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REDACTIONEEL
Gevraagd naar het beste advies dat ze ooit had
gekregen, vertelde Agnès Varda wat de Frans-
Hongaarse fotograaf Brassaï haar ooit had
gezegd: “Neem je tijd, kijk naar dingen. Kijk
goed.” Ze hield ervan, zei ze, dat het niet om het
maken van de foto draait, maar om wat je in je
hoofd hebt voordat je de foto maakt.
Varda had iets met zwerven. Je merkt het
niet alleen aan de films die ze de laatste twintig jaar maakte, in wat je met recht een late
renaissance kunt noemen. Die trouwens deels
werd ingegeven door het beschikbaar komen
van steeds kleinere camera’s, waardoor ze
makkelijker op stap kon. Wat ze dan onderweg
deed was kijken. Naar plekken, naar gezichten,
naar zichzelf toen ze tachtig werd, naar zichzelf toen ze negentig werd. Maar zwerven en
buiten de regels om leven was voor haar niet
alleen iets om te bewonderen. In Vagabond uit
1985 wordt een jonge zwerfster doodgevroren
in een greppel gevonden. De film reconstrueert
een leven van radicale onafhankelijkheid uit de
getuigenissen van de mensen die haar ontmoet hadden.
Die spanning tussen vrijheid en je aanpassen
heeft Varda waarschijnlijk haar leven lang
gevoeld. Al sinds ze in 1955 met La Pointe
Courte zowat eigenhandig de stijl van de Nouvelle Vague bepaalde, trok ze haar eigen plan en
bouwde ze een oeuvre, zoals het Britse tijdschrift Little White Lies het treffend omschreef,
van een licht excentrieke grandeur.
Varda’s betekenis voor de filmgeschiedenis
zal alleen maar groter worden, iets wat het Festival van Cannes deze maand lijkt te erkennen
door haar (als eerste regisseur in de 72 edities
van het festival) prominent op de poster te zetten. Maar dat is niet de reden om haar hier te
noemen, want sinds haar overlijden op 29
maart zijn al veel mooie dingen geschreven. We
noemen haar omdat de nieuwsgierigheid en
eigengereidheid waarmee zij filmde voor ons
ook de ziel van dit blad zijn. Dat zijn ze sinds het
eerste nummer in 1981 verscheen. Varda’s aanwezigheid voel je in de teksten die we publiceren. Ena Sendijarević heeft het in haar interview
deze maand over het leven als een weg van continue wedergeboorte – en daar is Varda. Lees
over het wonderlijke alledaagse in de films van
Hosoda Mamoru en daar is Varda. Vraag je af
wat kunstdocumentaires goed maakt of wat
inspirerend filmonderwijs is et voilà: Varda.
We noemen ons bij haar naam.


RONALD ROVERS

‘Varda verstond de kunst
om kleine maar veelzeggende
observaties over de wereld om haar heen
op een liefdevolle toon te verwoorden.
Filmen is haar amor mundi, haar
liefdesbrief aan de wereld.’
Mariska Graveland op filmkrant.nl
bij het overlijden van
Agnès Varda
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 4 JUNI

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Capharnaüm op dvd,
winnaar juryprijs Filmfestival
Cannes 2018.

Als u nu een jaarabonnement neemt, dan
ontvangt u niet alleen een jaar lang de Film
krant in de bus, maar als welkomstge
schenk ook de dvd van Capharnaüm van re
gisseur Nadine Labaki, die op het afgelopen
filmfestival van Cannes de juryprijs in de
wacht sleepte. Bent u al abonnee maar
brengt u een nieuwe abonnee aan? Dan
ontvangt u allebei het welkomstgeschenk.*
Capharnaüm, Labaki’s derde speelfilm, is een
indringend portret over ouderschap en over
leven in de armste wijken van Libanon, verteld
door de ogen van een kind. Zain (Zain Al Rafeea)
slijt zijn dagen in de straten van de Libanese
hoofdstad Beiroet. Als oudste kind van het
gezin is het zijn taak om te werken om te helpen
het gezin te onderhouden. Wanneer zijn zusje
wordt uitgehuwelijkt aan een oudere lokale
groenteboer, besluit Zain weg te lopen van huis.
Dit leidt tot een ongelooflijke roadtrip, met
nieuwe vriendschappen en allesbeslissende
keuzes. Joost Broeren-Huitenga in de Filmkrant:
‘Nadine Labaki vindt de juiste balans tussen
empathie en medelijden. Haar hartverscheurende film toont het verrotte leven van een veel
te jong kind op straat in de achterbuurten van
Beiroet.’
*Stort €42,50 (meer mag ook, dan steunt u de
Filmkrant ook als donateur) op rekeningnummer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’
en vermeld daarbij uw adresgegevens + mailadres. Deze aanbieding is geldig tot 5 juni 2019,
met dank aan Cinéart.

MIRAI

Levenslessen van Mamoru Hosoda 4 9
SNOOP DOGG EN HARMONY KORINE OP DE SET

THE THINKING VIDEO
MACHINE #28 ESSAY
filmkrant.nl

CULTUURFAÇADE | | Het speelfilmdebuut van Jean-Pierre

Melville, Le silence de la mer (1949), is een verfilming van een
clandestien gepubliceerde roman van Vercors die draait om
de complexiteit van menselijke relaties in het door de Duitsers bezette Frankrijk. Melville’s kammerspiel speelt zich
vrijwel geheel af in één huis, waar een oude man en zijn
nichtje onder dwang een Duitse soldaat herbergen. Melville
blijft dicht bij het boek, maar voegt één gedramatiseerde
flashback toe. In hun video-essay op filmkrant.nl onderzoeken Adrian Martin en Cristina Álvarez López de functie van
deze flashback en hoe hij bijdraagt aan de film als geheel.
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Ik ken een paar Denen die proberen om een
marktplaats te creëren voor nieuwsbeelden
gemaakt door gewone burgers. Een alternatieve
Getty Images, Hollandse Hoogte of Reuters,
met materiaal dat niet gemaakt is door professionals maar door gewone mensen op straat. Ik
vind het een behoorlijk slim idee. Denk maar
aan grote nieuwsgebeurtenissen zoals de brand
in de Notre Dame. Meestal is het eerste beeld
dat je ziet, in het eerste uur van berichtgeving,
afkomstig van zomaar een voorbijganger die
filmde of fotografeerde met zijn telefoon. Vaak
door de nieuwsredactie gevonden op Twitter of
een ander sociaal medium. Gewoonlijk wordt de
maker van het beeld voor dit gebruik niet
betaald. Met IndieFrame, de startup van Lars
Brask en Cecilia Valsted, kun je je eigen nieuwsbeelden uploaden en vervolgens betaald krijgen
als media besluiten het te gebruiken. Hun
online database staat vol beelden van demonstraties, naast reisbureauwaardige foto’s van
bruggen, kathedralen en fotogenieke mensen,
geschoten in alle uithoeken van de wereld.
Cecilia en Lars kwamen op het idee voor hun
onderneming toen ze werkten aan een documentaire:
Burma VJ. VJ
staat hier voor
‘video journalist’. Deze
documentaire
van regisseur
Anders Østergaard uit 2008
draait om de
volksopstand
in Myanmar.
De film bestaat uit beelden die stiekem door
inwoners zijn gemaakt en vervolgens over de
grens gesmokkeld. In een land zonder persvrijheid is een burger met een camera een wapen.
Meerdere internationale nieuwszenders zonden
de video’s van opstandige monniken uit, met
politieke druk van wereldleiders op het regime
als gevolg. Het dappere werk van burgerjournalisten versnelde zo de omwentelingen in het
gesloten land. Dat is de mooie kant van het verhaal. De lelijke kant is dat betrouwbaarheid van
zulke bronnen zonder onafhankelijke journalisten op de grond ontzettend moeilijk te verifiëren
is. Dezelfde monniken die in 2008 vochten voor
democratie in Myanmar kunnen nu betrokken
zijn bij het terroriseren van de Rohingya moslimminderheid. Nieuwsbeelden kun je in scène
zetten en op talloze manieren manipuleren om
een versie van de waarheid op te dienen die jou
goed uitkomt. Hoe filter je nepnieuws en manipulatief beeld eruit? Dat is de allergrootste uitdaging voor IndieFrame.
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ENA SENDIJAREVIĆ OVER TAKE ME SOMEWHERE NICE

Take Me Somewhere Nice is geselecteerd voor het
Cannes-bijprogramma ACID, een podium voor
jonge, onafhankelijke filmmakers. Regisseur Ena
Sendijarević arriveerde op haar zevende in
Nederland, op de vlucht voor de oorlog in
voormalig Joegoslavië. “Het is interessanter om
te vragen met welke plekken we ons verbonden
voelen dan te vragen waar we vandaan komen.”
DOOR RONALD ROVERS

‘DAT DENK IK DUS NIET,
DAT WE SOWIESO RICHTING
DE DOOD GA AN’
Als je een tijdje met Ena Sendijarević (1988) praat,
besef je dat haar speelfilmdebuut Take Me Somewhere
Nice niets anders dan een roadmovie had kunnen zijn.
Als filmmaker maar ook als mens is ze voortdurend
in transit, onderweg tussen vaste punten, zoekend,
onderzoekend. Het is een levenshouding, vertelde
ze tijdens het afgelopen International Film Festival
Rotterdam in de lobby van het Hilton: ze is graag onderweg. Nadenken over identiteit en cultuur is voor
Sendijarević een vanzelfsprekendheid en misschien
ook wel een noodzaak, sinds ze op haar zevende met
haar ouders vanuit Bosnië naar Nederland kwam, op
de vlucht voor oorlog. Welke cultuur bepaalde wie ze
is, voor zover cultuur dat doet? Hoe? En hoe steken
die culturen eigenlijk in elkaar?
Typisch voor Sendijarević is dat ze al die zaken
door een komisch-absurde lens bekijkt, met tegelijk
een scherp gevoel voor de tragedie die zich daarachter verbergt. Haar derde kortfilm Import, over een
jong Bosnisch gezin dat anno 1994 in Nederlands

dorp terechtkomt, werd in 2016 geselecteerd voor de
Quinzaine des Réalisateurs in Cannes. Take Me Somewhere Nice werd door het IFFR geselecteerd voor
de Tigercompetitie, en gaat nu ook in Cannes draaien
in het nevenprogramma ACID, en podium voor onafhankelijke filmmakers. De film volgt de reis van de
eigengereide jonge Alma, die vanuit Nederland in de
zomerhitte van Bosnië arriveert om haar vader in het
ziekenhuis te bezoeken. Ze heeft hem al lang niet gezien en ze weet eigenlijk ook niet wat ze hier te zoeken
heeft. Laat staan te vinden.
Ik las ergens dat u de draaiperiode soms zwaar vond.
Waarom? “De film onderzoekt de relatie tussen de mi-

grant en het thuisland. Dat is een gecompliceerde relatie. Ook voor mij. Toen we in Bosnië filmden, was ik
hypergevoelig voor wat ik om me heen zag. Sommige
dingen waren moeilijk te verteren.”
Zoals wat? “De sociale ongelijkheid. De ongelijkheid

tussen Nederland en Bosnië. Hoe mensen daar moeten zien te overleven. Het verschil eigenlijk tussen
west en oost. Het westerse privilege. Mijn eigen bevoorrechte positie.”
Waarom speelt humor zo’n belangrijke rol in uw film?

“Ik wil wel benadrukken dat er een groot verschil bestaat tussen komisch en absurd. Soms schrijft iemand
dat ik met deze film iets grappigs wilde maken over
een zwaar onderwerp. Zo zit het niet. Ik wilde de absurditeit van de situatie onderstrepen en laten zien dat
de wereld die ik neerzet een constructie is. Dat is
Brecht: laten voelen dat de film een construct is, dat
de wereld dus een construct is en dat die wereld dus
veranderd kan worden.
“Sociaal-realistische films suggereren dat ze de
realiteit laten zien. Alsof de wereld een onvermijdelijkheid is, in plaats van iets wat je kunt kneden.
Want dat is denk ik toch het doel van cinema, om de
wereld te veranderen. Ik gebruik humor om afstand tot
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de film te creëren, waardoor mensen hopelijk gaan nadenken over wat ze zien. Niet zozeer over Bosniërs of
over migranten. Ook over je eigen materialistische
bubbel: Alma is vanaf scène één bezig met welke jurk
ze moet kopen. In de laatste scène is er meer contact
met de natuur. Daar eindigt de film ook, aan zee. Haar
vriendje zegt: ik wil een groot huis en veel geld. Dat is
voor veel mensen het hoogst haalbare. Ik hoop dat kijkers denken: Waar slaat het eigenlijk op?”

dat het nodig is, maar het werkt ook beperkend: een
vrij idee, een open gedachte wordt dan een gesloten
systeem. Oh, een film over migratie. Oh, een komedie.
Maar een film is nooit één van die dingen. Films moeten nieuwsgierig zijn en zich verwonderen. Het is eigenlijk dezelfde strijd die je met jezelf voert als je ouder wordt: open blijven staan, nieuwsgierig blijven, je
blijven verwonderen. Als je die strijd niet aangaat ga je
richting de dood.”

U woont zowel in Amsterdam als Berlijn. Voelt het als altijd
onderweg zijn? Voelt u zich ergens geworteld? “Ik ben

Sowieso gaan we richting de dood. “Nee, dat denk ik dus

vaak onderweg, daar geniet ik van. Een schrijfster zei
ooit: ‘Vraag me niet waar ik vandaan kom, vraag me
waar ik me thuis voel.’ In die gedachte heb je verschillende plekken op de wereld waar je naar terug kunt keren, waar je een verbinding mee aangaat. Op sommige
plekken voel je je beter dan op andere. Op sommige
plekken gedij je beter dan op andere. Het is dus interessanter om elkaar te vragen met welke plekken we
ons verbonden voelen dan te vragen waar we vandaan
komen.”
In From Caligari to Hitler schreef Siegfried Kracauer dat een
aantal films in Weimar-Duitsland de opkomst van het fas
cisme en de hang naar een dictator voorspelden. Ziet u film
ook zo: een kunst die onzichtbare krachten in de samenle
ving kan reflecteren? “Ja, maar daar wil ik een citaat

van Robert Bresson tegenover zetten, die dit zei over
de taak van cinema: ‘Maak zichtbaar wat, zonder jou,
misschien nooit gezien zou zijn.’ Ik bekijk het iets meer
vanuit het perspectief van de filmmaker: wat kan ik
maken dat anders niet gemaakt zou worden? Wat kan
ik toevoegen?”
Als u moet kiezen tussen Bressoniaans minimalisme of
Lynchiaanse barok? “Ik voel me verwant met beide.

Bresson heeft een precisie die je bij geen enkele andere
filmmaker tegenkomt. Zijn films zijn een religieuze er-

niet, dat we sowieso richting de dood gaan. Ik moet
aan Hannah Arendt denken, die de vraag stelde: is het
leven een weg richting de dood of is het een weg van
continue wedergeboorte?”

ENA SENDIJAREVI Ć

varing, een zoektocht naar waarheid. Lynch is speelser. Dat is een spoor waar ik ook op zit, want in spelen
schuilt iets wezenlijks menselijks. Je ziet het aan mensen die het contact daarmee kwijt zijn, die zijn een
beetje gestorven. Dat is ook het ding met cinema: het
moet leven. Je ziet meteen wanneer een film dood is.
Copy-paste-achtige formulefilms. Films die niet meer
openstaan voor de wereld. Dat is waarom ik in de
montage soms hele scènes eruit gooi. Gelukkig kun je
een film altijd meerdere keren maken: bij het schrijven, bij het filmen en in de montage. Ik zie dat echt als
herkansingen.”
Wat is een mooi voorbeeld van levende cinema? “Ik moet

denken aan de recente tentoonstelling over Jan Švankmajer in Eye. Švankmajer laat me al mijn voorgeschreven emoties of ingebakken denkbeelden loslaten.
Mensen zijn veel groter en vrijer dan we onszelf soms
vertellen. Films ook. Daarom heb ik soms moeite met
het aanvragen van financiering voor filmplannen.
Omdat je dan moet uitleggen wat een film is. Ik snap

Mijn verwondering is enigszins geknakt door de haat en de
angst die de laatste tijd nogal breed worden uitgedragen.

“Mee eens. Het debat is vergeven van angst en totaal
gepolariseerd. Als maker heb je de verantwoordelijkheid, zeker als het gesubsidieerd werk is, om iets te
verbeteren in de wereld. Daarom heb ik voor deze
vorm gekozen, met die licht absurde ondertoon. Je
kunt laten zien dat het allemaal heel erg is, maar dan
schieten mensen nog meer in die angst. Ik twijfel of je
mensen zo in beweging krijgt. Cinema moet niet op
een intellectueel eilandje gaan zitten. Ik weet niet hoe
toegankelijk mijn film is, maar de personages zijn voor
veel mensen herkenbaar. Ik hoop dat de film visueel
ook uitnodigt. Na afloop van een Q&A kwam iemand
uit het publiek naar me toe en zei: ‘Weet je waar jouw
film over gaat? Over de moord op cultuur.’ En ik zie dat
ergens wel: mijn personages zijn verdwaald in die materialistische bubbel waar ik het eerder over had. Maar
ze verlangen wel naar cultuur. Ook al weten ze zelf niet
wat ze missen.”
LEES DE LANGERE VERSIE VAN DIT INTERVIEW OP

filmkrant.nl



TAKE ME SOMEWHERE NICE

Zuurstokroze zwerfmovie door godverlaten Bosnië
In de hypergestileerde roadmovie Take Me
Somewhere Nice wordt heel veel genietst
en rondgehangen, maar gebeurt toch van
alles. Met dit speelfilmdebuut van Ena
Sendijarević is Nederland een bijzonder
getalenteerde, absurdistische filmmaker
rijker – olé!
Hoe zullen we dit markante speelfilmdebuut
van Ena Sendijarević, een jonge Nederlandse
regisseur van Bosnische afkomst, eens noemen? Een vervreemdende zwerfmovie door
een zuurstokroze, mintgroen en pastelkleurig, maar ogenschijnlijk vergeten en verloren
Bosnië? Een eigenzinnige en hypergestileerde
film met veel gevoel voor melancholie en ongemak, die ondanks alles toch vrolijk zwaait
naar filmmakers als Jim Jarmusch, David
Lynch en Roy Andersson, met wie Sendijarević een voorkeur voor vervreemding en
weirdness deelt? We weten nog niet hoe we
het moeten noemen. En we vinden dat fijn.

In Take Me Somewhere Nice reist Alma
(Sara Luna Zorić), qua leeftijd ergens tussen
meisje en vrouw, in haar eentje naar Bosnië
om haar zieke vader te bezoeken. Ze groeide
op bij haar Bosnische moeder in Nederland
en kent hem dus amper, en ook Bosnië is
geen bekend terrein. Bij aankomst op een
desolaat vliegveldje staat ze er moederziel
alleen en verloren bij, in een prachtige knipoog naar de aankomst van Eva in Amerika in
Stranger Than Paradise van Jarmusch.
Haar neef Emir (Ernad Prnjavorac) komt
haar wel ophalen. Maar haar naar haar vader
brengen, zoals afgesproken? Daar is de
werkloze twintiger “veel te druk” voor. Alma
lijkt het niet eens heel erg te vinden. Al helemaal niet als Denis (Lazar Dragojević) opduikt, die naar eigen zeggen “stage loopt” bij
Emir, maar ondertussen droomt van “barbecueën in een achtertuin in Frankfurt”. En zo
stagneert haar reis nog voor hij goed en wel
begonnen is.

Wat volgt is niettemin een roadmovie,
maar dan wel een waarin heel veel wordt genietst en gehangen en gewacht. Ook in de
beelden zit weinig beweging. Toch verrast
haast elk shot – door vervreemdende camerastandpunten, door ongewone kleuren en
spiegeleffecten, door bizarre locaties, door
schoonheid. Die opvallende vormgeving
staat in een donker-komisch contrast met
hoe weinig Alma en de jongens zelf hun eigen
leven lijken vorm te (kunnen) geven.
In het Filmkrant-interview vertelt Sendijarević , die eerder imponeerde met de korte
film Import en met dit speelfilmdebuut al de
Special Jury Award won op het afgelopen
filmfestival van Rotterdam, dat ze de kijker à
la Bertolt Brecht bewust wil maken van de
gemaaktheid van het verhaal. Maar die
Brechtiaanse vervreemding associëren we
normaal gesproken met een veel sterkere politieke agenda.
Take Me Somewhere Nice gaat weliswaar

deels over machtsverhoudingen, en speelt
met de ideeën die we over en weer van elkaar
hebben. Over oost en west; over migranten;
over “makkelijke” Hollandse meisjes en machistische Oost-Europeanen; over geprivilegieerd en (kans)rijk en misschien wel heel
materialistisch zijn versus dat niet zo erg
zijn. Maar al die thema’s komen bijna in het
voorbijgaan aan bod. Juist dat onnadrukkelijke maakt Take Me Somewhere Nice naast
stilistisch indrukwekkend ook inhoudelijk
subtiel – een film die meteen uitnodigt om
hem een tweede keer te zien.
JANNA REINSMA

TAKE ME SOMEWHERE NICE
NEDERLAND/ BOSNIË EN HERZEGOVINA, 2018 | REGIE
ENA SENDIJAREVIĆ | MET SARA LUNA ZORIĆ, LAZAR
DRAGOJEVIĆ, ERNAD PRNJAVORAC | 91 MINUTEN |
DISTRIBUTIE GUSTO | TE ZIEN VANAF 23 MEI, OOK
VIA

picl.nl
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MIRAI

Mamoru Hosoda maakt epische
avonturen van kleine, bescheiden
verhalen. De anime-auteur is het
warm kloppende hart van de
Japanse verbeeldingsfabriek.
Met Mirai, verteld vanuit het
perspectief van een vierjarig
jochie, maakt hij eindelijk zijn
Nederlandse bioscoopdebuut.
DOOR RIK HERDER

Vreemd eigenlijk dat er meer films bestaan over
bankovervallers en vliegende mannen met een cape
dan over de geboorte van een baby. Is er een grotere
schokgolf denkbaar in het leven van een gemiddeld
mens? “Een invasie door aliens is wonderbaarlijk,
maar de ontwikkeling van een kind is minstens zo
wonderbaarlijk”, zei de Japanse regisseur Mamoru
Hosoda (1967) in 2016 tegen The Hollywood Reporter.
In Hosada’s nieuwste film Mirai krijgt de vierjarige
Kun een zusje en dat is het enige onderwerp van deze
gedurfd alledaagse film. Tussen tedere, herkenbare
en onuitstaanbare momenten door (dat gehuil!) krijgt
Kun bezoek van familieleden uit toekomst en verleden
die hem levenslessen leren. Dit fantasy-element is typisch Hosoda: zowel plottruc die de kabbelende film
van dynamiek voorziet als metafoor voor de enorme
geestelijke ontwikkeling die een peuter door moet
maken. Het verhaal baseerde Hosoda op observaties
van zijn eigen zoon van drie jaar en dat voel je aan
alles. Zoonlief mocht uitgebreid door de studio banjeren zodat de animatoren de mimiek en lichaamstaal
van een peuter leerden kennen. Kijk eens hoe precies
en liefdevol de beweging getekend is waarmee Kun
zijn beentjes onhandig over de stang van zijn fietsje
wurmt.

GLASHELDER

Hosoda Mamoru is de belangrijkste anime-auteur
van het moment, samen met Makoto Shinkai, wiens
meest recente film Your Name alle records brak.
Waar Shinkai wervelende, glossy films maakt over
onbereikbare liefdes, is Hosoda meer de man van

HET WONDER VAN EEN

NIEUW ZUSJE

de eenvoud. Zijn lijnen en verhalen zijn glashelder.
Bij hem draait alles om familie: opgroeien en loslaten, op eigen benen leren staan, je eigen rol vinden.
Een humanist in hart en nieren die met tedere maar
haarscherpe blik kijkt naar het alledaagse. Maar hij is
meer Spielberg dan Ozu: hij verpakt zijn verhalen in
fantasie, actie en avontuur. Het contrast tussen deze
alledaagse en fantastische werelden brengt de onderliggende thema’s in focus. Dat maakt zijn films tot
familiefilms in de beste zin van het woord.
Het begin van Hosoda’s carrière was nog vallen
en opstaan. Na zijn regiedebuut met de commerciële franchise-productie Digimon volgde een mislukt
avontuur bij Studio Ghibli. Terwijl hij middenin de
productie van Howl’s Moving Castle (2004) zat kwam
Ghibli-grootvader Hayao Miyazaki terug van pensioen en moest Hosoda plots het veld ruimen. Zijn
eigen stem vond hij met The Girl Who Leapt Through
Time (2006), over een verliefde tiener die korte
sprongen door de tijd kan maken. Dolgelukkig dat ze
nog een keer dat lekkere toetje kan eten dat eigenlijk
al op was, ontdekt ze later dat tijdreizen ook fouten in
de liefde kan repareren.
Hierna volgden grootse en succesvolle films over
het meest universele thema dat er is: familie. In het
spectaculaire Summer Wars (2009) ontmoet een
schuchtere puber zijn complexe schoonfamilie, maar
moet hij ondertussen ook vechten tegen een cyber-

demoon in een uitzinnige online wereld. In het ontroerende Wolf Children (2012) probeert een alleenstaande moeder haar dochter en zoon op te voeden,
kinderen die toevallig ook nog eens half wolf zijn.
En in het geestige The Boy and the Beast (2015) leert
een jongen de nobele krijgskunsten van een behaard
beest, dat tegen hun beider zin uitgroeit tot vaderfiguur.

FLINTERDUN VLIES

Het fijne van Hosada’s contrast tussen alledaagsheid en fantasie is dat het zo vanzelfsprekend wordt
gebracht, zonder toeters en bellen. In Pixar’s Coco
(2017) loopt de overtocht naar het dodenrijk via een
magische bloemenbrug – een climaxmoment van
jewelste. In The Boy and the Beast struikelt de hoofdpersoon in een achterafsteegje zomaar een andere dimensie in, waar beesten wonen in plaats van mensen.
In Hosoda’s wereld is het vlies tussen onze wereld en
de andere – of dat nou de toekomst is, het verleden,
cyberspace of een andere dimensie – nu eenmaal
flinterdun. Hiermee staat Hosoda stevig in de Japanse
cultuur.
En tegelijkertijd, ook al zo prettig, zijn de films van
Hosoda helder en klassiek. Heel anders dus dan de grillige droomlogica van Miyazaki, die vaak geen flauw benul had waar zijn storyboards zichzelf heen tekenden.
In Screen vertelde Hosoda dat hij fan is van klassieke
cinema en dat zie je terug. Zo is The Boy and the Beast
een mengvorm van de traditionele coming-of-age en
kungfu-genres, maar dan met het beest als sensei. Het
maakt Hosoda’s films even wonderlijk als lichtverteerbaar. En dat kunnen alleen de allergrootsten.
MIRAI

JAPAN, 2018 | REGIE MAMORU HOSODA |

MET KAMISHIRAISHI, HARU KUROKI | 138 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 2 MEI, OOK
VIA

picl.nl
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A

VOOR ANATOLIË
‘Het achterland van Turkije’, noemde Ceylan het
Anatolische schiereiland zelf ooit in een interview
met de Filmkrant. De landschappen van Klein-Azië
vormen de achtergrond voor vrijwel al zijn films,
al dan niet afgezet tegen de stedelijke hectiek van
Istanboel. Hoewel hij het glooiende landschap beeldschoon in beeld kan brengen, draait het Ceylan niet
om ansichtkaartromantiek – eerder visualiseert de
wispelturige natuur het gemoed van zijn personages.

C

VOOR CORRUPTIE
Expliciet politiek zijn Ceylans films niet, maar
opvallend vaak speelt de kleine corruptie van
provinciale bureaucraten een rol in zijn films – ook
in The Wild Pear Tree steekt die weer de kop op.
Zou daarin meespelen dat Ceylans eigen vader
zo’n kleinstedelijke ambtenaar was? Ook de
melancholische grondtoon van Ceylans hele oeuvre
heeft een politieke lading, aangezien die, zoals de
Turkse criticus Müge Turan in 2014 in de Filmkrant
schreef, voortkomt uit ‘het ongemak van individuen
die zich niet kunnen of willen conformeren aan
strenge sociale regels en gebruiken.’

10

F

VOOR FAMILIE
Ceylans films draaien vaak om familiebanden, zowel
voor als achter de schermen. Zijn ouders Emet en
Fatma speelden hoofd- of bijrollen in al zijn vroege
werk, tot en met zijn zeer intieme vierde film Iklimler
(2006), waarin Ceylan zelf en zijn echtgenote Ebru
de hoofdrollen spelen. Die samenwerking vervolgde
achter de schermen: Ebru was coscenarist van al
Ceylans volgende films. Voor The Wild Pear Tree tapte
hij opnieuw uit het familievaatje: coscenarist Akin
Aksu, op wiens leven de film deels is gebaseerd, is de
neef van de regisseur.

11
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NURI BILGE CEYL ANS THE WILD PEAR TREE

HET ABC VAN NBC

Met zijn achtste speelfilm The
Wild Pear Tree bouwt de Turkse
filmmaker Nuri Bilge Ceylan
voort aan een eigenzinnig
oeuvre. Wat zijn daar de bouwDOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
stenen van?

L

N

VOOR LITERATUUR

VOOR NBC

‘Als kind voelde ik me anders, abnormaal, door mijn
melancholie’, vertelde Ceylan in een recent interview
met het Britse tijdschrift Flux. ‘Pas toen ik Russische
literatuur ging lezen, vond ik gelijkgestemde zielen.’
Schrijvers als Tsjechov, Tolstoi en Dostofjefski zijn
altijd een ijkpunt gebleven voor de regisseur, in hun
existentiële zoektocht naar de zin van het leven en de
rol en verantwoordelijkheid van de mens.

De Turkse filmpers gebruikt Ceylans initialen als
bijnaam, een plagerige verwijzing naar zijn welhaast
institutionele status. Inmiddels wordt het ook door
Ceylan zelf omarmd. Sowieso is de spreuk ‘nomen est
omen’ bij uitstek op hem van toepassing: zijn twee
voornamen betekenen respectievelijk ‘licht’ en ‘de
wijze’.

T

VOOR THRILLER
Hoewel het trage tempo en de existentiële
overdenkingen van de films iets anders doen
vermoeden, hebben de meeste van Ceylans films
thrillerelementen in zich. Het ligt het meest aan het
oppervlak in het meanderende moordmysterie Once
Upon a Time in Anatolia (2011), maar ook in Three
Monkeys (2008) zijn de noir-invloeden duidelijk
zichtbaar.
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THE WILD PEAR TREE

EEN FILM DIE JE TERUG WILT

LEZEN

De Turkse cineast Nuri Bilge
Ceylan maakte een lange, epische
karakterstudie van de onhebbelijke jonge schrijver Sinan. En
misschien is The Wild Pear Tree
wel tegelijkertijd een wandeling
door zijn debuutroman.
DOOR DANA LINSSEN

Middenin de Turkse stad Çanakkale staat het paard
van Troje. Niet het echte paard van Troje natuurlijk.
Al ligt de plek waar de legendarische Trojaanse Oorlog plaatsvond maar dertig kilometer verderop op het
Anatolische schiereiland; het toneel van zoveel films
van cineast Nuri Bilge Ceylan, waar duistere geschiedenissen begraven liggen in het ontembare landschap.
Maar het houten paard in Çanakkale werd gebouwd
voor spektakelfilm Troy (2004). Het staat er maar
zo’n beetje te staan, een nutteloos decorstuk als het
ware, totdat The Wild Pear Tree-hoofdpersoon Sinan
er op een gegeven moment zijn toevlucht zoekt.
Het is een terloopse scène. Hoewel we het paard in
het voorbijgaan hebben gezien, en er in de dialogen
her en der verwezen wordt naar de grootste geschiedenissen die zich in Klein-Azië hebben afgespeeld,
gaat The Wild Pear Tree (Ahlat Agaci) misschien wel
over het verlangen naar die grootsheid van weleer,
maar vooral over het gevecht tegen de zinloosheid van
het bestaan. Of dat gevoel dat het leven doelloos is nu
THE WILD PEAR TREE
FILMSCHUUR HAARLEM,
1 JUNI 15.15 UUR

voortkomt uit culturele malaise, of de nietigheid van
de mens ten overstaan van de eeuwige natuur, The
Wild Pear Tree verkent dat gevoel eerder dan dat de
film het analyseert of verklaart.

LAMZAK

Sinan is een jonge twintiger die net zijn lerarenexamen heeft gedaan, en wacht op de uitslag. Het is
dat, leraar worden, net zoals zijn gokverslaafde lamzak van een vader ooit deed, of zijn militaire dienstplicht vervullen. Maar in het diepst van zijn gedachten is hij schrijver, van het soort boeken “dat zich niet
in een of twee zinnen laat beschrijven”, “autofictie”,
“metaromans”.
Een groot deel van het filmverhaal wordt voortgesleept door zijn pogingen zijn debuut uitgegeven te
krijgen. Via tal van ontmoetingen wordt de stand van
de intelligentsia, de islam en de economie in Turkije
bediscussieerd. Sinans rol lijkt vooral het geven van
laatdunkend commentaar. Het maakt hem niet direct
sympathiek, maar stelt zo wel en passant een hoop
ter discussie. Misschien is deze film dus wel zijn eigen
paard van Troje, en wandelen we terwijl we kijken
op z’n minst ten dele door Sinans gedachtespinsels.
De gesprekken zijn filosofisch, poëtisch en complex.
Je zou ze na afloop van de film nog eens terug willen
lezen.

BUITENBEENTJES

Sinan woont een busreis bij Çanakkale vandaan.
Richting binnenland, in Çan, een stadje dat uitloopt
in de heuvels, tussen stedelijke bebouwing en ongerepte natuur. Zo’n plek waar de wilde perenbomen uit
de titel kunnen groeien, ook de naam van zijn eerste
boek. En de boom waarmee hij zich identificeert, zo
vertrouwt hij zijn vader toe: “Soms doen grootvader,
jij en ik me aan een wilde peer denken. We zijn alle-

maal buitenbeentjes, eenzaam, misvormd.”
Kunstenaars die worstelen met hun outsiderpositie zijn terugkerende personages in Ceylans films,
van fotograaf Mahmut in Uzak (2002), tot fotograaf/
intellectueel İsa in het semi-autobiografische Iklimler
(2006) en acteur/journalist/romancier Aydın in Winter Sleep (Gouden Palm Cannes 2014). Sinan is jonger,
zelfverzekerder, waarschijnlijk een stuk minder getalenteerd, en in ieder geval een stuk arroganter dan
zijn filmische voorgangers. Hij bokt en beledigt; het
gevoel miskend te zijn is er al vroeg ingeslopen.
The Wild Pear Tree is aan alle kanten een film over
mannelijkheid. De crisis van wat mannelijkheid genoemd kan worden. Met het conflict tussen Sinan en
vader Idris als centrale focus. Maar ook religieuze en
andere patriarchale gezagsverhoudingen komen aan
de orde. Omdat er nauwelijks uitgewerkte vrouwelijke personages naast of tegenover staan, is The Wild
Pear Tree ook een film van het navelstaarderige soort.
Sinans zusje is in de weinige scènes waarin ze voorkomt letterlijk steeds naar andere ruimtes verbannen.
Zijn moeder aan wie hij een sentimenteel eerbetoon
brengt, leeft alleen in de marge van het kader. En het
meisje op wie hij wel of niet ooit verliefd was, bestaat
slechts ergens tussen realiteit en fantasie, waar ze
provocerend haar hoofddoek afdoet en hem in zijn lip
bijt als zij hem kust. Steeds als de wind opkomt beweegt de film zich naar die speculatieve ruimte waar
Ceylan aan iets metafysisch wil raken, waar hij steeds
door de zwaartekracht van het bestaan weer teruggetrokken wordt.
THE WILD PEAR TREE

(AHLAT AGACI) TURKIJE /

FRANKRIJK /NOORD-MACEDONIË / BOSNIË EN HERZE
GOVINA / BULGARIJE / ZWEDEN, 2018 | REGIE NURI BILGE
CEYLAN | MET DOGU DEMIRKOL, MURAT CEMCIR,
BENNU YILDIRIMLAR | 188 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 30 MEI 
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SERGEI DVORTSEVOI OVER AYKA
Niet alleen de beweeglijke stijl
van de camera doet aan de films
van de broers Dardenne denken,
Sergei Dvortsevoi schreef ook
eenzelfde uitgebeend script over
menselijkheid, moraal en basale
keuzes. “Het leven bepaalt waar
het heen wil; wij volgen.”
DOOR RONALD ROVERS

De 25-jarige Ayka is net bevallen als ze in Moskou uit
een ziekenhuis ontsnapt. Een week lang probeert ze
aan schuldeisers te ontkomen terwijl ze koste wat
kost verborgen moet houden dat ze net moeder is
geworden. Sergei Dvortsevoi dwingt je als kijker om
vanaf die eerste scène stil te staan bij je neiging om
te veroordelen: is het terecht om deze jonge vrouw
meteen elke sympathie te ontzeggen? Had ze anders
kunnen overleven in het genadeloze kapitalisme van
de Russische hoofdstad? Uit het keiharde steen van
het Russische materialisme kerft Dvortsevoi een piëta
zonder kind: een beeld met compassie voor een jonge
vrouw voor wie het lijden onontkoombaar is.

