 | wo 27 feb, 15.00 |
Leave No Trace do 31 jan, 15.00 | vr
1 feb, 20.30 | zo 3 feb, 13.00 | Lie
be in den Gängen do 7, vr 8 en za 9
feb, 20.00 | Loro do 17 en vr 18 jan,
20.00 | zo 20 en wo 23 jan, 15.00
| The Old Man & the Gun do 17 jan,
15.00 en 20.30 | vr 18 jan, 20.30 | za
19 jan, 20.00 | zo 20 jan, 13.00 | Das
schweigende Klassenzimmer do 14
feb, 15.00 | vr 15 en za 16 feb, 20.00
| A Star is Born do 31 jan, vr 1 en za 2
feb, 20.00 | zo 3 en wo 6 feb, 15.00 |
The Wife do 24 feb, 20.00 | vr 15 en
za 16 feb, 20.30 | zo 17 feb, 13.00 |
wo 20 feb, 15.00 | Celluloid Classic
The Elephant Man zo 27 jan, 12.30 |
Mulholland Drive zo 24 feb, 15.00 |
Film & Eten Klanken van Oorsprong
zo 10 feb, 15.30 | Roze Film Colet
te di 12 feb, 20.00 | Kort voor Kort zo
17 feb, 15.00

SCHIJNDEL
4 Filmclub Schijndel/’t Spectrum
Steeg 9 | 073-547 4837 | schijndelfilm.nl

O.a. verwacht De dirigent do 24 jan,
14.00 | Mama Mia! Here We Go Again
vr 18 jan, 20.30
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70 | Aanvang: 20.00

Op elke tweede, derde en vierde
dinsdag van de maand een themafilm

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

Beautiful Boy vr 18 jan, 21.15 | za 19
jan, 19.05 | zo 20 jan, 20.00 | wo 23
jan, 20.15 | Free Solo za 19 jan, 19.00
| zo 20 jan, 14.15 | Das Leben der An
deren vr 18 jan, 21.00 | zo 20 jan,
19.45 | vr 25 jan, 16.00 | Rey zo 20
jan, 16.05 | Roma vr 18, za 26 en zo 27
jan, 16.00 | za 19 jan, 21.00 | wo 23 en
wo 30 jan, 20.00 | vr 25 jan, 20.30
| zo 27 jan, 19.45 | Shoplifters do 17
en wo 30 jan, 20.15 | vr 18 en za 26
jan, 19.00 | wo 23 jan, 16.00 | Todos
lo saben do 17 jan, 20.00 | vr 18 jan,
16.15 | zo 20 jan, 16.00 | The Best of
IDFA on Tour zo 10 feb, 13.30

STADSKANAAL
4 Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599‑610 777 |
smoky.nl /filmliga

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.
Jos van der Burg in de
Filmkrant
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Springhaver draaien. Dit wordt pas
in de releaseweek beslist.

Burning di 12 feb, 20.15 | Cold War
di 5 feb, 20.15 | De dirigent zo 3 feb,
15.30 | Todos lo saben di 29 jan,
20.15 | The Wife di 22 jan, 20.15 |
What People Will Say di 15 jan, 20.15
| Woman At War di 26 feb, 20.15

Un amour impossible vanaf do 31 jan
| At Eternity’s Gate vanaf do 7 feb
| Blaze vanaf do 17 jan | Boy Erased
vanaf do 7 feb | Can You Ever For
give Me? vanaf do 21 feb | Caphar
naüm vanaf do 31 jan | Climax vanaf do 31 jan | Green Book vanaf do 31
jan | If Beale Street Could Talk vanaf
do 14 feb | Mary Queen of Scots vanaf do 17 jan | Mid90s vanaf do 21 feb
| Das schweigende Klassenzimmer
vanaf do 17 jan | Styx vanaf do 17 jan
| Werk ohne Autor vanaf do 24 jan |
Centraal Museum X LHC Caravag
gio: The Soul and the Blood elke zo,
11.00 | Amongst Friends Sneak Preview ma 21 jan, 21.30 | LHC = Queer
Hard Paint ma 18 feb, 21.30

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

Colette di 22 en wo 23 jan, 20.30 |
The Extraordinary Journey of the Fa
kir vr 22 feb, 20.30 | If Beale Street
Could Talk do 17 jan, 20.00 | Liebe in
den Gängen zo 27 jan, 11.00 | Mary
Queen of Scots di 5 feb, 10.30 | Das
schweigende Klassenzimmer do 14
feb, 20.00 | Shoplifters di 29 en wo
30 jan, 20.30 | Stan & Ollie di 19 en
wo 20 feb, 20.30 | Wildlife di 5 en wo
6 feb, 20.30 | Woman at War di 12 en
wo 13 feb, 20.30

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

Capharnaüm wo 16 jan, 19.00 | The
Best of IDFA on Tour zo 27 jan, 10.00
| Verder verwacht Un amour impos
sible | At Eternity’s Gate | Free Solo |
Green Book | Das schweigende Klas
senzimmer | Stan & Ollie | Welcome
the Marwen

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

The Extraordinary Journey of the Fa
kir do 24 jan | Gräns do 7 feb | Lie
be in der Gängen do 17 jan | Das sch
weigende Klassenzimmer do 28 feb |
Shoplifters do 31 jan | Stan & Ollie do
21 feb | Woman at War do 14 feb

UTRECHT
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030‑232 8388 | hoogt.nl |
Raadpleeg de website voor het
actuele programma
Iraanse avond vr 25 jan met 18.30
Iraans buffet & live muziek en A Se
paration om 20.00
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Let op: de films gaan
in Louis Hartlooper óf Springhaver
draaien. Dit wordt pas in de releaseweek beslist.

Un amour impossible vanaf do 31 jan
| At Eternity’s Gate vanaf do 7 feb
| Blaze vanaf do 17 jan | Boy Erased
vanaf do 7 feb | Can You Ever For
give Me? vanaf do 21 feb | Caphar
naüm vanaf do 31 jan | Climax vanaf do 31 jan | Green Book vanaf do 31
jan | If Beale Street Could Talk vanaf
do 14 feb | Mary Queen of Scots vanaf do 17 jan | Mid90s vanaf do 21 feb
| Das schweigende Klassenzimmer
vanaf do 17 jan | Styx vanaf do 17 jan
| Werk ohne Autor vanaf do 24 jan |
Centraal Museum X LHC Caravag
gio: The Soul and the Blood elke zo,
11.00 | Amongst Friends Sneak Preview ma 21 jan, 21.30 | LHC = Queer
Hard Paint ma 18 feb, 21.30
4 Springhaver 1 en 2

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
springhaver.nl | Let op: de films
gaan in Louis Hartlooper óf

Welcome to Sodom in
Movies that Matter On Tour

ADVERTORIAL

In februari brengt Movies that
Matter on Tour de documentaire

Welcome to Sodom naar filmtheaters door heel Nederland, altijd in
combinatie met een inleiding of
nagesprek. De film neemt ons mee

VEENDAM

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.
Joost Broeren-Huitenga over
An Impossibly Small Object
in de Filmkrant

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

Beautiful Boy ma 25 feb, 20.00 |
Free Solo di 5 feb, 20.00 | Girl ma 28
jan, 20.00 | Gräns ma 18 feb, 20.00 |
Liebe in den Gängen ma 4 feb, 20.00
| The Old Man And A Gun ma 21 jan,
20.00 | The Wife ma 11 feb, 20.00

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

Verwacht Bohemian Rhapsody |
Cold War | Girl | Jij bent mijn vriend |
The Old Man & the Gun

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

Beautiful Boy do 14 feb t/m wo 6 mrt
| Becoming Astrid do 31 jan t/m wo
13 feb | Cold War do 17 t/m wo 30 jan
| Edie do 17 t/m wo 23 jan | The Ex
traorinary Journey of the Fakir do 14
feb t/m wo 6 mrt | Kursk do 17 t/m wo
23 jan | Loro do 17 jan t/m wo 6 feb |
Mary Queen of Scots do 14 feb t/m
wo 6 mrt | Roma do 31 jan t/m wo 13
feb | Das schweigende Klassenzim
mer do 7 feb t/m wo 27 feb | Shoplif
ters do 14 feb t/m wo 6 mrt | The Sis
ter Brothers do 24 jan t/m wo 6 feb
| Todos lo saben do 17 t/m wo 23 jan
| Welcome to Marwen do 24 jan t/m
wo 6 feb | The Wife do 24 jan t/m wo
13 feb | Wildlife do 17 t/m wo 23 jan |
IDFA on Tour do 7 feb t/m wo 13 feb