EEN PIËTA

ZONDER KIND
moedermelk die ervoor zorgt dat ze andere keuzes
moet maken.”
Het onderwerp ‘moederschap’ is dit jaar prominent aanwezig
op het festival. “Ik weet niet waarom. Misschien is het

de tijd om over basale dingen te praten. In Moskou heeft
iedereen het alleen maar over geld, geld, geld. De geur
van geld hangt er overal. In zo’n toestand vergeten mensen soms de belangrijke dingen. De wezenlijke dingen.”
Is het geld of de hoop op een beter leven? “Ik bedoel dat

geld soms al het andere gaat overheersen. Niet alleen
in de maatschappij als geheel. Onder de arme Kirgiezen waar we filmden werd openlijk gesproken over

hoeveel een baby op zou brengen. Mensen hadden geld
nodig. Ze hadden een baby. Nou, dan verkoop je de
baby toch? Geld laat mensen morele grenzen uit het
oog verliezen: aan de bovenkant van de samenleving
met het graaien, maar ook aan de onderkant omdat er
niets is om te graaien.”
Dit verhaal hoor je vaak over Rusland. Hoe kan materialis
me in Rusland zo sterk overheersen? “Door die veel te

snelle overgang naar het kapitalisme. Daardoor zijn
mensen basale waarden uit het oog verloren. Ooit geloofden we in communisme en niet in religie. Nu zeggen mensen religieus te zijn maar ze bidden alleen
maar tot het geld en het goud.” 

‘Onder de arme
Kirgiezen waar
we filmden
werd openlijk
gesproken over
hoeveel een baby
op zou brengen.
Mensen hadden
geld nodig. Ze
hadden een
baby. Nou, dan
verkoop je de
baby toch?’

In Moskou wonen en werken tienduizenden Kirgiezen in de
zelfde barre omstandigheden als Ayka. Was dat de ruggen
graat van het verhaal? “Nee, dit is echt een verhaal over

keuzes en over hoe de natuur zal winnen. Wat je als
mens ook plant. Maakt niet uit wie je bent. Het leven
bepaalt waar het heen wil; wij volgen.”

U benadert die migratiecrisis vanuit een intens moment in
het leven van een vrouw: het moment waarop zij een kind
baart. Dat lijkt mij nogal een uitdaging voor een man. “Dat

was het ook. In essentie is het echter niet alleen een
film over een vrouw die een kind baart, maar een film
over een mens die keuzes maakt. Je kunt zoals dit
personage overal plannen voor maken, want Ayka is
een slimme vrouw, ze kijkt vooruit. Toch laat de
natuur je soms basale regels volgen. Hier is het de

AYKA

Helletocht door de sneeuw
Als een Russisch stiefzusje van Rosetta
ploetert de jonge Kirgizische immigrant
door de koude sneeuw om zichzelf met
moeite staande te houden in het Darden
ne-achtige Ayka van Sergei Dvortsevoi.
Het is verraderlijk makkelijk om Ayka van de
Russische regisseur Sergei Dvortsevoi kapot
te analyseren. De film volgt een stramien dat
in de artfilm inmiddels bekend is: de hoofdpersoon maakt in de opening van de film een
schijnbaar onbegrijpelijke keuze, en vervolgens wordt stukje bij beetje duidelijk
waarom die keuze toch niet zo onbegrijpelijk

is. In dit geval is dat de beslissing van de
jonge Kirgizische immigrant Ayka om vrijwel
direct nadat ze is bevallen van haar eerste
kind uit het raam van een Moskous ziekenhuis te klimmen. Ze springt zo op straat, tot
haar enkels in een diepe laag sneeuw, en laat
haar baby huilend achter.
Ook in zijn vorm verrast Ayka vervolgens
niet. Tenminste, niet voor wie bekend is met
het werk van de broers Dardenne. Het is dat
het Waalse duo geen nieuwe film presenteerde op het filmfestival van Cannes in
2018, waar Ayka in competitie draaide, anders zouden de vergelijkingen niet van de

LEES DE LANGERE VERSIE VAN DIT
INTERVIEW OP

lucht zijn geweest.
Origineel is Ayka dus niet per se, maar
daarmee is de kous niet af. Aangrijpend en
urgent is de film namelijk des te meer. Hedendaags Rusland blijkt zich bij uitstek te lenen voor een Dardenne-achtige insteek, een
tegelijk maatschappelijk geëngageerde en
ultiem intieme filmstijl. Dvortsevoi’s wild
schommelende camera volgt Ayka op de voet
terwijl ze zich door het barre weer worstelt,
van haar slaapplaats bij een huisjesmelker op
één kamer met een handvol lotgenoten, via
de kelder waar ze illegaal kippen staat te
plukken om wat geld bij elkaar te schrapen,
naar enkele andere schuilplaatsen. De
Kazachstaanse hoofdrolspeelster Samal
Yeslyamova, ook al te zien in Dvortsevoi’s
vorige film Tulpan (2008), won voor haar indringende spel in Cannes de prijs voor beste
actrice.

filmkrant.nl

Dat men niet echt zit te wachten op
Dvortsevoi’s hardvochtige beeld van zijn
thuisland, kan opgemaakt worden uit de
lange rits aan coproducerende landen – van
Polen en Kazachstan (dat zich Ayka toeeigende als Oscarinzending) tot aan Frankrijk
en China. Van die perikelen is in de uiteindelijke film niets te merken. Moeiteloos combineert Dvortsevoi de in de loop van zeven
jaar (!) gedraaide beelden tot een schijnbaar
onafgebroken helletocht door de barre
Moskouse winter.
JOOST BROEREN-HUITENGA

AYKA RUSLAND/ DUITSLAND/ POLEN/ KAZACHSTAN/
CHINA/FRANKRIJK, 2018 | REGIE SERGEI DVORTSEVOI
| 100 MINUTEN | MET SAMAL YESLYAMOVA |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 16 MEI, OOK VIA

picl.nl



14

DE FILMKRANT 
#420 MEI 2019

HET NEDERL ANDSE FILMKLIMA AT

GESMOORD AAN DE POORT
In zijn oproep ‘Groter denken, kleiner doen’ constateert Herman
Tjeenk Willink dat de open verhoudingen en gemeenschappelijke
waarden van onze samenleving op het spel staan wanneer het land
wordt gerund als een bedrijf. Die analyse past naadloos op wat er in
de Nederlandse filmwereld speelt. Over het belang van het publieke
debat en beleidsmakers die luisteren naar de professionals op de
DOOR KARIN WOLFS
werkvloer.		
			

Wat is er loos dat Nederlandse filmmakers zo weinig
trots zijn op hun eigen werk? Ruim driekwart beoordeelt de culturele betekenis ervan als onvoldoende
tot gemiddeld. 87 procent vindt de kwaliteit van
Nederlandse speelfilms doorgaans middelmaat. 83,5
procent zegt dat de Nederlandse film internationaal
gezien achterloopt. Dat waren dit voorjaar de belangrijkste uitkomsten van de Filmmakersenquête
die door bijna driehonderd regisseurs, scenaristen en
acteurs anoniem werd ingevuld.
Aangezien vergelijkbare geluiden al jaren in
de wandelgangen van de Nederlandse filmwereld
circuleren, was dat geen grote verrassing. Dat de
eensgezindheid over het gebrek aan kwaliteit zo
groot kon worden, heeft te maken met de heersende
bestuurscultuur in de filmsector, waar in de vele
reacties in de enquête naar werd verwezen. Kort
samengevat: er heerst een angstcultuur waar niets
mag mislukken, te veel partijen bemoeien zich
met de inhoud, makers worden te weinig serieus
genomen, er wordt inbreuk gemaakt op artistieke
autonomie, er is te weinig visie op de wereld, formatdenken leidt tot eenheidsworst en ruimte voor
debat over het filmklimaat – binnen het werkveld,
de politiek en de opleidingen – ontbreekt.
Hoe dit komt, beschrijft Herman Tjeenk Willink
met zoveel woorden in zijn essay ‘Groter denken,
kleiner doen’. Daarin zet de minister van staat en
voormalige vicevoorzitter van de Raad van State uiteen hoe onze democratische rechtstaat door markten rendementsdenken is uitgehold. Hij doelt niet
alleen op politiek Den Haag of de rechterlijke macht,
maar op het functioneren van de samenleving in het
algemeen, op alle instellingen die in de geest van die
orde openbare taken vervullen. Zoals in de filmsector
het Filmfonds (dat subsidie verdeelt) en de Filmacademie (dat onderwijs verzorgt).
Omdat beiden monopolisten zijn op hun specifieke

terrein en doordat bestuurders als managers zijn gaan
opereren, is er een kloof ontstaan tussen degenen
die het beleid maken en de (film)professionals waar
dat beleid betrekking op heeft. De opkomst van het
denken in termen van winst, verlies, consumptie en
output, liet waarden als kwaliteit, rechtvaardigheid,
transparantie, vertrouwen en solidariteit naar de achtergrond verdwijnen. Behoudzucht en op safe spelen
met succesformules kwamen boven vernieuwing en
het nemen van risico te staan; men werd trendvolgend in plaats van trendsettend. Filmmakers kwamen
als uitvoerders in dienst te staan van een geformatteerd systeem in plaats van dat het systeem autonome
filmmakers de vrijheid verschaft hun werk naar eigen
inzicht optimaal vorm te geven.

KRITISCHE GEEST

Hoe Tjeenk Willinks analyse in de filmsector resoneert, bleek bijvoorbeeld bij de totstandkoming van
het nieuwe curriculum voor de Filmacademie dat eind
2020 in gebruik moet worden genomen. De insteek
van het traject dat aan de basis lag van het nieuwe
curriculum, was bedrijfsmatig, gericht op het in
kaart brengen van technische ontwikkelingen, nieuwe businessmodellen en trends waarop zou moeten
worden ingespeeld. Tegen die beperkte insteek had
de sector van meet af aan basale bezwaren: zij was
te sterk gericht op techniek en vluchtige trends, terwijl films maken in essentie draait om creativiteit en
universele, tijdloze persoonlijke capaciteiten. Uit de
feedback van de sector op het eerste discussiestuk
kwam als rode draad naar voren dat ‘onder invloed
van allerlei factoren – omroepen, fondsen, de academies zelf – er een gebrek is aan creatieve autonomie,
authenticiteit, avontuur en sterke universele thema’s
in Nederlandse films.’ De remedie: meer inhoudelijke
scholing (filosofie, sociologie en psychologie werden
genoemd) en veel meer ruimte voor experiment.

Tot een bijstelling van de vooraf bepaalde koers
leidde dat echter niet: de fundamentele problematiek kwam als voetnoot terecht bij de ‘trend’ dat film
zich in steeds meer verschillende verschijningsvormen manifesteert. In de visie die als basis voor het
onderwijsprofiel moest dienen werd er dan ook niet
meer over gerept. Wel werd er gekozen voor een competentiebenadering: gericht op het kunnen zoeken
naar informatie en het bevorderen van wenselijk,
prestatiegericht gedrag in plaats van het opdoen van
inhoudelijke bagage en de ontwikkeling van een persoonlijke visie en kritische geest.

VOEDSELKETEN

Toen op 28 juni 2018 in Eye het concept-opleidingsprofiel ter bekrachtiging werd voorgelegd aan vertegenwoordigers van filmmakersorganisaties, stond
daarin al vermeld dat het die dag was gevalideerd.
Niettemin stond die bijeenkomst in het teken van
de makers, die opnieuw vroegen om het opleiden
van autonome verhalenvertellers centraal te stellen:
kritische geesten met een eigen stem, aangezien het
voorgelegde profiel daar te weinig op inzette. Het
mocht niet baten: “Studenten zijn ook nu al mondig
en eigenwijs”, was het weerwoord. Het voorstel uit de
zaal om vormende vakken als sociologie of filosofie
in de huidige bacheloropleiding op te nemen werd als
onrealiseerbaar naar het masterjaar verwezen. Een
pleidooi om de door het leenstelsel veroorzaakte problematische verjonging van studenten tegen te gaan
(die bij binnenkomst nog niet genoeg geestelijke bagage hebben), stuitte op de vaststelling dat daar geen
oor voor te vinden zou zijn in Den Haag. Hoewel er
met de mond werd beleden dat er oog en oor was voor
de opgeworpen fundamentele problematiek, werden
alle verzoeken daar iets elementairs over in het profiel
op te nemen bij hoog en bij laag van de hand gewezen
onder verwijzing naar de beperkingen van de huidige
onderwijspraktijk.
In plaats van dat het haperende systeem ter discussie werd gesteld, bevestigde het enkel dat systeem
zelf. Om op Tjeenk Willink terug te komen: als degenen die bovenaan de voedselketen staan, dicteren wat
er moet gebeuren, geldt het recht van de sterkste. Dat
leidt tot een verlies van vertrouwen, betrokkenheid en
verantwoordelijkheidszin bij makers (‘er wordt toch
niet geluisterd’), die de legitimiteit van de instituties
(Filmfonds, Filmacademie) in kwestie zelf inmiddels
ondergraaft.
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KNEEDBAAR

Hoewel de kwaliteit van de Filmacademie in de recente Filmmakersenquête niet ter discussie werd
gesteld, werd daarover door de deelnemende makers
wel spontaan de noodklok geluid. Een greep uit de
reacties, die nog eens onderstrepen wat hun vertegenwoordigers steeds aankaarten: ‘Mensen die van
de NFTVA komen, worden nu al tijdens de opleiding
aan de leiband van de omroepen gelegd’, schreef een
scenarist. Regisseurs zijn ‘vakmatig adequaat’, maar
hebben ‘geen eigen signatuur’ en ‘te weinig engagement.’ Een acteur stelt: ‘Aan de typisch Nederlandse
polderfilm is te zien dat de meeste regisseurs meer
uitvoerders zijn dan autonome makers. Helaas!’ Een
scenarist/regisseur vertelt dat hij op de Filmacademie
met de nodige confrontaties te maken kreeg omdat hij
er een ‘andere mening’ op na durfde te houden, wat
‘niet gezellig’ werd gevonden: ‘De poldercultuur vereist eigenlijk makers die conflictvermijdend te werk
willen gaan en graag compromissen sluiten, ook al
zou het bekend verondersteld mogen worden dat dit
niet per se tot betere films leidt. Er is nauwelijks wrijving en dus ontbreekt de inspiratie.’ Op de Filmacademie ligt de nadruk vanaf dag één erg op presteren,
aldus een regisseur: ‘Dit is dodelijk voor de creativiteit.’ Anderen wijzen op het belang van ‘breder oriënSCHAPENHELD

teren’; ‘dieper, langer nadenken’; ‘meer verdiepen’ en
‘alles in dienst stellen van het verhaal, de inhoud’. De
kritische geest zou al worden gesmoord aan de poort,
waar de selectie van studenten meer gericht zou zijn
op kneedbare samenwerkers dan op ‘eigenwijze’, authentieke denkers.
De tactieken die de bestuurscultuur zich eigen
heeft gemaakt om niet naar deze noodkreten te hoeven
luisteren, zijn inmiddels wel bekend. Van het ontkennen van de problematiek tot zeggen dat er al aan wordt
gewerkt of dat makers het beleid niet begrijpen. Gesprekken erover uit de weg gaan of gebruiken voor het
uitventen van het eigen gelijk. Onvolledige informatie
verschaffen over belangrijke besluitvormingsprocedures. Criticasters als relschoppers wegzetten. Verdeelen heerstactieken toepassen in plaats van vertrouwen
en verbondenheid te creëren. Nieuwe regels scheppen
in plaats van ruimte. Pappen en nathouden. ‘Omdat veranderingen altijd worden gezocht binnen de
bestaande kaders, zijn veranderingen cosmetisch en
nooit structureel,’ aldus een filmmaker in de enquête.

LOSMAKEN VAN ONDERWERPING

Hoeveel groter moet de onvrede nog worden voor de
bestuurders er oor voor hebben? Wachten ze tot over
vijf jaar in de volgende enquête honderd procent van

de makers het probleem onderschrijft? Tot ze gele
hesjes dragen of aan de poorten van de Bastille staan
te rammelen? Wat verhindert filmmakers en beleidsmakers om samen op te trekken bij het bedenken van
maatregelen die zoden aan de dijk zetten om zowel
de Filmacademie als de Nederlandse film nu eindelijk
eens van hun brave imago af te helpen? Zolang fundamentele problemen niet worden geadresseerd en
eigenzinnige makers niet door het systeem worden
(h)erkend, zal het resultaat onverminderd braaf blijven.
Dat 92 procent van de Filmacademie-studenten
binnen vijf jaar een baan vindt is een op output gericht resultaat dat in het oude rendementsdenken
past. Zolang die makers de facto te weinig te vertellen
hebben, hebben beroepsgroep en samenleving daar
weinig aan. Hetzelfde geldt voor de bedragen die omgaan in de filmsector: die missen doel als filmmakers
zelf ontevreden zijn over het resultaat.
Acteur Gijs Scholten van Aschat citeerde ter inspiratie op het Filmmakerssymposium de Griekse dichter Konstantin Kavafis:

‘Wie zijn geest verlangt
te sterken, moet zich losmaken van de eerbied en
de onderwerping. Van de
wetten zal hij sommige
in ere houden, maar voor
het merendeel zal hij én
wetten, én gewoontes
overtreden. En van de
algemeen aanvaarde en
niet bevredigende achtbaarheid maakt hij zich los.
Van de genietingen zal hij
veel leren. De vernietigende daad zal hij niet vrezen.
Het halve huis moet worden neergehaald. Zo zal
hij op rechte wijze zich
ontwikkelen tot inzicht.’

Karin Wolfs IS FILMJOURNALIST EN LID VAN
‘FILMMAKERSINITIATIEF 2018’, DAT EEN DEBAT WIL
AANZWENGELEN OVER DE KWALITEIT EN CULTURELE
BETEKENIS VAN DE NEDERLANDSE FILM 
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DRAGGED ACROSS CONCRETE

Carmen Felix schrijft over mainstream,
genre en niche en heeft echt geen zin om
haar mening onder bioscoopstoelen of
loungebanken te steken.

MACHISMO
AMERICANO,
MA AR

IN STIJL

Harde actie van een jonge
Amerikaanse regisseur met stijl.
Dragged Across Concrete, met
Mel Gibson vol gas in chagrijnige
ouwe-ballenmodus, is de derde
film van S. Craig Zahler.

DOOR RONALD ROVERS

Wanneer de film pakweg twintig minuten onderweg
is, worden rechercheurs Brett Ridgeman (Mel Gibson) en Anthony Lurasetti (Vince Vaughn) bij Chief
Lt. Calvert (Don Johnson) geroepen omdat ze een
Spaanstalige verdachte mishandeld hebben. Op zich
niet echt een probleem, maar wel vervelend dat iemand het incident gefilmd heeft en dat het filmpje bij
een lokale nieuwszender is beland. Er ontspint zich
een gesprek.
Calvert: “In het openbaar een racist worden genoemd is net zo erg als in de jaren vijftig van communisme worden beschuldigd. De entertainment
industrie, voorheen bekend als de nieuwsmedia,
heeft blijkbaar klootzakken nodig.”
Lurasetti: “Er is natuurlijk niets hypocriets aan
media die elke mogelijke intolerantie zelf met totale intolerantie behandelen. Ik ben geen racist. Elke
Martin Luther King Day bestel ik expres een paar
dark roast koffies.”
Ridgeman wil alleen weten hoe lang de schorsing gaat
duren maar het is duidelijk dat hij dezelfde ideeën
aanhangt. Sterker nog, het is duidelijk dat hier niet
zozeer de personages maar vooral de acteurs spreken. Vanuit de film bekeken is het een zwak moment.
Niks mis met nihilistische klootzakken in films maar
dit geeft sterk de indruk dat de acteurs even een persoonlijke politieke boodschap komen doen, hoewel ze
altijd kunnen beweren dat het de woorden van de per-

KROCHTEN
VAN NETFLIX

sonages waren. Het is overduidelijk een provocatie.
Als je door dat macho getoeter meteen al genoeg
hebt van S. Craig Zahlers Dragged Across Concrete
dan mis je het werk van een veelbelovende maker.
Het gaat te ver om Zahler de nieuwe Sam Peckinpah
te noemen maar met drie films is de 46-jarige Amerikaan hard op weg om met eenzelfde soort nihilisme
en existentieel geweld als Peckinpah (The Wild Bunch,
Bring Me the Head of Alfredo Garcia) een eigen stijl
voor zichzelf uit te kerven in het actiegenre. Zie ook
Zahlers debuut Bone Tomahawk en het al even barokke Brawl in Cell Block 99.

GEDOEMD

Dragged Across Concrete is stilistisch Zahlers beste
film omdat die heel bewust een stijl kiest die je zelden
ziet in het actiegenre. Elke scène neemt de tijd om
de actie geduldig en nauwkeurig uit te laten rollen
(de film duurt 156 minuten). Het contrast tussen die
aandacht voor detail en de brute geweldsscènes is
fascinerend. Hypnotiserend bijna, omdat die twee
nauwelijks met elkaar te rijmen zijn. Hoe meer aandacht voor detail, hoe meer begrip en identificatie. En
dan toch steeds dat plotselinge keiharde geweld. Alsof
niemand zich ook maar een seconde met een ander
identificeert.
Maar er is ook iets anders wat de films hun eigengereide aura geeft. Het is ook de zelfdestructieve
logica van zowel de personages als de films. Aan het
eind van Bone Tomahawk is iedereen dood. Aan het
eind van Brawl in Cell Block 99 is iedereen dood. Aan
het eind van Dragged Across Concrete is bijna iedereen dood. Dat is het nihilisme. Dit zijn mannen die
weten dat ze de dood zoeken. Ze willen misschien
liever een ander leven maar ze zijn gedoemd ten onder
te gaan.
DRAGGED ACROSS CONCRETE

CANADA/

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE S. CRAIG ZAHLER |
MET MEL GIBSON, VINCE VAUGHN, DON JOHNSON | 156

Netflix is natuurlijk één groot westers broeinest, maar dat wil niet zeggen dat je jezelf comfortabel achteroverleunend in dat broeinest
moet laten zakken alsof je op een kleffe, doorgezeten massagefauteuil op Schiphol zit. Jazeker, 75 procent (dit is een zeer ononderbouwd
percentage dat je maar even van me aan moet
nemen) van de content die op iedereens favoriete streamingboer verschijnt, is van Amerikaanse makers. En jazeker, veel van die content
vreten we op alsof het met roomboter besmeerd, warm restaurantbrood is: gulzig en
ondoordacht. Er is in de Verenigde Staten nou
eenmaal een groot aantal getalenteerde mensen die weten hoe ze luie lamzakken met Netflix-accounts kunnen vermaken.
Maar het kan geen kwaad om jezelf af en toe
te verrassen. Ik heb veel vrienden, ik zal geen
namen noemen, die al stressbulten krijgen als
ze een Netflix-titel zien in een taal die ze níet
machtig zijn geworden door jarenlang Married
with Children te kijken. Zelfs als het om een titel
gaat die uit ‘ons Europa’ komt, voelt het voor
veel mensen als een risico om je daaraan te
wagen. Gewoon, zoals een vriendin van mij –
volkomen logisch – verklaarde, omdat je bij een
Amerikaanse serie of film “toch op een bepaalde
kwaliteit én herkenbaarheid kan rekenen”.
Ik noem die uitspraak van haar ‘volkomen
logisch’ en tegelijk vind ik ’m aanstootgevend
dom. Je ontneemt jezelf als fervente streamer
echt heel veel leuke, goede en soms zelfs onderschatte films, alleen omdat je geen zin hebt in
ondertiteling. Het is natuurlijk sowieso gênant
dat op Netflix de categorie ‘Internationaal’ gelijk
staat aan ‘Niet-Amerikaans’. Het geeft mij een
zuur gevoel. Alsof Amerikaans de status quo is,
terwijl we gewoon in Nederland zijn. Gelukkig
hebben we wel een aparte categorie voor alle
deprimerend homogene Nederlandse romkoms
die elk jaar de wereld ingeblaft worden, maar
dat is weer een heel ander onderwerp.
Er zijn zoveel fijne licht-erotische Spaanse
thrillers, Indiase bodyhorrors en superspannende Franse miniseries over dorpsmoorden die
altijd binnen acht afleveringen opgelost worden, die niet genoeg gezien worden. Ik zag
laatst zelfs bij toeval een hele goede Argentijnse
geestenhorror, toen ik even geen zin had in nóg
een Hollywoodfilm gebaseerd op een klein krantenknipsel maar met de pretentie van een historisch epos. En nou zeg ik je: m’n rechterbeen
vloog twee keer de lucht in. Dat betekent in horror-termen toch minstens drie sterren van mijn
kant.
Al dat internationale moois staat op Netflix
te verstoffen omdat wij ons liever op alle
Engelstalige vehikels storten. Natuurlijk staat
er evenveel troep onder ‘Internationaal’ als in
elke andere Netflix-categorie, maar dat is toch
een beetje Netflix-eigen. Dus even door alle
Turkse komedies over dikke boekhouders met
overmatig schouderhaar heen kijken, La casa de
papel extreem-links laten liggen en vanavond
nog beginnen aan bijvoorbeeld Contratiempo:
de slicke Spaanse thriller die ik dagelijks aanraad aan iedereen die er niet om vroeg.

MINUTEN | DISTRIBUTIE DUTCH FILMWORKS | TE ZIEN
VANAF 2 MEI 

CARMEN FELIX
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VIK TOR VAN DER VALK OVER NOCTURNE

VIKTOR VAN DER VALK

Het cinefiele plezier spat van het
scherm in Nocturne, het knetterende speelfilmdebuut van Viktor
van der Valk. “Als de formule het
uitgangspunt is, kan er nooit iets
authentieks ontstaan.”
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

‘Een zoektocht onder artistieke leiding van Viktor
van der Valk’, zo noemt de film Nocturne zichzelf in
de openingstitels. Het geeft direct de tweestrijd aan
die de film een goed deel van zijn tomeloze energie
geeft: tussen de controle waaraan de term ‘artistieke
leiding’ refereert, en het onzekere van ‘zoektocht’.
Ook filmmaker Alex, de hoofdpersoon van de film (of
misschien de persoon in wiens hoofd de hele film zich
afspeelt) worstelt met datzelfde dilemma.
“Het begon met mijn eigen worsteling”, vertelt Van
der Valk op een Amsterdams terras, op de eerste stralend zonnige dag van de lente. Zijn energie is al even
ongebreideld als die van de film: net als in Nocturne
buitelt in ons gesprek een constante stroom gedachten en verwijzingen over elkaar heen. “Het begon met
mijn vraag hoe ik me in godsnaam moet verhouden
tot die twee realiteiten waarmee ik leef: de ene die
zich voor mijn ogen afspeelt, en de andere die achter
mijn ogen schuilgaat, een realiteit van verbeelding
en film en fantasie. Die twee leken op dat moment in
mijn leven niet met elkaar te rijmen.”

‘ER MOET
EEN ZIEL IN ZIT TEN’
Die dualiteit is in feite waar de hele film uit voortknettert.

“Absoluut, dat en allerlei andere tegenstellingen. Het
gevecht tussen de cultuurindustrie en authentieke
kunst, of de strijd met mijn eigen ego, of de dualiteit
tussen mijn liefde voor film en mijn haat voor film. Op
een gegeven moment ontstond echt een overkill aan
inspiratie en ideeën. Ik heb me enorm verzet tegen
‘het verhaal’, zonder het verhaal ooit echt serieus genomen te hebben. Dat is iets waar je de film op aan kan
vallen, maar ook iets waar je de film om kan bewonderen. En daar ben ik zelf misschien ook nog niet uit.
Mijn interesse zal nooit liggen in alleen maar een verhaal vertellen, film moet altijd iets meer zijn. Maar ik
zie nu wel dat het de moeite waard is om het verhaal
serieus te nemen – om het vervolgens weer los te kunnen laten.”
Hoe serieus moet ik het nemen als je zegt het verhaal nooit
helemaal serieus te hebben genomen? Nocturne heeft mis
schien geen klassieke structuur, maar er is natuurlijk wel
degelijk zoiets als een spanningsboog. “Haha, absoluut.

Daar komt die dualiteit weer om de hoek. Ik kan er niet
omheen, ik ben óók opgegroeid in die cultuurindustrie, iets daarvan zit zó diep in me geworteld. Toen ik
zes was en mijn eerste filmpjes maakte, was dat iets
met pistolen, snap je? Maar ik wil in ieder geval laten
zien dat het gewoon een conventie is, een trucje. Die
formule moet niet het uitgangspunt zijn, want dan kan
er niets authentieks ontstaan. Adorno zei dat, waar in
het animisme de dingen een ziel krijgen, de industriële
beschaving van de ziel een ding heeft gemaakt. Dat is
iets wat ik absoluut wil voorkomen, zowel in mijn
menszijn als in mijn films. Er moet een ziel in zitten.”
De zoektocht van Alex is dus ook je eigen zoektocht. Waar
lag die grens? “Het is grappig: telkens als mensen me

vragen of de film autobiografisch is, heb ik de behoefte
om te zeggen: ‘Nee, dat is niet zo.’ Maar om eerlijk te
zijn is het natuurlijk wél zo. Waarom zou ik mijn ervaringen niet gebruiken, want ik ken ze heel goed. Alles
wat herkenbaar aanvoelt probeer ik te grijpen en te gebruiken.”
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‘Mijn interesse
zal nooit liggen in
alleen maar een
verhaal vertellen,
film moet altijd
iets meer zijn.
Maar ik zie nu wel
dat het de moeite
waard is om het
verhaal serieus
te nemen – om
het vervolgens
weer los te
kunnen laten’

Je gebruikte eerder het woord ‘verbeelding’. Dat omvat
eigenlijk twee dingen: verbeelding als in fantasie, maar ook
ver-beelding, het tot beeld maken van die fantasie.

“En er is nóg iets: buiten de verbeelding als fantasievorm is het ook het vermogen om als toeschouwer zelf
aan de haal te gaan met wat je ziet. Dat is iets waar ik
graag een beroep op doe. Omdat ik het publiek serieus
wil nemen – ik geloof in jullie ziel. Ik hoop dat ik uit
nodig tot een dialoog, en tot een vólgende verbeelding, dat is voor mij eigenlijk het meest interessant.”
Zoals je zelf ook eerst toeschouwer was van Godard, en Fel
lini, en al die andere makers naar wiens beelden je in Noc
turne zo scheutig verwijst. “Het is niet dat al die verwij-

zingen in de film zitten enkel óm te verwijzen. Ik heb
geprobeerd zo eerlijk mogelijk mijn binnenste te verfilmen, en dat bestaat nu eenmaal uit heel veel filmverwijzingen. Voor mij is het vanzelfsprekend dat je
als filmmaker probeert te bestuderen wat je vak precies is. Daar hoort bij dat je terugkijkt naar het verleden, naar waarom die meesters de tijd hebben overleefd. Ik wil absoluut niet prediken dat vroeger alles
beter was – er was toen óók een hoop shit, en er worden nu ook hele mooie dingen gemaakt. Maar misschien is er in wat er ooit is geweest wel iets heel
unieks verloren gegaan.”

En als we het omdraaien – waarvan zeggen we over dertig
jaar: ‘Dat is typisch Viktor van der Valk’? “Dat vind ik heel

moeilijk om te zeggen over mezelf. Maar ik kan wel
zeggen waar ik trots op ben in mijn films, en dat is een
zekere muzikaliteit. Daar toets ik scènes ook echt op.
Dat zit in het spel van de acteurs, in de decoupage, in
de opeenstapeling van scènes, het ritme in de film. Ik
hoop dat die muzikaliteit iets is dat ik door blijf ontwikkelen en meeneem naar mijn volgende films. Ik
heb nog een heel lange weg te gaan, laat dat vooropstaan, maar ik wil me op een gegeven moment wel meten met die grootheden. Dat klinkt arroganter dan ik

NOCTURNE

Rechtsaf bij Het Gebaande Pad
Een nocturne is een op de nachtelijke sfeer
geïnspireerd muziekstuk. Viktor van der
Valks debuutfilm Nocturne laat zich prima
bekijken en beluisteren als een nachtelijke,
speelse filmcompositie, visueel dynamisch
en vrolijkstemmend.
Nocturne, goede titel voor een film die zich
niet alleen ’s nachts afspeelt, maar ook de
sfeer van een associatieve droom ademt.
Nou ja, droom, eerder een nachtmerrie,
want Nocturne doet denken aan het genre
van de film noir. Maar dan wel op een speelse
manier, want de film gaat vrolijk aan de haal
met het genre. Het draait in Nocturne niet
om een messcherpe thrillerplot, maar om de
angst en spanning in het hoofd van de jonge
filmmaker Alex, die in een lange nacht op een
filmset dreigt te bezwijken aan de druk van

producenten en zijn directe omgeving. Zijn
geliefde gaat er vandoor en acteurs willen
eindelijk wel eens duidelijkheid over hun rol.
Het doet misschien een beklemmend psychodrama over een filmmaker in crisis vermoeden, maar debuterend regisseur Viktor
van der Valk heeft het origineler aangepakt:
Nocturne is meer vroege Godard dan conventionele karakterstudie. Dat blijkt meteen
al in het begin van de film uit de typische
Godardtypografie. Een voice-over kondigt
quasi-plechtig de ontstaansgeschiedenis
van de film aan, die is voortgekomen ‘uit
naam van de liefde voor de zoektocht naar
een film’.
Terwijl de voice-over, begeleid door de
dramatische muziek van Schuberts Onvoltooide, doorratelt over ‘de poging om de
geest in beweging te filmen’, zien we op het

het bedoel, maar dat is wel het doel: om uiteindelijk in
ieder geval één keer in mijn leven dat niveau aan te
tikken.”
Mis je die ambitie in de Nederlandse filmwereld?

“Zo streng wil ik niet zijn, ik ben er niet op uit om over
anderen te oordelen. Maar ik las net dat er nu ook een
manifest is geschreven door de cameramensen, en het
is heel goed dat die discussie wordt gevoerd. De verzakelijking van de geest proef ik overal, we zijn met zijn
allen onderdeel geworden van die cultuurindustrie –
het Filmfonds en de productiehuizen, maar ook ikzelf.
Als wij al zo zakelijk omgaan met onze kunst, hoe kan
er dan nog enige spontaniteit ontstaan? Ik wil die kaders opengooien, die verantwoordelijkheid leg ik mezelf als maker op, en ik heb het gevoel dat meer mensen om me heen daarmee bezig zijn.”
Ik heb inderdaad ook het gevoel dat er iets in de lucht
hangt. Als ik Nocturne naast de recente films van bijvoor
beeld Ena Sendijarevic, Guido Hendrikx, Rosanne Pel en
Morgan Knibbe leg, zie ik een groep makers die op een ver
gelijkbare cinefiele en strijdbare manier naar de wereld kij
ken. Voel je zelf een verwantschap? “Zeker, veel van hen

ken ik ook goed. Wij vragen ons soms ook wel af: hoe
kunnen we daar iets mee? Als je naar die beroemde
filmbewegingen kijkt, van Dogma tot de Nouvelle Vague en de Roemeense new wave, die komen nooit vanuit één individu. Het zijn meerdere makers bij elkaar
met eenzelfde manier van denken, die tegen iets aan
zijn gaan schoppen of samen een andere bril op hebben gezet. Dat inspireert me.”

Dus dan is de vraag: waar zet deze Nederlandse golf zich te
gen af? Wat is de gemene deler? Of is het onze taak als cri
tici om daarover na te denken? “Dan kom ik weer terug

bij Adorno. Die zei ook dat kunstenaars en critici niet
zonder elkaar kunnen. Alleen samen kunnen ze de wereld áchter de films zien.” 

doek in Godardstijl woorden als Theatraal,
Brechtiaans, Tragisch, Talig, Muzikaal en
Ambitieus geprojecteerd. De speelse opening zet de toon van de film, waarin Van der
Valk net als Godard met filmclichés speelt.
Er is een pistool en een moord, maar geen
hechte plot. Bij Alex beginnen werkelijkheid
en film door elkaar te lopen, zodat de kijker
soms niet weet of hij naar een filmscène kijkt
of zich in Alex’ getroebleerde hoofd bevindt.
Debuterend speelfilmregisseur Viktor van
der Valk kent zijn klassiekers. Bijzonder,
want dat is bij jonge filmmakers, Van der
Valk is 31, lang niet altijd vanzelfsprekend.
Niet alleen daarmee is Van der Valk een buitenbeentje, maar ook met zijn compromisloze opstelling. Achter de speelsheid levert
Nocturne kritiek op de filmindustrie, waarin
films niet meer dan consumptieartikelen
zijn. Dat Alex in de problemen komt doordat
hij geen commerciële maar artistieke drijfveren heeft (“De kunst kent geen compromissen”) is iets wat Van der Valk ongetwijfeld uit ervaring kent. Ook Alex’ obsessie
met film, die zo absoluut is dat zijn geliefde

het bij hem voor gezien houdt, lijkt autobiografisch geïnspireerd. Alex moet leren dat er
meer is dan een leven achter een filmcamera
of monitor. In de wat omslachtige formulering van hemzelf: “Ik gaf de wereld vóór de
ogen op om enkel mijn rol te spelen áchter de
ogen.”
Een filmmaker in crisis is geen origineel
gegeven, maar Van der Valk, die vijf jaar geleden imponeerde met zijn speels-filosofische afstudeerfilm Onno, de onwetende,
heeft er met het visueel dynamische Nocturne een vrolijkstemmende film over gemaakt. En altijd fijn als een Nederlandse
filmmaker niet de in Nocturne genoemde
straten De Middenweg en Het Gebaande Pad
bewandelt.
JOS VAN DER BURG

NOCTURNE

NEDERLAND, 2019 | REGIE VIKTOR VAN

DER VALK | MET VINCENT VAN DER VALK, REINOUT
SCHOLTEN VAN ASCHAT, SIMONE VAN BENNEKOM,
TOM DE WISPELAERE | 80 MINUTEN | DISTRIBUTIE
GUSTO ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 9 MEI, OOK
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MEET THE ARCHIVE IN EYE
‘Ontdek verborgen schatten uit de collectie’, zo
kondigt Eye haar jaarlijkse collectiedag zelf aan.
Onder de noemer Meet the Archive wordt getoond
waar de collectiespecialisten van het filmmuseum
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
zoal mee bezig zijn geweest.

LEVENDE FILM

Een archief komt pas tot leven als het gebruikt wordt
en dingen daadwerkelijk te zien zijn. Op de jaarlijkse
Collectiedag, dit jaar onder de noemer Meet the Archive, toont filmmuseum Eye de ontwikkelingen rond
haar archief. Daarbij worden nieuwe ontdekkingen
getoond, zoals dit jaar een aantal korte komische Pathé Frères-films uit 1901 en 1902, verkregen uit een
particuliere schenking.
Eye stimuleert daarnaast het hergebruik van haar
collectie. Dat kan in beeldende-kunstinstallaties maar
ook in documentaires en tv-programma’s als Andere
tijden. Tijdens Meet the Archive worden als casestudie
bijvoorbeeld fragmenten uit de documentaire Ze noemen me Baboe (Sandra Beerends, 2019) vertoond, die
gebruikmaakt van amateur-smalfilms uit de deelcollectie Nederlands-Indië die Eye beheert. Op deze pagina’s worden enkele andere projecten, aanwinsten en
vondsten uitgelicht die op de dag worden vertoond.
Het Meet the Archive-programma vormt de aftrap
van de driedaagse internationale conferentie Sisters,
die begint met de vertoning van de nieuwe restauratie van Filibus (1915), van muziek voorzien door
Roosbeef. Sisters is de tiende ‘Women and the Silent
Screen’-bijeenkomst, een tweejaarlijks gehouden
conferentie die zich toespitst op de aanwezigheid van
vrouwen in de vroege filmindustrie, van actrices en
regisseurs tot stuntvrouwen en andere medewerkers
achter de schermen.

EXPO 70

PAL-PARELTJES

MEET THE ARCHIVE VINDT PLAATS OP 25 MEI
IN EYE, AMSTERDAM | VOOR MEER INFORMATIE:

eyefilm.nl



Voordat de Hongaar George Pal (19081980) naar Amerika trok, maakte hij
een aantal opdrachtfilms in Nederland.
Tussen 1934 en 1940 stond hij aan het
hoofd van een professionele animatiestudio in Eindhoven, waar meerdere
medewerkers aan teken- en poppenfilms werkten. Tussen de geavanceerde
stop-motion poppenanimatiefilms, de
zogenaamde Puppetoons, zitten veel
pareltjes, vooral de fraaie reclamefilmpjes die Pal voor Philips maakte. Het
programma tijdens Meet the Archive
opent met Tooveratlas (1935), een reclame voor de radio’s van Philips. Ook
is de tekenfilm Vriend in nood (1940) te
zien, gemaakt in oogstrelend Technicolor.

Bijna vijftig jaar geleden vond de wereldtentoonstelling in het Japanse Osaka plaats. Het Nederlandse paviljoen
met toefjes rood, wit en blauw, ontworpen door Carel Weeber, bood onderdak
aan een imposante ‘totaalervaring’, bedacht door Jan Vrijman en gefilmd door
Frans Weisz. Op vijftien verschillende
filmschermen in diverse formaten en
op acht diaschermen was op meerdere
verdiepingen van het gebouw een multimediashow te zien. Eye en collega-archief Beeld en Geluid zijn bezig deze te
reconstrueren en laten als voorproefje
de tien minuten durende meerschermenfilm van Weisz zien. Het is een
indrukwekkende audiovisuele ervaring,
met veel Holland-promotie: KLM,
Heineken, de NS, molens en de kaasmarkt, maar ook een stel dat de liefde
bedrijft in een weiland en beelden van
protesten. Ook het circuit van Zandvoort komt voorbij, dat prins Bernhard
junior anno 2019 weer zo graag open
wil hebben. Zijn opa opende in 1970 het
Nederlandse paviljoen.
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GESCHIEDENIS

SCHWARZENEGGER
& SEX PISTOLS

GROOTSE GROOTBEELDEN

Liefhebbers van 70mm en Imax komen aan hun trekken in het onderdeel ‘De Imax van 120 jaar geleden’.
Want al in 1899 maakte de Britse tak
van het Amerikaanse Mutoscope &
Biograph fascinerende films op het
68mm-grootbeeldformaat. Met een
zware Biograph-camera werden allerlei opnames gemaakt, variërend van
kluchten en bezienswaardigheden tot
hoogwaardigheidsbekleders en koningin Victoria en Wilhelmina. Ook
maakte Mutoscope & Biograph prachtige ‘phantom rides’, met de camera
voorop een trein. Eye heeft ongeveer
tweehonderd van deze unieke films in
de collectie. Twee conservatoren vertellen over het restauratieproces, en
een selectie films wordt vertoond met
pianobegeleiding van Stephen Horne,
voormalig huispianist van het British
Film Institute.

JAPANSE FILMAFFICHES

Onder de bijna 52.000 filmaffiches in
de Eye-collectie zitten bekende, zoals
de beroemde poster van Fritz Langs
Metropolis, maar ook onbekende pareltjes uit het Oostblok. De laatste jaren
verkrijgt Eye via ruil van dubbele exemplaren affiches uit bijvoorbeeld Polen
en Japan. Van de 335 recent verkregen
Japanse affiches laat Soeluh van den
Berg, hoofd filmgerelateerde collecties, er in een kort filmpje 61 zien. Het
betreft filmposters van films, maar ook
Japanse affiches van Westerse films.
Een boeiende deelcollectie die naar
meer smaakt.

De Nederlandse kunstenares Babeth M.
VanLoo (1948) studeerde midden jaren zeventig aan het San Francisco Art
Institute. In Amerika en elders maakte
zij in die jaren (maar ook later) films
en installaties over dichters, schrijvers
en kunstenaars, zoals haar leermeester Joseph Beuys en Andy Warhol. Een
van haar projecten was een installatie
met Arnold Schwarzenegger, indertijd
alleen nog bekend als bodybuilder, in
de pose van Rodins standbeeld De denker. Die uit drie schermen bestaande
installatie is verloren gegaan, maar
het 16mm-beeldmateriaal dat VanLoo
draaide van Schwarzenegger, inclusief
een interview, is bewaard gebleven.
VanLoo presenteert nu een nieuw werk,
gebaseerd op dat veertig jaar oude, onbewerkte materiaal. VanLoo werkte ook
voor punkbladen als Search & Destroy
en filmde het laatste concert van de Sex
Pistols met bassist Sid Vicious, voordat
die in 1979 stierf aan een overdosis.
Tijdens Meet the Archive vindt de première plaats van Berlin Wall and the
Sex Pistols, de digitale reconstructie
en blow-up van het lekker korrelige
Sper8-materiaal dat VanLoo schoot
op het poppodium Winterland in San
Francisco.

DWAZE ZIELEN

In 2017 vond Eye een aantal snippers
terug van de verloren gewaande zesdelige ‘serial’ Âmes de fous (1918) van de
Franse avant-gardistische filmmaakster Germaine Dulac. De Cinémathèque française beschikte nog over de
‘ciné-roman’ die werd gemaakt van
deze serie, een roman in beelden. Dat
maakte niet alleen identificatie mogelijk, maar ook een nieuwe manier van
vertonen: de overgebleven fragmenten
worden begeleid door voorgelezen
passages uit de ciné-roman, aangevuld met stills. Zo wordt Dulacs serie
honderd jaar later een performance en
komt de filmgeschiedenis opnieuw tot
leven. 
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CHRISTO: WALKING ON WATER
EN THE MAN WHO STOLE BANKSY

WE WILLEN MEER ZIEN

DAN DE GROMMENDE KUNSTENA AR
De kunstdocumentaire is in opmars, maar veel
films in die aanzwellende stroom zeggen niets
wezenlijks over hun onderwerp. Een geslaagde
kunstdocumentaire moet verder gaan dan de
camera richten op de ploeterende kunstenaar, en
DOOR EDO DIJKSTERHUIS
zelf een beetje kunst zijn.
CHRISTO: WALKING ON WATER

Christo is een lichtontvlambare mopperkont met wie
het vreselijk werken is. Toch doen velen dat graag. Ze
gaan tot het gaatje om de plannen te verwezenlijken
van de kunstenaar die beroemd werd met het inpakken van de Duitse Reichstag, de kust van Australië en
eilanden in de buurt van Miami. Dat blijkt uit Christo:
Walking on Water.
In deze documentaire volgt de Bulgaarse regisseur
Andrei Paounov zijn landgenoot als die goudgele
wandelpaden aanlegt over het Noord-Italiaanse Iseomeer. We zien de kunstenaar in zijn Parijse atelier
schetsen maken voor The Floating Piers, zoals het
project heet. Christo snauwt en gromt als zijn medewerkers niet een-twee-drie het gewenste materiaal
leveren en vervloekt de computers waar hij niet mee
overweg kan. Ook op locatie gaat het sputteren en
stampvoeten door, nu vooral veroorzaakt door onvoorspelbaar weer en lokale bureaucraten die het
werk bemoeilijken.
Deel van de fascinatie voor Christo’s werk zit in
de omvang en de tijdelijkheid ervan. Zijn inpakkunst
is megalomaan maar tegelijkertijd flinterdun – het is
een huid die het landschap ingrijpend verandert maar
die zelf ook weer verdwijnt. Er zit iets fundamenteel
nutteloos in al die arbeid die nodig is om duizenden
meters stof aan te brengen – en weer te verwijderen.
Het is die arbeid waar Christo: Walking on Water
zich op richt. De film brengt de logistieke achterkant
van het kunstbedrijf in beeld en laat en passant ‘de
mens achter de kunstenaar’ zien. Waar het echter aan

ontbreekt is het idee achter de kunst zelf. Paounov is
zo gespitst op het wie en hoe dat hij vergeet te vragen
naar het waarom en waartoe. Er wordt geen enkele
poging gedaan The Floating Piers in de context van
Christo’s een halve eeuw omspannende oeuvre te
plaatsen. Er wordt hem niet gevraagd naar zijn motivatie. Er zijn zelfs geen experts die als talking heads of
voice-over een kader scheppen.
Het dichtst bij enige vorm van inhoudelijke verdieping komt Christo als hij tijdens een persconferentie
dreigt het hele project stil te leggen als de lokale overheden niet snel optreden tegen de ongecontroleerde
toestroom van bezoekers. “Het gaat om het scherper
ervaren van de ruimte en de elementen”, stelt hij.
Maar veel meer wordt niet geboden. En de camera
weet de goudkleurige paden onvoldoende in beeld te
brengen om ze echt te beleven en mogelijke betekenissen uit het werk zelf te destilleren.

PLOT IS PLAT

Christo: Walking on Water is onderdeel van een
recent aanzwellende stroom van kunstdocumentaires. Dat al die filmmakers hun aandacht richten op
kunstenaars en hun werk is ergens wel te begrijpen.
Goede kunst prikkelt op een dwingende manier en
zet aan tot nadenken, speculeren, voortborduren,
ageren, twijfelen. Een dankbaar onderwerp dus. Maar
veel regisseurs blijven, net als Paounov, steken in een
vorm van veredelde verslaglegging waarbij ouderwets
wordt vastgehouden aan iets wat op een plot lijkt.

In Het oneindige zoeken (2018) is dat het levensverhaal van tekenaar M.C. Escher. Aan de hand van zijn
brieven en dagboekfragmenten worden we door zijn
leven geloodst. Alsof zijn grensoverschrijdende verhuizingen, kennismaking met exotische culturen en
interactie met specifieke personen de sleutel bieden
tot een beter begrip van zijn kunst. Maar de biografische aanpak werkt niet. We komen te weten waar
Escher bepaalde invloeden opdeed maar niet waarom
juist deze hun sporen achterlieten in zijn werk, dat
geometrische zoekplaatjes koppelt aan pseudomythologie. Met het animeren van Eschers tekeningen proberen de documentairemakers de kunst
invoelbaar te maken maar die toevoeging heeft de
platheid van een koffiemok in een museumwinkel.

WHODUNNIT

In plaats van het complete kunstenaarsleven van
Armando te willen vangen, richten de makers van
Het voorval (2018) zich op een biografisch detail:
een jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een
Duitse soldaat doodsteekt nadat hij in het nachtelijk
bos is aangehouden. Het incident komt meerdere
malen terug in het literaire werk van Armando, wiens
schilder- en beeldhouwkunst ook bol staat van de
oorlogssymboliek. De makers van de documentaire
willen bewijzen dat Armando zelf de jongen in kwestie was. Daarmee reduceren ze iedere ambitie tot
kunstduiding die ze bij aanvang misschien hadden,
tot het niveau van een whodunnit. De film eindigt als
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een leeglopende ballon als Armando stug zijn mond
houdt. Het is overigens zeer de vraag of een onthulling ook maar iets zinnigs had toegevoegd aan ons
begrip van zijn kunst.
De human-interest-invalshoek levert in het geval
van kunstdocumentaires doorgaans geen meerwaarde op. Wie wel eens een kunstenaarsbiografie
leest, weet dat de interessantste kunstenaars vaak
doodsaaie levens leiden. Kunst maken is taai en vergt
eindeloos denken, kijken, een kleine handeling, weer
denken, kijken en die handeling weer ongedaan maken. De betekenis en impact van kunst speelt zich af
op een ander niveau dan leven en maken. Wie dat wil
laten zien, moet zijn camera richten op iets anders
dan de ploeterende kunstenaar.

DUBBELE MOORD

Kunstdocumentaires zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met kunstkritiek. Alleen een beschrijving is
niet genoeg, er moet ook analyse inzitten, duiding en
een oordeel. En dat geldt voor kunstdocumentaires
misschien nog wel sterker dan voor geschreven recensies. Een tekstuele beschrijving bevat vaak een inherent waardeoordeel, puur door de keuze van woorden. In de vertaling van beeld naar taal wordt er automatisch iets toegevoegd. Maar film ligt dichter bij de
beeldende kunst, put uit dezelfde visuele traditie als
de schilderkunst, en moet dus meer doen om voorbij
een een-op-eenconversie te komen. Om boven de
vertaling van beeld naar beeld uit te komen is een bepaalde mate van verbeelding nodig.
Dat betekent niet dat kunstdocumentaires meteen
tot het domein van de fictie zijn veroordeeld. De onvolprezen serie Hollandse meesters in de 21ste eeuw,
gratis online te zien, heeft een aanpak die journalistiek kan worden genoemd. De wisselende regisseurs
hanteren verschillende stijlen maar de kunstenaarsportretten bevatten iedere keer ruwweg dezelfde ingrediënten: uitspraken van de kunstenaar, beelden
uit het atelier, de omgeving of onderwerpen waar de
kunstenaar door is geïnspireerd en muziek voor de
sfeer. Na een kwartier heb je echt het idee iets beter te
begrijpen waarom een bepaald werk is gemaakt en in
ieder geval uit welke koker het komt.
Beter nog is het als een kunstdocumentaire dieper
graaft en de maker niet alleen reageert op zijn onderwerp maar zelf zijn invalshoek en aanpak bepaalt. Een
dergelijke autonomie wordt in The End of Fear (2018)
aan de dag gelegd door Barbara Visser, niet toevallig
zelf beeldend kunstenaar. Het onderwerp van de film is
de misdadig slechte restauratie van Barnett Newmans
wereldberoemde schilderij Who’s Afraid of Red, Yellow
and Blue nadat het door een vandaal is bewerkt met
een mes. Een dubbele moord, noemt Visser het. Die
woordkeuze lijkt weer een plotmatige aanpak in te luiden, maar doet dat niet. Het is juist de opmaat voor
vragen die voorbij de nieuwsfeiten gaan, voorbij ook
van wat er in beeld wordt gebracht. Wat maakt een

THE MAN WHO STOLE BANKSY

kunstwerk authentiek en op welk moment houdt het op
zichzelf te zijn? Waar zit de kracht van Newmans kleurvlakken nou precies in? En is die kracht te reproduceren?

DE EZEL VAN BANKSY

Goede kunstdocumentaires hoeven zich overigens
niet te beperken tot werken en kunstenaars uit de
geaccepteerde canon. Dat bewijst The Man Who Stole
Banksy. In zijn net uitgebrachte documentaire vestigt
Marco Proserpio de aandacht op het werk van Banksy.
Meer precies: op de muurschilderingen die de Britse
street artist in 2007 op de afscheidingsmuur in Bethlehem zette. Een breed contingent graffitikunstenaars
volgde zijn voorbeeld en hun werk wordt gezien als
steun voor de Palestijnse zaak. De lokale bevolking
voelde zich echter beledigd door Banksy’s afbeelding
van een Israëlische soldaat die de identiteitspapieren
van een ezel inspecteert.
Het verhaal wordt verteld in hoog tempo, met
passende beats en het donkerbruine stemgeluid van
Iggy Pop op de geluidsband. Na een sprong van een
paar jaar verschuift het perspectief naar een lokale taxichauffeur die een bevriend zakenman op het
kunstwerk attendeert. De Banksy wordt uit de muur
gehakt en naar de veiling gebracht. En vanaf dat moment struikelen de interessante, uiterst relevante
vragen over elkaar heen. Want is street art niet per
definitie tijdelijk en primair bedoeld voor de straat?
En is het niet een typisch staaltje neokolonialisme
om ze naar het Westen te verschepen? Of moeten de
muurschilderingen worden beschermd en geconserveerd, vergelijkbaar met archeologische vondsten

in oorlogsgebieden? Maar hoe is het werk ook in de
toekomst nog te authentiseren – zeker aangezien de
anoniem opererende Banksy dat niet kan of zal doen?
En wat betekent dat voor de waarde, zowel monetair
als kunsthistorisch?
The Man Who Stole Banksy is niet de eerste documentaire met ’s werelds beroemdste graffitikunstenaar in de hoofdrol. Exit Through the Gift Shop
(2010) is gebaseerd op het beeldmateriaal dat werd
geschoten door een Franse fan en wannabe maar later
door Banksy zelf werd gemonteerd tot een film over
de plotselinge roem van zijn epigoon. De kritiek op de
door hypes gedreven kunstmarkt ligt er dik bovenop.
Na de première van Exit Through the Gift Shop suggereerden meerdere critici dat we hier te maken hadden
met een hoax. Het zou een mockumentary zijn, passend
in het oeuvre van de kunstenaar die in oktober vorig
jaar nog een miljoenenschilderij door de papierversnipperaar haalde tijdens een veiling. Maar misschien
is het juist een geslaagde kunstdocumentaire omdat hij
meer kunst is dan conventionele documentaire. De film
vertelt immers meer dan één verhaal, is ambigu van betekenis en roept meer vragen op dan antwoorden. Daarmee raak je wel zo’n beetje aan de kern van kunst.
CHRISTO: WALKING ON WATER

VERENIGDE

STATEN/ITALIË, 2018 | REGIE ANDREI PAOUNOV | 100
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA DELICATESSEN | TE
ZIEN VANAF 23 MEI, OOK VIA

picl.nl
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Hoe ver wil je gaan om
de top te bereiken? In
het semi-autobiografische Coureur
verbeeldt de Vlaamse
regisseur Kenneth
Mercken de duistere
aantrekkingskracht van
de wielersport als een
bedwelmende trip:
“Het klinkt zot, maar
wielrennen is extreem
verslavend.”
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‘De film gaat over
iemand die op
zoek gaat naar
zijn eigen grenzen
en identiteit, die
rebelleert tegen
zijn vader en die
ook letterlijk en
figuurlijk die
afstand zoekt.
Alleen vindt hij
die niet. Zijn
vader blijft als
een schaduw
boven hem
hangen’

DOOR HUGO EMMERZAEL

KENNETH MERCKEN

KENNETH MERCKEN OVER COUREUR

‘IK MOEST STERK ZIJN,
EN MACHO EN KRACHTIG’
Laten we vooropstellen: dit is geen gesprek over
wielrennen, maar juist een interview over hoe je de
wereld van de wielersport in beeld kan brengen.
Vlaams regisseur Kenneth Mercken heeft lang
geworsteld met dat proces, want hij is een product van
deze wielerwereld. Hoe neem je als filmmaker dan de
juiste afstand?
Merckens vader was een talentvol amateurrenner die
net niet doorbrak. Een piepjonge Kenneth moest zijn
droom dus waarmaken. Met zijn semi-autobiografische
debuutfilm Coureur verbeeldt hij de vastberaden koers
naar de top van Felix (Niels Willaerts), die uiteindelijk
net niet wordt bereikt door te hoge verwachtingen, een
haperend lichaam en schimmige omstandigheden die
horen bij de rennerswereld. “Op een bepaald moment
werd alles mij ook te veel”, vertelt Mercken tijdens het
filmfestival van Rotterdam in bioscoop KINO. “Tijdens
een autorit op weg naar mijn teamhuis besloot ik te

stoppen en de filmschool te gaan doen.”

Hoe uitte zich dat? “Toen hij besefte dat ik verder kwam

De film geeft een heel ander beeld van wielrennen dan het
vogelperspectief dat we meestal zien bij tv-uitzendingen
van de Tour de France. Hoe ziet u de wielersport? “Ik ben

In de film wordt dat behoorlijk intens verbeeld. “Daarin is

opgegroeid met de wedstrijden die mijn vader reed.
Die wereld was het wilde westen. Het speelde zich af
in de kleine dorpen van Wallonië. Daar werd rennen er
met de paplepel ingegoten, maar zag ik ook het geweld
en alcoholgebruik. Het was gevaarlijk, maar ook opwindend. Ik heb het donkere daarvan altijd gezien. Dat
maakte de sport zo spannend voor mij.”

Uiteindelijk trad u in de voetsporen van uw vader. Die span
ning tussen vader en zoon is in Coureur belangrijker dan het
wielrennen. Waarom? “Hoofdpersonage Felix moet de

droom van zijn vader waarmaken. Dat was ook wat ik
voor mijn vader moest doen.”

in die sport dan hij, bespeurde ik op bepaalde momenten jaloezie.”

het intenser ja, haast vadermoord! Voor mij was het
meer een broederstrijd. Ik moest sterk zijn, en macho
en krachtig. Ik mocht niet zwak zijn. En dan kom je in
een soort spiraal terecht. Je wilt sterker zijn, maar dat
lukt niet, en dan doe je nog harder je best.”

Dat onafgebroken vallen en opstaan is ook waar Coureur
over gaat. Heeft u dat zelf ook zo ervaren? “Ja, en daar ga

je volledig in mee. Het is spannend en opwindend. Het
klinkt zot, maar wielrennen is extreem verslavend. Je
verliest de nodige afstand, je relativeringsvermogen.
Het is 24 uur per dag slapen, eten, trainen. Alleen
maar wielrennen.”
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Die tunnelvisie hebben sommige regisseurs ook.

“Maar als filmmaker moet je afstand bewaren. Daar
heb ik enorm mee geworsteld.”
Door de autobiografische lading van Coureur? “Er is veel
tijd voor nodig geweest om die afstand te vinden. Ik heb
veel scenariolabs gedaan, onder andere in Turijn en bij
Binger in Amsterdam. Op een bepaald moment zei een
mentor: ‘Je praat weer over Kenneth, niet over Felix.’ In
een eerste versie heette het hoofdpersonage ook nog
Kenneth. Het was dus zeer anekdotisch.”
Wat moest u kwijt over dit verleden? “Voor mij is het be-

langrijk dat je als kijker ervaart hoe het is om in het
hoofd van een wielrenner te zitten. Het is een tunnelvi-

sie waar je niet meer uit raakt, waarvan je geen afstand
meer kan nemen. Daarom moest de film voelen als een
trip, waarin je fragmenten ziet van wat er zich achter de
gesloten deuren afspeelt.”
Daar komt het chemische component van wielrennen –
hormonen, doping en andere drugs – om de hoek kijken.

“Op een gegeven moment wordt dat allemaal zo banaal.
Het is een hellend vlak. Ik herinner me dat ik als twaalfjarige geen vitaminen wilde slikken. Ik was daar principieel tegen. Toen ik begon met magnesium inspuiten
moest ik het echter zelf doen, want je kan niet om de
dag naar de dokter. Dat was een heftig moment. De
eerste keer dat ik iets inspoot voelde ik dat ik een stap
had gezet, waarna ik niet meer terug kon. Je voelt: ik
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heb iets gedaan en ik fiets gelijk harder.”
Je gaat een grens over. “En dat geeft euforie. De film
gaat over iemand die op zoek gaat naar zijn eigen
grenzen en identiteit, die rebelleert tegen zijn vader en
die ook letterlijk en figuurlijk die afstand zoekt. Alleen
vindt hij die niet. Zijn vader blijft als een schaduw boven hem hangen. Hij wordt ook zoals zijn vader: hij
wordt door hem geïnfecteerd.”
Een product van zijn omgeving. “Bloed kruipt waar het

niet gaan kan. Dat merk ik nu nog. Het blijft er nog inzitten. Mijn vader is heel trots dat ik deze film heb gemaakt, maar hij zal nog altijd trotser zijn als ik een
wedstrijd rij.” 

COUREUR

Het schrikbewind van de
wielerploeg
Geen betere sport voor het breed uitmeten
van tragiek dan de wielersport. In Coureur
belandt een jonge, talentvolle wielrenner in
de ranzige wereld van doping, ploertige
ploegbazen en matennaaiers.
Fijn, zo’n vader. Mathieu Vereecke is als
amateurwielrenner (denk rondjes om de
kerk) nooit doorgebroken en projecteert zijn
frustratie en vooral tomeloze ambitie op zijn
zoon Felix. Waar hij faalde, zal zijn zoon slagen. Wie wel eens een film over een vader-zoonrelatie heeft gezien, kan raden hoe
dit afloopt.
De verhouding tussen Felix en zijn vader
is de kern van Coureur, dat van binnenuit
het wielermilieu schetst. Debuterend regisseur Kenneth Mercken is waarschijnlijk de
enige filmmaker die de wielersport uit eigen
ervaring kent, want voordat hij filmmaker
werd, was hij een beloftevolle wielrenner.
Veel in Coureur is gebaseerd op zijn ervaringen van zo’n twintig jaar geleden. Net als
Felix was Mercken Belgisch kampioen bij de
beloften en tekende hij een profcontract bij
een Italiaanse ploeg. Een paar jaar later
hield hij het vol walging voor gezien. Als
zelfs maar de helft van de gebeurtenissen in
Coureur waarheidsgetrouw zijn, dan is
Merckens beslissing volkomen begrijpelijk.
De sfeer in de Italiaanse wielerploeg waarin
Felix terechtkomt, lijkt een kruising tussen
een militair schrikbewind en een schoolkamp. De jonge coureurs zijn grondstof
voor een meedogenloze wielerpraktijk,
waarin om te winnen alles geoorloofd is.
Het matennaaien is er tot hogere kunst verheven, evenals dopinggebruik.
Eenmaal in dit wereldje opgesloten draait
Felix braaf mee in het ranzige circuit van
bloeddoping en andere middelen. Het levert

een geestige scène op als hij zich bij de begrafenis van zijn oom, die net als Felix’ vader
een amateurwielrenner was, herinnert dat
de overledene altijd zei dat wielrenners ‘iets
speciaals’ in hun bloed hebben. Zijn oom
bedoelde het ongetwijfeld anders, maar de
kijker weet inmiddels wat dat speciale is.
Het is een van de weinige luchtgevende
scènes in Coureur, dat een inktzwart beeld
schetst van het wielermilieu. Daarin lijkt de
film door te schieten. Niet om af te doen aan
Merckens kennis van binnenuit, maar doordat hij in Coureur alleen de duistere, negatieve kant van het wielrennen benadrukt, is
het onbegrijpelijk waarom Felix niet meteen
al in het begin gillend uit de Italiaanse ploeg
wegrent. De film portretteert hem als zo extreem naïef dat het ongeloofwaardig is.
Daarbij helpt het niet dat debuterend acteur
Niels Willaerts zich door de hele film beweegt als een nurkse binnenvetter, op wiens
gezicht zelden een emotie is te zien.
Er hangt nog iets vreemds boven de film,
namelijk de vraag in welke periode hij speelt.
Er is geen tijdsaanduiding, wat suggereert
dat hij in het heden speelt, maar dat is door
het ontbreken van mobieltjes niet het geval.
Het ranzige dopinggebruik doet vermoeden
dat de film rond de eeuwwisseling speelt, de
periode dat Merckens zelf op de fiets zat.
Het rauwe Coureur is geen perfecte film,
maar het goede nieuws is dat met Merckens
een filmmaker met lef is opgestaan, die liever
de aanval zoekt dan midden in het peloton te
blijven hangen.
JOS VAN DER BURG

COUREUR BELGIË, 2018 | REGIE KENNETH
MERCKEN | MET NIELS WILLAERTS, KOEN DE GRAEVE |
96 MINUTEN | DISTRIBUTIE PARADISO ENTERTAINMENT
| TE ZIEN VANAF 9 MEI 
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WANURI K AHIU OVER RAFIKI
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‘AFROBUBBLEGUM IS FEL EN
Met haar strijdbare en uitbundige
verhaal over prille, lesbische
liefde wil de Keniaanse regisseur
Wanuri Kahiu met Rafiki doelbewust een ander beeld van
Afrika neerzetten: “Er moet een
hoopvol en vreugdevol tegenwicht komen voor het idee dat
Afrika enkel droefenis te bieden
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
heeft.”
In haar tweede speelfilm Rafiki vertelt de Keniaanse
regisseur Wanuri Kahiu een even simpel als aanstekelijk verhaal over de liefde tussen twee jongvolwassen
vrouwen. Een verhaal van grote maatschappelijke
betekenis in Kahiu’s thuisland, waar homoseksualiteit
nog altijd strafbaar is. Een verhaal dat bovendien met
een aanstekelijke vrolijkheid wordt verteld, die doelbewust breekt met de zwaarmoedige standaardverbeelding van het Afrikaanse continent.
Genoeg om het over te hebben dus, wanneer mijn
groep journalisten bij Kahiu aanschuift op het filmfestival van Cannes, waar Rafiki in mei 2018 in
wereldpremière ging in de tweede competitie Un
Certain Regard. Maar het gesprek wordt in eerste
instantie beheerst door het verbod op de film dat een
week voor het festival door Keniaanse censors werd
uitgesproken. “Ze hebben ons gevraagd om het einde van de film aan te passen, om de personages tot
inkeer te laten komen”, legt Kahiu uit. “Toen we dat
weigerden, is de film verboden.”
Het verbod betekent dat de film niet mag worden
vertoond, uitgezonden, gedistribueerd of zelfs maar
in het bezit mag zijn van inwoners van Kenia. Kahiu:
“Dat geldt zelfs ook voor de poster en de trailer, al
is dat niet te handhaven aangezien die op internet
staat. Dus als ik nu uit Cannes een poster mee naar
huis neem, overtreed ik de wet. Wat ik dan wel mee
naar terug ga nemen? Moed! Dat we hier zo zijn omarmd, geeft ons moed. Wie commentaar heeft op een
systeem wordt al snel gezien als dissident, als onvaderlandslievend. Maar het is juist vanuit liefde voor
ons land dat we zeggen dat elke Keniaan het recht
heeft om te zijn, en dat elk Keniaans verhaal het
recht heeft om verteld en gehoord te worden.”

gen zou te beladen zijn. Terwijl diegene natuurlijk zo
veel meer voor je is.”
Juist om die reden vond Kahiu het belangrijk dat
er achter de schermen mensen uit de LGBT-gemeenschap betrokken waren bij het maken van Rafiki, dat
ze baseerde op het korte verhaal Jambula Tree van
de Oegandese schrijfster Monica Arac de Nyeko, een
sleuteltekst voor deze gemeenschap. “Het is lastig om
voorbeelden te geven, omdat ik mensen niet wil ‘outen’ – de meeste LGBT-mensen in Kenia kunnen niet
voor hun geaardheid uit komen, omdat hun veiligheid
in het geding zou komen.”
Daarin heeft de nieuwe grondwet die in 2010 in
het land werd aangenomen, voorlopig nog geen verandering gebracht, al was het een stap in de goede
richting, stelt Kahiu. “Discrimineren op basis van ras,
geloof en identiteit wordt daarin verboden. Maar wat
men in Kenia ‘handelingen van onnatuurlijke seks’
noemt, zijn nog steeds strafbaar. Of er een lijst is?
Ja, een lange! Je kan hem online vinden, er staat heel
precies omschreven wat je allemaal niet mag. Sodomie; anilingus; iets dat ‘dijenseks’ wordt genoemd;
zelfs elkaar strelen boven de kleren is verboden voor
mensen van hetzelfde geslacht. De grap is natuurlijk dat veel van die ‘onnatuurlijke handelingen’ ook
plaatsvinden binnen heteroseksuele relaties.”
“Homofobie bestaat natuurlijk over de hele wereld”, verzucht Kahiu. “Maar mijn stelling is dat
homofobie on-Afrikaans is. Als ik de mentaliteit van
Afrika in één woord zou omschrijven – voor zover je
dat natuurlijk kunt doen voor een heel continent –

‘Het is juist
vanuit liefde voor
ons land dat we
zeggen dat elke
Keniaan het
recht heeft om te
zijn, en dat elk
Keniaans verhaal
het recht heeft
om verteld en
gehoord te
worden ’

ZO VEEL MEER

‘Rafiki’ betekent ‘vriend’ in het Keniaans. Als je in
Kenia een homoseksuele relatie hebt, is dat over het
algemeen het woord dat je gebruikt als je je partner
aan anderen voorstelt, legt Kahiu uit. “Het is het
enige woord dat je tot je beschikking hebt, meer zeg-

WANURI KAHIU
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FRIVOOL’

dan is dat ‘umoja’, wat ‘eenheid’ betekent. Dat woord,
dat idee staat op heel veel plekken in Afrika centraal
in de cultuur. Voor mij staat het compleet haaks op
het idee van uitsluiting op basis van seksualiteit.”
Juist daarom was het belangrijk voor haar dat de
liefde tussen haar hoofdpersonages Kena en Ziki niet
alleen met negativiteit zou worden beschouwd. “Het
was essentieel dat er een mannelijk Afrikaans personage in de film zou zitten dat positief op hun relatie
reageert. Dat werd Kena’s vader: hij worstelt wel met
wat haar geaardheid voor zijn eigen politieke ambities
betekent, maar hij kiest voor zijn dochter. Dat was
belangrijk voor me, omdat de Afrikaanse man – als
vader of als echtgenoot – veel te vaak wordt afgeschilderd als een bruut. Dat vind ik als vrouw enorm
pijnlijk om te zien.”