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

Beautiful Boy do 31 jan, 20.30 | zo
03 feb, 16.15 | De Chaque Instant do
14 feb, 20.30 | zo 17 feb, 16.15 | Cold
War do 7 feb, 20.30 | zo 10 feb, 16.15
| Leave No Trace do 17 jan, 20.30 |
zo 20 jan, 16.15 | Shoplifters do 21
feb, 20.30 | zo 24 feb, 16.15 | The
Wife do 24 jan,, 20.30 | zo 27 jan,
16.15 | Wildlife do 28 feb, 20.30 | zo
3 mrt, 16.15

WELCOME TO SODOM

naar Agbogbloshie in Ghana. Deze
gigantische stortplaats is een van
de meest giftige plekken ter wereld. Hier ligt rond de 250.000 ton
elektronisch afval uit met name
westerse landen. Op deze gevaarlijke plek werken en leven meer
dan 6.000 mannen, vrouwen en
kinderen. Zij noemen het Sodom,
naar de verdorven plaats uit de Bijbel. Maar ondanks het apocalyptische karakter van de afvalstad, is
het einde der tijden hier niet nabij;
de plek groeit met de dag. Dit afvoerputje van de moderne, geglobaliseerde wereld vol korte-termijn-consumentisme, biedt de
mensen die er afhankelijk van zijn
een bestaan, maar bedreigt tegelijkertijd ook hun leven wegens de
ernstige vervuiling.
MOVIESTHATMATTER.NL/ONTOUR

feb | Glass do 17 jan | Green Book ma
21 jan | Happy Death Day 2U do 14
feb | My Foolish Heart zo 20 jan | No
body’s Fool do 17 jan | The Prodigy do
7 feb | The Quake do 24 jan | Vals do
24 jan | Verliefd op Cuba do 14 feb |
LadiesNight Verliefd op Cuba wo 13
feb | Opera & Ballet Don Quixote di 19
feb | The Queen of Spades di 22 jan
| La Traviata wo 30 jan | Concert in
Cinema Bts World Tour ‘Love Your
self’ za 26 jan

Bohemian Rhapsody ma 21 jan,
20.00 | Liebe in den Gängen do 24
en vr 25 jan, 20.00 | zo 27 jan, 16.00
| Mary Poppins Returns zo 20 jan,
13.15 | wo 23 jan, 13.15, 16.00 en
20.00 | Raphael: The Lord of the
Arts do 17 jan, 20.00 | The Wife vr 18
en za 19 jan, 20.00 | zo 20 jan, 16.00
| Verder verwacht Cold War | The Fa
vourite | Klanken van oorsprong |
Das schweigende Klassenzimmer |
Shoplifters

VOORSCHOTEN

WAALWIJK

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

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

IDFA op tournee
Documentairefestival IDFA gemist? Jammer, maar in ruim twintig
steden kun je tot eind maart alsnog
op één dag vier festivalwinnaars
zien in The Best of IDFA on Tour.
Het voordeel van die dag is dat
je van tevoren weet dat je vier geweldige films zult zien. Zoals Don’t
Be a Dick About It (Benjamin Mullinkosson), de winnaar van de publieksprijs op het festival. Het liefdevolle portret van twee broers in
een warm familienest is een ode
aan het Amerikaanse gezinsleven
en aan vriendschap door dik en
dun. Het met de speciale juryprijs
voor beste lange documentaire bekroonde Los Reyes (Bettina Peru en
Iván Osnivikoff) volgt in een skate
park twee zwerfhonden en portretteert de tieners die er skaten.
De boodschap: mensen lijken op

Verwacht Alita: Battle Angel do 14

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

The Extraordinary Journey of the Fa
kir 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 | Gräns do 17, za
19, di 22, vr 25 en ma 28 jan, 20.30
| Kom en zie zo 20 jan, 15.30 | ma 21
jan, 20.00 | Shoplifters do 24 t/m di
5 feb, 20.30

WEESP
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl

O.a. verwacht Colette zo 3 feb,
20.00 | Liebe in den Gängen do 14
feb, 20.00 | Mary Shelley do 31 jan,
20.00 | The Old Man & the Gun do
24 jan, 20.00 | Shoplifters do 7 feb,
20.00 | The Sisters Brothers do 17
jan, 20.00

WINTERSWIJK
4 Filmhuis/Servicetheater
Skopein

dieren en dieren op mensen. Island
of the Hungry Ghosts (Gabrielle
Brady) volgt een therapeut op een
eilandje in de Indische Oceaan, die
hulp verleent aan de illegale immigranten die daar door de Australische regering heen gedeporteerd
en opgesloten zijn. De film won de
Amsterdam Human Rights Award.
De vierde film in het programma is
The Man Who Looked Beyond the
Horizon, waarin filmmakers Martijn Blekendaal en Carin Goeijers
de verdwijning van Bas Jan Ader
onderzoeken. De performancekunstenaar voer 43 jaar geleden als
33-jarige met een zeilbootje van
Amerika naar Engeland, maar
kwam er nooit aan. De film won de
juryprijs voor beste kinderdocumentaire.
IDFA.NL

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

Cold War 19 feb | Girl 22 jan | The
Kindergarten Teacher 12 feb | Leave
No Trace 29 jan | Liebe in den Gän
gen 5 feb | The Wife 26 feb

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

O.a. verwacht Alita: Battle Angel
do 14 feb | The Favourite do 24 jan |
Glass do 17 jan | Instant Family do 31
jan | Mary Queen of Scots do 17 jan |
Schindler’s List zo 27 jan | Vals do 24
jan | Verliefd op Cuba do 14 feb | Vice
do 28 feb | Royal Opera & Ballet La
Traviata di 12 feb

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

VLISSINGEN
4 Cine City
Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Beautiful Boy vr 1 en za 2 feb, 19.45
| Ben is Back vr 15 feb, 19.45 | Cold
War vr 18 en za 19 jan, 19.45 | Co
lette vr 8 en za 9 feb, 19.45 | Mary
Queen of Scots za 23 feb, 19.45 |
Niet Schieten di 29 jan, 20.15 | Ralph
Breaks The Internet zo 10 feb, 11.00
| Filmclub At Eternity’s Gate di 26
feb, 10.30 | Green Book di 29 jan,
10.30 | Cinedinsdag Un amour im
possible di 26 feb, 19.45 | Styx di 19
feb, 19.45 | Widows di 29 jan, 19.45 |
Wildlife di 12 feb, 19.45 | Woman at
War di 5 feb, 20.15 | Ontbijtfilm Edie
zo 3 feb, 10.00 | Mary Queen of Scots
zo 24 feb, 10.00 | High Wine Colette
zo 3 feb, 15.00 (inloop vanaf 14.15)

LOS REYES

Beautiful Boy vr 18 t/m zo 20 en wo
23 jan | Becoming Astrid do 17 t/m
za 19, ma 21, vr 25 en za 26 jan | Co
lette do 24 t/m ma 28 jan | Free Solo
za 19 en wo 23 jan | Leave No Trace
za 19, zo 20, vr 25, zo 27 en di 29 jan
| Liebe in den Gängen vr 18 t/m zo 20
jan | The Old Man & the Gun vr 18 t/m
zo 20, vr 25, za 26 en wo 30 jan | Das
schweigende Klassenzimmer do 17
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Blaze 			 11111
Buddy 			 11111
Free Solo 			 11111
The Favourite 			 11111
Genesis 2.0 			 11111
Glass 			 11111
The House That Jack Built 			 11111
An Impossibly Small Object 			 11111
Mary Poppins Returns 			 11111
Nos batailles 			 11111
Second Act 			 11111
Something Useful 			 11111
Spider Man – Into the Spider-Verse 			 111123
Stan & Ollie 			 11111
Styx 			 11111
Das schweigende Klassenzimmer 			 11111
Los versos del olvido 			 11111
Welcome to Marwen 			 11111
White Boy Rick 			 11111
Woman at War 			 11111
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ZWOLLE
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via website | filmtheaterfraterhuis.nl
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NRC Handelsblad