HYPERENERGIEK

De representatie van haar land, haar continent, haar
cultuur, is iets dat Kahiu op vele vlakken bezighoudt.
Ze was een van de oprichters van het kunstcollectief
Afrobubblegum, waarvan de naam inmiddels is komen te staan voor een genre op zich – niet alleen in
film maar ook in literatuur, theater en andere kunstvormen. “Afrobubblegum staat voor het verbeelden
van Afrika op een hoopvolle, vreugdevolle manier –
fun, fierce and frivolous, fijn, fel en frivool.”
Die nieuwe beelden van Afrika zijn hard nodig,
zegt ze. “Als tegenwicht voor ‘the single story’, zoals
Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeriaanse schrijfster
en feministe, JB) het noemt. Een tegenwicht voor het
idee dat Afrika enkel droefenis te bieden heeft, enkel
medelijden verdient. Nee, we zijn vreugdevol en we
verdienen trots en erkenning voor de successen die er
ook zijn. Rafiki biedt zo’n perspectief – het toont een
blije en liefdevolle relatie, ondanks alle moeilijkheden
die deze meisjes ook hebben.”
Niet alleen dat: het toont die relatie, die liefde én
die moeilijkheden in een hyperenergieke stijl, die bovendien letterlijk gekleurd wordt door de uitbundige
couleur locale van Nairobi. “Nairobi is een enorm
kleurrijke plaats – dat wilden we gebruiken”, legt
Kahiu uit. “Als Kena en Ziki zich in de buitenwereld
begeven, moest die uitbundig en drukbevolkt zijn,
bijna als een claustrofobische ervaring. In de schaarse
momenten dat ze zich samen ergens terugtrekken, is
alles zachter, pastelkleurig, licht – daar voelen ze zich
vredig en vrij.”
Het kleurenpalet wordt gedomineerd door paars
en roze – met de prachtige vlechten van Ziki voorop.
Zo wilde Kahiu ook benadrukken dat Rafiki de wereld
vanuit een vrouwelijke perspectief toont. “Natuurlijk:
we moeten toe naar een genderneutrale benadering
van kleuren, en roze is niet noodzakelijkerwijs een
vrouwelijke kleur. Maar het is wél een kleur die zachtheid, lichtheid en onschuld uitstraalt, en die gevoelens wilde ik om deze meisjes heen creëren.”
Een collega vraagt of ze niet bang is dat afrobubblegum een cliché zal worden. Maar Kahiu reageert
zeer resoluut: “Dat lijkt me juist fantastisch! Als dit
vreugdevolle beeld van Afrika het cliché kan worden,
wát een enorme vooruitgang zou dat zijn. Maar dat
voelt nog heel ver weg.” 

RAFIKI

Yo, hier ben ik!
Deze energieke film over een verboden liefde
in Nairobi heeft niet alleen de nieuwe lich
ting Keniase artiesten op de soundtrack,
het vertolkt ook de moderne vibe van Kenia.
Rafiki is een bewerking van het korte verhaal
Jambula Tree van de Oegandese schrijver
Monica Arac de Nyeko, dat regisseur Wanuri
Kahiu verplaatste van Kampala naar Nairobi.
Een stad die in de openingsbeelden, gemonteerd op de aanstekelijke beats van de Keniase hiphopartiest Muthoni Drummer Queen,
bruist van het leven. Als je weet dat de gemiddelde leeftijd in Kenia op negentien jaar
ligt (negentien! In Nederland: tweeënveertig) dan is het niet meer dan logisch dat dit
de cultuur in Nairobi is: jong en urban. Maar
ook homofoob. Als er over homoseksualiteit
wordt gesproken, is dat steevast in negatieve
zin: de priester waarschuwt ertegen, een gay
buurjongen wordt belachelijk gemaakt.
Voor wat er tussen de twee meiden Kena en
Ziki aan de hand is, zijn de woorden er dus
wel, maar die maken alles vies. Daarom gaat
de film over blikken, aanrakingen en de gevoelens die verpakt zitten in gesprekken die ze
met elkaar voeren. De titel Rafiki drukt precies
dit uit, want het Swahili woord voor ‘vriend’
of ‘maatje’ is de enige sociaal geaccepteerde
benaming voor deze relatie die officieel niet
mag bestaan. Doordat hun liefde opbloeit tijdens de lokale verkiezingscampagne, waarin
hun vaders rivalen zijn, houdt de plaatselijke
roddelaarster Mama Atim elke beweging van
de twee extra scherp in het oog. En haar belangstelling is verre van ongevaarlijk.
Je kunt wel ongeveer uittekenen hoe het
verder gaat met deze romance, maar Rafiki is
meer dan een liefdesgeschiedenis. De film
(die, niet verrassend maar wel teleurstellend,
in Kenia verboden werd) vertelt een verhaal
over twee jonge vrouwen die zichzelf een
toekomst durven te dromen, dwars tegen
conservatisme en provincialisme in. In
plaats van een ‘goede echtgenote’ is Kena
van plan verpleegster te worden. Voor Ziki,
die uit een rijker gezin komt, is dat niet genoeg: “Hoezo verpleegster? Wat dacht je van
arts?” Zelf wil ze na school eerst gaan reizen:
“Ik wil de wereld zien,” zegt ze, “naar al die
plekken gaan waar ze waarschijnlijk nog
nooit een Afrikaan hebben gezien. En daar
dan ineens opduiken, zo van: ‘Yo, hier ben ik!
En ik ben Keniaan. Uit Afrika!’”
Die houding spreekt eigenlijk ook uit de
hele film: kleuren die van het scherm spatten, innemende hoofdrolspelers en een
catchy soundtrack stralen een en al vrolijk
zelfbewustzijn uit. In een TED-talk uit 2017
bepleitte Kahiu de noodzaak voor meer
lichtvoetige, opwekkende Afrikaanse fictie,
die niet alleen maar gaat over oorlog, armoede of aids. Met Rafiki neemt ze de missie
energiek ter hand.
SASJA KOETSIER

RAFIKI

KENIA, 2018 | REGIE WANURI KAHIU | MET

SAMANTHA MUGATSIA, SHEILA MUNYIVA | 83 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 23 MEI, OOK
VIA
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ANNA’S WAR

KINDERDROOM
IN DE HOLOCAUST

Het visueel overweldigende Holocaustdrama Anna’s War, over een
zesjarig Joods meisje dat zielsalleen moet onderduiken, is een ode
aan de menselijke veerkracht. De piepjonge debutant Marta Kozlova
DOOR OMAR LARABI
ontroert als het vindingrijke titelpersonage.			
De Russische filmmaker Aleksei Fedortsjenko waagt
zich in Anna’s War (Voyna Anny) aan de poëzie van
het gruwelijke. In de pikdonkere eerste minuut horen we een luid geraas: motoren scheuren heen en
weer, honden blaffen en mannen schreeuwen. Dan
is er licht, de camera is zoekende. We zien wuivend
graan, een donkere akker. Van schuin boven gefilmd
verschijnt een lijkbleke hand in beeld, dan een onbevlekte voet met enkel wat vuil rond de teennagels.
Alleen een gure wind en het geritsel van knisperende
bladeren zijn hoorbaar wanneer een springlevend
meisje tevoorschijn komt, te midden van haar zojuist
vermoorde familie.
Het is 1941 en op het Oekraïense platteland worden joden en masse door Duitse Einsatzgruppen en
hun lokale hulpkrachten naar grote kuilen gedirigeerd. Anna (Marta Kozlova) ontkomt op miraculeuze wijze aan de dood en wordt door een boerengezin vanuit de verlaten velden weer afgezet in de
bewoonde wereld, waar ze niemand kan vertrouwen.
Ze zoekt haar toevlucht in de krappe ruimte boven
de schouw in het lokaal van de dorpsschool – die tijdelijk dienstdoet als Duits hoofdkwartier. In het hol
van de leeuw moet Anna zien te overleven; ’s nachts
sluipt ze zonder een kik te geven door de wandelgangen, waar ze inventieve manieren bedenkt om aan
eten en drinken te komen.

BAKEN VAN HOOP

Het op een waargebeurd verhaal gebaseerde Anna’s
War toont een kind dat tegen wil en dank pijlsnel
volwassen wordt. Fedortsjenko benadrukt tegelijkertijd Anna’s jeugdige naïviteit met uiterst subjectief camerawerk. Haar perspectief is bij vlagen
troebel; ze begrijpt de eigenaardige wereld om haar
heen nog niet volledig, noch de kakofonie van verschillende, soms onverstaanbare talen die er worden
gesproken: Duits, Russisch, Oekraïens, Frans.
De meeste scènes hebben echter geen dialoog. In
Anna’s War nemen wonderlijke, sprekende beelden
de overhand. Zoals Anna’s verstandhouding met een

lotgenoot – een hongerige kat. Of wanneer er bij het
ochtendgloren onder haar schuilplaats kinderen spelen met badderende kuikentjes. Het is een contrastrijk, schilderachtig schouwspel dat qua textuur wel
wat wegheeft van olieverf op doek. Het prachtige shot
van cameraman Alisher Khamidkhodzaev is ook een
baken van hoop: Anna zal in de nabije of verre toekomst misschien ook weer wat van de haar ontnomen
jeugd weten terug te winnen, net als haar vertrouwen
in de medemens.
Fedortsjenko laat zijn film opzettelijk niet eindigen
in mineur, zoals veel andere Holocaustdrama’s doen
vanuit de gedachte dat er voor de grote meerderheid
SUNSET

van de slachtoffers geen uitweg was. Het is een legitieme keuze, omdat de Rus het verhaal vertelt door
de ogen van een kind dat nog mag dromen – en in
onze dromen is de geschiedenis misschien niet zo
genadeloos.
Die gedachte weerklinkt in magisch-realistische
taferelen die memoreren aan de visuele stijl van de
Russische meester Andrei Tarkovski. Ook het bitterzoete lied dat klinkt over de aftiteling refereert hier
indirect aan: de Duitse zanger Daniel Kempin zingt
‘Hungerik dayn ketsele’ (‘Je kat is hongerig’), een
door de Poolse dichter Mordechai Gebirtig geschreven Jiddisch slaapliedje over een hongerig meisje.
“Want slapen”, zo stelt het lied, “verzacht de ellende.”

ANNA’S WAR

(VOYNA ANNY) RUSLAND, 2018 |

REGIE ALEKSEI FEDORTSJENKO | MET MARTA KOZLOVA |
74 MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN
VANAF 2 MEI, OOK VIA

picl.nl



ANNA'S WAR

DE BEPERKTE BLIK IS EEN MEERWAARDE
Achteraf bezien lijkt de geschiedenis een begrijpelijk verhaal van
oorzaak en gevolg, zo leren we het althans uit de geschiedenisboeken. Maar wie midden in de geschiedenis leeft, en dat doen
we natuurlijk allemaal, kan vaak geen chocola maken van de
grote hoeveelheid gebeurtenissen om zich heen.
Anna’s War brengt die verwarring op ons over via de blik van
een ondergedoken meisje. Zij vangt vanuit een kast af en toe een
glimp op van de nazibezetting, kijkend door kieren en spleten. De
camera zoomt aan het begin in op haar voet, been en hand, de
bladeren en het stro om haar heen – het grote plaatje zien we
niet. Ook haar gezicht is vaak slechts deels verlicht, gesprekken
zijn onverstaanbaar. We vangen alleen maar een klein deel van de
woelige wereld op.

Die beperkte blik op de geschiedenis is in dit geval juist een
meerwaarde. Het maakt inzichtelijk hoe het gevoeld moet hebben om te leven in een explosieve tijd, zonder de knal te laten
horen. Net als in László Nemes’ Sunset, waarin hoedenverkoopster Írisz, net als de kijker, aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog gedesoriënteerd raakt door de chaotische gebeurtenissen om haar heen. Zo voelt het dus om de signalen voor
naderende rampen niet te herkennen.
Detectivefilms maken vaak gebruik van een beperkt perspectief om ons zand in de ogen te strooien. Anna en Írisz openen
juist onze ogen – voor het besef dat er in het echte leven geen
alwetende verteller is.
MARISKA GRAVELAND
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DEVIL’S PIE – D’ANGELO

R&B -ADONIS BANT ZIJN
DEMONEN UIT
Soulicoon D’Angelo is door de mangel van de Amerikaanse popmuziekindustrie gehaald. Carine Bijlsma toont in haar fascinerende
achter-de-schermenportret Devil’s Pie – D’Angelo hoe het er aan de
DOOR HUGO EMMERZAEL
andere kant van die machine uitziet.			
Op 9 februari 2012 stond ik om één uur ’s nachts in
een stampvol Paradiso te wachten op de terugkeer van
de belangrijkste soulmuzikant sinds Prince en James
Brown: D’Angelo. Dit was twee jaar voor de comebacktournee die Carine Bijlsma in haar documentaireportret Devil’s Pie – D’Angelo volgt.
Fans hoopten op een terugkeer naar de hoogtijdagen: zijn doorbraak met het revolutionaire debuutalbum Brown Sugar in 1995, zijn ongeëvenaarde opvolger Voodoo (2000) en het legendarische concert
dat hij bij dat album gaf tijdens North Sea Jazz in
Nederland. Maar de archetypische Grote Val van de
Rockster die daarop volgde herinnerde iedereen zich
ook. Met zijn afgetrainde lijf, glinsterende ogen en
gulle lach werd D’Angelo verheven tot sekssymbool.
Een concert van D’Angelo ging zo steeds meer op een
act in Magic Mike lijken: leuke trucjes, maar wanneer
trekt hij zijn shirt uit?
De druk om te presteren, op het podium én in de
sportschool, werd torenhoog. De drugs stapelden zich
op. De muzikant met roots in de Amerikaanse gospelkerk werd opgeslokt door de perverse mechanismes
van de popindustrie. D’Angelo kapte zijn Voodootoer voortijdig af om eraan te ontsnappen. Een volgend album bleef uit. Berichten over alcoholmisbruik,
auto-ongelukken en arrestaties kwamen ervoor in de
plaats.

TE ECHT VOOR DIE SHIT

Denkt een publiek echt aan het welzijn van een artiest? Of eerder aan wat zij van hem hopen te krijgen?
De sfeer in Paradiso was in ieder geval gespannen.
Hoe zou zijn stem zijn? Zou er nieuwe muziek te horen zijn? En zou hij zijn shirt weer uittrekken? D’Angelo besteeg het podium en nam al die twijfels weg.
Zijn stem was nog zijdezacht, hij liet muziek horen
van zijn nieuwe album Black Messiah (2014) en zijn
shirt ging nog één keer uit.
Al waren de demonen nog niet verdreven. Dit was
hooguit een compromis tussen de nieuwe en de oude
D’Angelo. In Devil’s Pie – D’Angelo wordt de balans

eindelijk hersteld. Wanneer Michael Eugene Archer
nu van het podium stapt neemt hij D’Angelo niet meer
mee. “Ik ben te echt voor die shit”, vertelt Archer in
een intiem interview met Bijlsma, die ongekende
toegang kreeg tot een normaal gesproken lastig te
bereiken artiest. “Wie is D’Angelo?”, vraagt de documentaire aan het begin. Hij is een constructie, is het
enige eerlijke antwoord.

PERSONA

Brady Corbets Vox Lux liet vorige maand in fictievorm
zien hoe een artiest een persona construeert en hoe
die persona de oorspronkelijke persoonlijkheid van de
artiest beïnvloedt. Deze feedback loop van popsterdom kent geen eind en daarin schuilt een gevaar.
D’Angelo vormt een zeldzame brug tussen de tastbare
grooves van soul en funk en de revolutionaire productiemethodes van hiphop. Daarnaast is hij de belichaming van de ultieme R&B-adonis. Naast muziekgod
is hij lustobject, onsterfelijk gemaakt door een specifieke videoclip. Ook in Devil’s Pie – D’Angelo wordt

stilgestaan bij de opgewonden blik van ‘Untitled
(How Does it Feel)’. ‘Alsof de camera hem aflikt’,
schreef Rolling Stone over de in één take geschoten
video, waarin D’Angelo is gekleed in enkel een gouden
kruisje om zijn nek.
In het oproepen van vragen over wat het betekent
om zo’n zeldzame superster te zijn, had Devil’s Pie –
D’Angelo nog verder kunnen gaan. Welke rol speelt
huidskleur en gender bij het vereren van de muzikant
als fetisjobject? Hoe leer je met dat imago omgaan als
je ouder wordt? Groeit het publiek wel met je mee?
Daarnaast: hoeveel vrouwelijke artiesten zullen te
maken hebben gehad met de destructieve gaze van
de popindustrie? Kunnen zij iets herkennen in de
schuchtere Archer, die nog steeds niet op zijn gemak
is voor de camera van Bijlsma?
Wat Devil’s Pie – D’Angelo wel goed laat zien is dat
je uit deze neerwaartse spiraal kunt klimmen. Bijlsma
heeft weten te filmen hoe Archer weer vertrouwen
krijgt in zichzelf, zijn band, zijn publiek en zijn eigen
persona. Aan het einde zien we hem zelfs gelukkig,
in zijn eentje, in duet met zijn eigen muziek. De
vraag is: hoe bereik je de top zonder dat gevoel te
verliezen?
DEVIL’S PIE – D’ANGELO

NEDERLAND /

VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE CARINE BIJLSMA |
84 MINUTEN | DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN
VANAF 16 MEI 
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SHADOW

Dorian Gray in eeuwenoud China
In zijn terugkeer naar de wuxia-film neemt
de Chinese meester Zhang Yimou ruim
schoots de tijd voor het uiteenzetten van
intriges. Maar zodra hij uitpakt met actie
scènes, spat zijn visuele spektakel weer
van het scherm.
De Chinese regisseur Zhang Yimou is al
sinds de jaren tachtig actief. Zijn films, die in
eigen land vaak te kritisch werden bevonden,
hadden internationaal succes: Ju Dou (1990)
en Raise the Red Lantern (1991) werden genomineerd voor een Oscar, Het rode korenveld (1988) won een Gouden Beer in Berlijn,
The Story of Qiu Ju (1992) en Not One Less
(1999) wonnen beide een Gouden Leeuw in
Venetië.
Maar in 2002 introduceerde hij een andere kant van zichzelf met het wuxia-spektakel Hero, met martial arts gebaseerd op
Chinese folkore en mythologie. En hoewel
hij zo nu en dan terugkeert naar de filmstijl
SHADOW

GIGANT

APELD OORN, 21 MEI 20.00
UUR, OMAR LARABI | FILMSCHUUR HAARLEM,
18 MEI 16.30 UUR, OMAR LARABI

van zijn begindagen, maakt hij nu ook om de
zoveel jaar een wuxia-film. Met Shadow
(Ying) bewerkt hij het klassieke Chinese Jingzhou-epos over de Drie Koninkrijken. Het
begint met het verhaal van een koning die
zijn stad verliest, maar al snel gaat de vertelling letterlijk ondergronds waar de belangrijkste generaal in het geheim – buiten de
koning om – aan een plan werkt om de stad
te heroveren. Zijn belangrijkste wapen is een
dubbelganger, ook wel bekend als een ‘schaduw’.
Deze man is te zien als een jongere, vitale
versie van de generaal, bereid de klappen op
te vangen zodat het grote meesterbrein zich
op de strategie kan richten. De één is een
langharige oudere meester, de ander oogt als
de jonge soldaat die de meester ooit geweest
moet zijn. In een mooie vondst neemt acteur
Den Chao beide rollen op zich. Een Dorian
Gray-echo in het eeuwenoude China.
Maar zoals wuxia betaamt gaat het hier
vooral om het spektakel. Na het uiteenzetten
van alle intriges, wat het geduld soms op de
proef stelt, is het in de tweede helft tijd om
uit te pakken. Dat doet Zhang als geen ander.
Met als hoogtepunten soldaten die als geharnaste egels door de stad rollen en een fe-

LES INVISIBLES

Gele hesjes met humor
Het Franse feelgood drama Les invisibles
toont de wereld van daklozenopvang als
eentje van bureaucratische rompslomp en
minuscule overwinningen. Humor is het
enige wapen tegen het gevoel van machte
loosheid.
Met de aanhoudende gele-hesjesprotesten
tegen sociale ongelijkheid in Frankrijk kan
Louis-Julien Petits Les invisibles bijna niet
dichter op de tijdsgeest zitten. Net als de recente demonstraties lijkt Petits film geboren
uit een gevoel van onrecht en machteloosheid: een opvanghuis voor dakloze vrouwen
wordt ondanks de behaalde resultaten zonder
pardon wegbezuinigd. Wanneer niemand
omkijkt naar de groep die door het besluit in
de kou komt te staan, neemt een aantal gedreven begeleiders (gespeeld door onder anderen Corinne Masiero uit Louise Wimmer,
2011) het heft in handen: ze kraken een pand
en beginnen een clandestiene opvang. Op ei-

KORT

gen houtje, in de steek gelaten door de regering, want die voert toch niets uit.
Wat Les invisibles onderscheidt van de
protesten is dat de film die machteloosheid te
lijf gaat met humor. Waar de straten van Parijs in de fik staan, worden ze in Les invisibles
gladgestreken met goede intenties en een positieve insteek. Het leven is niet makkelijk,
houdt een van de begeleiders haar zwervende
cliënten voor, maar wat hebben we anders –
stroop je mouwen op en maak er wat van. Net
als in zijn twee vorige films (Discount uit
2014, waarin de automatisering banen bij een
supermarkt bedreigt, en Carole Matthieu uit
2016, over machtsmisbruik in de psychiatrie)
toont regisseur Petit zich een filmmaker met
een groot hart, die mensen in nood met waardigheid en empathie een podium kan bieden.
Bij vlagen kijkt Les invisbles dan ook als een
warme en grappige feelgoodfilm, die met
sympathie de gemankeerde levens van zijn
hoofdpersonen vastlegt. Net zoals de Neder-

HOTEL MUMBAI
Anthony Maras | In november 2008 pleegden
leden van een islamitisch terroristische organisatie verspreid over vier dagen twaalf aanslagen in Bombay. Voor deze dramatisering, die
zich met name richt op de aanslag op het
beroemde Taj Mahal Hotel, kregen de makers
onder meer inzage in transcripties van tientallen uren onderschepte telefoongesprekken tussen de daders.
TE ZIEN VANAF 2 MEI 

HOTEL MUMBAI

URBANUS, DE VUILNISHELD
Erik Verkerk & Joost van den Bosch | De Belgische cabaretier, acteur en stripschrijver Urbain
Joseph Servranckx, alias Urbanus, had zijn
grootste successen op het filmdoek in de late
jaren tachtig, met films als Hector (1987) en

SHADOW

nomenale cross-cut met een vanuit hun geheime hoofdkwartier tokkelende generaal en
zijn vrouw terwijl de strijdmachten op winst
staan.
Maar Zhangs meest opvallende keuze is
visueel. Waar hij doorgaans uitblinkt door
zijn kleurgebruik, daar putte hij hier inspiratie uit de technieken van Chinese inktschilderingen. Zijn van het doek spattende kleuren lijken plaats te hebben gemaakt voor
zwart-wit, totdat huidskleuren het subtiele

palet aan grijswaarden doorbreken. Voor
Shadow weet hij zo een geheel eigen wereld
te scheppen, tegen graphic novel aan en perfect aansluitend bij het thema van de schaduw. Op die manier is in het donker leven zo
gek nog niet.

landse filmmaker Ramón Gieling recentelijk
deed in zijn The Disciples – een straatopera
(2018), worden die hoofdpersonen ook hier
door echte daklozen gespeeld. In Gielings
film gaf dat een grillig effect, maar Petit
kneedt echte acteurs uit de groep vrouwen die
hij voor zijn film castte. Hij onderzocht jarenlang de levens van een groep dakloze vrouwen
in Noord-Frankrijk en modelleerde zijn sce
nario naar hun verhalen. Les invisibles wordt
zo opgesierd door een keur van interessante
personages maar behoudt tegelijk een documentair karakter – versterkt door de vluch-

tige montage en het handheld camerawerk
dat het onzekere leven op straat spiegelt.
Minder overtuigend zijn de kolderieke
scènes met professionele acteurs en gekunstelde plotwendingen die het verhaal naar
een feelgoodfinale moeten leiden. Het is een
valse noot in een film die soms tot iets wezenlijks weet te komen. In de mooiste en
meest betekenisvolle scène is te zien hoe de
stad langzaamaan haar deuren sluit voor de
groep daklozen. Afdakjes worden van ijzeren
spijlen voorzien, bankjes worden onbeslaapbaar gemaakt, een tentenkamp op een
braakliggend terrein wordt afgebroken.
Daarna volgt de bureaucratische rompslomp
waarin de groepsleiders zich bevinden. Niet
te veel begeleiding, is de opdracht vanuit de
gemeente, anders leren die daklozen het
nooit. Dat de uiteindelijke overwinning
slechts een opgeheven hoofd kan zijn, is dus
ook niet zo verwonderlijk.

ALEXANDER ZWART

SHADOW (YING)

CHINA, 2018 | REGIE ZHANG YIMOU

| MET DENG CHAO, SUN LI, ZHENG KAI | 116 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SPLENDID FILM | TE ZIEN VANAF 16 MEI 

GUUS SCHULTING

LES INVISIBLES

FRANKRIJK, 2018 | REGIE

LOUIS-JULIEN PETIT | MET PATRICIA MOUCHON,
KHOUKHA BOUKHERBACHE, BÉRANGÈRE TOURAL |
102 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN
LES INVISIBLES

Koko Flannel (1990). Nu keert hij terug in de
gedaante van getekende alter ego uit de stripverhalen die de komiek zelf al sinds 1982 (!) met
tekenaar Willy Linthout maakt. Na een schimmige deal wordt Urbanus’ woonplaatsje Tollembeek in deze animatiefilm plotseling overspoeld
met een lading vuilnis.
TE ZIEN VANAF 2 MEI 

POKÉMON DETECTIVE PIKACHU
Rob Letterman | De Pokémon Go-rage mag dan
langzaamaan over zijn hoogtepunt heen zijn,
nog altijd zoeken drommen mensen in de openbare ruimte naar de digitale figuurtjes die daar
in de augmented reality van het spel verstopt
zitten. Filmstudio Warner Bros. hoopt nu diezelfde drommen naar de bioscoopzaal te lokken
met een avonturenverhaal dat zeer losjes op die

VANAF 9 MEI 
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L’ANIMALE

Liever motorcrossen
dan roze jurken
Met gender is de jonge Mati niet bezig. Liever
zit ze op de motor of hangt ze rond met haar
beste vriend Seb. Ondertussen praat nie
mand over wat er eigenlijk aan de hand is.

NOTTI MAGICHE

NOTTI MAGICHE

Erger dan
Hollywood

In Notti magiche neemt Paolo Virzì ons mee
naar de Italiaanse filmstudio Cinecittà in
de vroege jaren negentig. Achteraf rest
vooral de vraag waarom er überhaupt nog
een Italiaanse filmindustrie bestaat.
Op de avond dat Argentinië Italië uitschakelt
tijdens het WK voetbal van 1990, stort een
auto van een brug de Tiber in. Rome kijkt de
halve finale. Buiten bij een kraampje aan de
waterkant bijvoorbeeld, op zo’n oud bakbeest van een televisie. Diego Maradona
scoort de eerste penalty voor de tegenstander en door de spanning hoort niemand de
plons.
Notti magiche (‘magische nachten’) van
de Italiaanse regisseur Paolo Virzì begint als
een scherpe, zwarte komedie. Maar op den
duur vervalt de film in een belegen beeld van
de nadagen van de Italiaanse cinema. De hemelbestormers van het neorealisme zijn in
de jaren negentig ingekakt en blasé geworden, stelt Virzì. Oude mannen hebben een
machtsstructuur gecreëerd die erger is dan
Hollywood. In deze structuur proberen drie
jonge honden door te breken als scenaristen.
Ze hebben talent, ze hebben ambitie en ze
hebben elk zo hun eigen motivatie om schrijver te worden.
De drie leerden elkaar kennen bij een
prijsuitreiking en wonen nu bij elkaar in
huis. Dat ademt de driemanschapsformule

uit de Nouvelle Vague-klassieker Jules et Jim
(François Truffaut, 1962), waarmee ze zichzelf ook maar wat graag vergelijken. Je hebt
de Siciliaanse filmnerd Antonino (Mauro Lamantia), met de verfijnde smaak en alle kennis. Je hebt de Toscaanse geile beer uit de arbeidersklasse Luciano (Giovanni Toscano).
En dan is er het Romeinse meisje met zwarte
kleding en stoornissen Eugenia (Irene Vetere), dat wil vluchten voor haar rijke en invloedrijke familie. Veel beter dan dit leren we
ze niet kennen.
Virzì (1964) zal zich de tijd die hij toont
herinneren: hij was toen net als zijn personages in de twintig en stond net als zij aan
het begin van zijn carrière. De talloze filmreferenties suggereren zijn cinefilie. Maar de
satire maakt zulke pijnlijke en misplaatste
grappen, dat het wazig blijft wat er zo aantrekkelijk aan de industrie is.
De drie groentjes die het op willen nemen
tegen de gevestigde orde, worden elk op hun
eigen manier een speelbal daarvan. De een
wordt uitgebuit als ghostwriter, de ander aan
het lijntje gehouden door een producent. En
dan is er nog het meisje. Zij wordt in feite
verkracht door haar grote idool. En hij heeft
het niet eens in de gaten, dacht dat ze iemand anders was. Pardon? Het gemak waarmee een verkrachting in deze film wordt vergoelijkt onder het vaandel ‘die rare acteurs’
is gênant nu #metoo heeft plaatsgevonden.
Het laten zien is één ding. Maar het niet serieus nemen is niet meer van deze tijd.

Voor regisseur Katarina Mückstein, die vóór
haar filmcarrière filosofie en genderstudies
studeerde, stonden twee zaken voorop. Ten
eerste wou ze opnieuw een film maken met
Sophie Stockinger die als veertienjarige in
haar eerste film Talea (2013) speelde. Haar
hoofdpersoon zou dus een meisje zijn. Daarnaast wist ze dat het verhaal zou moeten
gaan over gender en identiteit én over het
conflict tussen passie en rationaliteit.
Zo werd Mati geboren. Een meisje dat eedoet met de jongens. Die aan motorcross
doet, het liefst rondhangt met haar goede
vriend en boerenzoon Seb, maar nog nauwelijks stilstaat bij wat dat gedrag eigenlijk betekent. Hoe (zogezegd) genderoverschrijdend ze bezig is. In een tekenende vroege
scène is te zien hoe ze ongemakkelijk voor de
spiegel een meisje staat te wezen. Eerder te
spelen dan te zijn. Het clichébeeld van meisjes bevestigend draagt ze een roze jurk, maar
dan met een sportbeha eronder. Haar moeder komt achter haar staan: “Als je er een
echte beha bij aanrekt, komen je borsten beter uit.” Het is een goed bedoelde opmerking
maar pijnlijk ongepast.
In L’animale voert Mückstein de spanning
op met ogenschijnlijk simpele beelden en
handelingen. Dat Mati en haar ouders geen

woord zeggen over wat er écht aan de hand is
of over wat er in ze omgaat, voedt de spanning. Ondertussen heeft Mückstein zelf wel
veel te zeggen. Eigenlijk te veel te zeggen.
Alsof ze met haar veelbetekenende metaforen moet onderstrepen waarover haar personages zwijgen. Zo schreeuwt een gedicht van
Goethe dat in de klas besproken wordt om
onze aandacht en is er een opmerkelijke
scène met een knipoog naar Paul Thomas
Andersons Magnolia (1999) waarin personages woorden in de mond worden gelegd
die ze normaal nooit zullen uitspreken. En
dan is er ook nog de vader die worstelt met
zichzelf, waarmee Mückstein zowel comic
relief vindt als een extra thema over vooraf
vastgelegde sociale rollen.
L’animale is op z’n sterkst wanneer de film
zich concentreert op de jonge Mati. Hoe zij
en haar vrienden in de plaatselijke discotheek rondhangen, hoe ze vlak buiten het
dorp motorcrossen tussen de zandheuvels.
De sterke jonge hoofdrolspeler laat daar geen
ruimte voor relativerende komische terzijdes. Waar Mückstein soms wat lijkt te dralen, beseft de actrice: Mati’s situatie is pure
ernst.
ALEXANDER ZWART

L’ANIMALE

RESETARITS, DOMINIK WARTA | 96 MINUTEN |
DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE ZIEN VANAF 9 MEI, OOK
VIA
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LAURA VAN ZUYLEN

NOTTI MAGICHE

ITALIË, 2018| REGIE PAOLO

VIRZÌ | MET MAURO LAMANTIA, GIOVANNI TOSCANO,
IRENE VETERE | 125 MINUTEN | DISTRIBUTIE IMAGINE |
L’ANIMALE

TE ZIEN VANAF 30 MEI 

spelervaring is gebaseerd. Het beroemdste
Pokémon-figuurtje Pikachu wordt hier een wat
stuntelende privédetective met de stem van
Ryan Reynolds. Lees de recensie op filmkrant.
nl

de ontmaskerde spion in haar nadagen) en aanstormend talent Sophie Cookson (als de bevlogen communist die ze in haar jongere jaren
was).

stra), een homoseksuele kunstenaar met kinderwens, haar tot een ander inzicht brengen?
TE ZIEN VANAF 9 MEI 

TE ZIEN VANAF 9 MEI 

TE ZIEN VANAF 8 MEI 

RED JOAN

OOSTENRIJK, 2018 | REGIE KATHARINA

MÜCKSTEIN | MET SOPHIE STOCKINGER, KATHRIN

RED JOAN
Trevor Nunn | De Britse ambtenaar Melita Norwood leidde een ogenschijnlijk kalm leven, totdat ver na haar pensionering aan het licht kwam
dat ze haar hele werkzame leven een Russische
spion was geweest. Het waargebeurde verhaal
was voer voor de fictieroman Red Joan van Jessica Rooney, die op zijn beurt de basis vormt
voor deze speelfilm. Norwood is na de dubbele
fictionalisering veranderd in Joan Stanley, en
wordt gespeeld door veteraan Judi Dench (als

SINGEL 39
Frank Krom | ‘Dé ontroerende feelgoodfilm van
dit voorjaar’, kopt het persmateriaal van Singel
39. Dat smaakt naar formulewerk, maar met
een scenario van de hand van Marnie Blok (die
eerder onder meer meeschreef aan Niemand in
de stad) en indie-darling Eddy Terstall zou dat
zomaar anders uit kunnen pakken. De titel verwijst naar het adres van hartchirurg Monique
(Lies Visschedijk), die het prima naar haar zin
heeft als workaholic. Of zal haar vriendschap
met nieuwe buurman Max (Waldemar Toren

SINGEL 39

CZAR FILM PRESENTEERT

NIELS WILLAERTS
NICOLA RIGNANESE

CZAR FILM presenteert

KOEN DE GRAEVE
FORTUNATO CERLINO
een film van KOEN MORTIER
gebaseerd op een roman van DIMITRI VERHULST

COUREUR
EEN FILM VAN KENNETH MERCKEN

9 MEI IN DE BIOSCOOP

ZOMER 2019
EYEMOTIONAL

/ParadisoFilmsNL

/ParadisoFilmsNL
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MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

Wraak van een dame
Een onafhankelijke weduwe verliest haar
hart aan een flierefluiter en probeert zich
te wreken in dit charmante, maar iets te
keurige Franse kostuumdrama.