Mary Queen of Scots vanaf do 17 jan
| Das schweigende Klassenzimmer
vanaf do 17 jan | Styx vanaf do 17 jan
| Werk ohne Autor vanaf do 24 jan |
The Best of IDFA on Tour zo 10 feb,
14.00 | Fraterhuis Academie Centraal Europa za 26 jan, 11.00 | Historisch Zwolle in Beeld za 9 feb, 11.00 |
Kunst & Film za 23 feb, 11.00 | Verder
verwacht in feb Un amour impossi
ble | At Eternity’s Gate | Green Book |
If Beale Street Could Talk | Tea With
the Dames

Coen van Zwol

NRC Handelsblad

André
Waardenburg

de Volkskrant

Floortje Smit

De Filmkrant/Trouw

NRC Handelsblad

Dana Linssen

All Alone ma 28 jan en zo 3 feb,
20.00 | All You Need is Love za 19
jan, 20.00 | di 22 en di 29 jan, 14.00
| za 26 jan, 15.00 | Beautiful Boy
za 19 jan, 15.00 | di 29 jan en za 2
feb, 20.00 | Cold War zo 20 en vr 25
jan, 20.00 | Colette di 5 en vr 8 feb,

Trouw

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

Belinda van de
Graaf

ZIERIKZEE

20.00 | Edie di 5 feb, 14.00 | ma 11
feb, 20.00 | The Favourite za 9 feb,
15.00 | za 18 en ma 18 feb, 20.00 |
Free Solo wo 27 feb, 20.00 | Heart
bound wo 6 en wo 13 feb, 20.00 |
The House That Jack Built zo 24 feb,
20.00 | Jij bent mijn vriend wo 23
en wo 30 jan, 20.00 | Mary Poppins
Returns zo 10 feb, 14.00 | za 16 feb,
15.00 | za 23 feb, 20.00 | Mary Shel
ley do 17 jan, 20.00 | Robin Hood za
26 jan en ma 4 feb, 20.00 | Roma zo
17 en vr 22 feb, 20.00 | Das schwei
gende Klassenzimmer vr 18, ma 21
en zo 27 jan, 20.00 | Shoplifters zo

American Pastoral zo 10 feb, 11.00
| The Apartment wo 20 feb, 20.00
| Beautiful Boy do 7 feb, 15.00 | za
9 feb, 21.00 | zo 10 feb, 17.00 | do 14
feb, 20.00 | za 16 feb, 18.30 | zo 17
feb, 14.00 | Becoming Astrid vr 1 feb,
20.30 | zo 3 en vr 8 feb, 17.00 | di 5
en ma 11 feb, 20.00 | Cairo Station
wo 6 feb, 20.00 | Cléo de 5 à 7 wo 27
feb, 20.00 | Cold War vr 18 jan, 17.00
| zo 20 en di 29 jan, 20.00 | vr 25 jan,
20.30 | zo 27 jan, 15.00 | Colette do
14 feb, 15.00 | zo 17 feb, 11.00 | do 21
en di 26 feb, 20.00 | zo 24 feb, 17.00
| Eric Clapton – A Life in 12 Bars vr
18 jan, 20.30 | Girl do 17 jan, 20.00 |
za 19 jan, 21.00 | Gräns zo 17 en di 19

Ronald Rovers

DER RING DES NIBELUNGEN

Algemeen Dagblad

The Children Act di 12 feb, 15.00
en 20.00 | Compostella di 26 feb,
15.00 | Girl di 29 jan, 15.00 en 20.00
| The Happy Prince di 19 feb, 15.00
en 20.00 | Homecoming (1945) di
22 jan, 20.00 | Marlina the Murde
rer di 5 feb, 20.00 | Mary Shelly di 22
jan, 15.00 | The Old Man & the Gun di
5 feb, 15.00 | The Reports on Sarah
and Saleem di 26 feb, 20.00 | Wad,
overleven op de grens van water en
land zo 20 jan, 15.00 | The Best of
IDFA on Tour zo 24 feb, 11.00

Ab Zagt

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

De Telegraaf

ZOETERMEER

feb, 20.00 | Heartbound vr 15 feb,
17.00 | ma 18 feb, 20.00 | Hiroshima,
mon amour wo 13 feb, 20.00 | I,
Tonya ma 4 feb, 20.00 | Kabul, City
in the Wind vr 22 feb, 17.00 | ma 25
feb, 20.00 | The Kindergarten Te
acher do 24 jan, 15.00 | za 26 jan,
18.30 | zo 27 en do 31 jan, 20.00 | zo
3 feb, 14.00 | Menschen am Sonntag
zo 20 jan, 15.00 | Nos batailles do 28
feb, 15.00 | Pather Panchali wo 23
jan, 20.00 | Raphael: The Lord of the
Arts zo 24 feb, 11.00 | Rebel Without
a Case wo 30 jan, 20.00 | Roma vr
15 feb, 20.30 | za 16 feb, 21.00 | zo 17
feb, 17.00 | Das schweigende Klas
senzimmer do 17 jan 15.00 | za 19
jan, 18.30 | ma 21, di 22, do 24 en ma
28 jan, 20.00 | vr 25 jan, 17.00 | za
26 jan, 21.00 | Shoplifters vr 8 feb,
20.30 | zo 10 feb, 14.00 | di 12 feb,
20.00 | Twenty Feet From Stardom
vr 22 feb, 20.30 | Van Gogh of Whe
at Fields and Clouded Skies zo 27
jan, 11.00 | The Wife do 31 jan, 15.00 |
vr 1 feb, 17.00 | zo 3, do 7 en zo 10 feb,
20.00 | za 9 feb, 18.30 | Wildlife za
23 feb, 18.30 | zo 24 feb, 20.00 | Wo
man at War do 21 feb, 15.00 | za 23
feb, 21.00 | zo 24 feb, 14.00 | do 28
feb, 20.00 | Zebra Poetry Film Festival zo 3 feb, 11.00

Marco Weijers

di 5 feb en ma 11 feb, 20.30 | di 29
jan, do 7 feb en vr 15 feb, 14.30 | di 12
feb, 10.30

Basje Boer

Beautiful Boy vr 8, zo 10 en di 19 feb,
20.15 | wo 13 en ma 18 feb, 14.30 | di
19 feb, 10.30 |
Becoming Astrid do 17, ma 21 en vr
25 jan, 14.30 | di 22 jan, 20.15 | The
Children Act di 22, 14.30 | Edie vr 15
en zo 17 feb, 20.15 | wo 20 feb, 14.30
| Girl do 17 jan, zo 20 jan, ma 28 jan
, wo 30 jan en ma 4 feb, 20.15 | vr 18
jan, wo 23 jan, do 24 jan en di 12 feb,
14.30 | Leaning into the Wind ma 21
en wo 23 jan, 20.15 | di 22 jan, 10.30
| Life Itself di 29 jan, do 31 jan en za

2 feb, 20.15 | wo 30 jan en ma 4 feb,
14.30 | The Old Man & the Gun do 24
jan, za 26 jan en wo 6 feb, 20.15 | ma
28 jan, di 5 feb en zo 10 feb, 14.30
| di 29 jan, 10.30 | Das schweigen
de Klassenzimmer do 14 feb, 19.15
| za 16 feb, 20.15 | di 19 feb, 14.30 |
Still Life vr 1 feb, 14.30 | Van Gogh:
Of Wheat Fields and Clouded Skies
zo 3 feb, 11.00 | wo 13 feb, 20.15 | Los
versos del olvido vr 1, za 3 en di 12
feb, 20.15 | di 5 feb, 10.30 | vr 8 feb,
14.30 | Widows do 7, za 9, ma 18 en
wo 20 feb, 20.15 | ma 11 en do 14 feb,
14.30 | The Wife vr 25 jan, zo 27 jan,

10 en vr 15 feb, 20.00 | Something
Useful di 12 feb, 14.00 | wo 20 feb,
20.00 | Stan & Ollie za 23 feb, 15.00
| di 26 feb, 20.00 | Stormvloed in de
Schelphoek vr 1 feb, 19.00 en 21.00 |
za 2 feb, 15.00 | Widows za 9 en di 12
feb, 20.00 | Wildlife di 19 feb, 14.00
| ma 25 feb, 20.00 | De keuze van...
Dances With Wolves do 24 jan, 19.30
| Frida do 21 feb, 20.00

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

Cinema.nl/VPRO

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

KETELHUIS.NL

Gerhard Busch

ZEVENAAR

Apocalyps die iedereen verzwelgt,
waarna de wereld opnieuw kan beginnen.
Der Ring des Nibelungen is Wagners meesterwerk. De componist
dacht in 1853 drie jaar voor het
werk nodig te hebben, maar dat
werden ruim twintig jaar. Het Ketelhuis vertoont het spektakelstuk
op twee dagen. Op 2 februari staan
Das Reingold en Die Walküre op het
programma, een dag later Siegfried
en Götterdämmerung. Pierre Audi
komt ook langs. De entree is 15
euro per deel en 45 euro voor de
hele cyclus. Cineville-pashouders
hebben gratis toegang!