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

Eerst de pluspunten: met Mademoiselle de
Joncquières is niets mis. Regisseur Emmanuel
Mouret baseerde zijn script op een vertelling
uit de roman Jacques le fataliste van de Franse
radicale Verlichtingsfilosoof Denis Diderot
uit 1784 en destilleerde ruim anderhalf uur
tinkelende, psychologisch fijnzinnige dialogen – precies wat je hoopt bij een Franse film
die zich afspeelt in de achttiende eeuw. Actrice Cécile de France is als Madame de La
Pommeraye veruit het meest aan het woord,
en verstaat de kunst van het geraffineerd
veinzen en verhullen.
De jonge weduwe Madame de La Pommeraye voelt er niets voor zich opnieuw aan een
man te binden; ze herschikt eindeloos bloemen in vazen op haar landgoed en vindt het
wel best zo. Als de Marquis des Arcis op bezoek komt en zijn vertrek steeds uitstelt, valt

ze langzaam maar zeker voor zijn charmes,
ondanks herhaalde waarschuwingen over
zijn reputatie als rokkenjager. Acteur
Edouard Baer maakt van de markies meer
een verstrooid ei dan een gevaarlijke jager en
hun band doet daardoor eerder vriendschappelijk aan dan gepassioneerd, maar
toch is Madame gebroken als zijn affectie
bekoelt. Ze verzint een ingewikkelde vorm
van sociale wraak: met inzet van een aan lagerwal geraakte moeder en haar mooie
dochter, de jongedame uit de titel, zal ze de
markies zonder dat hij het weet laten trouwen met een hoertje.
De feministisch bedoelde statements van
Madame de La Pommeraye – ze beschouwt
haar revanche als een daad ten gunste van
álle vrouwen – zijn prominent in het script
verwerkt, maar worden tenietgedaan door de
ontknoping. Zonder te veel te verklappen: de
markies bevrijdt zichzelf van de angst voor
een schandaal en eindigt met een kans op
geluk, Madame blijft alleen achter. Zelfs in
bijzijn van haar beste vriendin verstijft ze nu
in een alles verhullende glimlach, haar hart
voor eeuwig op slot.
Hoe komt het dat Mademoiselle de Joncquières wel amuseert, maar niet ontroert?
Waarschijnlijk ligt de reden deels buiten de
film zelf; wie genoten heeft van het in hetzelfde jaar vervaardigde The Favourite van
Yorgos Lanthimos, is niet meer zo vatbaar
voor het historisch escapisme dat kostuumfilms vanouds plegen te bieden. In The Favourite bleken de bewoners van kastelen ook
maar gewoon mensen, in vaal daglicht worstelend met lastige lichamen en barse humeuren. Daarbij vergeleken is Mademoiselle
de Joncquières een stap terug – zo waren we
het immers gewend, de rozige gloed en perfecte kapsels, de in piep-hapjes genuttigde,
fotogenieke feestmalen. Een tijd waarin zelfs
bordelen eruitzagen als vriendelijke herbergen.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
FRANKRIJK, 2018 | REGIE EMMANUEL MOURET |
MET CÉCILE DE FRANCE, EDOUARD BAER, ALICE ISAAZ |
109 MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE
ZIEN VANAF 23 MEI, OOK VIA

picl.nl



JOHN WICK 3: PARABELLUM
Chad Stahelski | Ooit was Chad Stahelski de
stuntman die de rol van acteur Keanu Reeves
overnam voor de krankzinnige stunts in The
Matrix (1999). Inmiddels is hij de regisseur die
Reeves alweer voor de derde keer genadeloos
door de mangel haalt in diens rol als John Wick,
huurmoordenaar tegen wil en dank. Reeves
heeft al gehint dat dit derde deel wel eens het
laatste kan zijn.
TE ZIEN VANAF 16 MEI 

JOHN WICK 3

THE HUSTLE
Chris Addison | De Britse acteur en komiek
Chris Addison werkte zich in zijn thuisland op
tot scenarist en regisseur voor de vlijmscherpe
politieke komedieseries van Armando Iannucci,
waarin hij regelmatig ook rollen speelde. In het

CLAIRE DARLING

CLAIRE DARLING

Tragikomische weduwe
Was Julie Bertuccelli’s ontroerende speel
filmdebuut Depuis qu’Otar est parti... een
toevalstreffer? Het begint erop te lijken,
want na The Tree komt ook haar derde film
Claire Darling niet van de grond. Maar ge
lukkig is er Catherine Deneuve.
De Franse regisseur Julie Bertuccelli won met
Depuis qu’Otar est parti... de César, het
Franse Gouden Kalf, voor beste debuutfilm,
maar heeft dat succes tot nu toe niet kunnen
evenaren. Dat debuut vertelt een ontroerend
verhaal over een oude vrouw in Tbilisi, wier
zoon als gastarbeider in Frankrijk verongelukt. Dat haar drie dochters het haar niet
durven te vertellen, leidt tot een reeks emotionerende tragikomische gebeurtenissen.
De dood speelt ook een rol in haar tweede
film The Tree (2010), waarin een meisje na de
dood van haar vader in een vijgenboom klimt
en er niet meer uit wil, omdat ze denkt dat
zijn geest er woont. Doordat het drama niet
kon kiezen tussen realisme en sprookjesachtige fantasie viel het tussen wal en schip.
Dat is ook het geval met de romanverfilming Claire Darling. Het gegeven oogt veelbelovend: een oude weduwe (Catherine Deneuve) wordt ’s ochtends wakker in haar
grote, vervallen huis met de gedachte dat haar
laatste dag is aangebroken. Om met een
schone lei de wereld te verlaten, zet deze
Claire alle prachtige oude spullen uit haar huis
– schilderijen, oude muziekspeelpoppen, antieke meubels – voor een habbekrats te koop
op het dorpspleintje voor haar oude villa.

THE HUSTLE

Haar dochter Marie (Chiara Mastroianni, ook
in werkelijkheid de dochter van Deneuve)
schrikt zich lam als zij van een vriendin hoort
wat haar moeder aan het uitspoken is. Ze gaat
snel naar haar toe om een einde te maken aan
de uitdragerij. Dat valt niet mee, want moeder
en dochter hebben elkaar twintig jaar niet gezien. Gaandeweg onthult de film wat de oorzaak is van de kloof tussen hen.
Claire Darling lijkt aan te sturen op een
realistisch drama over dementie en (traumatische) gezinsherinneringen, maar de film
zoekt het ook, zoals eerder The Tree, in een
raadselachtige bovennatuurlijke werkelijkheid. De twee benaderingen versterken elkaar niet, maar tasten elkaar aan. De kijker
heeft het gevoel dat hij verschillende films
ziet. Ook vliegt het drama uit de bocht met
bizarre, ongeloofwaardige scènes, zoals een
duiveluitdrijving, waarbij Johan Leysen als
priester uitstraalt dat hij ook niet snapt in
welke film hij is beland. Maar, gelukkig:
‘We’ll always have Deneuve.’ De 75-jarige
actrice maakt elk personage interessant. Ook
in Claire Darling imponeert het vanzelfsprekende gemak waarmee ze de weduwe, die uiteraard rookt – Deneuve en sigaretten zijn
onafscheidelijk – tragikomische allure geeft.
JOS VAN DER BURG

CLAIRE DARLING

FRANKRIJK, 2018 | REGIE JULIE

BERTUCCELLI | MET CATHERINE DENEUVE, CHIARA
MASTROIANNI | 94 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
FILM | TE ZIEN VANAF 2 MEI 

kielzog van Iannucci kwam hij naar Amerika
voor de serie Veep. Nu krijgt hij zijn kans voor
een bioscoopfilm, met Anne Hathaway en Rebel
Wilson als twee oplichters die besluiten alle
mannen die hen hebben belazerd, lik op stuk te
geven.
TE ZIEN VANAF 16 MEI 

THE SUN IS ALSO A STAR
Ry Russo-Young | Tienerromance gebaseerd
op de gelijknamige bestseller van Nicola Yoon.
De jonge Natasha en Daniel vallen als een blok
voor elkaar, maar het lot dat het rationele
meisje en de romantische jongen bij elkaar
bracht, zit ook in de weg: Natasha en haar
familie staan op het punt het land uitgezet te
worden.
TE ZIEN VANAF 16 MEI 
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ACUSADA

Verwende verdachte
De Argentijnse thriller Acusada is bedoeld
als aanklacht tegen onze morbide aandacht
voor moordzaken, maar slaat er tegelijker
tijd verlekkerd munt uit.
Het zal je gebeuren: beschuldigd worden van
de moord op je beste vriendin, die de ochtend na een met diverse roesmiddelen verlevendigd feestje bij haar thuis ligt dood te
bloeden op de bank – een feestje waarop je
zelf zo uit je plaat bent gegaan dat je in haar
bed in slaap bent gevallen. Politie, media,
publieke opinie, alles en iedereen keert zich
tegen je. In afwachting van de rechtszaak zit
je met huisarrest thuis bij je verzenuwde ouders, die hun hele kapitaal inzetten voor je
verdediging door een grimmige, pokdalige
advocaat. Luisteren zul je, ook al naar de
imagocoach die weet dat een verdachte met
nette kleding en dictie beter overkomt.
Moge de premisse van Acusada nog best
veelbelovend klinken, de uitwerking is helaas van bordkarton. Lijzige blikken, stugge
dialogen, veel te schoon geveegde sets: alles
komt even onecht over, met als resultaat het
soort slecht juridisch drama dat zelfs op tv
steeds zeldzamer wordt. Flashbacks vol
bloed en geruchten over een sekstape werken
voornamelijk als perverse speldenprikjes
tegen de slaap.
Grootste probleem is het hoofdpersonage,

de 21-jarige Dolores Dreier. Geen greintje
vechtlust zit er nog in deze als miljonairsdochter levende ‘gewone studente’ – ze lijkt
nauwelijks bang, eerder chagrijnig, zoals ze
zit te gamen met haar broertje of in bed ligt
met de knappe tuinder die zich om onduidelijke redenen als verkering aandient. Dolores’ rebellie tegen iedereen die haar uit de
gevangenis hoopt te houden kun je je in theorie nog voorstellen – het moet benauwend
zijn als je hele voorkomen inzet wordt van je
lijfsbehoud – maar maakt hier vooral een
puberale indruk.
Ligt dat aan het script en de regie? Had
een capabeler actrice dan de ook als popster
en fotomodel bekende Lali Espósito er nog
een rol van vlees en bloed van kunnen maken, zoals Gael García Bernal dat wel lukt in
een bijrol als tv-journalist? Voor de fans van
Espósito is het misschien gemakkelijker om
in het pathos van haar personage te geloven;
wie haar nergens anders van kent, ziet haar
vooral ijdel als een Kardashian gestalte geven
aan een vervelende jonge vrouw.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

ACUSADA

ARGENTINIË/MEXICO, 2018 | REGIE

GONZALO TOBAL | MET LALI ESPÓSITO, LEONARDO
SBARAGLIA, INÉS ESTÉVEZ | 113 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 16 MEI 

ACUSADA

WILD ROSE
Tom Harper | Het speelfilmdebuut van de Britse
filmmaker Tom Harper, War Book, was in 2015
de openingsfilm van het filmfestival van Rotterdam. Vervolgens maakte Harper in Amerika een
niemendallerige horrorsequel. Voor zijn derde
speelfilm is hij terug in zijn thuisland, voor een

WILD ROSE

verhaal over een jonge zangeres die dan weer
flink naar Amerika neigt – naar countryhoofdstad Nashville om precies te zijn. Maar verwaarloost ze door haar ambities haar jonge kinderen
niet teveel?
TE ZIEN VANAF 16 MEI 

ALADDIN
Guy Ritchie | Vorige maand kregen we al een
nieuwe Dumbo, en komende zomer volgt de
live-action (computergeanimeerde) versie van
The Lion King. Maar eerst nog deze remake met
levende acteurs van Disney’s jarennegentigklassieker rond het straatschoffie Aladdin dat
dankzij de geest in de fles (toen met de stem
van Robin Williams, nu met stem én gestalte
van Will Smith) de prinses van zijn dromen verovert en het opneemt tegen de kwaadaardige

GANZ: HOW I LOST MY BEETLE

GANZ: HOW I LOST MY BEETLE

Obstakels voor de Kever
Geschiedschrijving in de vorm van een lief
desverklaring, zo zou je dit verhaal over het
vergeten brein achter ’s werelds beroemd
ste auto kunnen noemen. De uitbreng in de
week van 4 en 5 mei is niet toevallig.
“Weet je nog, kleine Kever? Ik was zo trots
op jou. Maar toen jij op de weg verscheen
werd mijn naam uitgewist.” Met die woorden
begint Ganz: How I Lost My Beetle over de
bevlogen ingenieur Josef Ganz (1898-1967)
die in het Duitsland van de jaren dertig dezelfde droom had als Hitler: een revolutionaire kleine auto voor het volk. Wrange ironie: uitvinder Ganz was Joods, en daarmee
was er voor hem geen plaats in het succesverhaal dat het schattige Volkswagentje zou
worden. “Wie weet er nog hoe je in de wereld
kwam?”
Terwijl Ferdinand Porsche, zo blijkt in de
film, doorgaans wordt gezien als schepper
van de Volkswagen Kever, stuitte journalist
Paul Schilperoord in een oud autotijdschrift
op een andere naam. Jaren voor Porsche had
een zekere Josef Ganz al menig prototype gebouwd. Schilperoord zag eerherstel voor
Ganz als zijn missie. Dat leverde eerder een
boek op en nu deze documentaire van
Suzanne Raes (Boudewijn de Groot – Kom
nader, 2015; 0,03 seconde, 2017). In een van
de teruggevonden filmbeelden zien we Josef
Ganz parmantig zijn auto testen. Prachtig
hoe hij zijn voertuig brutaal en zelfverzekerd
over allerlei obstakels rijdt. Veel van de onderdelen en details van zijn wendbare, lichte
wagentje vonden hun weg naar de Kever.
Schilperoord en Lorenz Schmid, de al

Jaffar – gespeeld door Hollander-in-Hollywood
Marwan Kenzari.
TE ZIEN VANAF 22 MEI 

BRIGHTBURN
David Yarovesky | ‘Van de visionaire regisseur
van Guardians of the Galaxy’, durft de trailer van
deze thriller te schreeuwen, maar dat is toch
echt wat overdreven: David Yarovesky maakte
alleen een korte video-spinoff bij de superheldenspektakels van James Gunn. Diens twee
broers Brian en Mark zijn dan wel weer verantwoordelijk voor het scenario van Brightburn, die
begint met de vraag: wat als er een Supermanachtig buitenaards kind op aarde landt, en dit
oppermachtige wezen niet het goede maar juist
het kwade omarmt?
TE ZIEN VANAF 23 MEI 

even autogekke achterneef van Ganz, trekken er in de film op uit om familieleden en
bekenden van de in Australië eenzaam gestorven uitvinder op te zoeken. Zo krijgt dit
verhaal, dat het zeker waard is om in de herinnering te blijven, een persoonlijke inkleuring. Ontroerend bijvoorbeeld hoe achternicht Maja nog altijd een bijzondere brief
van haar oudoom koestert. Maar het ophalen
van herinneringen en samen bekijken van
oude foto’s levert niet altijd de meest spannende cinema op.
Welkome verlevendiging is het jongensachtig enthousiasme waarmee Schilperoord
en Schmid een teruggevonden Ganz-auto
weer op de weg proberen te krijgen. Maar de
film krijgt vooral een ziel door de woorden
waarmee Ganz, bij monde van acteur Joachim Król, zijn levensverhaal vertelt aan zijn
geliefde autootje. Die tekst, geschreven door
Raes op basis van Schilperoords research,
klinkt echt alsof het recht uit het hart komt
van die excentrieke uitvinder die zich soms
liet fotograferen alsof hij Charlie Chaplin
was. Een verhaal dat niet alleen een gat in de
geschiedschrijving dicht, maar dat ik ook
beleefde als een ode aan een door een wrede
speling van de geschiedenis opgejaagde
vluchteling. Een vluchteling zoals er nog
steeds veel te veel zijn.
LEO BANKERSEN

GANZ: HOW I LOST MY BEETLE

NEDERLAND/

DUITSLAND, 2019 | REGIE SUZANNE RAES | MET PAUL
SCHILPEROORD, LORENZ SCHMID | 85 MINUTEN |
DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 2 MEI 

CASPER EN EMMA OP JACHT NAAR DE
SCHAT
Aurora Gossé en Arne Lindtner Næss | De meivakantie komt eraan, dus de Noorse beste
vriendjes Casper en Emma (oorspronkelijk Kar-

CASPER EN EMMA OP JACHT NAAR DE SCHAT
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THREE IDENTICAL STRANGERS

THREE IDENTICAL STRANGERS

Menselijke proefkonijnen
Deze documentaire over de hereniging van
een drieling werd op het filmfestival van
Sundance bekroond met de Special Jury
Award. Beleef mee hoe een curieuze anek
dote verandert in een aanklacht.
In het begin van de jaren tachtig was de
identieke drieling Bobby, Eddy en David in
Amerika een mediasensatie. Niet alleen om-

dat het olijke drietal het zo goed deed op televisie, maar ook vanwege het ongewone
verhaal erachter. Kort na hun geboorte gescheiden en ondergebracht bij drie adoptiegezinnen, wisten ze negentien jaar lang niet
van elkaars bestaan. Tot een stom toeval hen
herenigde. Waarna dit feelgoodverhaal alsnog een onverwacht donkere kant kreeg. Het
drietal kwam erachter dat ze gemanipuleerd

waren op een manier die je hoogst immoreel
mag noemen.
In Three Identical Strangers blikken Bobby
en David (inmiddels 56) en andere betrokkenen op de zaak terug. De slogan waarmee de
documentaire wordt aangeprezen – het
meest verbazingwekkende, ongelooflijke,
opmerkelijke waargebeurde verhaal ooit verteld – doet een sensatiebeluste aanpak vrezen. Gelukkig pakt de Britse filmmaker Tim
Wardle deze onthutsende geschiedenis serieus en integer aan.
Knap ook dat Wardle erin geslaagd is om
deze voor een groot deel uit talking heads
bestaande film toch een meeslepend karakter te geven. Dat merk je direct al bij het eerste beeld, een sober vormgegeven close-up
van Bobby, die zich rechtstreeks tot de kijker
richt. Op een uitgesproken levendige manier
herinnert hij zich hoe hij in verwarring
raakte toen hij op de eerste dag op een
nieuwe school werd aangezien voor zijn
broer. Die hij namelijk niet kende.
Bobby, en later ook David, blijkt een geboren verteller die met een grote rijkdom aan
treffende details de gebeurtenissen van toen
laat herleven. Een en ander wordt niet alleen
versterkt door foto’s en home-movies, maar
ook door nagespeelde reconstructies die af
en toe opdoemen als herinneringsflarden.

Aardig detail is het feit dat de latere vriendinnen van de jongens wel degelijk verschillen zagen. Dat identieke is vooral voor wie
oppervlakkig kijkt.
Stap voor stap volgt Wardle de ontrafeling
van de steeds breder uitwaaierende affaire en
laat hij alles zien door de ogen van de direct
betrokkenen. We beleven mee hoe dit aanvankelijk met optimistische rockmuziek ondersteunde tijdsbeeld van de jaren tachtig
verandert in een tragedie. We voelen de verontwaardiging en zien hoe een diep menselijke vraag – hoe worden we wie we zijn? –
leidde tot een kwalijk experiment.
Een belangrijke rol is weggelegd voor
Lawrence Wright, de journalist die besloot
deze zaak uit te spitten. Veel vragen zijn tot
nu toe noodgedwongen onbeantwoord gebleven. De film zelf legt de nadruk op de ingrijpende gevolgen die dit zonder medeweten van de betrokkenen opgezette project
had voor de drieling zelf. Nog altijd zie je het
ongeloof in de ogen van Bobby en David.
LEO BANKERSEN

THREE IDENTICAL STRANGERS

VERENIGD

KONINKRIJK, 2018 | REGIE TIM WARDLE | MET BOBBY
SHAFRAN, DAVID KELLMAN | 96 MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 16 MEI 

GRETA

Bloedserieus met een knipoog
In de basis lijkt Greta een rechttoe rechtaan
thrillertje. Maar in de uitvoering van regis
seur Neil Jordan en het subtiel-komische
spel van Isabelle Huppert ontstaat een
slimme komedie die lacht om een oudbak
ken thrillergenre.
Stel je het volgende gedachte-experiment
voor. Je hebt nog nooit een film met de Franse
ijskoningin Isabelle Huppert gezien – sorry
Paul Verhoeven! En je hebt nog nooit van de
warmbloedige Ierse regisseur Neil Jordan gehoord – wis dus even magistrale films als The
Crying Game (1992), Interview with a Vampire
(1994) en The End of the Affair (1999) uit je geheugen. Je leest alleen maar stationsromannetjes en kijkt naar formulefilms op Netflix. Wat
zou je dan vinden van een film als Greta?
De plot is pure potboiler, een rechttoe
rechtaan thrillertje over de mysterieuze
Greta (Huppert) in New York, een wereldvreemde vrouw met een enorme collectie
handtassen die ze in de metro laat slingeren
om jonge vrouwen naar haar huis in
Brooklyn te lokken (dat er tussen alle hip-

sterkoffiehuizen, bakfietsen en wandelende
baarden een paar mensen wonen die zo gek
zijn als een deur zal niemand verbazen). En
zo eindigt ook de goedgelovige Frankie
(Chloë Grace Moretz) met een tas in de hand
op de stoep van Greta. Die houdt er wel een
heel merkwaardige manier op na om haar
dankbaarheid te tonen.
De kern van de film is het kat-en-muisspel met stalkerachtige trekjes dat zich ontwikkelt tussen Frankie en Greta. Dit deel is
duidelijk geïnspireerd door de reeks thrillers
uit grofweg de jaren negentig waarin vrouwelijke hoofdrolspeelsters vaak door het lint
gingen – denk aan Fatal Attraction of bijna
elke film met Ashley Judd of Rebecca de
Mornay. Als update van dit genre (nu met
smartphones!) is Greta onderhoudend maar
niet briljant.
Maar wat de film boven de middelmaat (die
dit genre eigen is) uittilt is het feit dat het eigenlijk een komedie is óver een oudbakken
thrillersubcategorie. Huppert liet in Verhoevens briljante Elle al zien dat een acteur van
haar kaliber een drama met een heel serieus

sten en Petra) mogen weer op een Nederlands
nagesynchroniseerd avontuur. Ditmaal vinden
ze een doosje met een raadselachtige rebus die
ze richting een schat stuurt.

MA
Tate Taylor | In 2011 gidste regisseur Tate Taylor
actrice Octavia Spencer naar een Oscar voor
haar bijrol in The Help. Voor Ma werken de twee

TE ZIEN VANAF 29 MEI 

GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS
Michael Dougherty | Warner Bros. blijft manmoedige pogingen doen hun monsteruniversum
(of: ‘MonsterVerse’ volgens het promotiemateriaal) van de grond te krijgen. Na de reboots van
Godzilla (2014) en Kong: Skull Island (2017)
komen in dit nieuwste spektakelstuk minimaal
zeventien gigantische monsters opdraven om
elkaar te bevechten terwijl nietige mensen angstig toekijken.

GRETA

onderwerp volledig als komedie kan spelen.
Het is een soort koorddansen voor acteurs dat
ze in beide films presteert; de insteek blijft
bloedserieus maar de manier waarop ze ernaar kijkt is altijd met een knipoog, terwijl ze
zichzelf toch niet buiten de scène plaatst.
Dit soort finesse zal je waarschijnlijk eerder
opvallen als je al met het werk van Huppert en
Jordan bekend bent. Mocht dat niet het geval
zijn, dan één tip: het is vooral niet verboden te
lachen. De lach zal je weer vergaan als dingen

opnieuw samen, maar in deze Blumhouse-horror tappen ze uit een heel ander vaatje. Spencer
speelt een eenzame vrouw die haar kelder ter
beschikking stelt als hangplaats voor een groep
tieners. Maar dan moeten ze zich wel aan haar
regels houden.
TE ZIEN VANAF 30 MEI 

NUREYEV
David en Jacqui Morris | Het is geen lustrumjaar
voor balletdanser Roedolf Noerejev – noch voor
zijn geboorte (in 1938), noch voor zijn dood (in
1993). En toch blijkt het Noerejev-jaar in de bioscopen. Na vorige maand de speelfilm The White
Crow van Ralphn Fiennes, over het korte verblijf
in Parijs van de danser, volgt nu deze documentaire, die een bredere blik op zijn leven werpt.

TE ZIEN VANAF 30 MEI 
GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS

TE ZIEN VANAF 30 MEI 

steeds verder uit de hand lopen, totdat alles
zodanig overdreven is dat het wel weer grappig wordt. Greta lacht over wat we allemaal
bereid zijn om te slikken in een thriller.
BOYD VAN HOEIJ

GRETA VERENIGDE STATEN/IERLAND, 2019 | REGIE
NEIL JORDAN | MET ISABELLE HUPPERT, CHLOË GRACE
MORETZ | 98 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM
| TE ZIEN VANAF 2 MEI 

NUREYEV

Chia-Wei Hsu, Drones, Frosted Bats and
the Testimony of the Deceased, 2017

Eye Filmmuseum

Broomberg & Chanarin,
Omer Fast, Chia-Wei Hsu,
Meiro Koizumi

Exhibition 16 Mar – 19 May 2019
eyeﬁlm.nl /hiddenhistories
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DAYMOHK

Dansen voor
de leider
Mooi en droevig portret van een kunstenaar
die via dans het oorlogsgeweld ontsteeg,
maar werd ingekapseld door het geweldda
dige bewind dat volgde.
“Het publiek ziet dat in de danser een vuur
brandt, maar dat hij zich beheerst. Dat is de
kunst”, zegt Ramzan Achmadov, oprichter
van Daymohk (‘vaderland’), een Tsjetsjeense
dansgroep van kinderen en jongeren. Daymohk, Ramzan en zijn vrouw Aiza stonden al
centraal in Jos de Putters documentaire Dans
Grozny, dans uit 2002, waarvoor Masha Novikova research deed en de camera hanteerde. Ze verbleef in die tijd – het einde van
de Tweede Tsjetsjeense oorlog – bij het gezin
Achmadov en hield daarna contact met hen.
Met Daymohk vertelt ze hoe het er zo’n
vijftien jaar later voor staat. De dansgroep

DAYMOHK

bestaat nog steeds, maar de Achmadovs behoren nu tot de hofhouding van Ramzan Kadyrov, het hoofd van de Tsjetsjeense Republiek. Hij gaf hen een kast van een huis,
stelde Ramzan en zijn kinderen aan in regeringsfuncties en maakte dochter Aminat tot
zijn derde vrouw. Aan de gevels van officiële
gebouwen in Grozny hangen de reusachtige
portretten van Kadyrov en Poetin gebroederlijk naast elkaar.
De oorlog is voorbij, maar de vrede heeft
geen vrijheid gebracht. Over het brute ka-

THE FALL OF THE AMERICAN EMPIRE

Van koerier tot haute finance
Een Robin Hood-achtige filosoof komt in
het bezit van een enorme som geld, waarna
belastingparadijzen lonken. Deze Canadese
satire toont hoe alles gekapitaliseerd
wordt, zelfs oprechte gulheid.
Wat doet geld met een mens? Denys Arcand
onderzoekt het in zijn satire over de jonge filosoof Pierre-Paul die noodgedwongen als
koerier in Quebec werkt en tijdens een ritje
getuige is van een overval. In een opwelling
neemt hij de twee achtergebleven sporttassen met grote sommen geld mee. En daar zit
hij dan, met al die illegale bankbiljetten.
Arcand zet de tegenstellingen dik aan in
The Fall of the American Empire (La chute de
l’empire américain), dat eigenlijk niets met
de titel te maken heeft. Pierre-Paul is iemand die niet om geld maalt en liever vrijwilligerswerk doet in de gaarkeukens. Rijk
zal hij op eigen kracht nooit worden, weet
hij. Eerder stak hij een hilarisch verhaal af
tegen zijn vriendin, waarin hij vol zelfbeklag

zei dat intelligentie eigenlijk een handicap is.
Zo zou hij nooit een stofzuiger kunnen verkopen omdat hij weet dat zo’n apparaat iemand niet gelukkig gaat maken, en hij dus
nooit overtuigend zijn verkooppraatje zou
kunnen houden. Het zijn de dommen die rijk
worden, ziet hij om zich heem. Ook krijgt hij
het niet over zijn lippen om tegen zijn vriendin te zeggen dat hij van haar houdt, want
zijn piekerhersens denken dan gelijk: wat
betekent liefde precies? Je moet niet zomaar
wat zeggen, vindt hij. “Het gaat niet om intelligentie maar om je hart”, roept zijn vriendin gekwetst uit, om vervolgens de doodsteek voor hun toch al wankele relatie te
geven: “Je zal alleen eindigen.”
Door zijn plotselinge rijkdom wordt de
ietwat stereotiep nerveuze Pierre-Paul al
snel gedwongen de wereld in zijn hoofd te
verruilen voor die van ex-criminelen, prostituees en haute finance. Zij helpen hem om
uit handen van de politie te blijven. Pierre-Paul verkent ondertussen de mogelijkhe-

rakter van Kadyrovs bewind vertelt Novikova
met televisie- en radio-items, die ze in de
ruime, doodse interieurs van huize Achmadov laat spelen. Op andere momenten
hangt daar juist een beklemmende stilte, die
duidelijk maakt dat alles wat wij écht van de
gezinsleden zouden willen weten, onbespreekbaar is. Dat is onbevredigend, omdat
we er niet achter komen óf er voor hen op
enig moment iets te kiezen viel, en zo ja,
wat? Toch wordt het onuitgesprokene op
deze manier ook deel van dit verhaal.
den van belastingparadijzen om zijn geld wit
te wassen en aan een goed doel te geven.
Arcand heeft in deze opvolger van zijn Le
déclin de l’empire américain (1986) en Oscarwinnaar Les invasions barbares (2003) oog
voor de mensen die buiten het paradijs vallen: van illegalen Mexicanen tot Inuit die op
straat leven.
Ondertussen stopt Arcand zijn film vol
met verwijzingen naar de manier waarop
geld de wereld vormt. In radioflarden horen
we hoe een presentator zich druk maakt over
het salaris van tennisster Roger Federer, en
op straat roept de verkoper van de daklozenkrant Pierre-Paul toe dat God hem zal belonen voor zijn gift – zo ligt er toch weer een
beloning in het verschiet voor de altruïst.
Arcand maakt daarmee duidelijk dat alles
gekapitaliseerd wordt, zelfs oprechte gulheid. Een razend interessant gegeven, maar
de nogal onevenwichtige, langgerekte komedie trapt daarbij wel een paar open deuren in over de macht van geld en de amoraliteit van het kapitalisme. Het is makkelijk om
gulheid te prijzen en af te geven op de hebzucht van een ander, maar dit echt doorgronden doet Arcand niet.

Materiaal dat ze in 2002 schoot, gebruikt
Novikova ook in Daymohk, maar de tragiek
van de situatie dringt misschien pas echt
door als je die eerdere film in zijn geheel hebt
gezien (dat kan nog: op dvd natuurlijk of – in
lagere kwaliteit – gratis online bij de NPO).
Toen bood Daymohk de dansers een levenslijn, een tijdelijke ontsnapping uit de chaos
van het conflict. Tijdens tournees door Europa lieten ze met hun virtuoze, traditioneel
geïnspireerde dans zien dat Tsjetsjenië meer
was dan een haard van geweld. Nu dansen de
kinderen alleen nog als een vorm van nationalistisch vertoon ter meerdere glorie van
hun leider. Intussen is Kadyrovs gedweep met
de Tsjetsjeense culturele tradities een perversie van wat Ramzan Achmadov altijd voor
ogen heeft gestaan met zijn dansgroep, en dat
is hem aan te zien als hij zwijgend voor zich
uit staart in zijn luxe villa. De kunst is allang
niet meer om het vuur te beheersen, maar om
het brandend te houden.
SASJA KOETSIER

DAYMOHK

NEDERLAND 2019 | REGIE MASHA

NOVIKOVA | 85 MINUTEN | DISTRIBUTIE AMSTELFILM |
TE ZIEN VANAF 9 MEI 

THE FALL OF THE AMERICAN EMPIRE

THE FALL OF THE AMERICAN EMPIRE
(LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN) CANADA, 2018 |
REGIE DENYS ARCAND | MET ALEXANDRE LANDRY,
MARIPIER MORIN, RÉMY GIRARD, LOUIS MORISSETTE |
127 MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN

MARISKA GRAVELAND

ROCKETMAN
Dexter Fletcher | Hoewel Bryan Singer op de
credits bleef staan als regisseur van de Oscar-
winnende Freddy Mercury-biopic Bohemian
Rhapsody, was het Dexter Fletcher die de opnamen afrondde na Singers vroegtijdig ontslag.
Fletcher volgt dat verborgen succes op met weer
een portret van een flamboyante muziekster:
Elton John. En dit keer staat hij wél voluit op de
aftiteling. Lees de recensie op filmkrant.nl

VANAF 30 MEI, OOK VIA

picl.nl



Inmiddels dient het volgende bewijsstuk zich
alweer aan. In Then Came You speelt hij met zijn
grote, blauwe ogen een hypochonder die levenslessen krijgt van een terminaal ziek meisje.
TE ZIEN VANAF 30 MEI 

JOOST BROEREN-HUITENGA

TE ZIEN VANAF 30 MEI 

ROCKETMAN

THEN CAME YOU
Peter Hutchings | ‘Hollywood blijft de jonge Asa
Butterfield (Hugo; The Space Between Us) naar
voren schuiven als romantische tienerheld’,
noteerden we drie maanden geleden naar aanleiding van tiener-scifi-romance Time Freak.

THEN CAME YOU
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van juni moeten vóór
vrijdag 24 mei (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.nl)
bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen. De
volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 6 juni en loopt t/m
woensdag 3 juli.

ALKMAAR
4 Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3 | 072-520 2022 |
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma  Alkmaar Pride L’animale di vr

10 mei 15.30 | ma 20 mei 19.00 |
Bohemian Rhapsody vr 24 mei, za 25
mei 21.00 | Carmen & Lola vr 24 mei
21.00 | zo 26 mei 15.30 | Laurence
Anyways zo 26 mei 18.45 | Rafiki wo
22 mei 19.00 | La vie d’Adèle do 23
mei 15.30 | Weekend di 21 mei 21.15 |
Film & boek Le semeur wo 29 mei
19.00 | Movies That Matter When
the War Comes di 14 mei 19.00 |
Muziek in film Hair di 7 mei 19.00

ALMELO
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reserveren 0546-850 264 | filmhuisalmelo.nl  Un amour impossible vr 17
mei 20.15 | Burning vr 3 mei 20.15 |
At Eternity’s Gate wo 8 mei 20.15 |
Werk ohne Autor vr 10 mei 14.00,
20.15 | Wildlife wo 1 mei 20.15

ALMERE
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe
bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwefilmhuis  Baantjer het begin vr

24 mei, di 28 mei 19.30 | za 25 mei
14.00 | wo 29 mei 10.00 | Bon Dieu 2
vr 3 mei, di 7 mei 19.30 | za 4 mei
14.00 | wo 8 mei 10.00 | The Favouri

te do 2 mei 14.00 | Grâce à Dieu vr 31
mei, di 4 jun 19.30 | za 1 jun 14.00 |
wo 5 jun 10.00 | Green Book za 4 mei
11.00 | Lazzaro felice vr 17 mei, di 21
mei 19.30 | za 18 mei 14.00 | wo 22
mei 10.00 | On the Basis of Sex vr 10
mei, di 14 mei 19.30 | za 11 mei 14.00 |
wo 15 mei 10.00 | Sunset vr 26 april,
di 30 april 19.30 | wo 1 mei 14.00

ALMERE HAVEN
4 Corrosia
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl  Cold War vr 17 mei 11.00, 20.00 |

Shoplifters vr 24 mei 11.00, 20.00 |
The Wife vr 10 mei 11.00, 20.00 |
Wildlife vr 31 mei 11.00, 20.00 | Mijn
dinsdagavondfilm Arrival di 14 mei
20.00

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijnstroom) | 0172-493 737 | parkvilla.
nl/filmhuis  Can You Ever Forgive

Me? do 16 mei 13.30 | za 18 mei ma
20 mei, di 21 mei 20.00 | C’est ca
l’amour do 16 mei vr 17 mei, wo 22
mei 20.00 | di 21 mei 13.30 | Conti
nuer vr 10 mei, 13 mei 20.00, di 14
mei 13.30 | God Only Knows do 23
mei za 25 mei di 28 mei, wo 29 mei
20.00 | zo 26 mei 14.30 | If Beale
Street Could Talk do 2 mei 13.30 | vr
3 mei wo 8 mei, do 9 mei 20.00 | za 4
mei 20.30 | | Lazzaro felice vr 24
mei, ma 27 mei 20.00, di 28 mei
13.30 | Mary Queen of Scots do 30

Jubileum maar geen feest
Festival Cinéma Arabe viert van 7
t/m 12 mei in Amsterdam (Rialto
en de Melkweg) en Maastricht
(Lumière Cinema) zijn vijftiende
editie. Te zien zijn bijna twintig
nieuwe films, die inzicht geven in
het leven in de Arabische wereld.
Vijftien jaar Festival Cinéma
Arabe zou een vrolijk gebeuren
moeten zijn, maar de situatie in de
Arabische wereld geeft daartoe
weinig aanleiding. In de aankondiging van de jubileumeditie stelt
festivaldirecteur Adel Salem dat in
veel Arabische landen de censuur
strenger is dan ooit. “De revolutionaire wind van de Arabische lente
is gaan liggen en toch is er hoop”,
constateert hij nogal optimistisch
over de repressie. Cinéma Arabe
reageert op de treurige situatie
door te doen wat het al vijftien jaar
doet: het vertonen van interessante films, die iets duidelijk maken
over het leven in de Arabische landen. Te zien zijn negentien nieuwe

films van Arabische makers uit Tunesië, Syrië, Marokko, Qatar, België en Italië. Dertien daarvan zijn
Nederlandse premières. Daarnaast
blikt het festival terug op zijn vijftienjarig bestaan met een selectie
hoogtepunten.
Cinéma Arabe opent in Rialto
met het Tunesische drama Fatwa
(2018). Daarin keert een Tunesische vader uit Frankrijk terug naar
Tunesië, omdat zijn zoon is omgekomen bij een motorongeluk. In de
weken erna ontdekt hij dat zijn
zoon zich aangesloten had bij een

FATWA

mei 13.30 | vr 31 mei ma 3 jun, di 4
jun 20.00 | A Private War do 30 mei
za 1 jun, wo 5 jun 20.00 | di 4 jun
13.30 | Roma do 9 mei 13.30 | za 11
mei di 14 mei, wo 15 mei 20.00 | zo 12
mei 14.30 | Tea With the Dames do 2
mei, ma 6 mei 20.00, di 7 april, 13.30
| Alphen Art kunstfilmprogramma
The Man Who Stole Banksy za 11 mei
16.00, za 18 mei 19.00 | Visages,
Villages zo 12 mei 13.30

AMERSFOORT
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑422
6555 | lievevrouw.nl | Programma
wordt wekelijks aangevuld, zie
website  Premières Anna’s War do

2 mei | Dragged Across Concrete do
2 mei | Claire Darling do 2 mei | Red
Joan do 9 mei | Coureur do 9 mei |
Les Invisibles do 9 mei | Wild Rose
do 16 mei | Ayka do 16 mei | Shadow
do 16 mei | Take Me Somewhere Nice
do 23 mei | Mademoiselle de Jonc
quières do 23 mei | The Wild Pear
Tree do 30 mei | Notti magiche do 30
mei | Rocketman do 30 mei | Nog te
zien Dirty God | Grâce à Dieu | Gloria
Bell | God Only Knows | Le grand bain
| Heinz | L’homme fidèle | Le jeu | Vox
Lux | The White Crow | Cinesingle
Wild Rose zo 19 mei 12.00 | Docu
mentaires They Shall Not Grow Old |
The Man Who Stole Banksy do 2 mei
| Ganz do 2 mei | Three Identical
Strangers do 15 mei | Christo do 23
mei | Filmcollege Red Joan di 14 mei
19.30 | Gay Film L’animale zo 12 mei,
zo 26 mei | Marathon Amersfoort
Running the Sahara ma 27 mei
20.00 | Movies that Matter When
the War Comes ma 13 mei 19.15 | The
Royal Ballet Triple Bill do 16 mei
20.15 | do 30 mei 12.00 | Royal Opera
House Faust vr 10 mei 12.00

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl/
cinema
4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl | Aanvang: 20.30
radicale islamitische groepering.
Wat dreef de seculier opgevoede
jongen? Regisseur Mahmoud Ben
Mahmoud is bij de vertoning aanwezig. De kloof tussen jongeren en
ouderen komt niet alleen in Fatwa
aan de orde, maar ook in een themaprogramma. Daarin zijn onder
meer te zien de korte film Brotherhood, die ook over radicalisering
van jongeren gaat, en Le chant
d’Ahmed, over criminele jongeren.
Dat het in de Arabische wereld
niet ontbreekt aan verboden liefdes, is weer eens te zien in de Belgische speelfilm For a Happy Life
(Salima Glamine en Dmitri Linder), over twee geliefden in Brussel
die niet met elkaar mogen omgaan.
Dat er ook lichtpuntjes zijn in de
Arabische wereld bewijst de Tunesische filmproductie van de afgelopen jaren. In een special vertoont
het festival voorbeelden van de
bloeiende Tunesische filmcultuur.
Onder meer te zien is Whispering
Sands van Nacer Khemir. De in
1950 geboren filmveteraan is bij de
vertoning aanwezig.
CINEMAARABE.NL

4 Kriterion
Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl  Premières Take Me

 Ana y los lobos 20.30 vr 24, do 30
mei | Gerontophilia 20.30 vr 3, do 9
mei | Una giornata particolare 20.30
za 18, do 23 mei | Occident 20.30 do
2, vr 17 | The Pervert’s Guide to Ideo
logy 20.30 wo 22, vr 31 mei | Them
roc 20.30 za 4 mei | Colombian
Short Films 20.00 vr 10, za 11 mei
4 Cinecenter

Somewhere Nice do 23 mei | Rafiki
do 23 mei | Movies That Matter
When the War Comes wo 8 mei
19.30 | Dodenherdenking Shoah za 4
mei 11.00 | Anna over Kriterion | 5
mei 13.00 | De Handwerkers Vrien
denkring 5 mei 14.00 | De stakende
stad zo 5 mei 15.00 | Bixa Travesty
zo 5 mei 19.30 | Kriterion x IDFA x
Loose Ends Bunch of Kunst zo 19
mei 17.00
4 Lab111

Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl |
Programmering is onder voorbehoud  Premières Claire Darling do 2

mei | Mademoiselle de Joncquières
do 16 mei | Notti magiche do 30 mei |
Red Joan do 9 mei | Three Indentical
Strangers do 16 mei | Cine Expat
Shadow vr 17 mei 21.30 | Specials
Rafiki vr 17 mei 19.30 | Schindler’s
List za 4 mei 13.15 | zo 5 mei 15.15 |
Wild Rose zo 12 mei 14.00 |
4 Eye Filmmuseum

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

IJpromenade 1 | 020-589 1400 |
eyefilm.nl  Restored & Unseen De

stilte rond Christine M. ma 6 mei
19.00 | Jeanne Dielman ma 20 mei
19.15 | Shell Shock Airplane! zo 5 mei
19.00 | za 18 mei 19.15 | La casa lobo
wo 1 mei 21.15 | Catch-22 vr 10 mei
16.00 | Combat Shock do 2 mei 21.30
| The Emperor’s Naked Army Mar
ches zo 19 mei 16.00 | First Blood ma
6 mei 21.30 | First Kill do 9 mei 21.15 |
Flat Earth vr 3 mei 19.15 | Full Con
tact vr 10 mei 19.15 | Hiroshima mon
amour za 4 mei 19.00 | 11 mei 16.45 |
Johnny Got His Gun wo 1 mei 19.15 |
ma 6 mei 11.00 | Die Mörder sind
unter uns vr 3 mei 21.15 | do 9 mei
11.00 | di 21 mei 19.15 | New Home
land wo 8 mei 19.15 | Of Men and War
wo 15 mei 20.00 | Remainder zo 12
mei 21.00 | Teatro de guerra do 2 mei
19.15 | Waltz with Bashir za 11 mei
10.30 | This Is Film! A Portrait of
Jason wo 1 mei 15.30 | Der Himmel
über Berlin wo 8 mei 15.30
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 020-363 8502 |
fchyena.nl  Premières Dragged
Across Concrete do 2 mei | Hotel
Mumbai do 2 mei | Coureur do 9 mei |
Rafiki do 23 mei | Wild Rose do 16
mei | Dodenherdenking The Making
of Oom Jo za 4 mei 15.00 | Het mis
drijf van Abraham Prins | They Shall
Not Grow Old za 4 mei 17.00 | A Fe
male Direction The Watermelon
Woman do 2 mei 21.00 | Food & Film
The Real Dirt on Farmer John ma 20
mei 19.30 | Hyena Invites! Sahil
Amar Aïssa do 23 mei | Specials Full
Moon #3 za 18 mei | ODAM vr 24 mei
4 Het Ketelhuis

Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4 | 020-684 0090 | ketelhuis.nl  De droom van Stockhausen

do 30 mei | Ganz do 2 mei | Made
moiselle de Joncquières do 23 mei |
The Man Who Stole Banksy wo 2 mei
| Nocturne do 9 mei | Rafiki do 23
mei | Singel 39 do 9 mei | Take Me
Somewhere Nice do 23 mei | Nog te
zien Dirty God | Baantjer | Art & Mind
di 14 mei 19.00 | Deutsches Kino
Gundermann gesprek met de regisseur di 21 mei 19.00 | Discothèque
du Cinéma néerlandais Film, gesprek en plaatjes draaien Nocturne
vr 17 mei & Take Me Somewhere Nice
za 1 jun | Geschiedenis van filmpro
gramma’s op de Nederlandse tv zo
12 mei 19.00 | Het Schimmenrijk
Hans Beerekamp eert de filmdoden
zo 12 mei 17.00 | Special De droom
van Stockhausen installatie van
Frank Scheffer do 30 mei t/m di 11
jun

Hoe problematisch het in de
eighties werkelijk
was om rockmuziek te maken in de
Sovjet-Unie is te
zien in Leto. In de
openingsscène
zijn we getuige
van een optreden
van de toonaangevende band Zoo
park in de Lenin
grad Rock Club,
waar jonge muziekfans door
KGB-agenten gemaand worden in
hun stoel te blijven zitten.
Fritz de Jong in de Filmkrant

Female Frame À ma soeur! za 11 mei
19.00 | Belle di 28 mei 16.00 | La Cié
naga di 7 mei 18.30 | zo 26 mei 16.00 |
Clueless ma 13 mei 19.00 | ma 20 mei
16.00 | Daisies vr 10 mei 16.00 | zo 19
mei 19.00 | Fish Tank vr 3 mei 16.00 |
Frida za 18 mei 16.00 | A Girl Walks
Home Alone at Night wo 15 mei 19.00 |
Girlhood wo 15 mei 16.30 | I Am Not a
Witch ma 6 mei 16.30 | Lady Bird wo 1
mei 16.00 | wo 22 mei 19.00 | Marie
Antoinette wo 8 mei 16.00 | di 21 mei
18.30 | Oh Lucy! do 2 mei 16.30 | Or
lando do 16 mei 19.00 | Pariah ma 6
mei 19.00 | wo 22 mei 16.00 | Persepo
lis do 2 mei 19.00 | vr 24 mei 16.00 |
Que horas ela volta? ma 6 mei 16.00 |
Raw do 9 mei 19.00 | We Need to Talk
About Kevin zo 12 mei 16.00 | vr 17 mei
19.00 | Panorama 2001: A Space
Odyssey za 11 mei 16.00 | Arrival di 14
mei 16.00 | za 25 mei 19.00 | Blade
Runner do 9 mei 16.00 | ma 20 mei
21.30 | Blade Runner 2049 za 18 mei
18.30 | wo 29 mei 16.00 | Ghost in the
Shell vr 10 mei 21.30 | La planète
sauvage do 23 mei 19.30 | Mad Max:
Fury Road vr 10 mei 19.00 | Nausicaä
of the Valley in the Wind do 2 mei
21.30
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl  Premières

Acusada do 16 mei | Claire Darling do
2 mei | Hotel Mumbai do 2 mei | Les
invisibles do 9 mei | Three Indentical
Strangers do 16 mei | Arts in Cinema
Young Picasso wo 1 mei 17.00 | Mu
ziekdocumentaire Asbury Park wo
22 mei 21.00 | The Royal Ballet Triple
Bill do 16 mei 20.15
4 Oxville Cinema

Meer en Vaart 300 | www.oxville.nl
 Bankier van het verzet za 4 mei

13.00 | Beautiful Boy wo 15 mei
19.30 | Bon Bini Holland 2 do 2 mei
18.00 | Dragon Ball Super wo 29 mei
19.30 | Classics The Battle Of Al
giers di 14 mei 19.30 | Doxville Ganz
wo 8 mei 19.30 | Klanken van oor
sprong wo 22 mei 19.30 | The Man
Who Stole Banksy di 21 mei 19.30 |
Wad ma 20 mei 19.30 | Oxville horror
The Prodigy di 28 mei 20.00 | Oxville
Oscars Cold War vr 17 mei 19.30 | The
Wife zo 26 mei 19.00 |
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl  4 & 5 mei in Rialto Als
twee druppels water za 4 mei |
Amsterdamse helden zo 5 mei |
Cinéma Arabe Vijftiende verjaardag!
De nieuwste speelfilms, korte films
en documentaires uit de Arabische
wereld van di 7 t/m zo 12 mei Crac
king the Frame Harry Gruyaert:
Photographer wo 15 mei | Docupodi
um Devil’s Pie ma 13 mei | Reggae
Vibrations x WCA Yardie vr 17 mei |
Zenochtenden Mantra do 30 mei |
Modern Monks zo 5 mei | Samsara
zo 19 mei
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Rialto in mei
Cracking the Frame:
Harry Gruyaert: Photographer

15 mei, 19.30 | Eenmalige vertoning
in het kader van Rialto’s maandelijkse kunstfilmprogramma Cracking the Frame. Deze editie gaat
over Magnum-fotograaf Harry
Gruyaert (Antwerpen, 1941). Documentairemaker Gerrit Messiaen
vertelt het verhaal van Gruyaert –
over zijn streng katholieke opvoeding, de conflicten met zijn vader,
zijn fotografiestudie en zijn carrière, maar ook over hoe hij werkt,
hoe hij schijnbaar achteloos het

ADVERTORIAL

heel gewone omtovert tot een bijzondere compositie van grote
schoonheid.
Docupodium: Devil’s Pie - D’angelo

13 mei, 19.15 | Intiem portret van de
gelauwerde neo-soul-artiest
D’Angelo. Met twee albums op zijn
naam verdween hij na 2000 jaren
van de radar tot hij in 2014 onverwacht terugkeerde. Wie is hij, wat
beweegt hem? Na afloop interviewt (D’Angelo-fan) Gijs Groenteman de regisseur Carine Bijlsma.
De film is vanaf 16 mei dagelijks te
zien.
RIALTOFILM.NL

DEVIL’S PIE - D’ANGELO

4 Studio/K
Timorplein 62 | 020-692 0422 |
studio-k.nu | Raadpleeg de website
voor het reguliere programma 

Premières Christo do 23 mei | Cou
reur do 9 mei | Devil’s Pie do 16 mei |
Rocketman do 30 mei | Three Identi
cal Strangers do 16 mei | Wild Rose
do 16 mei | Moederdagspecial Wild
Rose zo 12 mei
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl  Drieluik L’Avventura ma

6 mei 21.00 | La Notte ma 13 mei
21.00 | L’eclisse ma 20 mei 21.00 |
Klassieker Easy Rider zo 5 mei zo 12
mei zo 19 mei, zo 26 mei 21.00 |
Simulacrum x Uitkijk Le meraviglie
do 2 mei 21.00 | Specials Je tu il elle
di 7 mei 22.00 | News from Home di
21 mei 22.00 | Les rendez-vous d’An
na di 14 mei 22.00 | Jeanne Dielman
di 28 mei 21.00 | Vriendenfilm Les
vacances de mr. Hulot wo 29 mei
19.00
4 Zuid-Afrikahuis

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

APELDOORN
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055‑521 6346 |
gigant.nl  Anna’s War do 2 mei t/m

di 14 mei | Bon Dieu do 2 t/m vr 3 mei
| Buñuel in the Labyrinth of the
Turtles do 2 mei t/m wo 8 mei |
Christo zo 26 mei t/m wo 29 mei |
Claire Darling do 2 mei t/m ma 20
mei | Coureur zo 5 mei, vr 24 mei, za
25 mei | Devil’s Pie za 18, zo 26 mei |
Dirty God wo 1 mei t/m wo 8 mei | Fall
of the American Empire do 30 mei,
vr 31 mei | Ganz zo 5 mei | Gloria Bell
elke maandag in mei | God Only
Knows do 2 mei t/m zo 26 mei | Le
grand bain ma 3 jun | Green Book do
2 mei t/m ma 27 mei | Le jeu do 9 mei
t/m wo 29 mei | Les invisibles do 9
mei t/m wo 29 mei | Mademoiselle
de Joncquières do 23 mei t/m vr 8
jun | The Man Who Stole Banksy za 4
mei t/m wo 15 mei | Nocturne met
inleiding en nagesprek za 18 mei |
Notti magiche vr 31 mei t/m za 9 jun

| Het Pärt gevoel zo 5 mei t/m 19 mei
| Private War do 2 mei t/m vr 3 mei |
Red Joan do 9 mei t/m wo 29 mei |
Rocketman vr 24 mei t/m ma 21 jun |
Schindlers List za 4 mei, zo 5 mei |
Shadow do 16 mei t/m do 23 mei |
Take Me Somewhere Nice vr 24 mei
t/m wo 29 mei | They Shall Not Grow
Old do 2 mei t/m wo 8 mei | Three
Identical Strangers do 16 mei t/m
ma 27 mei | Thunder Road do 2 mei
t/m wo 8 mei | Werk ohne Autor za 4
mei, ma 6 mei, do 9 mei | The White
Crow do 2 mei t/m do 9 mei | The
Wild Pear Tree do 30 mei, vr 31 mei,
zo 2 jun | Wild Rose do 16 mei t/m vr
8 jun | Yomeddine za 11 mei t/m wo 15
mei | The Man Who Stole Banksy zo
12 mei (met inleiding) | Boek & film
Un amour impossible di 28 mei
19.30 | Franse films met Cinemaal
Les petits mouchoirs & Nous fi
nirons ensemble za 1 jun | Moeder
dagspecial met High Tea Wild Rose
zo 12 mei | Movies That Matter When
the War Comes di 14 mei 20.00 |

Ontbijt & Film The Biggest Little
Farm zo 26 mei 11.00 | Les invisibles
zo 26 mei 11.00 | Wild Rose zo 26 mei
11.00

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

Acusada do 16 mei | Anna’s War do 2
mei | Ayka do 16 mei | Christo do 23
mei | Claire Darling do 2 mei | Cou
reur do 9 mei | Daymohk do 9 mei |
Ganz do 2 mei | Mademoiselle de
Joncquières do 23 mei | The Man
Who Stole Banksy do 2 mei | Mirai do
2 mei | Nocturne do 9 mei | Notti ma
giche do 30 mei | Rafiki do 23 mei |
Red Joan do 9 mei | Take Me Some
where Nice do 23 mei | Three Identi
cal Strangers do 16 mei | The Wild
Pear Tree do 30 mei | Arts in Cinema
Young Picasso vr 10 mei 14.30 | di 14
mei 19.00 | zo 26 mei 19.00 | Crac
king The Frame The Price of Every
thing wo 29 mei 19.15 | Film en lei
derschap Hacksaw Ridge 20 mei
19.00 | Gay Film L’animale ma 13 mei
21.15 | di. 28 mei 19.00 | Gelders doek
(korte) Gelderse films met nagesprek di 21 mei 19.30 | Klassiekers La
vita è bella wo 1 mei 19.00 | vr 3 mei
16.00 | Schindler’s List za 4 mei
12.30 | zo 5 mei 12.45 | Rebels of the
Neon God zo 12 mei 12.45 | ma 20 mei
19.00 | Vive l’amour zo 26 mei 13.30 |
Movies That Matter When the War
Comes wo 15 mei 19.15 | Specials
Des hommes et des dieux ma 3 jun
19.00 (met inleiding) | Nocturne di. 7
mei 19.00 (met nagesprek)

ASSEN
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 |
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.00 

Can You Ever Forgive Me? ma 6 mei
di 7 mei za 11 mei | Capharnaüm ma
27 mei di 28 mei za 1 jun | Gloria Bell
ma 13 mei di 14 mei za 18 mei | Sun
set ma 20 mei di 21 mei za 25 mei |

BERGEN
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |

cinebergen.nl  Buñuel in the Laby

rinth of the Turtles zo 5 mei | Claire
Darling vr 17 mei, zo 19 mei, di 21 mei,
wo 22 mei | Cold Case Hammarskjöld zo 26 mei, do 30 mei | Gloria Bell
zo 12 mei | God Only Knows do 9 mei,
zo 12 mei, ma 13 mei | Le grand bain
za 4 mei, di 14 mei | Greta do 9 mei,
za 11 mei, wo 15 mei | L’homme fidèle
wo 1 mei | Les invisibles do 16 mei, zo
19 mei, di 21 mei | Le jeu vr 3 mei, zo 5
mei, di 7 mei | Mademoiselle de
Joncquières zo 26 mei, di 28 mei, do
23 mei (Food & Film) | The Mule do 2
mei | A Private War za 4 mei, di 7
mei, wo 8 mei | Red Joan vr 24 mei,
za 25 mei, di 28 mei | Shadow do 16
mei, za 18 mei, ma 20 mei | Sofia vr
24 mei ma 27 mei, wo 29 mei | They
Shall Not Grow Old ma 6 mei, wo 8
mei | Us vr 17 mei, za 18 mei, wo 22
mei | Vox Lux vr 10 mei, za 11 mei, di
14 mei | Werk ohne Autor do 2 mei |
The White Crow vr 10 mei, zo 12 mei,
wo 15 mei | Klassieker Heat and Dust
wo 1 mei

BOLSWARD
4 Filmhuis
Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.
nl  Burning do 16 mei 20.00 | The

Children Act do 2 mei 20.00

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

Darling do 2 mei | Coureur do 9 mei |
Les invisibles do 9 mei | Mademoi
selle de Joncquières do 23 mei |
Notti magiche do 30 mei | Rafiki do
23 mei | Rocketman do 30 mei | Take
Me Somewhere Nice do 23 mei |
Three Identical Strangers do 16 mei |
The Wild Pear Tree do 30 mei | Wild
Rose do 16 mei | Arts in Cinema
Klimt & Schiele zo 2 jun, 10.30, vr 7
jun. 14.00, di 18 jun, 19.30 | Young
Picasso vr 3 mei 14.00, di 14 mei
19.30 | Belcrum Bios @Podium
Bloos Retour en Bourgogne di 14 mei
20.00 | Medecin de campagne di 28
mei 20.00 | Gayfilm L’animale di 28
mei 19.20, za 1 jun, 16.30 | Go Short
ma 27 mei 19.30 | Klassiekers Rebels
of the Neon God ma 6 mei 21.15 | The

Criminele grootmeester Melville
Altijd goed, een retrospectief van
Jean-Pierre Grumbach. Jean Pierre
wie? Inderdaad, we kennen de regisseur beter onder de naam Melville. Kino in Rotterdam vertoont
vijf films van de Franse meester
van de ‘gangster noir’.
Misschien niet vreemd dat de
films van Melville bol staan van
verraad, list en bedrog. Drieëntwintig was de Joodse Jean-Pierre
Grumbach toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij wachtte
niet af, maar werd onder de
schuilnaam Melville lid van een
verzetsgroep. Naar verluidt was
hij betrokken bij de voorbereiding
van de geallieerde landing in 1944
in Zuid-Frankrijk. Na de oorlog
probeerde Melville de filmwereld
binnen te komen, maar dat mislukte. Dan maar zonder hulp,
vond de ambitieuze cinefiel,
waarna hij onafhankelijk van de
gevestigde filmorde minimalistische misdaad-

films begon te maken, die meer
om een duistere sfeer draaien dan
om een hecht plot.
Veertien films maakte Melville
in zijn te korte leven (hij overleed in
1972 op 55-jarige leeftijd), waarvan
Kino er vijf vertoont. Ze komen uit
zijn beste periode, de jaren zestig
en begin zeventig. Als eerste staat
Le doulos (1963) op het programma. In de geweldige gangsterfilm
probeert een door Jean-Paul Belmondo gespeelde crimineel zijn
collega’s te slim af te zijn. Dat loopt
niet goed af. In het beroemde Le
samouraï (1967) speelt Alain Delon
een huurmoordenaar in een kat-

LE SAMOURAÏ

en-muisspel met een rechercheur.
Voor L’armée des ombres (1969)
putte Melville uit zijn oorlogsverleden. De film portretteert het leven van een verzetsstrijder (Lina
Ventura) met de eeuwige angst
voor verraad en arrestatie. In Le
cercle rouge (1970) zet meesterdief
Alain Delon met een ontsnapte gevangene en alcoholistische ex-politieagent een gecompliceerde
overval op touw. Ook in Un flic
(1972) is Delon weer van de partij,
maar nu aan de andere kant van de
wet: hij speelt een rechercheur die
bij een bevriende crimineel voor
een dilemma staat. Wat weegt
zwaarder: de wet of de vriendschap?
Ook te zien is Odds Against Tomorrow uit 1959 van Robert Wise.
Melville noemde deze film, waarin
de raciale spanningen tussen drie
bankovervallers hoog oplopen, een
belangrijke inspiratiebron.
KINOROTTERDAM.NL

River ma 20 mei 21.15 | Vive l’amour
ma 13 mei 21.15 | Ontbijtfilm Notti
magiche zo 26 mei 10.45 | Oscar
nominated shorts di 21 mei 19.45
(animatie) | di 21 mei 21.00 (speelfilm) | The Royal Ballet Triple Bill ma
20 mei 19.45 | Documentaires De
vil’s Pie wo 29 mei 19.20 | Drømme
land wo 1 mei 19.20 | Ganz wo 8 mei
19.20 | The Man Who Stole Banksy
wo 15 mei 19.20 | The Price of Every
thing wo 21 mei 19.20

BUSSUM
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl  Acusada do 16

Yomeddine is een
pleidooi voor gelijkwaardigheid.
Ongeacht uiterlijk, achtergrond,
gezondheid, kleur
of religie. En daarvan kunnen we elkaar in tijden van
haat en extremisme niet genoeg
blijven overtuigen. We mogen allemaal gezien
worden, we zijn
allemaal gelijk. En
we hebben allemaal gebreken.
Beri Shalmashi in de
Filmkrant

mei 18.30 | vr 17 mei 18.45 | za 18 mei
12.15 | zo 19 mei 19.30 | do 23 mei
15.45 | za 25 mei 14.30 | ma 27 mei
20.55 | The Aftermath do 2 mei
15.45 | za 4 mei 17.20 | Anna’s War do
2 mei 17.00 | vr 3 mei 21.15 | za 4 mei,
vr 10 mei 21.00 | ma 6 mei 21.10 | zo
12 mei 17.00 | di 14 mei 20.50 | wo 15
mei 21.05 | Ayka vr 17 mei 12.45 | zo
19 mei 12.10 | wo 22 mei 18.45 | do 23
mei 18.00 | vr 24 mei 19.15 | za 25 mei
21.25 | wo 29 mei 20.55 | Bunūel in
the Labyrinth of the Turtles vr 10
mei 19.15 | za 11 mei 15.00 | zo 12 mei
15.10 | ma 13 mei 18.45 | Claire Dar
ling vr 3 mei 18.55 | za 4 mei 15.15 | zo
5 mei 15.20 | ma 6 mei, ma 13 mei
19.00 | vr 10 mei 20.45 | za 11 mei
14.45, 19.25 | vr 17 mei 15.15 | za 18
mei 15.30 | zo 19 mei 21.05 | Christo
za 25 mei 16.45 | ma 27 mei 18.45 |
wo 29 mei 20.35 | Dirty God vr 3 mei
16.50 | ma 6 mei 18.45 | di 7 mei
20.45 | Gloria Bell do 9 mei 15.45 | zo
12 mei 13.00 | ma 13 mei 14.00 | Le
grand bain vr 3 mei 20.45 | ma 6 mei
20.55 | za 11 mei 21.20 | za 18 mei
12.45 | zo 19 mei 10.30 | do 23 mei
17.30 | vr 24 mei 15.30 | za 25 mei
12.15 | zo 26 mei 20.00 | Green Book
do 9 mei 18.00 | ma 13 mei 21.00 | do
16 mei 20.15 | vr 24 mei 12.30 | zo 26
mei 12.45 | Les invisibles do 9 mei
20.30 | vr 10 mei 15.10 | za 11 mei, di
14 mei 18.45 | zo 12 mei 17.40 | do 16
mei 15.45 | ma 20 mei 21.15 | vr 24
mei 15.15 | za 25 mei 14.55 | wo 29
mei 18.30 | Le jeu wo 8 mei 21.15 | do
9 mei 18.30 | vr 10 mei 17.15 | za 11 mei
16.45 | Leto za 18 mei 21.10 | zo 19 mei
16.15 | di 21 mei, wo 22 mei 20.50 |
Mademoiselle de Joncquières do 23
mei 20.15 | vr 24 mei 21.00 | za 25
mei 19.15 | zo 26 mei 15.35 | ma 27
mei 19.00 | On the Basis of Sex vr 3
mei 12.15 | za 4 mei 17.05 | vr 10 mei
12.30 | za 11 mei 20.50 | ma 13 mei
20.30 | wo 15 mei 18.30 | Red Joan do
9 mei 20.50 | vr 10 mei 18.30 | za 11
mei 12.30 | zo 12 mei 15.30 | wo 15
mei 14.30, en vr 24 mei 18.45 | do 16
mei, do 23 mei 15.15 | vr 17 mei 17.10 |
zo 19 mei 18.50 | ma 20 mei 19.00 |
wo 22 mei 20.15 | za 25 mei 17.00 | zo
26 mei 17.45 | ma 27 mei 14.00 |
Shadow do 16 mei, ma 20 mei 20.45
| vr 17 mei 21.05 | di 21 mei 18.30 |
Take Me Somewhere Nice vr 24 mei
21.20 | za 25 mei 20.50 | zo 26 mei
12.30 | wo 29 mei 19.00 | They Shall
Not Grow Old do 2 mei 21.00 | za 4
mei 21.15 | zo 5 mei 17.30 | wo 8 mei,
zo 12 mei 20.00 | vr 10 mei 13.30 | wo
15 mei 21.20 | Three Identical Stran
gers vr 17 mei 14.50 | za 18 mei 18.30
| zo 19 mei 14.15 | ma 20 mei 18.45 |
za 25 mei 12.30 | zo 26 mei 20.15 |
ma 27 mei 21.10 | Vice vr 3 mei 17.40 |
zo 5 mei 12.30 | Werk ohne Autor wo
8 mei 14.30 | zo 12 mei, di 28 mei
19.00 | vr 17 mei 19.25 | zo 19 mei
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13.10 | The White Crow do 2 mei
18.00 | vr 3 mei 14.55 | za 4 mei zo 12
mei, vr 17 mei 12.30 | zo 5 mei 20.00 |
wo 8 mei 18.30 | do 9 mei 15.15 | vr 10
mei 15.40 | za 11 mei 16.40 | do 16 mei
17.30 | za 18 mei 20.30 | wo 22 mei
14.30 | Yomeddine zo 5 mei 13.00 | di
7 mei 18.45 | Arts in Cinema The
Young Picasso vr 17 mei 16.50 | za 18
mei 17.00 | zo 19 mei 10.15 | do 23 mei
20.30 | vr 24 mei 17.20 | za 25 mei
18.55 | wo 29 mei 14.30 | Klassiekers
Schindler’s List do 2 mei 19.00 | zo 5
mei 19.00 | Sneak Preview di 30 apr,
di 7 mei di 14 mei di 21 mei, di 28 mei
20.30 | Specials Ganz zo 5 mei 17.10 |
Mantra zo 19 mei 17.00

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrant-medewerkers verzorgen elke maand
intro’s bij speciaal geselecteerde films en daarnaast
inleidingen, lezingen, q&a’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod
en filmprogramma’s (op alfabetische volgorde naam
stad).
4 Gigant | Apeldoorn
 Shadow | 21 mei, 20.00 uur |
Omar Larabi
4 Filmschuur | Haarlem
 Shadow | 18 mei, 16.30 uur |
Omar Larabi
 The Wild Pear Tree | 1 juni, 15.15
uur
4 Filmhuis Rijswijk / Bibliotheek
a/d Vliet
 De wilde stad | 25 mei, 13.00 uur
| Jos van der Burg
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl | Aanvang: 13.30 en
20.00  Gloria Bell 21 mei | The Mule
28 mei | Vice 14 mei

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

Le grand bain wo 1 mei 16.40 | Arts in
Cinema Tintoretto 12 mei 9.30 |
Deutsches Kino Gundermann do 23
mei 19.30 | Movies That Matter
When the War Comes do 9 mei 19.30

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

Acusada do 9 mei | Anna’s War do 2
mei | Christo do 23 mei | Claire Dar
ling do 2 mei | Coureur do 9 mei |
Ganz do 2 mei | The Man Who Stole
Banksy do 2 mei | Nocturne do 9 mei
| Notti Magiche do 30 mei | Rafiki do
23 mei | Rocketman do 30 mei |
Shadow do 16 mei | Take Me Some
where Nice do 23 mei | The Wild Pear
Tree do 30 mei | Wild Rose do 16 mei
| Arts in Cinema Tintoretto zo 12 mei
16.30 | di 21 mei 19.15 | Bossche

Filmers do 23 mei 19.30 | Filmclub
Plus do 2 mei om 15.00 | Goesting
Novecento (met maaltijd) za 11 mei
16.00 | Ramen Shop (met maaltijd)
vr 24 mei 19.00 | Nieuwe Filmers
Filmcafé wo 29 mei 19.30

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

Picasso wo 1 mei, wo 29 mei 19.00 |
za 18 mei 17.00 | Hoe lees ik een
film? wo 15 mei 19.00 | Klassiekers
Der Himmel über Berlin zo 5 mei
16.30 | do 16 mei, ma 20 mei 18.45 |
João en het mes do 2 mei 19.00 | zo
12 mei 16.30 | vr 24 mei 19.00 |
Maurice ma 6 mei 18.45 | za 11 mei
16.30 | di 28 mei 18.45 | Novecento
zo 26 mei 14.45 | Orphée vr 10 mei,
do 30 mei 19.00 | zo 19 mei 16.30 |
Salaam Bombay za 4 mei, za 25 mei
16.30 | di 14 mei 19.00 | Movies That
Matter When the War Comes zo 19
mei 14.00

DEN HELDER
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223‑610 941 |
cinemazevenskoop.wix.com | Aanvang: 20.30  Arctic do 23 t/m ma

27 mei | Le grand bain do 9 t/m ma
13 mei | Lazzaro felice do 30 mei t/m
ma 3 jun | The Mule do 16 t/m ma 20
mei | A Private War do 2 t/m ma 6
mei | They Shall Not Grow Old di 7
mei