ZU TPHEN

Het Parool

O.a. verwacht Bram Fischer | Como
nossos pais | Hidden Figures | The
Other Side of Hope | Retour en Bour
gogne | Sami Blood | Toni Erdmann |
Tulipani | Your Name

Jos van der Burg

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

de Volkskrant

ZEIST

Berend Jan
Bockting

Cold War di 22 jan, 20.15 | Niet
schieten di 29 jan, 20.15

gingen van oppergod Wotan om
zijn verloren macht over de wereld
te herwinnen. Daarin wordt hij gedwarsboomd door een dwerg, Alberich, die de liefde heeft afgezworen en van het Rijngoud een ring
heeft gesmeed, die hem ongebreidelde macht verschaft. Wotan
slaagt erin om de ring te bemachtigen, maar hij verliest hem aan twee
reuzen. Laf schakelt hij zijn kinderen in om de ring terug te krijgen.
Het voor zijn karretje spannen van
anderen leidt uiteindelijk tot een

de Volkskrant

4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuwstraat 2 | cinemaarten.nl | Reserveren : cinemaarten@planet.nl |
Raadpleeg de website voor het
complete programma

Operaliefhebber en in het weekend
van 2 en 3 februari nog geen plannen? Dan nu wel, want De Nationale Opera en het Ketelhuis presenteren een Wagner Weekend,
waarin een registratie van de complete Der Ring des Nibelungen (15
uur) op film is te zien en te horen.
De aanleiding is het afscheid van
Pierre Audi, die dertig jaar De Nationale Opera leidde.
Bij Wagner vallen altijd de
woorden pompeus, Teutoons en
duister, maar volgens kenners is
dat onzin. Volgens hen kun je Der
Ring des Nibelungen vergelijken
met een Netflix-dramaserie, met
als verschil dat het verhaal met
muziek wordt verteld. De strekking is echter hetzelfde als van veel
dramaseries: geld en macht maken
niet gelukkig. Al helemaal niet als
er sprake is van immoreel en crimineel gedrag en menselijkheid en
liefde het onderspit delven. De
slotconclusie dat de wereld niet
deugt en dat we op een betere
moeten hopen, klinkt in onze tijd
ook niet vreemd.
De vierdelige Der Ring des Nibelungen gaat over de vergeefse po-

Bor Beekman

ZALTBOMMEL

Weekendje Wagner

De Groene
Amsterdammer

t/m di 22, do 24 t/m zo 27 en wo 30
jan | Werk ohne Autor do 24 t/m di 29
jan | Mannenavond The Old Man &
the Gun vr 18 jan | Eenmalige vertoning Suspiria vr 18 jan | Ambacht in
Beeld Vanishing Sail di 22 jan, 20.15
| The Best of IDFA on Tour za 26 jan

11111
111231
11111
111123
11111
11111
11111
11111
11111
112311
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
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Human Rights Weekend
Dagelijks zien we in het nieuws
overal op de wereld mensenrechtenschendingen. Het Human
Rights Weekend, dat van 7 t/m 10
februari in De Balie wordt gehouden, kijkt met films, debatten en
een masterclass achter de snelle
berichtgeving.
Het motto van de zevende editie
van het Humans Rights Weekend
is: waar sta ik? Anders gezegd: wat
is onze individuele betrokkenheid
bij mensenrechtenschendingen?
Hoe zijn wij betrokken bij de manier waarop producten worden gemaakt? In hoeverre dragen we bij
aan uitbuiting en moderne slavernij? Geen nieuwe, wel belangrijke
vragen.
Maar er komt meer aan de orde
tijdens het evenement, dat bezocht
wordt door filmmakers, onderzoekers, activisten, parle- mentsleden
en journalisten van over de hele
wereld. De openingsfilm is Prosecuting Evil: The Extraordinary
World of Ben Ferencz (Barry
Avrich). De documentaire portretteert Ben Ferencz, de laatst levende
Neurenberg-aanklager, die zich na
dit proces sterk maakte voor de oprichting van het Internationaal
Strafhof. Recent was de 99-jarige
te zien in Michael Moores Fahrenheit 11/9, waarin hij met tranen in
de ogen het Amerikaanse vluchtelingenbeleid veroordeelde. Avrich
is bij de vertoning aanwezig.
On Her Shoulders (Alexandria
Bombach) portretteert de vijfentwintigjarige Nobelprijswinnaar
Nadia Murad. Zij overleefde de
wreedheden van IS vier jaar geleden tegen de Yezidi’s in NoordIrak en strijdt voor rechtvaardigheid. In Afghan Cycles (Sarah
Menzies) strijden vrouwen om te
mogen fietsen. Lees die zin nog een

THE SILENCE OF OTHERS

keer in het besef dat het 2019 is.
Ghost Fleet (Shannon Service en
Jeffrey Waldron) gaat over het lot
van Thaise ex-gevangenen, die op
vissersschepen als slaven worden
behandeld.
Het op de Westelijke Jordaanoever spelende Screwdriver, het
speelfilmdebuut van Bassam Jarbawi, gaat over het psychische effect op de Palestijnen van de decennialange Israëlische bezetting.
In het psychodrama worstelt een
Palestijn met zware depressies na
zijn vrijlating na tien jaar gevangenschap voor een aanval op een
Joodse kolonist. De man zakt weg
in ellende omdat hij alle hoop op
een betere toekomst voor Palestijnen heeft verloren. De documentaire The Silence of Others (Almudena Carracedo en Robert Baha)
klaagt het zwijgen in Spanje aan
over het Franco-regime. Nabestaanden van slachtoffers vechten
tegen het geheugenverlies van de
overheid. In On My Way Out ten
slotte onthult de 95-jarige opa van
de filmmakers Brandon en Skyler
Gross na zestig jaar huwelijk een
pijnlijk geheim aan zijn vrouw.
Naast filmvertoningen zijn er
debatten en panelgesprekken, onder meer over de bedreiging van
journalisten in de wereld, van wie
er vorig jaar meer dan zeventig zijn
vermoord. Ook de gevaarlijke situatie voor albino’s in Tanzania komt
aan de orde. En er wordt gedebatteerd over de ondermijning van
mensenrechten door de digitale
sleepnetten van inlichtingendiensten. Wie meer inzicht wil in het
werk van Human Rights Watch
moet de masterclass bezoeken
over het werk van deze organisatie
in conflictgebieden.
DEBALIE.NL | HRW.ORG

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.