DEVENTER
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570‑618 822 |
filmhuisdekeizer.nl  Dirty God wo 1

mei 20.00 | Donkere dagen wo 8 mei
19.30 | Ganz zo 5 mei 16.45 | Le jeu
wo 1 mei 20.30 | Miel-Emile wo 1 mei
17.15 | Yomeddine wo 1 mei 17.45 |
Wakers (met de dag- en nachtburgemeester) vr 3 mei 21.45 | Premiè
res Ayka do 16 mei | Christo do 23
mei | Claire Darling do 2 mei | God
Only Knows do 2 mei | Rafiki do 23
mei | Red Joan do 9 mei | Shadow do
16 mei | Three Identical Strangers do
16 mei | The Wild Pear Tree do 30 mei
| Wild Rose do 16 mei | Arts in Cine
ma Klimt & Schiele do 30 mei | Be
nefilm Green Book (met lunch) za 18
mei 11.00 | Klassieker Heat and Dust
ma 6 mei 20.30 | Howards End ma
27 mei | Schindler’s List za 4 mei
20.30 | Shakespeare-Wallah ma 13
mei, ma 20 mei 20.30 | Rondeel
Cinema Mission Statements di 7
mei 20.30 | Sneak Preview di 14 mei

DIEMEN
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600
1897 | theaterdeomval.nl | Aanvang: 14.00 en 20.00  Arctic do 23

mei, di 28 mei | Can You Ever Forgive
Me? do 16 mei, di 21 mei | Mantra
(met zingen) vr 3 mei 20.00 | Min
ding the Gap do 30 mei 20.00 | On
the Basis of Sex di 14 mei | do 9 mei
14.00, 20.00 (Ladies Night) | Werk
ohne Autor di 2 mei, di 7 mei

DOESBURG
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat

15 | 0313‑482 336 | filmhuis-doesburg.nl  Call Me by Your Name vr 31

mei | Capharnaüm vr 17, wo 22 mei |
Cold War vr 3, wo 8 mei | Mother’s
Day zo 12 mei | Shoplifters vr 24, wo
29 mei | Up za 11 mei | The Wife vr 10,
wo 15 mei

DOETINCHEM
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruitpoort.nl  Anna’s War za 4 mei

13.30 | za 4 mei 20.30 | ma 6 mei
20.30 | di 7 mei 13.30 | do 9 mei
16.00 | zo 12 mei 20.30 | do 16 mei
20.30 | di 21 mei 16.00 | Arctic vr 3
mei 20.30 | di 7 mei 16.00 | wo 8 mei
16.00 | C’est ça l’amour vr 3 mei
16.00 | ma 6 mei 16.00 | di 7 mei
20.30 | do 9 mei 20.30 | za 11 mei
13.30 | di 14 mei 13.30 | Dwaalspoor
vr 10 mei 19.00 | God Only Knows do
2 mei 16.00 | di 7 mei 10.00 | wo 8
mei 20.30 | Kom en zie do 2 mei
20.30 | za 4 mei 16.00 | Mirrewinter
zo 5 mei 16.00 | The Mule wo 1 mei
16.00 | Werk ohne Autor zo 5 mei
19.30 | Arts in Cinema Young Picas
so wo 1 mei 20.30

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

da do 16 mei | Claire Darling do 2 mei
| Dragged Across Concrete do 2 mei |
Hotel Mumbai do 2 mei | Pokémon
Detective Pikachu do 8 mei | Red

Joan do 9 mei | Rocketman do 30
mei | 400 jaar Synode De blik op de
toekomst zo 19 mei 13.30, 16.00 |
Movies Music Night Rocketman vr
24 mei 20.30

DRACHTEN
4 Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1 | lawei.nl/film | Reserveer via de website of bel 0512 335
050  Bon Dieu 2 wo 1 mei | Gloria

Bell vr 31 mei, za 1 jun, wo 5 jun
20.30 | Homecoming (1945) za 4
mei 20.30 | Lazzaro felice do 16, do
23 mei 20.30 | On the Basis of Sex vr
3 mei, wo 8 mei 20.30 | Roma do 2
mei, do 9 mei 20.30 | The Aftermath
vr 17 mei za 18 mei, wo 22 mei 20.30 |
The White Crow vr 24 mei za 25 mei,
wo 29 mei 20.30 | Vice vr 10 mei za 11
mei, wo 15 mei 20.30 | Lunchfilms
Gloria Bell do 16 mei 10.30 | On the
Basis of Sex do 2 mei 10.30 | Verliefd
op Cuba zo 26 mei 14.00 | Muziek
film The Last Waltz zo 12 mei 14.00 |

EINDHOVEN
4 Natlab
Kastanjelaan 500 | 040‑294 6848 |
natlab.nl | Raadpleeg de website
voor het volledige programma  Gay

Film Night L’animale zo 12 mei 19.30
| Movies That Matter When the War
Comes wo 8 mei 19.00 | Filmcafé wo
15 mei 20.00 | Sneak Preview iedere
maandag 20.00 Voorpremière Wild
Rose zo 12 mei 14.30
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 040-247 5348 of
040-2474900 (ma t/m wo) | tue.
nl/sg  Capharnaüm ma 20 mei t/m

Duitse films Fritz Lang
Een gezellige man was Fritz Lang
naar het schijnt niet, maar wel een
geniale filmmaker. Groninger Forum vertoont zes films van Lang,
die in 1933 Duitsland ontvluchtte
nadat Goebbels hem aanbood om
hoofd van de Duitse filmindustrie
te worden.
Het is een van de beroemdste
gesprekken uit de filmgeschiedenis, maar niemand weet wat er
precies werd gezegd. De Duitse
propagandaminister Joseph Goebbels en Fritz Lang praatten in 1933
naar verluidt tweeëneenhalf uur
met elkaar. Goebbels vroeg Lang
om hoofd van de Duitse filmindustrie te worden, maar na het gesprek
vluchtte de regisseur snel naar
Frankrijk. Zijn vrouw Thea von
Harbou ging als overtuigde Hitleraanhanger niet met hem mee.
Met Langs vlucht naar Frankrijk, en later naar Hollywood,
kwam een einde aan de briljantste
fase in zijn filmcarrière. Zeventien
Duitse films had hij in 1933 op zijn
naam staan, waaronder een flink
aantal meesterwerken. Groninger
Forum vertoont er zes, waaruit
Lang naar voren komt als een maker die elk filmgenre naar zijn hand
zette. Of als een genre nog niet bestond, het simpelweg uitvond. Alle
films worden kort ingeleid. De
twee oudste films zijn Dr. Mabuse,
der Spieler 1 en 2 (1922). Ze voeren
een crimineel op, die zich verbergt
achter de respectabele façade van
een soort psychoanalyticus. Sommige filmhistorici zien de films als

een vroege waarschuwing tegen
wat komen zou: een politieke
avonturier die met zijn hypnotische gaven de massa begoochelde.
Wat valt er nog te zeggen over
Langs meesterwerk Metropolis
(1927)? Met de duurste Duitse film
tot dan toe vond de maker de
sociaal-politieke sciencefiction uit.
Een jaar later leverde hij met Spione
(1928) het format voor de spionagefilm: een geheim agent moet een
groep spionnen ontmaskeren, maar
wordt verliefd op een van hen, uiteraard een femme fatale.
M – Eine Stadt sucht einen Mörder (1931) is een nog altijd aangrijpend en angstaanjagend portret
van een kindermoordenaar en
massahysterie. Wie de film ziet,
vergeet nooit meer de waanzinnige, opengesperde ogen van acteur
Peter Lorre. Tenslotte keerde Lang
met Das Testament des Dr. Mabuse
(1933) terug naar de psychopaat uit
zijn twee eerdere films. Met de film
nam hij niet alleen afscheid van
Mabuse, maar ook letterlijk van
nazi-Duitsland.
GRONINGERFORUM.NL

DAS TESTAMENT DES DR. MABUSE

wo 22 mei | Eighth Grade ma 3 jun
t/m wo 5 jun | If Beale Street Could
Talk di 7 mei 19.30 | Mario ma 27 mei
t/m wo 29 mei | Minding the Gap ma
6 mei 19.30 | The Serengeti Rules wo
8 mei 19.30 | Spider-Man: Into the
Spider-Verse ma 13 mei t/m wo 15
mei | Film & concert Koyaanisqatsi
& We Stood Like Kings do 16 mei

EMMEN
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl  Cold War di 7

mei, wo 8 mei 19.00 | Colette di 21
mei 19.00 | The Hate U Give wo 1 mei
19.00 | Kom en zie ma 6 mei 20.15 |
Das schweigende Klassenzimmer di
14 mei, wo 15 mei 19.00 | Werk ohne
Autor ma 13 mei 20.15

ENSCHEDE
4 Concordia Film Theater
Expositie

Oude Markt 15 | 053-430 0999 |
concordia.nl  Ganz zo 5 mei 11.10 |
Premières Coureur do 9 mei | Les
invisibles do 9 mei | Red Joan do 9
mei | Ontbijt & film zo 5 mei, zo 19
mei 10.00 | Filmclub vr 10 mei 9.45

ERMELO
4 Filmhuis Ermelo
Raadhuisplein 4 | 06-20207920 

Les uns et les autres di 7 mei 20.00 |
wo 8 mei 14.00

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

vr 10 mei, wo 15 mei t/m vr 17 mei, di
21 mei | Bellingcat di 14 mei | C’est ca
l’amour wo 29 mei, vr 31 mei, za 1
jun, di 4 jun | The Elephant Man za 11
mei | God Only Knows vr 24 mei, di
28 mei, vr 31 mei | Lazzaro felice vr 17
mei, wo 22 mei | Leto do 23 mei, di
28 mei | On The Basis of Sex vr 10
mei, di 14 mei, wo 15 mei, wo 22 mei |
Sunset wo 8 mei, do 9 mei | They
Shall Not Grow Old vr 3 mei, di 7 mei

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

vr 3 mei 15.30 | di 7 mei, do 16 mei
20.30 | za 11 mei 21.15 | di 21 mei
14.00 | Arctic vr 10 mei 21.15 | vr 17
mei 15.30 | wo 22 mei 20.30 | za 25
mei 18.30 | Ash Is Purest White zo 5
mei 16.00 | zo 12 mei 20.00 | Ayka za
18 mei 21.15 | vr 24 mei 18.45 | do 30
mei 20.30 | C’est ça l’amour vr 17
mei 18.45 | di 21 mei, ma 27 mei
20.30 | vr 31 mei 15.30 | Claire Dar
ling vr 3 mei 18.45 | ma 6 mei, wo 15,
20.30 | zo 12 mei 16.00 | zo 19 mei
11.00 | vr 24 mei 21.15 | Cold Case
Hammerskjöld di 4 jun, 14.00 | Dirty
God za 4 mei 18.30 | do 9 mei 20.30 |
vr 17 mei, za 25 mei 21.15 | Eighth
Grade vr 3 mei 21.15 | wo 8 mei 20.30
| za 18 mei 18.30 | The Fall of the
American Empire ma 3 jun, 20.30 |
Gloria Bell za 11 mei 18.30 | zo 19 mei
20.00 | vr 24 mei 15.30 | di 28 mei
20.30 | vr 31 mei 18.45 | Grâce à Dieu
ma 20 mei 20.30 | zo 26 mei 20.00 |
Les invisibles zo 2 jun, 11.00 | Leto za
1 jun, 21.15 | di 4 jun, 20.30 |
Miel-Emile di 7 mei 14.00 | za 11 mei
14.30 | A Private War zo 5 mei 20.00

Jade’s leven lijkt
grauw en saai,
maar Polak weet
het met superieure precisie tot iets
moois te verheffen. Mede dankzij
de indrukwekkend
naturel acterende
debutante Vicky
Knight en het liefdevolle camerawerk van Ruben
Impens wordt Jade’s worsteling
met een nieuwe
waarheid die van
de kijker; zíj wordt
de norm. De wereld heeft zich
maar aan deze
ijzersterke jongedame aan te passen.
Sandra Heerma van Voss
over Dirty God in de Filmkrant
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| di 14 mei 14.00 | Rafiki za 1 jun,
18.30 | Shadow do 23 mei 20.30 | zo
26 mei 16.00 | vr 31 mei 21.15 | Sofia
do 2 mei 20.30 | vr 10 mei 15.30 | di
14 mei 20.30 | Sunset za 4 mei 14.30
| ma 13 mei 20.00 | Tea with the
Dames zo 5 mei 11.00 | vr 10 mei
18.45 | zo 19 mei 16.00 (met High
Tea) | di 28 mei 14.00 | Wajib za
4 mei 21.15 | zo 12 mei 11.00 | The
White Crow zo 26 mei 11.00 | wo 29
mei 20.30 |

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

do 2 mei | Claire Darling do 2 mei |
Coureur do 9 mei | Hotel Mumbai do
2 mei | Mademoiselle de Joncquières
do 23 mei | Notti magiche do 30 mei
| Rafiki do 23 mei | Red Joan do 9 mei
| Rocketman do 30 mei | Shadow do
16 mei | Take Me Somewhere Nice do
23 mei | Three Identical Strangers
do 16 mei | Wild Rose do 16 mei |
Ciné-Club L’homme fidèle di 7 mei |
Les invisibles di 21 mei | Le jeu di 4
jun | Cinemadiner The Grand Buda
pest Hotel di 7 mei | Docs Christo:
Walking on Water wo 29 mei | Day
mohk wo 15 mei | Devil’s Pie wo 22
mei | Ganz: How I Lost My Beetle zo 5
mei | The Man Who Stole Banksy wo
8 mei | Expat Cinema Leto vr 3 mei |
Notti magiche vr 31 mei | Shadow vr
17 mei | Feminist Film Factory Una
mujer fantástica di 28 mei | De stilte
rond Christine M. di 14 mei | Film
special Schindler’s List za 4 mei |
Fritz Lang Retrospectief Dr. Mabuse
der Spieler 1 wo 1 mei | M: Eine Stadt
sucht einen Mörder ma 20 mei |
Metropolis wo 8 mei | Spione wo 15
mei | Das Testament des Dr. Mabuse
2 ma 3 jun | International Movie
Night Leto di 7 mei | Moederdagspe
cial Terminator 2 zo 12 mei | Pride
Cinema Carmen & Lola ma 27 mei |
Sneak preview wo 8 mei | Royal
Opera House Triple Bill do 16 mei

Dood aan braafheid
Ja, ze zijn er nog: liefhebbers van
cult- en B-films, die zich niets
aantrekken van goede smaak en
culturele correctheid. Op 10 en 11
mei zijn ze in Leeuwarden te vinden bij het filmfestival Cinematig.
Iedereen is welkom.
Zo kan het ook: je praat en
klaagt met vrienden wat over de
brave huidige cinema, richt een
groepje op dat zich Not the B’s
noemt, en organiseert vervolgens
een filmfestivalletje. Zo ging het
vorig jaar mogelijk in Leeuwarden
met als gevolg het festivalletje Cinematig. Volgens de organisatoren
was het ‘een heerlijke eerste editie
met prachtige films en veel lol’. Dat
schreeuwde uiteraard om een vervolg, dat 10 en 11 mei in Leeuwarden in Neushoorn en Poppodium
Asteriks wordt gehouden. Het festival opent in Asteriks met Wrong
Cops (Quentin Dupieux, 2013). De
film speelt zich af in Los Angeles,
waar zo weinig misdaad is dat een
agent uit verveling in drugs gaat
handelen. Als er een dode valt, is er
een serieus probleem: waarheen

NOTTHEBS.NL/CINEMATIG-2

4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30 
The Beach Bum za 4 mei, ma 6 mei |
Wajib za 11 mei, ma 13 mei
4 Cinema Kinski

Grote Markt 35 | grandtheatregroningen.nl | Aanvang: 20.00

ADVERTORIAL

granten. Als er oorlog dreigt wil hij
goed voorbereid zijn en daarom is
hij in zijn vrije tijd de leider van de
paramilitaire beweging Svrcek.
Drie jaar lang volgde filmmaker Jan
Gebert deze extremistische paramilitaire groep, die voornamelijk
bestaat uit tieners. Ze trainen in de
weekenden met nepgeweren en
verkondigen op scholen hun fascistische ideeën.
MOVIESTHATMATTER.NL/ONTOUR

HAARLEM
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517
3910 | filmschuur.nl  Anna’s War za

4 mei 13.15 | ma 6 mei 19.15 | Coureur
ma 13 mei 21.00 | Mirai ma 6 mei
19.00 | Nocturne vr 10 mei 20.30 |
Shadow za 18 mei 16.30 (met inleiding) | Take Me Somewhere Nice do
23 mei 19.00 | Premières Acusada
do 16 mei | Ayka do 16 mei | Claire
Darling do 2 mei | Greta do 2 mei |
Les invisibles do 9 mei | Red Joan do
9 mei | Shadow do 16 mei | The Wild
Pear Tree 30 mei | Cracking the
Frame The Price of Everything ma
20 mei 19.15 | Documentaires Chris
to za 25 mei 16.45 | di 28 mei 19.00 |
Devil’s Pie zo 19 mei 14.15 | Ganz zo 5
mei 11.00 | Goede buren + goed
gesprek do 9 mei 14.00 | The Man
Who Stole Banksy za 4 mei 15.00 |
ma 6 mei 21.00 | Miel-Emile wo 1 mei
14.15 | Three Identical Strangers za
18 mei 14.15 | ma 20 mei 19.00

HARDENBERG
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl | Aanvang:
20.00  Leave No Trace di 7, wo 8

mei | Verwacht Singel 39 do 9 mei |
Aladdin wo 22 mei | In september
begint het nieuwe seizoen

HARDERWIJK
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

WHEN THE WAR COMES

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl  At Eternity’s

4 Filmhuis
VUE Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15  Girl ma 13 mei |

Leave No Trace di 4 jun | Den Skyldi
ge di 21 mei, ma 27 mei

HOORN
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 |
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg
de website voor het actuele programma  Christo vr 24 mei, zo 26

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

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

War vr 3 mei, za 4 mei | zo 5 mei
14.00 | Ash Is Purest White do 23
mei, vr 24 mei | Eighth Grade do 9
mei, vr 17 mei | Gloria Bell do 2 mei,
ma 13 mei | zo 19 mei, zo 26 mei
14.00 | Green Book zo 12 mei, vr 17
mei 14.00 | za 25 mei, ma 3 jun |
Klanken van oorsprong zo 2 jun,
14.00 | Land vr 31 mei | Minding the
Gap ma 20 mei, do 30 mei | Pájaros
de verano ma 6 mei, za 11 mei | Ray &
Liz do 16 mei, ma 27 mei

4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492‑529 009 (di
t/m do van 9.00 tot 17.00) | cacaofabriek.nl/film  The Royal Ballet

WRONG COPS

HOOGEVEEN

HEEMSKERK

HELMOND

When the War Comes
in MtM on Tour
In mei brengen we de festivalfilm
When the War Comes (2018) naar
zestien steden door het hele
land met Movies that Matter On
Tour. Alle vertoningen zijn in combinatie met een inleiding of nagesprek. In deze documentaire maken we kennis met de Slowaakse
Peter. Hij komt uit een middenklassegezin en heeft een goed leven. Toch maakt hij zich zorgen
over te toekomst van zijn land, met
name over de aanwas van immi-

met het lijk? Na de vertoning is er
een muziekprogramma.
Op 11 mei zijn er drie films te
zien in Neushoorn. In Abrakadabra (Luciano en Nicolás Onetti,
2018) raakt een goochelaar in een
dodelijk kat-en-muisspel verwikkeld met een sadistische seriemoordenaar. Wie wil, ziet in de Argentijnse film een hommage aan de
giallo, het Italiaanse horrorgenre,
dat vorig jaar met de remake van
Suspiria weer even in de aandacht
stond. The Hoard (Jesse Thomas
Cook en Matt Wiele, 2018) is een
nepdocumentaire over een tv-productieteam dat een pilot maakt
voor de ultieme realityshow. Loopt
niet goed af. Cinematig besluit met
de Mad Max-parodie FP2: Beats of
Rage (Jason Trost, 2018).
Geen festival zonder prijzen.
Daarin lijkt Cinematig dan wel
weer op een gewoon filmfestival.
De winnaar van de publieksprijs
gaat naar huis met The B’s Knees.
Geen geldprijs, maar eeuwige
roem.

Gate zo 12 mei 20.15 | di 14 mei 14.00
| C’est ça l’amour zo 19 mei 20.15 | di
21 mei 14.00 | Gloria Bell zo 26 mei
20.15 | di 28 mei 14.00 | The Hum
mingbird Project ma 20 mei 20.15 | A
Private War do 23 mei, ma 27 mei
20.15 | Das schweigende Klassen
zimmer zo 5 mei 20.15 | di 7 mei
14.00 | Sunset do 2 mei, ma 6 mei
20.15 | Vice za 11 mei, ma 13 mei
20.15

Triple Bill do 16 mei 20.15 | zo 19 mei
15.00 | Royal Opera House Faust zo 5
mei 15.00

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

ble vr 17 mei 16.00 | za 18 mei wo 22
mei, vr 24 mei 20.15 | Bohemian
Rhapsody do 23 mei, za 25 mei 20.15
| vr 24 mei 16.00 | zo 26 mei 15.00 |
Dirty God wo 15 mei do 16 mei, vr 17
mei 20.15 | zo 19 mei 15.00 | If Beale
Street Could Talk wo 1 mei, do 2 mei
20.15 | Lazzaro felice vr 3 mei wo 8
mei do 9 mei 20.15, 20.15 | Mary
Queen of Scots vr 3 mei 16.00 | za 4
mei 20.15 | Peterloo vr 10 mei 16.00 |
za 11 mei 20.15 | zo 12 mei 15.00

HILVERSUM
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl | Raadpleeg de website voor aanvangstijden  Premières Anna’s War do 2

mei | Camino do 30 mei | Christo do
16 mei, do 23 mei | Claire Darling do2
mei | Mademoiselle de Joncquières
do 9 mei | The Man Who Stole
Banksy do 2 mei | Notti magiche do
23 mei | Red Joan do 2 mei | Rocket
man do 30 mei | Shadow do 16 mei |
Three Identical Strangers do 16 mei |
Where’d You Go, Bernadette do 23
mei | Wild Rose do 16 mei | Film &
Food Claire Darling do 2 mei | Klas
sieker Schindler’s List zo 5 mei 11.00
| Movies That Matter When the War
Comes di 14 mei 20.15 | Ontbijt &
Film Red Joan do 9 mei

Twaalf jaar lang
filmde hij en liet
hij zich filmen, van
Nørrebro tot Haifa, in een obsessief streven om de
geschiedenis van
die verbrokkelde,
op drift geraakte
familie te doorgronden. Het is
een extreem persoonlijke queeste
die, zoals de titel
suggereert, ook in
een universeler
licht te bekijken
is, en eraan herinnert dat je de oorlog kunt ontvluchten maar helaas
niet bij de grens
kunt achterlaten.
Sasja Koetsier over Western
Arabs in de Filmkrant

mei, di 28 mei | Claire Darling do 2
mei t/m wo 8 mei | Dirty God wo 1
mei, zo 5 mei | Drømmeland vr 3 mei,
di 7 mei | Gloria Bell wo 1 mei | God
Only Knows wo 1 mei, ma 6 mei | Le
grand bain wo 1 mei | Green Book wo
1 mei | Greta do 2 mei t/m wo 8 mei |
Les invisibles do 9 mei t/m wo 15
mei | Mademoiselle de Joncquières
do 23 mei t/m wo 29 mei | Notti
magiche do 30 mei t/m wo 5 jun |
Red Joan do 9 mei t/m wo 15 mei |
They Shall Not Grow Old wo 1 mei |
Vox Lux wo 1 mei | The White Crow
wo 1 mei | Wild Pear Tree do 30 mei
t/m wo 5 jun | Wild Rose do 16 mei
t/m wo 22 mei

HOUTEN
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 |
aandeslinger.nl | Aanvang 20.00 

The Aftermath do 23 mei, vr 24 mei |
C’est ça l’amour di 21 mei | Gloria
Bell vr 31 mei | Le grand bain do 9
mei, vr 10 mei | Lazzaro felice di 28
mei | The Mule di 7 mei | A Private
War do 2 mei, vr 3 mei | Wajib di 14
mei | The White Crow do 16 mei, vr 17
mei

KAMPEN
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl | Aanvang:
20.15  A Private War vr 17 mei, za 18
mei | Sobibor vr 3 mei | Sunset vr 10
mei, za 11 mei

LEEUWARDEN
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | 058‑205 0300
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de website voor het volledige programma 
Anna’s War do 2 mei | Blaze (met
Tim Knol en Djurre De Haan) do 16
mei 19.30 | Claire Darling do 2 mei |
Coureur do 9 mei | Dirty God wo 1 mei
20.15 | Gloria Bell wo 1 mei 20.00 | Le
grand bain wo 1 mei 14.30 | Leto wo 1
mei 20.00 | Red Joan do 9 mei | Vox
Lux wo 1 mei 14.45 | Éric van Hove
Mahjouba zo 19 mei 11.30 | Senio
renfilm Loving Vincent do 16 mei
14.30 | Sliekerdoks Ganz za 4 mei, zo
5 mei | They Shall Not Grow Old wo 1
mei 15.00

LELYSTAD
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl | Aanvang: 19.45
 Arctic di 28 mei | God Only Knows
di 14 mei | The Mule di 21 mei | A
Private War di 4 jun | Tea with the
Dames di 7 mei
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LEUSDEN
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | www.
detuininleusden.nl | Vertoning van
sept t/m mei

LISSE
4 Filmhuis Lisse – Floralis-Huis
van Cultuur

Floralisplein 69 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl  Un amour im

possible di 21 mei 20.00 | Caphar
naüm di 7 mei 20.00 | The Favourite
di 14 mei 20.00 | Stan & Ollie di 28
mei 20.00 | Wad di 28 mei 15.00

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema
Bassin 88 | 043‑321 4080 | lumiere.
nl  Christo do 23 mei | Claire Dar

ling do 2 mei | Coureur do 9 mei | The
Fall of the American Empire do 30
mei | Les Invisibles do 9 mei | Made
moiselle de Joncquières do 23 mei |
Nocturne do 9 mei | Notti Magiche
do 30 mei | Rafiki do 23 mei | Red
Joan do 9 mei | Shadow do 16 mei |
Take Me Somewhere Nice do 23 mei |
Three Identical Stangers do 16 mei |
The Wild Pear Tree do 30 mei | Wild
Rose do 16 mei | Cinéma Arabe Cairo
Exit do 9 mei 19.00 | The Day I Lost
My Shadow zo 12 mei 19.00 | Fatwa
wo 8 mei 19.00 | Still Recording za 11
mei 16.00 | Whispering Sands vr 10
mei 19.00 | Dodenherdenking An
na’s War do 2 mei, za 4 mei 19.00 | vr
3 mei 16.00 | Kom en zie vr 3 mei
19.00, za 4 mei 16.00 | Ganz, How I
Lost My Beetle zo 5 mei 13.30 |
Exploring Cinema Rafiki ma 20 mei
19.00 | Lezingenreeks Shadow zo 12
mei 12.20 | Meet Maastricht The
Man Who Stole Bansky zo 26 mei
11.00 | Rafiki zo 26 mei 19.30 | Moe
derdag filmontbijt Claire Darling zo
12 mei 12.20 | Wild Rose zo 12 mei
12.20 | Movies That Matter When
the War Comes ma 13 mei 19.30 |
Q&A Dirty God za 4 mei 19.00 | Noc
turne za 11 mei 21.00

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

Darling vr 17 mei 15.00 | vr 17 mei, vr
24 mei 21.30 | za 18 mei, za 25 mei
19.00 | zo 19 mei, do 23 mei 15.30 |
ma 20 mei 14.00 | wo 22 mei 20.00 |
zo 26 mei 11.30 | Dirty God do 23 mei
20.00 | vr 24 mei 15.00 | za 25 mei
21.30 | zo 26 mei 15.45 | wo 29 mei
14.00 | Ganz zo 5 mei 15.30 | ma 6
mei 14.00 | Gloria Bell do 9 mei 15.30
| vr 10 mei, vr 17 mei 19.00 | zo 12 mei
11.30 | wo 15 mei, wo 22 mei 14.00 |
za 18 mei 21.30 | zo 19 mei 13.30 |
God Only Knows do 2 mei, vr 3 mei
15.00 | za 4 mei 20.30 | di 7 mei, wo 8
mei 20.00 | Grâce à Dieu vr 10 mei
15.00 | za 11 mei 18.30 | zo 12 mei
14.30 | ma 13 mei 14.00 | High Life do
9 mei, wo 15 mei 20.00 | vr 10 mei, za
11 mei 21.30 | Miel-Emile vr 31 mei
15.00 | zo 2 jun 11.30 | di 4 jun 20.00 |
wo 5 jun 14.00 | Red Joan do 30 mei
15.30 | vr 31 mei, za 1 jun 19.00 | zo 2
jun 15.00 | ma 3 jun 14.00 | Shadow
do 30 mei, wo 5 jun 20.00 | vr 31 mei,
za 1 jun 21.30 | Tea with the Dames
do 16 mei 15.30 | zo 19 mei 11.30 | di
21 mei 13.30 | They Shall Not Grow
Old vr 24 mei 19.00 | zo 26 mei 13.30
| ma 27 mei 14.00 | di 28 mei, wo 29

Tilburgs Film Festival
Wie denkt dat er in Brabant alleen
maar megastallen en xtc-labs zijn,
heeft het mis. Er worden ook uitstekende (korte) films gemaakt. Ze
zijn 24 en 25 mei in bioscoop Cinecitta te zien op de tweede editie
van het Tilburgs Film Festival.
De prijswinnende animatiemakers Job, Joris en Marieke werken
toch in een studio in Utrecht? Jazeker, maar Joris Oprins, een van
de drie makers, is geboren in Tilburg. En Tilburg ligt in Brabant,
dus is A Double Life (2018) van Job,
Joris en Marieke op het Tilburgs
Film Festival te zien. En waarom
ook niet? Altijd leuk om een stadgenoot furore te zien maken. Verbluffend trouwens hoeveel internationale prijzen Job, Joris en Marieke de laatste jaren hebben gewonnen: onder meer een Oscarnominatie voor A Single Life (2015) en
begin dit jaar een Emmy Kids
Award voor Kop op (2017).
Maar er zijn meer Brabantse
filmmakers dan Joris Oprins. Hun
werk is te zien in twee filmblokken
van elk zes films. Alle genres zijn

vertegenwoordigd. Naast het genoemde A Double Life is er animatie van Jasper Kuipers (Finity Calling) en Matty Jorissen en Wijnand
Driessen (From the Snow-Covered
Hill). Korte documentaires zijn er
van Ruut van der Beele (Performances That Resonate), Carine van
Vugt (Wonen overal) en Marieke
Wildlak (Nu of nooit meer). Fictiefilms zijn er van Bart Schrijver
(Hou vast), Jochem de Vet (90 graden), Aswin Baaijens (Hoort erbij),
Guust Mulder (Alaraph), Jan van
Ooijen (Routes familières) en Kevin
Jochems (Bobby B).
Het festival besluit met de uitreiking van de Tilburg Film
Awards.

mei 20.00 | Werk ohne Autor vr 3
mei 19.00 | zo 5 mei 11.30 | wo 8 mei
15.00 | Avond van de Franse film
C’est ça l’amour do 16 mei 20.00 | De
filmkeuze van Catharina Clement
Riphagen di 21 mei 20.00 | Lense
Filmfestival do 2 mei 20.00 | Movies
that Matter When the War Comes di
14 mei 20.00

Tree do v.a. 30 mei | Wild Rose do 16
mei | 4/5 mei comite vr 3 mei 15.00 |
Arts in Cinema wo 1 mei, wo 5jun
19.30 | zo 5 mei, vr 17 mei 14.30 |
Cursus wo 8 mei wo 15 mei, wo 29
mei, wo 5 jun 20.00 | Docs wo 1 mei
20.00 | English Subs ma 6 mei 19.30
| Movie Machine filmquiz vr 10 mei
20.00 | IndoFilmCafé zo 12 mei
19.30 | Moederdagspecial zo 12 mei
12.30 | Movies That Matter wo 8 mei
19.30 | Royal Opera House zo 5 mei
14.30 | The Royal Ballet do 16 mei
20.10 | zo 19 mei 14.30 | Sneaky
Tuesday di 7 mei 21.15

MIDDELHARNIS
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| hetdiekhuus.nl | Aanvang: 20.00 
Maria by Callas do 2 mei | Thank You
For Your Service wo 1 mei

NEERIJNEN
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl  Albatross

do 9 mei 19.30 | James Bond mara
thon za 25 mei 13.30, 16.00, 19.00,
21.30

NIJMEGEN
4 Filmhuis O42
Oranjesingel 42 | 024 303 1111 |
filmhuiso42.nl  Anna’s War do 2

mei t/m wo 8 mei 11.00, 15.30, 19.30
| Boer Peer zo 5 mei, zo 12 mei 14.30 |
zo 19 mei 19.00 (nagesprek) | Werck
meister Harmóniák zo 12 mei 19.00 |
Avant-Première Contact Film The
Fall of the American Empire vr 24
mei | Lezingenreeks: leiderschap
1984 ma 6 mei 17.30 | Hacksaw
Ridge ma 20 mei 17.30
4 Lux

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

na’s War do 2 mei | Christo do 23 mei
| Claire Darling do 2 mei | Coureur do
9 mei | Devil’s Pie do 16 mei | Ganz do
2 mei | Hotel Mumbai do 2 mei | Les
invisibles do 9 mei | Mademoiselle
de Joncquières do 23 mei | The Man
Who Stole Banksy do 2 mei | Mirai do
2 mei | Rafiki do 23 mei | Red Joan do
9 mei | Rocketman do 30 mei | Sha
dow do 16 mei | Three Identical
Strangers do 16 mei | The Wild Pear

Banksy do 2 mei | The Wild Pear Tree
do 30 mei | Three Identical Stran
gers do 16 mei | Wild Rose do 16 mei |
Arts in Cinema Young Picasso vr 3
mei, di 7 mei 14.15 | Cracking the
Frame The Price of Everything wo 22
mei 19.15 | Music Docs Asbury Park
di 28 mei 19.00 | Rotterdams Open
Doek Film Festival vr 24 mei za 25
mei, zo 26 mei | Science Fiction
Interstellar di 21 mei 19.00 | On the
Silver Globe za 4 mei 16.30 | La
Planète sauvage zo 12 mei, wo 15
mei 19.00 | Special A Mindful Choice
met meditatie door Ishaya-monniken zo 5 mei 10.30 | Recreo Launch
Event wo 8 mei 20.00 | Word!#3
Devil’s Pie di 14 mei 19.30

PURMEREND

TILBURGSFILMFESTIVAL.NL

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

impossible di 14 mei 13.30, 20.30 |
At Eternity’s Gate vr 17 mei, za 18 mei
20.30 | Can You Ever Forgive Me? di
28 mei 13.30, 20.30 | Capharnaüm
vr 31 mei 20.30 | Green Book vr 3 mei
20.30 | di 7 mei 13.30, 20.30 | If
Beale Street Could Talk vr 10, za 11
mei 20.30 | Minding the Gap vr 24
mei, za 25 mei 20.30 | Tea with the
Dames di 21 mei 13.30, 20.30 | Tokyo
Story zo 19 mei 14.30 | 4 mei-her
denking Als twee druppels water za
4 mei 20.30 (Gratis voorstelling) |
Het filmhuis gaat hierna eind au
gustus weer open

ROERMOND
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl  Arctic do 9 mei t/m za 11

KOP OP

OIRSCHOT
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl  Lore vr 10 mei 20.15

OLDENZAAL
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl  Green Book
di 7, wo 8 mei 20.00

OSS
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 |
groene-engel.nl  Ray & Liz zo 5 mei,
di 7 mei 20.30 | ma 6 mei 16.00,
20.30 | Retrospekt zo 12 mei, di 14
mei 20.30 | ma 13 mei 16.00, 20.30 |
God Only Knows zo 19 mei, di 21 mei
20.30 | ma 20 mei 16.00, 20.30 | The
Beast in the Jungle zo 26 mei 20.30,
di 28 mei 20.30 | ma 27 mei 16.00,
20.30 | Arts in Cinema Degas do 9
mei 16.00, 20.30 |

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

Rhapsody ma 6 mei 14.00 | Grâce à
Dieu do 2 mei 20.15 | Le grand bain
do 9 mei 20.15 | A Private War do 16
mei 20.15 |