ALMERE

4 Corrosia Stad/Theater, Expo &

Film Koemba 6+ za 16 feb, 11.00 |
Zambezia 6+ za 16 feb, 15.00
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek Asterix - Het geheim
van de toverdrank 6+ ma 18 en di 19
feb, 14.00 | PeuterBios Kleine Anna
en lange oom 4+ do 24 jan, 9.30 | zo
27 jan, 12.30 | Mannetje Tak 4+ do
28 feb, 9.30

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

De scènes waarin
Pedro zich met
fluorescerende
verf insmeert op
industriële muziek geven dit sociaalrealistische
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.
Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

Ernest & Celestine Winterpret 4+
vanaf 6 feb | Maya: De Honingspelen
4+ vanaf 13 feb

AMSTERDAM

4 FC Hyena Hoe tem je een draak 3
6+ do 17 jan
4 Het Ketelhuis Corgi 6+ wo 13 feb |
Ernest & Celestine Winterpret 4+ wo
6 feb | De Lego Film 2 6+ wo 6 feb |
Maya: De Honingspelen 4+ wo 13 feb
| Nog te zien Hoe tem je een draak 3
6+

ARNHEM

4 Focus Filmtheater Ernest &
Celestine Winterpret 4+ vanaf do 7
feb | Hoe tem je een draak 3 6+ vanaf
za 19 jan | Maya: De Honingspelen 4+
vanaf wo 13 feb

BREDA

4 Chassé Cinema Ernest &
Celestine Winterpret 4+ vanaf zo 10
feb | Nog te zien Buurman &
Buurman winterpret! 4+ | Rita &
Krokodil 3 4+

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum Asterix - Het
geheim van de toverdrank 6+ vanaf
do 31 jan | Ernest & Celestine
Winterpret 4+ vanaf do 7 feb | Mary
Poppins Returns 8+ vanaf do 14 feb

DELFT

SITTARD

Celestine Winterpret 4+ vanaf do 7
feb | Fabeltjeskrant: De grote
Dierenbos-Spelen 4+ vanaf do 14 feb
| Rita & Krokodil 3 4+ tot do 7 feb |
Het zakmes 6+ vanaf 17 jan tot do 14
feb

& Buurman Winterpret! 4+ zo 27 jan,
14.15

4 Filmhuis Lumen Ernest &

DEVENTER

4 Filmhuis De Keizer Ernest &
Celestine Winterpret 4+ vanaf do 31
jan

DOESBURG

4 Filmhuis Dikkertje Dap 6+ za
9 feb

GOUDA

4 Filmhuis Ernest & Celestine
Winterpret 4+ zo 24 en wo 27 feb,
13.30

GRONINGEN

4 Groninger Forum Ernest en
Celestine Winterpret 4+ do 7 feb

HAARLEM

4 Filmhuis De Domijnen Buurman

TIEL

4 Filmtheater Agnietenhof De
Fabeltjeskrant: De grote Dierenbosspelen 4+ zo 17 feb, 13.00

VEENDAM

4 Filmhuis vanBeresteyn Ralph
Breaks the Internet 6+ wo 20 feb,
14.00 |

WAALWIJK

4 Filmtheater De Leest Peuterpret
Kikker is verliefd en andere
avonturen zo 24 feb, 10.30

WOERDEN

4 AnnexCinema O.a. verwacht
Corgi 6+ wo 13 feb | De Lego Film 2
6+ wo 6 feb | Maya: De Honingspelen
4+ wo 13 feb

ZAANDAM

Winterpret 4+ zo 10 feb

4 Filmtheater De Fabriek De
Fabeltjeskrant 4+ za 19, zo 20 en za
26 jan

HENGELO

ZEVENAAR

Celestine Winterpret 4+ wo 20 en za
23 feb, 14.00

Fabeltjeskrant: de grote Dierenbosspelen 4+ do 31 jan, zo 3 en wo 6 feb,
15.00

4 Filmschuur Ernest en Celestine

4 Filmhuis Hengelo Ernest &

HILVERSUM

4 Filmtheater Ernest & Celestine
Winterpret 4+ vanaf wo 6 feb |
Maya: De Honingspelen 4+ vanaf wo
13 feb

4 Filmhuis Zevenaar De

ZIERIKZEE

4 Filmtheater fiZi Asterix het

4 Lumière Cinema Ernest &
Celestine Winterpret 4+ vanaf 6 feb

geheim van de toverdrank 6+ zo 27
jan, 14.00 | wo 30 jan en wo 6 feb,
15.00 | Gordon & Paddy en de zaak
van de gestolen nootjes 4+ wo 23
jan, 15.00 | Mary Poppins Returns 8+
zo 10 feb, 14.00 | za 16 feb, 15.00 | za
23 feb, 20.00 | Ralph Breaks the
Internet (NL) 6+ wo 13 en wo 20 feb,
15.00 | Spiderman-Into the Spider
Verse 6+ wo 27 feb, 15.00

NIJMEGEN

ZUTPHEN

HOUTEN

4 Film Aan de Slinger De
Fabeltjeskrant 4+ zo 17 feb

MAASTRICHT

4 Lux Ernest & Celestine
Winterpret 4+ vanaf wo 6 feb | Maya
de Bij: De Honingspelen 4+ vanaf wo
13 feb

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Asterix – Het geheim van de tover
drank 6+ wo 20 feb, 15.00

4 Filmtheater Luxor Asterix - Het
geheim van de toverdrank 6+ wo 23
jan, 15.00 | Buurman & Buurman
winterpret! 4+ wo 13 feb, 15.00 |
Ernest & Celestine Winterpret 4+ wo
6 en wo 27 feb, 15.00 | De Fabel
tjeskrant & De grote Dierenbosspelen 4+ wo 30 jan en wo 20 feb,
15.00
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Thuiskijken
TRUE DETECTIVE

DE VLOEK VAN HET
AMERIKAANSE ACHTERLAND

ook in het echt een nijpend probleem: in het armoedige Harlan kunnen inwoners uitsluitend binnen de
stadsgrens alcohol kopen. De gemiddelde levensverwachting ligt jaren lager dan het Amerikaanse gemiddelde, en het inwoneraantal neemt al vanaf de jaren
veertig van de vorige eeuw af.
Auteur en scenarist Gillian Flynn (bekend van
Southern Gothic-titels als Gone Girl (in 2012 verschenen als boek, in 2014 verfilmd) debuteerde in 2006
met de naargeestige roman Sharp Objects, vorig jaar
bewerkt tot een achtdelige miniserie over misdaadjournalist Camille Preaker (Amy Adams) en diens
onstuimige verleden in het onbestemde (en gefictionaliseerde) dorpje Wind Gap in Missouri, waar ze een
tienermoord onderzoekt. Net als in Harlan bladdert
in Wind Gap de verf van de façades in de hoofdstraat.
Werk is uitsluitend voorhanden in de massale slachtfabriek, ver weggestopt aan de rand van de bebouwde
kom.
In plaatsjes als Harlan en Wind Gap lijkt het alsof
er vrijwel niets gebeurt, maar schijn bedriegt, zo blijkt
ook in de in 2017 verschenen podcast In the Dark, over
de moord op een kind in 1989. In een onbeduidend
dorpje in Minnesota gebeuren aan de lopende band
zaken die het daglicht niet kunnen verdragen; gruwelen die door slecht politiespeurwerk pas decennia
later worden onthuld.

TRUE DETECTIVE

Makers van Southern Gothic-series als True
Detective, Sharp Objects en Justified ont
mantelen het romantische beeld dat bestaat
van small-town America. Ze verbeelden de
‘American backwaters’: geïsoleerde gehuchten
waar de Amerikaanse Droom nooit is be
gonnen. Een duik in de beeldvorming van deze
regio op televisie naar aanleiding van seizoen
DOOR OMAR LARABI
drie van True Detective.
Een ‘backwater’ is een aftakking van een rivier waarin
het water bijkans stilstaat. De stroming wordt verhinderd door een dam of door het getij. ‘American
backwaters’ is een treffende metafoor voor de rurale
gebieden waar culturele en economische vooruitgang
zijn gestagneerd: geïsoleerde gemeenschappen die
lange tijd zijn verwaarloosd. Het zijn plekken waar
industrieën zijn weggevaagd, waar treinen doorheen
denderen en waar racisme welig tiert. De algehele
misère in dit soort achtergestelde gebieden is al vanaf de negentiende eeuw een inspiratiebron voor het
literaire Southern Gothic-genre, waarin afgeleefde
dorpjes dienen als het decor voor macabere, groteske
taferelen.
Het ontstaan van Southern Gothic wordt toegeschreven aan de armoede die ontstond in het zuiden
van de Verenigde Staten, nadat de burgeroorlog in
1865 werd verloren door de confederale staten en de
slavernij werd beëindigd. Schrikwekkende plantages
maakten plaats voor door witte boeren bevolkte gehuchten. Romanciers schreven over het erbarmelijke

leven, over vervreemding, verdorvenheid, aftakeling, wanhoop en krankzinnigheid; thema’s die in
Southern Gothic-televisieseries als Justified, Sharp
Objects en True Detective prominent aanwezig zijn.
Scenaristen gebruiken de American backwaters als
setting van hun verhaal, om te tonen hoezeer bepaalde delen van de Verenigde Staten in deze roerige tijden in een impasse verkeren.
Raylon Givens (Timothy Olyphant), het hoofdpersonage uit Justified, is geboren en getogen in Harlan,
Kentucky. Dit is een gemeenschap die honderd jaar
floreerde dankzij de kolenindustrie die vanaf de jaren
vijftig van de vorige eeuw langzaam maar zeker tot
stilstand kwam na een grillige periode vol stakingen.
Documentairemaker Barbara Kopple legde in de zomer van 1973 vast hoe een grote groep mijnwerkers
het werk neerlegde in hun strijd voor betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen, in haar met een
Oscar bekroonde Harlan County, USA. Deze staking
werd op brute wijze gebroken door knokploegen van
de mijnexploitant.

SCHIJN BEDRIEGT

In Justified zien we de huidige gevolgen van de economische teloorgang. Givens is een US Marshall die
sommige van zijn generatiegenoten – die het niet zo
ver als hij hebben geschopt en hebben gekozen voor
een leven als crimineel – achter slot en grendel probeert te krijgen. De problematiek rondom alcohol- en
drugsmisbruik, extreemrechts gedachtengoed en
seksuele transgressies passeren de revue. Dat eerste is

VOLLE MAAN

Het lijkt alsof scenarist Nic Pizzolatto zich voor het
derde seizoen van True Detective heeft laten inspireren door bovengenoemde episode. Oscarwinnaar
Mahershala Ali speelt rechercheur Wayne Hays die
in 1980 in een dorp in het Ozarkgebergte in Arkansas
bericht krijgt van de vermissing van een broertje en
een zusje. Het jongetje wordt vermoord aangetroffen
in de bossen, vergezeld door mysterieuze artefacten.
De verdachte die wordt veroordeeld voor de moord
blijkt tien jaar later onschuldig. Hays blikt in de serie vanuit 2015, lijdend aan dementie, terug op deze
zwarte periode.
Het derde seizoen van True Detective is Southern
Gothic pur sang. Met op een gegeven moment een
shot van de weerspiegeling van een volle maan in een
modderplas. Grotesker kan het niet: groezeligheid
en het sublieme komen hier samen. Hays dementie
werkt daarnaast als zinnebeeld voor de vergeten en
afgetakelde American backwaters, waar allerlei geheimen nog moeten worden ontsluierd. Dat is exact wat
televisiemakers van Southern Gothic doen, het ontsluieren van het romantische beeld dat bestaat van
small-town America. Net zoals de eerste auteurs uit
het Southern Gothic-genre dit twee eeuwen geleden
deden. In een eveneens rumoerige tijd.
TRUE DETECTIVE | VERENIGDE STATEN, 2019 |
REGIE JEREMIE SAULNIER EN DANIEL SACKHEIM | PLM.
8 X 55 MINUTEN | MET MAHERSHALA ALI, DEBORAH
AYORINDE, JOHN CHARLES DICKSON | TE ZIEN VANAF 14
JANUARI OP ZIGGO MOVIES & SERIES 
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PIERCING

PIERCING

Bloedlustig en obsessief
Niets is wat het lijkt in deze baldadige
noir-komedie, waarin Christopher Abbott
en Mia Wasikowska flirten met SM in een
strijd om leven en dood.
Er is iets akelig mis in de wereld van Piercing.
Of eigenlijk is alles te akelig perfect. Dit is
een parallel universum, blijven hangen in art
deco en 70’s chic. Het meubilair is te gestileerd, de producten te mooi ontworpen en de
saxofoonsoundtrack te sleazy voor woorden.
In deze te perfecte wereld probeert Reed
(Christopher Abbott) de te perfecte moord te
plegen: een klein babbeltje met een prostituee, ondertussen de vingerafdrukken van
de deurknop vegen en dan een plotse verdoving. Eenmaal in de badkuip kan ze dan van
al haar ledematen ontdaan worden.
Voor zijn tweede speelfilm koos Nicolas
Pesce voor een verfilming van de gelijknamige roman uit 1994 van Ryu Murakami –
die andere Murakami, inderdaad. Vorig jaar
stond Pesce met Piercing in de Tiger Competitie van IFFR. Zijn film gaat over een obsessieve man die probeert een niet in te houden
neiging om zijn baby te vermoorden af te

wenden. Met de goedkeuring van zijn vrouw
mag hij die bloedlust botvieren op een anonieme prostituee. Met steractrice Mia Wasikowska (Stoker; Crimson Peak) in die rol
blijft die vrouw natuurlijk niet lang anoniem.
Haar Jackie stapt nietsvermoedend in het hol
van de leeuw, maar blijkt even beschadigd en
gevaarlijk als Reed.
Pesce maakt een komisch, seksueel geladen noir over een homme en femme fatale
die qua emotionele bagage aan elkaar gewaagd zijn. Pesce’s focus op stijl is even obsessief als zijn hoofdpersonages: de regis-

seur schijnt deze film eerst met poppen te
hebben gefilmd om pas toen alles naar wens
was de acteurs erbij te halen. Opgeteld bij
zijn stijlvolle zwart-wit horrordebuut The
Eyes of My Mother (2010) bewijst hij zo een
getalenteerd regisseur te zijn die genre- en
arthousecinema naadloos in elkaar over kan
laten lopen. Dat belooft wat voor zijn volgende project: een remake van de Japanse
horrorklassieker The Grudge, die hopelijk
Takashi Shimizu’s eigen Amerikaanse remake uit 2004 zal doen verbleken.
HUGO EMMERZAEL

PIERCING

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE

NICOLAS PESCE | MET CHRISTOPHER ABBOTT, MIA
WASIKOWSKA, LAIA COSTA | TE ZIEN VANAF 7
FEBRUARI OP DVD EN BLU-RAY (SOURCE 1 MEDIA) 

BLACK MIRROR: BANDERSNATCH

Happen naar de baas
Om een (soort van) nieuwe interactietechniek in de kijker te spelen, presenteert Netflix een aflevering van Black Mirror waarin
de kijker zelf kiest. Maker Charlie Brooker
vertelt daar heerlijk ironisch mee dat je niks
te kiezen hebt.

BLACK MIRROR: BANDERSNATCH

Het internet heeft het er maar druk mee
sinds Netflix tussen Kerst en Nieuwjaar onaangekondigd een nieuwe, interactieve aflevering van Charlie Brookers dystopische anthologie-serie Black Mirror presenteerde.
Koortsachtig worden stroomschema’s gemaakt en kijkervaringen vergeleken, om
maar een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van Bandersnatch.
Die verzamelwoede is het resultaat van de
technische gimmick die Netflix met het project in de kijker zet. Gaandeweg het verhaal
krijg je diverse keuzes voorgeschoteld die het
verloop ervan beïnvloeden. De techniek
werd in de zomer van 2017 al stilletjes geïntroduceerd in enkele kinderprogramma’s,
maar met Bandersnatch geeft de streamingdienst het nu een stuk meer aandacht.
Scenarist Brooker en regisseur David
Slade drijven dat vervolgens vrolijk op de
spits door het verhaal te laten draaien om de
19-jarige Stefan (Fionn Whitehead), een
computerprogrammeur die in 1984 (jaja)
werkt aan een choose-you-own-adventure-

spel, wat op zijn beurt is gebaseerd op een
nog ouder choose-you-own-adventureboek. Al die interactiviteit is niks nieuws onder de zon, lijkt Brooker zo te benadrukken.
Stefan wordt langzaam gek van zijn eindeloos vertakkende verhaallijnen, en ook de
schrijver van dat boek blijkt eraan onderdoor
te zijn gegaan. Althans: dat is wat je te horen
krijgt op sommige van de verhaalpaden van
Bandersnatch. Verder zijn nog in het spel:
Stefans bezorgde en/of schimmige vader,
een therapeut die hem steunt en/of ondermijnt, en een enigmatische en/of knettergekke collega-programmeur.
De titel van de aflevering is geleend van
een bijfiguur uit Lewis Carrolls Through the
Looking Glass en ook hier komt (opnieuw:
afhankelijk van de keuzes die je maakt) een
door-de-spiegel-moment voorbij. Maar
Bandersnatch is óók de titel van een roemrucht, echt bestaand, maar nooit voltooid
computerspel uit 1984. En aan dat jaartal
zelf kleven uiteraard óók de nodige connotaties. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Hoe lang je ook met Bandersnatch bezig bent
(de gemiddelde kijkervaring duurt tussen de
45 en 90 minuten, maar bij de Britse filmkeuring werd naar verluid ruim vijf uur materiaal aangeleverd), het zit van begin tot
eind vol met easter eggs en injokes.
Verstopt tussen alle afleiding, dode sporen en verkeerde afslagen heeft Bander
snatch wel degelijk een solide kern die op z’n
Black Mirrors aan het denken zet. En omdat
Brooker graag bijt naar de hand die hem
voedt, draait die erom dat vrije wil een illusie
is en hoe ongelukkig keuzevrijheid een mens
kan maken. Welke keuzes je ook maakt, telkens keer je terug naar vrijwel dezelfde verhaallijn, en regelmatig wordt benadrukt dat
je keuzes er niet toe doen. Hoe zouden de
eindeloos meekijkende en meesturende algoritmes van Netflix die bijtende zelfreflectie interpreteren?
JOOST BROEREN-HUITENGA

BLACK MIRROR: BANDERSNATCH
VERENIGDE STATEN/GROOT-BRITTANNIË, 2018 | REGIE
DAVID SLADE | MET FIONN WHITEHEAD, WILL POULTER
| TE ZIEN OP NETFLIX 
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PIONEERS: FIRST WOMEN FILMMAKERS

EEN FILMDOEK VOL

VERGETELHEID

THE HYPOCRITES

Hoe kan het dat de vroege film zoveel
vrouwelijke makers kende die daarna van de
ene op de andere dag verdwenen en vergeten
werden? Een boxset met gerestaureerde
versies van wat er van hun werk wel bewaard
bleef, geeft antwoorden én vergroot het
DOOR DANA LINSSEN
raadsel.
Ik ben nog net van de generatie die cinefiel volwassen werd in een tijd dat bijna niemand zich afvroeg
waarom er eigenlijk geen films van vrouwen waren
opgenomen in de selecties van grote filmfestivals of
genomineerd voor de Oscars. Tegelijkertijd had ik ook
niet per se het idee dat filmmaken een mannenberoep
was. Wat daarbij hielp is dat Nederland zo’n kleine
filmcultuur is dat films van makers als Nouchka van
Brakel (Het debuut!) en Marleen Gorris (een Oscar!)
niet per se onzichtbaar waren tussen die van hun
mannelijke collega’s. Al is er op die zichtbaarheid natuurlijk nog wel het een en ander af te dingen. Want
ook toen zij hun eerste films maakten, was film in
Nederland vooral nog een mannenaangelegenheid en
waren alle populaire films, van de jaren zestig van Pim
de la Parra en Wim Verstappen, de jaren zeventig van
Paul Verhoeven en de jaren tachtig en negentig van
Alex van Warmerdam extreem ‘male gazey’.

Toen ik nog maar net werkzaam was als filmjournalist merkte collega-hoofdredacteur Nick James
(van het Engelse filmblad Sight & Sound) op dat
vrouwen beter geschikt waren als filmcriticus, omdat
ze meer inlevingsvermogen hadden. Het duurde nog
even voordat ik me realiseerde dat dit – onbedoeld –
een giftig compliment was. Wel vroeg ik me af waarom er eigenlijk zo weinig films van en over vrouwen
waren. Want je werd als vrouwelijke criticus vooral
geacht je goed in te leven in films van mannen over
mannen.
Het zijn gedachten die weer in mij opkwamen toen
ik de schat aan Amerikaans filmmateriaal materiaal
onder ogen kreeg (een dvdbox met zes discs met tientallen films en bijbehorende publicatie) die nu verzameld is onder de noemer: Pioneers: First Women Filmmakers. Het is een eerste stap in het rechtzetten van de
geschiedenis. De afgelopen tien jaar is er systematisch
aandacht voor de rol van vrouwen in de filmgeschiedenis. Hun rol achter de schermen was veel groter
dan overgeleverd. Vrouwelijke filmmakers waren er
vanaf het begin. Volop. Velen begonnen een carrière
als actrice, en ‘emancipeerden’ daarna tot regisseur of
producent. Soms zelfs prominenter dan hun mannelijke collega’s. De vraag is waarom ze van de ene op de
andere dag vergeten werden en verdwenen.

EMOTIE, ENTHOUSIASME EN EMPATHIE

Die vraag is echter niet zo eenvoudig te beantwoorden. De meest gangbare verklaring voor de Amerikaanse situatie is dat rond 1920 de Amerikaanse
filmindustrie veranderde. De eerste studio’s versterkten hun greep op de hele keten van productie tot
vertoning door in bioscopen te investeren, waardoor
Wall Streets invloed op de filmindustrie verstevigde en film een mannenzaak werd (want geld, dus
serieuze business). Het verklaart niet alles. Want
het was bijvoorbeeld ook de periode dat vrouwen in
Amerika algemeen kiesrecht kregen. En het zegt nog
niets over de rest van de wereld; Pioneers vertelt een
Amerikaans verhaal. Al is de hoop dat vergelijkbaar
onderzoek voor de rest van de wereld zal volgen. In
Nederland is bijvoorbeeld filmwetenschapper Annette Förster (Women in the Silent Cinema) al langer met
dit project bezig.
Het maakt ook de vraag naar de ‘female gaze’ op
een andere manier interessant. Maakten die eerste
vrouwen fundamenteel andere films dan mannen?
En pasten die niet goed in het discours van de patriarchale samenleving? Het lijkt een open deur. Maar
ook een vraag die meer en fundamenteler onderzoek
vereist. In de inleidende tekst van het begeleidende
boekje citeert filmwetenschapper en samensteller
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van de box Shelley Stamp een aantal van die vroege
vrouwelijke filmmakers die door deze collectie van
gerestaureerde films herinnerd en gerehabiliteerd
worden. Zoals bijvoorbeeld Lois Weber – een van
de bekendste van die ‘onbekende’ filmmakers – die
gezegd zou hebben dat vrouwen bij uitstek geschikt
waren als filmmaker omdat ze een zeker emotionaliteit en empathie meebrachten. Of Alice Guy-Blaché –
tegenwoordig als de eerste vrouwelijke studiobaas al
bijna het antwoord op een quizvraag als de bekendste
onder de onbekenden - die in 1914 in het tijdschrift
Movieworld schreef dat vrouwen behalve hun emotionele inzicht ook enthousiasme en verbeeldingskracht in de filmwereld konden inbrengen.
Enthousiasme en verbeeldingskracht is er zeker.
Zowel in de film als bij de blij verraste kijker die in
een ruk een smoezelig filmdoek van vergetelheid
voor haar ogen weggetrokken voelt. Iedere liefhebber van vroege films (en vroeg of laat wordt iedere
filmliefhebber een liefhebber van vroege films) voelt
dat enthousiasme bij het zien van de vrijheid en ongeremdheid die de eerste filmmakers hadden in het
ontdekken van wat er allemaal met film mogelijk is.
Maar ik moest ook een beetje aan Nick James denken.
Zijn deze vrouwelijke pioniers daarin echt anders dan
hun mannelijke collega’s?

NEE

Het eerste antwoord is eigenlijk: nee. Ze werken in
alle genres en alle stijlen en vrouwen en mannen waren even nieuwsgierig naar de mogelijkheden van het
nieuwe medium en even innovatief. De boxset bevat
veel meer dan alleen maar ‘vrouwelijke genres’ zoals
het melodrama. Alice Guy-Blaché regisseerde een
van de eerste westerns (The Little Rangers, 1912) en
een Sherlock Holmes-spoof (Burstup Homes’ Murder
Case, 1913); Mabel Normand maakte een onvervalste
slapstick met Charlie Chaplin in de hoofdrol (Caught
in a Cabaret, 1914). En het was ook niet alleen een
witte aangelegenheid. Marion E. Wong maakte naam
als de eerste Chinees-Amerikaanse filmmaker. Lule
Warrenton onderzocht in When Little Lindy Sang
(1916) een thema als racisme en castte regelmatig gekleurde actrices.
Het tweede antwoord ligt genuanceerder. Uit de
overgeleverde films blijkt dat vrouwen wel degelijk
meer sociale en taboeonderwerpen onder de loep
legden. En hoewel ze zeker niet altijd ontsnapten aan
de sociale normen en opvattingen van hun tijd, daarin vaak ambiguer en vooruitstrevender waren dan
niet alleen hun mannelijke collega’s, maar ook dan
vele contemporaine filmmakers. Lois Weber, die veel
zogeheten ‘reform films’ maakte, tackelde een onder-

werp als anticonceptie (Where Are My Children, 1916);
The Red Kimono (Dorothy Davenport, 1925) gaat over
prostitutie. En een film als Webers The Hypocrites
(1915) kaart religieuze hypocrisie aan, begrijpt het
voyeuristische potentieel van film in reuze geestige en
zelfreflexieve beelden en bevat de eerste naaktbeelden
in wat toen de mainstreamcinema was. Die religie is
een andere reden dat vrouwelijke filmmakers en hun
vrijgevochten onderwerpen uit de filmgeschiedenis
verdwenen. Met de macht van het geld kwam ook de
angst voor zedenbederf (massamedium film moest
een risicovrij product voor grote doelgroepen zijn),
en zo onderwierpen de studio’s zich eind jaren twintig om censuur en filmkeuring te voorkomen aan een
vorm van zelfcensuur die in 1934 in de Production
Code geformaliseerd zou worden en de Amerikaanse
film tijdens z’n decennia van bloei en volwassenheid
zou domineren.

PIONEERS: FIRST WOMEN FILM MAKERS
BOX SET MET FILMS VAN ALICE GUY-BLACHÉ, LOIS
WEBER, HELEN HOLMES, MABEL NORMAND, GRACE
CUNARD EN DOROTHY DAVENPORT REID | UITGEBRACHT
OP DVD DOOR KINO LORBER IN SAMENWERKING MET DE
LIBRARY OF CONGRESS | VOOR MEER INFORMATIE

kinolorber.com
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Nieuwendammerdijk
284, 1023 BT
Amsterdam, 8 oktober
2018, 17.09 uur
De ramen van de enorme design-woonark,
gelegen bij Jachthaven Twellegea in Amsterdam-Noord, worden nog snel gelapt. In de
keuken draait een productiemedewerkster
een blikje kattenvoer open, schept wat voer
in een eetbakje en zet die op de grond. “Haalt
’m maar meteen weer weg”, zegt een andere
productiemedewerker. “De poezen moeten
bij take 3 ook nog hongerig zijn.”
Op een stralende herfstdag is Anna van
der Heide (Meester Kikker, 2016; Brammetje
Baas, 2012; Briefgeheim, 2010) bezig met de
opnamen van Shit Happens, naar een scenario van Marnie Blok. Daarin draait het om de
familie Liefhebber. Preciezer: om de getroebleerde onderlinge relaties van de familie
Liefhebber, die pijnlijk zichtbaar worden
wanneer uitkomt dat de autoritaire pater familias al een jaar ziek blijkt te zijn.
De familieleden worden gespeeld door Jeroen Krabbé (vader Jan), Beppie Melissen
(moeder Lea), Hadewych Minis (dochter
Sam), Guy Clemens (zoon Casper), Jelka van
Houten (Laura, vrouw van Kasper) en Theo
Maassen (zoon Jonathan, die in de woonboot
woont met zijn twee poezen).
Terwijl Maassen in de make-up zit, er nog
wat herfstbladeren worden weggeharkt van
de steiger en er een rails wordt neergelegd
voor een tracking shot, overlegt Van der
Heide met cameraman Coen Stroeve. Die
tuurt – met een zonnebril op zijn hoofd –
door zijn iPhone om het kader te bepalen, en
vraagt 1st AD Sander Donker of hij even voor
Maassen wil spelen. “Moet ik gewoon even
vijftig meter komen aanrijden?” vraagt Donker. “Nee,” riposteert Stroeve. “Je hoeft alleen maar even uit te stappen.”
Donker gaat in de grijze BMW 535d zitten

die op de oprijlaan geparkeerd staat en stapt
weer uit, zoals van hem wordt gevraagd.
“Mag ik je complimenteren met je stand-in-
capaciteiten,” zegt Stroeve. Een man met een
dikke buik vraagt waar de poezen naartoe
moeten die in zijn reismand zitten.
“Kan iemand de schuifpui even dichtdoen” vraagt Stroeve als de poezen zijn afgeleverd. De inmiddels op de rails geposteerde
camera reflecteert in het raam. “Als Theo
goed in het midden loopt, is er niks aan de
hand,” zegt een assistent, maar Stroeve is
daar niet zo zeker van. “Sander, wil jij even
komen aanrijden en naar de deur lopen?”
“Rijden! Dat is wel héél spannend!” antwoordt Donker voordat de auto in zijn achteruit zet. Hij rijdt een stukje achteruit, komt
op het teken van Stroeve weer aanrijden,
stapt uit en loopt naar de voordeur. ‘Wie
heeft er een rood shirt aan?” vraagt cameraman aan de mensen die achter de camera
staan. “Weg daar, je reflecteert in de ruit.”
Dan komt Theo Maassen aanlopen: strak

in het pak, het haar keurig gekamd, een aktetas over zijn rechterschouder. Terwijl Van
der Heide, met haar verfomfaaide scenario
onder haar arm, de scène fluks met hem
doorspreekt, wordt de camera teruggereden
naar de beginpositie.
Bij de eerste technische repetitie loopt de
hond van de eigenaar van de woonboot het
kader in. Bij de tweede take parkeert Maassen zijn BMW net iets te dicht tegen de struiken; als hij zijn portier openzwaait heeft hij
eigenlijk te weinig ruimte om uit te stappen.
Maar hij geeft geen krimp; hij hangt zijn tas
om zijn schouder en loopt in een vloeiende
beweging naar de voordeur. “Hetzelfde nog
een keer,” zegt Van der Heide, “maar iets
sneller de auto uit.”
De volgende take parkeert Maassen de
auto op precies de goeie plek. “En gestopt,
heel goed,” zegt Van der Heide. “De poezen
waren ook heel goed.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

OP DE FOTO, BADEND IN HET ZONLICHT, THEO MAASSEN EN ANNA VAN
DER HEIDE. OP DE RUG GEZIEN SANDER DONKER (FIRST AD), COEN
STROEVE (DOP) EN JAN WILLEM BIEMANS (KEY GRIP)

SHIT HAPPENS NEDERLAND, BELGIË, 2019 |
SCENARIO MARNIE BLOK | REGIE ANNA VAN DER HEIDE |
PRODUCTIE TOPKAPI FILMS (FRANS VAN GESTEL,
ARNOLD HESLENFELD, LAURETTE SCHILLINGS) | IN
COPRODUCTIE MET MENUETTO FILM, HANS EVERAERT |
UITVOEREND PRODUCENT CHRIS JORNA | CAMERA COEN
STROEVE | MONTAGE MICHIEL REICHWEIN |
PRODUCTION DESIGN MINKA MOOREN | ART DIRECTION
VERA VAN DE SANDT | KLEDING TINE VERBEURGT |
MAKE-UP TRUDY BUREN | MUZIEK STEVE WILLAERT |
MET JEROEN KRABBÉ, GUY CLEMENS, SANNE SAMINA
HANSSEN, THEO MAASSEN, HADEWYCH MINIS, BEPPIE
MELISSEN, JELKA VAN HOUTEN | OMROEP BNNVARA |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM TE ZIEN VANAF HERFST/
WINTER 2019 
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