SCHAGEN

mei, ma 13 mei, za 18 mei t/m zo 19
mei, di 21 mei | Bon Dieu 2 do 9 mei
t/m zo 12 mei, di 14 mei, wo 15 mei, vr
17 mei t/m di 21 mei | Lazzaro felice
vr 10 mei t/m zo 12 mei, di 14 mei t/m
za 18 mei, ma 20 mei, wo 22 mei |
Mantra zo 19 mei | Pájaros de verano
vr 3 mei, za 4 mei, di 7 mei, wo 8 mei |
Tea with the Dames wo 1 mei | They
Shall Not Grow Old do 2 mei t/m zo 5
mei, vr 10 mei, za 11 mei, ma 13 mei |
Vice do 2 mei t/m za 4 mei, ma 6 mei,
wo 8 mei | Wad vr 3 mei, zo 5 mei, vr
10 mei | Wajib do 16 mei t/m za 18
mei | Boek & Film If Beale Street
Could Talk wo 1 mei, vr 3 mei, za 4
mei, di 7 mei, wo 22 mei | Dementie
vriendelijke voorstelling Wad do 2
mei

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

res Coureur do 9 mei | Devil’s Pie do
16 mei | Greta do 2 mei | Mirai do 2
mei | Rocketman do 30 mei | Three
Identical Strangers do 16 mei | Wild
Rose do 16 mei | Cinéma de Melville
Le doulos di 7 mei, za 25 mei | Le
samouraï za 11 mei, di 28 mei | L’ar
mée des ombres di 14 mei, za 1 jun |
Le cercle rouge za 18 mei, di 4 jun |
Un flic di 21 mei, za 8 jun | IFFR The
Duke of Burgundy wo 1 mei | Dolls wo
5 jun | Expat Mirai ma 6 mei | Sha
dow ma 13 mei | Filmklub vr 31 mei |
Moederdagontbijt Wild Rose zo 12
mei | Pixar Perfect Finding Nemo wo
29 mei, zo 3 jun | Ratatouille wo 5
jun | Specials Schindler’s List za 4
mei | Rafiki (met nagesprek) wo 29
mei | Under the Influence Black
Swan vr 3 mei, wo 8 mei | Odds
Against Tomorrow ma 20 mei, ma 3
jun | Perfect Blue vr 3 mei, wo 8 mei
4 Lantaren Venster

Otto Reuchlinweg 996 | 010‑277
2277 | lantarenvenster.nl/film 

Anna’s War do 2 mei | Ayka do 16 mei
| Christo do 23 mei | Claire Darling
do 2 mei | Coureur do 9 mei | Day
mohk do 9 mei | Devil’s Pie do 16 mei
| Ganz do 2 mei | Les invisibles do 9
mei | Mademoiselle de Joncquières
do 23 mei | Nocturne do 9 mei | Notti
magiche do 30 mei | Nureyev do 30
mei | Rafiki do 23 mei | Red Joan do 9
mei | Rocketman do 30 mei | Sha
dow do 16 mei | Take Me Somewhere
Nice do 23 mei | The Man Who Stole

Deze nogal fragmentarische aanpak zorgt er bijvoorbeeld voor
dat de interessantste en meest
aardse van de
hoofdpersonen
pas op tweederde
van de film in
beeld komt. Het is
exemplarisch
voor hoe Ozon hier
op zoek is naar een
vorm en uiteindelijk eindigt met
middle of the road.
Alexander Zwart over Grâce à
Dieu in de Filmkrant

4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) |
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
| Aanvang: 20.00  Un amour im

possible do 23 mei | vr 24 mei 14.00 |
Can You Ever Forgive Me? do 30 mei,
vr 31 mei | Capharnaüm do 16 mei, vr
17 mei | Eighth Grade vr 24 mei | The
House That Jack Built do 9 mei, vr 10
mei | Werk ohne Autor do 2 mei, vr 3
mei

SCHIEDAM
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl  Arctic do 30 mei,
vr 31 mei 20.00 | C’est ça l’amour do
23 mei, wo 29 mei 15.00 | do 23 mei,
vr 24 mei 20.30 | zo 26 mei 13.00 |
Gloria Bell do 9 mei, wo 15 mei 15.00
| vr 10 mei, za 11 mei 20.30 | If Beale
Street Could Talk wo 1 mei 15.00 |
Mademoiselle de Joncquières zo 12
mei 12.30 | On the Basis of Sex do 16
mei, wo 22 mei 15.00 | vr 17 mei, za
18 mei 20.30 | zo 19 mei 12.30 | Pajáros de verano do 16 mei, vr 17 mei
20.00 | za 18 mei, zo 19 mei 15.00 |
Schapenheld do 30 mei 15.00 | They
Shall Not Grow Old vr 3 mei, za 4 mei
20.30 | wo 8 mei 15.00 | Un Amour
Impossible do 2 mei, vr 3 mei 20.00 |
za 4 mei 20.25 | Us do 23 mei t/m za
25 mei 20.00 | zo 26 mei 15.00 | Vice
do 9 mei t/m za 11 mei 20.00 | zo 12
mei 15.00 | Film + buffet The Ex
traordinary Journey of the Fakir zo 5
mei 15.30 | Roze film Mario di 14 mei
20.00

SCHIJNDEL
4 Filmclub Schijndel/’t Spectrum
Steeg 9 | 073-547 4837 | schijndelfilm.nl  Green Book di 7 mei 20.30 |

Miel-Emile (met lunch en nagesprek) zo 19 mei 14.00 | A Private
War di 4 jun 20.30
4 Het Gasthuis
Lidwinahof 70  Film op elke tweede, derde en vierde dinsdag van de
maand

SITTARD
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomijnen.nl  Lazzaro felice wo 1 mei

20.15 | Mary Queen of Scots wo 1 mei
16.00 | On the Basis of Sex wo 1 mei
16.15 | Le roi danse wo 19 jun 20.30 |
Tea with the Dames vr 3 mei 19.00 |
vr 10 mei 16.15 | Vice wo 1 mei 20.00 |
Filmcolleges Genres wo 8 mei 19.30
| Signatuur van de maker wo 15 mei
19.30 | Praktijkles filmanalyse wo 22
mei.30
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4 Springhaver
Springweg 50 | 030‑231 3789 |
springhaver.nl | Bovenstaande
films draaien in Louis Hartlooper
òf Springhaver | Raadpleeg de
website voor het wekelijkse programma  Language No Problem Le

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

Book di 7 mei | Nos batailles di 28
mei | Roma di 21 mei | Werk ohne
Autor di 14 mei

grand bain wo 8 mei, wo 22 mei
19.00 | Timeless Lawrence of Arabia
zo 12 mei 11.30 | Dr. Strangelove zo
26 mei 11.30

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

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

The Aftermath di 7 mei, wo 8 mei
20.30 | Arctic wo 1 mei 20.30 | Claire
Darling di 7 mei 10.30 | di 21 mei, wo
22 mei 20.30 | Gloria Bell wo 15 mei
20.30 | Le grand bain zo 26 mei 11.00
| vr 31 mei 20.30 | A Private War do
16 mei 20.00 | The White Crow di 28
mei, wo 29 mei 20.30

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

Darling | Coureur | Mademoiselle de
Joncquières | Rocketman | Shadow |
Wild Rose | Docudi Christo, Walking
on Water di 28 mei | Gaycinema
L’animale wo 29 mei | Wereld Fiets
dag Un ange | Why We Cycle | voorfilms Bon Voyage | Cycle | Father &
Daughther | Wielerfilms Coureur vr
10 mei | Wonderful Losers: A Diffe
rent World vr 10 mei

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

Dirty God do 23 mei | On the Basis of
Sex do 16 mei | Pájaros de verano do
2 mei

UTRECHT
4 ’t Hoogt
Kantoor: Nijverheidsweg 16-C |
030‑2312216 | hoogt.nl | Raadpleeg
de website voor het actuele programma  CineArt La piel que habi

to do 30 mei 20.30 (De Nijverheid) |
CineMekka Paradogma zo 5 mei
16.30 (Metaal Kathedraal) | CineMu
ziek A Late Quartet wo 15 mei 20.15
(Parel Van Zuilen)
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Onderstaande films
draaien in Louis Hartlooper òf
Springhaver | Raadpleeg de website
voor het programma  Premières

Acusada do 16 mei | L’animale do 9
mei | Claire Darling do 2 mei | Cou
reur do 9 mei | Dragged Across Con
crete do 2 mei | Hotel Mumbai do 2
mei | Les Invisibles do 9 mei | Made
moiselle de Joncquières do 23 mei |
The Man Who Stole Banksy do 2 mei
| Mirai do 2 mei | Nocturne do 9 mei |
Notti Magiche do 30 mei | Rafiki do
23 mei | Red Joan do 9 mei | Rocket
man do 30 mei | Shadow do 16 mei |
Take Me Somewhere Nice do 23 mei |
Three Identical Strangers do 16 mei |
The Wild Pear Tree do 30 mei | Wild
Rose do 16 mei | Language No Pro
blem Le grand bain zo 12, zo 26 mei
19.00 | LHC Filmquiz wo 29 mei
19.30 | Timeless Dr. Strangelove zo
19 mei 11.30 | To Kill a Mockingbird
zo 2 jun, 11.30 | Lawrence of Arabia
zo 5 mei 11.30

Destroyer ma 13 mei | Grâce à Dieu
ma 20 mei | The Mule ma 6 mei | The
White Crow ma 27 mei | Documen
taire Minding the Gap di 7 mei

Drie dagen Rotterdams
Open Doek Filmfestival

ADVERTORIAL

Rotterdams Open Doek Filmfestival is dé springplank voor de film-

makers van morgen. Ze delen hun
frisse en vaak persoonlijke verhalen op het grote doek en presenteren zich aan de top van de filmindustrie. De jonge makers krijgen
alle kans om te investeren in hun
ontwikkeling met masterclasses
van onder andere IFFR Young Networks en HALAL en speeddates
met filmprofessionals, die van de
hoed en de rand weten. De winnaar
van de beste film gaat er met een
mooie geldprijs vandoor!

Het publiek dompelt zich tijdens deze vierde editie onder in
verschillende Rotterdamse filmwerelden en krijgt speciaal samengestelde filmselecties van IFFR
shorts, 48 Hour, BUT Festival,
WORD! en CinemAsia voorgeschoteld. Natuurlijk is er in het
Festival Base Camp volop lekker
eten, drinken en (live) muziek.
Rotterdams Open Doek Filmfestival 2019 | 24-25-26 mei | Lanta-

renVenster, Rotterdam

ROTTERDAMSOPENDOEK.NL

VEENENDAAL

They Shall Not
Grow Old toont het
leven aan het
front als een andere realiteit, een
surreële toestand.
Normale regels
gelden niet meer,
horror en humor
lopen door elkaar
heen. We kunnen
lachen om het feit
dat de hitte van
machinegeweren
gebruikt werd om
thee te koken,
maar één stap van
het pad af en je
werd opgeslokt
door een modderpoel van verterende lijken en muilezels.
Guus Schulting in de
Filmkrant

19 mei 14.30 | za 25 mei 20.00 |
Green Book za 11 mei 20.00 | Lazzaro
felice za 18 mei 20.00 | zo 26 mei
14.30 | On the Basis of Sex zo 12 mei
14.30 | Peterloo wo 1 mei 20.00 |
They Shall Not Grow Old za 4 mei
20.30 | Werk ohne Autor zo 5 mei
14.30 |

Foto Lawrence Lee Kalkman

VOORSCHOTEN

WAALWIJK

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

4 Filmtheater De Leest
Vredesplein 12 | 0416-337-746 |
deleest.nl  The Aftermath za 18 mei

20.30 | zo 5 mei 16.15 | Grâce à Dieu
do 16 mei 20.30 | zo. 19 mei 16.15 |
Lazzaro felice do 9 mei 20.30 | zo 12
mei 16.15 | Sofia do 23 mei 20.30 | zo
26 mei 16.15

VLISSINGEN
4 Cine City
Spuikomweg 1 | cinecity.nl  Premi

ères Aladdin wo 22 mei | Dragged
Across Concrete do 2 mei | Godzilla II
do 30 mei | Greta do 2 mei | The
Hustle do 16 mei | John Wick 3 do 16
mei | Pokémon Detective Pikachu
wo 8 mei | Rocketman do 30 mei |
Singel 39 do 9 mei | Urbanus, de
vuilnisheld do 2 mei | Ladies Night
Singel 39 wo 8 mei | The Royal Ballet
Triple Bill do 16 mei 20.00 | Concert
The Dire Straits Experience vr 24
mei

mei, di 7 mei, do 9 mei 20.30 | za 4
mei 21.00 | The Beast in the Jungle
ma 6 mei 20.30 | Buñuel in the La
byrinth of the Turtles wo 1 mei 20.30
| Lazzaro felice ma 13 mei 20.30

WEESP
4 City of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.00  At

4 Filmhuis Winterswijk
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 |
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang:
18.30 en 21.00  Can You Ever Forgi

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

4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) |
hetzeepaard.nl | Reserveren via
website  God Only Knows do 2 mei

4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (’t Venster) | moview.nl  Anna’s War do 2

WINTERSWIJK

VENLO

VLAARDINGEN

WAGENINGEN

Eternity’s Gate do 16 mei | If Beale
Street Could Talk do 2 mei | A Private
War do 23 mei | Das schweigende
Klassenzimmer do 9 mei

4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 | filmhuisveenendaal.nl  Bon Dieu 2 zo

sible 30 mei t/m 5 jun | Artic 16 mei
t/m 29 mei | At Eternity’s Gate 25
apr t/m 1 mei | Bon Dieu 2 25 apr t/m
15 mei | Grâce à Dieu 16 mei t/m 29
mei | Greta 30 mei t/m 5 jun | Las
Herederas 25 apr t/m 8 mei | Lazzaro
felice 2 mei t/m 22 mei | Mantra 9
mei t/m 15 mei | On the Basis of Sex
25 apr t/m 1 mei | Het Pärt gevoel 2
mei t/m 22 mei | A Private War 23
mei t/m 5 jun | Rondom water: De
dans van Tislit 16 mei t/m 22 mei |
Sunset 16 mei t/m 5 jun | They Shall
Not Grow Old 2 mei t/m 15 mei | The
White Crow 30 mei t/m 5 jun | Arts
in Cinema Degas 23 mei t/m 5 jun

mei 14.15 (High Wine) | wo 8 mei
20.15 (Ladies Night) | Sunset di 21
mei 19.45 | They Shall Not Grow Old
di 7 mei 19.45 | Verliefd op Cuba do 2
mei 19.45 | The White Crow do 23
mei, za 25 mei 19.45

C’est ça l’amour do 23 mei, vr 24 mei
20.00 | zo 26 mei 15.30 | God Only
Knows do 30 mei, za 1 jun 20.00 |
zo 2 jun 15.30 | Lazzaro felice do 16
mei, za 18 mei 20.00 | zo 19 mei
15.30 | Mary, Queen of Scots (met
inleiding) vr 31 mei 20.00 | Mirai vr 3
mei wo 8 mei, za 4 mei 15.30 | wo 15
mei, zo 19 mei 13.30 | On the Basis of
Sex do 9 mei, vr 10 mei 20.00 | zo 12
mei 15.30 | Vice do 2 mei, vr 3 mei
20.00 | Vice zo 5 mei 15.30 Schind
ler’s List za 4 mei 20.30 | Arts in
Cinema Degas wo 8 mei 20.00 |
Royal Opera House La traviata wo
22 mei 20.00

19.45 | Arctic wo 1 mei 20.15 | Bon
Dieu 2 vr 3 mei 20.15 | za 4 mei 15.00
| 2 di 7 mei 20.15 | Can You Ever
Forgive Me? wo 1 mei 19.45 | Dumbo
zo 12 mei, zo 19 mei 14.00 | Gloria
Bell di 14 mei 19.45 | God Only Knows
di 28 mei 20.15 | Grace à Dieu di 28
mei 19.45, vr 31 mei 20.15 | Lazzaro
Felice ma 6 mei 19.45 | The Mule vr 3
mei 19.45 | za 4 mei 20.45 | A Private
War wo 15 mei 19.45 | Schindler’s
List za 4 mei 20.30 | zo 5 mei 15.00 |
Singel 39 vr 10 mei 19.45 | di 14 mei
t/m do 16 mei, za 18 mei, di 21 mei, do
23 mei t/m za 25 mei 20.15 | zo 19
mei 16.00 | ma 27 mei 19.45 | zo 12

Vrolijke wetenschap
Science & Fiction viert onder de titel ‘De vrolijke wetenschap’ zijn
tienjarig bestaan. Het presenteert
in het Louis Hartlooper Complex
in mei en juni vier films waarvan
ook wetenschappers opgewonden
raken.
De naam Science & Fiction is
misschien niet de meest gelukkige
in tijden dat sommigen denken dat
wetenschap ook maar een mening
is. Wetenschapsfilosoof Karl Popper draait zich om in zijn graf.
Staat wetenschap juist niet tegenover fictie? Misschien bedoelen de
bedenkers van Science & Fiction

WHERE THE WILD THINGS ARE

dat verbeelding ook in de wetenschap onontbeerlijk is: zonder verbeeldingskracht geen wetenschappelijke vooruitgang.
Science & Fiction is een samenwerking tussen filmhuis Louis
Hartlooper Complex en de faculteit Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit
Utrecht (USBO). Ze pleit voor
‘vrolijke wetenschap: gepassioneerd, prikkelend en vrij’. Vrij wil
volgens Science & Fiction zeggen
in de geest van Nietzsche, die filosofie ‘niet meer vanuit de christelijke traditie en buiten de gebaande
academische paden’ bedreef. Concreet presenteert Science & Fiction jaarlijks vier films in deze geest,
die worden ingeleid door ‘wetenschappelijke explicateurs’.
De reeks opent 14 mei met Alice
in Wonderland (Tim Burton, 2010).
Hoogleraar Politiek en Bestuur
Barbara Vis leidt de film in met een
bespiegeling over verwondering in

ve Me? di 21 mei | If Beale Street
Could Talk di 7 mei | No Date, No
Signature di 14 mei | Vice di 28 mei

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

the Basis of Sex di 14 mei 14.00 | If
Beale Street Could Talk di 14 mei
14.00 | Filmhuis Hotel Mumbai wo 1
mei 18.30 | LadiesNight Singel 39
wo 8 mei 20.15 | The Royal Ballet
Triple Bill do 16 mei 20.15 | Royal
Opera House Faust di 14 mei 13.30 |
Specials Schindler’s List za 4 mei
18.30 | The Curse of La Llorona vr 17
mei 21.45

ZAANDAM
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
de wetenschap. Op 28 mei leidt
USBU-docent Jeroen Vermeulen
Where the Wild Things Are (Spike
Jonze, 2009) in. Dat belooft wat,
want recent stelde hij in een blog
dat er ‘steeds minder leven te vinden [is] in het klaslokaal en de collegezaal’. Hopelijk is er meer leven
te vinden bij zijn filmvertoning in
het Louis Hartlooper Complex.
Op 11 juni houdt USBO-docent
Scott Douglas een inleiding bij Una
via a Palermo (Emma Dante, 2013).
Dat wordt vast interessant, want
Douglas was vier jaar geleden USBO-docent van het jaar. In de film
komen twee auto’s in een smal
straatje tegenover elkaar te staan
en weigeren beide bestuurders
achteruit te rijden. Op 25 juni leidt
USBO-hoogleraar Patrizia Zanoni
I Daniel Blake (2016) van Ken
Loach in. Haar kernthema op de
universiteit is cultuurverandering
in organisaties. Wie de Britse, tergend starre sociale en medische
bureaucratie in I Daniel Blake ziet,
begrijpt Zanoni’s keuze voor deze
film.
SCIENCEFICTION.SITES.UU.NL
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Anna’s War 			 11111
Avengers: Endgame 			 11111
Baantjer het begin 			 111231
Buñuel in the Labyrinth of the Turtles 			 11111
Claire Darling 			 11111
Cold Case Hammarskjöld 			 11111
Dirty God 			 11111
Dumbo 			 11111
Gloria Bell 			 11111
God Only Knows 			 11111
Grâce à Dieu 			 11111
Le grand bain 			 11111
Heinz 			 11111
L’homme fidèle 			 112311
Leto 			 11111
Miel-Emile 			 11111
Mirai 			 11111
Red Joan 			 11111
Shadow 			 11111
Shazam! 			 112311
They Shall Not Grow Old 			 11111
Vox Lux 			 11111
Western Arabs 			 11111
The White Crow 			 11111
Yomeddine 			 11111

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

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

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

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

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

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

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

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

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
112311
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111

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

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl
| Aanvang 15.00 en 20.00  Bankier

van het verzet, zo 5 mei 13.30 |
Capharnaüm di 28 mei | The Child
ren Act di 21 mei | Free Solo zo 26 mei
15.00 | Mid90s di 14 mei | Werk ohne
autor di 7 mei

ZUTPHEN
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |
luxorzutphen.nl  Amadeus vr 24
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NRC Handelsblad

Coen van Zwol

Algemeen Dagblad

mei 20.00 | Anna’s War do 2 mei
15.00 | za 4 mei 18.30 | zo 5 mei
20.00 | vr 10 mei 20.30 | Another
Day of Life di 7 mei 20.00 | Ayka do
16 mei 15.00 | ma 20 mei, do 23 mei ,
zo 26 mei 20.00 | za 25 mei 21.00 |
Buñuel in the Labyrinth of the Turt
les zo 19 mei 20.00 | Claire Darling
do 23 mei , do 30 mei 15.00 | za 25
mei 18.30 | di 28 mei 20.00 | vr 31
mei 17.00 | Cold Case Hammarskjöld
vr 10 mei 17.00 | ma 13 mei 20.00 |
Devil’s Pie vr 17 mei 20.30 | Dumbo
wo 29 mei 15.00 | Grâce à Dieu do 2
mei 20.00 | vr 3 mei 17.00 | zo 5 mei
15.00 | Le grand bain do 9 mei , zo 12
mei 20.00 | za 11 mei 21.00 | De IJs

Ab Zagt

NRC Handelsblad

André
Waardenburg

The Aftermath di 7 mei 14.00 | vr 3
mei 20.00 | Arctic ma 6 mei, vr 10
mei 20.00 | Bon Dieu 2 di 14 mei
20.00 | za 25 mei 15.00 | zo 5 mei
14.00 | Brugklas vr 3 mei 15.00 |
Buñuel in the Labyrinth of the Turt
les zo 26 mei 20.00 | C’est ça l’a
mour di 28 mei 14.00 | zo 19 mei
20.00 | Claire Darling di 4 jun 14.00 |
do 30 mei , za 1 jun 20.00 | Dirty God
ma 20 mei , vr 31 mei 20.00 | Dróm
meland wo 15 mei , wo 22 mei 20.00
| Dumbo zo 2 jun 14.00 | Gloria Bell di
21 mei 14.00 | do 23 mei, za 25 mei
20.00 | God Only Knows ma 27 mei
20.00 | za 18 mei 15.00 | Goede
buren wo 1 mei 20.00 | Le grand bain
ma 13 mei , vr 24 mei 20.00 | za 11
mei 15.00 | Lazzaro felice vr 17 mei ,
zo 12 mei 20.00 | The Mule do 9 mei ,
za 11 mei 20.00 | Shazam! vr 31 mei

ZOETERMEER

De Telegraaf

4 FiZi
Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.nl 

14.00 | Sunset di 14 mei 14.00 | zo 5
mei 20.00 | Het Pärt gevoel zo 5 mei
10.30 | They Shall Not Grow Old do 2
mei 20.00 | Visages villages zo 2 jun
20.00 | Ladies night Singel 39 wo 8
mei 20.00 | Songfestival TelefiZi za
18 mei 20.30 |

Marco Weijers

ZIERIKZEE

de Volkskrant

NRC Handelsblad

Dana Linssen

Trouw

20 mei 15.00 | Dumbo wo 1 mei
13.30, 19.00 | Sami Blood di 21 mei
20.15 | The Wife ma 6 mei 15.00 |
Boek & film Call Me By Your Name
ma 13 mei 19.30 | The Royal Ballet
Triple Bill do 16 mei 20.10

Belinda van de
Graaf

de Volkskrant

Bor Beekman

14 mei | Styx di 7 mei | Vice di 21 mei

Het Parool

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

Jos van der Burg

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

De Groene
Amsterdammer

ZEIST

Basje Boer

ZALTBOMMEL

mières Arctic vr 3 mei | Bon Dieu 2
do 30 mei | Can You Ever Forgive
Me? do 2 mei | Het Pärt gevoel ma 13
mei | Instant Family do 9 mei | Laz
zaro Felice vr 31 mei | Maurice do 6
mei | The Mule do 23 mei | Red Joan
vr 24 mei | On the Basis of Sex vr 17
mei | They Shall Not Grow Old za 4
mei | Un amour impossible do 2 mei |
The White Crow do 16 mei

Floortje Smit

LANTARENVENSTER.NL

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

De Filmkrant/
Trouw

FESTIVAL.COM
QUIÉN TE CANTARÁ

ZEVENAAR

Ronald Rovers

AMSTERDAMSPANISHFILM

Cinema.nl/VPRO

opgericht, viert het van 28 mei t/m
2 juni zijn eerste lustrum. Zoals altijd toont het festival een selectie
van het beste uit de Spaanse cinema van het afgelopen jaar. Ook zijn
er na veel filmvertoningen weer
hapjes en drankjes.
‘Een duister, dromerig sprookje
over verdwenen en herboren identiteiten’ noemt het Britse filmmagazine Sight & Sound de film Quién
te cantará, waarmee het Amsterdam Spanish Film Festival opent.
In het mysterieuze drama verliest
een popzangeres haar geheugen,
waarna ze tien jaar later met hulp
van een devote fan haar oude identiteit wil terugvinden. Sight &
Sound noemt regisseur Carlos Vermut ‘Spanje’s meest opwindende
filmmaker’. De slotfilm van het festival is El reino (Rodrigo Sorogoyen, 2018), een politieke thriller
over een politicus in een corruptieschandaal.

In de dagen tussen de openingsen slotfilm kunnen we onder veel
meer naar de Nederlandse première van Elisa y Marcela (Isabel
Coixet, 2019). Het drama is gebaseerd op een waargebeurd verhaal
over een lesbisch stel dat in 1901
wilde trouwen, wat lukte doordat
een van de vrouwen zich voordeed
als man. Van regisseur Coixet is
ook de fototentoonstelling Faces te
zien in de Openbare Bibliotheek
Amsterdam, met ruim vijftig foto’s
van acteurs, scenaristen, actrices
en anderen met wie ze films heeft
gemaakt.

Ook te zien is het in Spanje veelbesproken Carmen & Lola
(Arantxa Echevarría, 2019), een
liefdesdrama over twee Romavrouwen. Met een double bill onder de noemer The Passage of Time
brengt het festival een eerbetoon
aan de Catalaanse regisseur Isaki
Lacuesta. Zijn La leyenda del tiempo (2006) volgt met een mengeling
van documentaire en fictie het leven van twee jongens, met al hun
verwachtingen en verlangens. In
Entre dos aguas (2018) volgen we
de jongens weer, maar dan twaalf
jaar later.
Geen Spaans filmfestival zonder muziek. De documentaire Ara
Malikian: Una vida entre las cuerdas (Nata Moreno, 2017) portretteert de Libanees-Armeense violist Ara Malikian, die klassieke
muziek combineert met rock, flamenco en andere genres. Na de
vertoning is er een live-optreden.
Het festival vindt plaats in Tuschinski, Eye, Munt en Cinecenter.
LantarenVenster vertoont van 4
t/m 9 juni in Rotterdam een selectie van het programma.

Gerhard Busch

Ook het Amsterdam Spanish Film
Festival jubileert. Vijf jaar geleden

de Volkskrant

t/m di 21 mei, do 23 mei t/m za 25
mei, wo 29 mei | Ash is Purest White
vr 10 mei t/m zo 12 mei, za 18 mei |
Claire Darling do 2 mei t/m di 7 mei,
do 9 mei t/m zo 12 mei, wo 15 mei, vr
17 mei t/m zo 19 mei zo 26 mei | Dirty
God do 2 mei t/m za 4 mei, wo 8 mei |
Ganz za 4 mei, zo 5 mei | Les invisi
bles do 9 mei t/m zo 12 mei, di 14
mei, vr 17 mei t/m zo 19 mei, wo 22
mei | Le jeu do 2 mei t/m zo 5 mei, wo
8 mei, za 11 mei | Mirai do 23 mei
(met inleiding), za 25 mei, wo 29 mei
| Nocturne vr 10 mei (met nagesprek), za 11 mei, ma 13 mei, za 18
mei, di 21 mei | On the Basis of Sex vr
3 mei t/m ma 6 mei | A Private War
za 4 mei, vr 10 mei t/m zo 12 mei, wo
15 mei | Red Joan do 9 mei t/m di 14
mei, do 16 mei t/m zo 19 mei, wo 22
mei, vr 24 mei t/m zo 26 mei | Sha
dow do 16 mei, vr 17 mei, zo 19 mei,
ma 20 mei, vr 24 mei, za 25 mei, zo
26 mei, di 28 mei | Take Me Some
where Nice vr 24 mei, za 25 mei
19.00 (met nagesprek), ma 27 mei |
They Shall Not Grow Old za 4 mei, zo
5 mei | The White Crow do 23 mei
t/m ma 27 mei | 50+ film iedere
donderdag 15.00 | KunstFilmFabriek
The Man Who Stole Banksy vr 17 mei
19.30 | LeesFabriek A Private War vr
3 mei 19.15 | Mannenavond Shadow
za 18 mei 19.00 | Roze film Rafiki vr
24 mei t/m zo 26 mei, di 28 mei |
Specials De oorlog van mijn vader
(met discussie) di 7 mei 20.15

Spanje in Amsterdam
(en een beetje Rotterdam)

Berend Jan
Bockting

| Reserveren via belbios | de-fabriek.nl  The Aftermath do 16 mei
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landbende wo 1 mei 15.00 | The Man
Who Stole Banksy zo 26 mei 11.00 |
Maria by Callas vr 24 mei 17.00 | zo
26 mei 15.00 | Red Joan di 21 mei , di
14 mei 20.00 | do 9 mei , zo 19 mei
15.00 | za 11 mei 18.30 | vr 17 mei
17.00 | Safta Judith ma 6 mei 20.00 |
Shadow do 30 mei 20.00 | vr 31 mei
20.30 | Take Me Somewhere Nice do
16 mei 20.00 | Western Arabs ma 27
mei 20.00 | Yomeddine vr 3 mei
20.30 | za 4 mei 21.00 | 100 jaar in
50 films Roma wo 1 mei 20.00 | De
geest van de bijenkorf wo 8 mei
20.00 | Una giornata particolare wo
15 mei 20.00 | Manhattan wo 29 mei
20.00 | Saturday Night Fever wo 22
mei 20.00 | Luxor in Concert Gabriel
Naïm Amor za 18 mei 21.00 | Moe
derdag The Sound of Music zo 12 mei
15.00

ker timmeren & film kijken! wo 1 mei
10.45 | Pyjamaontbijt & Film Klara
en de gekke koeien 5+ vr 3 mei 9.45 |
Wiplala vr 3 mei 9.45

ZWOLLE

BUSSUM

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

Anna’s War do 2 mei | Claire Darling
do 2 mei | Les invisibles do 9 mei |
Mademoiselle de Joncquières do 23
mei | Red Joan do 9 mei | Rocketman
do 30 mei | Shadow do 16 mei | Three
Identical Strangers do 16 mei | The
Wild Pear Tree do 30 mei | Wild Rose
do 16 mei | Arts In Cinema Young
Picasso wo 1 mei 16.00 | Klimt &
Schiele za 1 jun 17.00 | ma 3 jun 20.15
| Buitenfilm Park de Wezenlanden
Free Solo za 18 mei 22.00 | Gepro
longeerd Dirty God | Le grand bain |
L’homme fidèle | Le jeu | They Shall
Not Grow Old | Pop Up Cinema Cele
plein De dirigent vr 24 mei, za 25 mei
22.00 | Zwolse premières Christo |
The Man Who Stole Banksy | Notti
magiche | Nureyev | Rafiki

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.

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

Casper & Emma maken theater wo
1 mei 13.30 , vr 3 mei 15.00 | Draken
en Deuntjes 5+ wo 1 mei 15.00, vr 3
mei 13.30

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Casper & Emma op jacht naar de
schat vanaf wo 29 mei | Circus Noël
6+ | Mirai 6+

AMSTERDAM

4 Eye Filmmuseum

Lezersacties mei
SUSPIRIA

ARNHEM

4 Focus Filmtheater
Casper & Emma op jacht naar de
schat 4+ vanaf 19 mei | Molletje en
zijn vriendjes 3+ wo 8 mei 9.45

BERGEN

4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Circus Noël 6+ zo 19 mei | Dumbo 12+
za 25 mei zo 26 mei wo 29 mei do 30
mei, vr 31 mei | Missing Link 6+ vr 3
mei, zo 5 mei

BREDA

4 Chassé Cinema
Casper en Emma op jacht naar de
schat 4+ vanaf wo 29 mei

4 Filmhuis Bussum

DORDRECHT

Bovenal houdt
Mijke de Jong het
klein in dit kamerspel, want zoals
Doris al wanhopig-geruststellend zegt als Thomas weer eens
flipt: “Wij zijn de
wereld in het klein
en die moet goed
zijn.” Zo houden ze
de grote wereld
behapbaar, ook al
woeden in de kleine variant daarvan net zoveel
stormen.

The Secret Life of Pets 2 6+ vanaf 30 mei

Mariska Graveland over God
Only Knows in de Filmkrant

Circus Noël 6+ vr 3 mei 14.40 | za 4
mei 14.55 | zo 5 15.00 | Dumbo 12+ za
18 mei 14.30 | wo 22 mei 15.00 | vr 24
mei 12.45 | zo 26 mei 16.35 | Missing
Link 6+ vr 3 mei 12.30 | za 4 mei, za 11
mei 12.45 | wo 8 mei, wo 15 mei 15.00
| za 18 mei 18.55 | zo 26 mei 14.25 |
Peuterbioscoop Masha en de beer 2
3+ do 2 mei 15.15 | wo 29 mei 15.00

DELFT

4 Filmhuis Lumen
De buurtspion 6+ wo 1 mei 14.45 |
Missing Link 6+ wo 1 mei 15.00

DEVENTER

4 Filmhuis De Keizer
Buurman & Buurman hebben een
nieuw huis 4+ wo 1 mei 12.30 | Circus
Noël 6+ wo 1 mei 14.15 do 2 mei 14.00
vr 3 mei 14.00 zo 5 mei 10.30 | Gor
don & Paddy 4+ wo 1 mei 14.30 vr 3
mei 14.30 | Missing Link 6+ wo 1 mei
12.00 do 2 mei 14.15 za 4 mei 14.30
zo 5 mei 11.00 | Workshop Wandelen
in je eigen tekening do 2 mei 13.00
| Pyjama-ontbijt Buurman & Buur
man hebben een nieuw huis 4+ do 2
mei 9.00 |

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval
Meivakantiefilm wo 1 mei 11.00,
14.00 | vr 3 mei 11.00, 14.00 |

4 Cinema The Movies

DRACHTEN

4 Schouwburg de Lawei
Circus Noël 7+ do 2 mei 13.00 | Cor
gi 6+ do 2 mei 15.00 | vr 3 mei 11.00
| Klara en de gekke koeien 6+ wo 1
mei 11.00 |

Luca Guadagnino
waagde zich
na zijn Oscarwinnaar Call
Me By Your
Name (2017)
aan een contemporaine
interpretatie
van Suspiria,
Dario Argento’s lyrische horrorklassieker uit 1977. Een film waar
Guadagnino sinds zijn jeugd door
geobsedeerd is.
Mike Lebbing in de Filmkrant:
‘Ook in deze remake komt danseres Susie Bannion (Dakota Johnson) naar Europa om lessen te volgen op een balletacademie. Ze ontwikkelt een sterke band met lerares
Madame Blanc (Tilda Swinton, in
topvorm) en medestudente Sara
(Mia Goth). Laatstgenoemde ontdekt dat er vreemde zaken plaatsvinden op de academie, gaat op
onderzoek uit en stuit op een sinister geheim.’
Suspiria is sinds april verkrijgbaar op dvd. Cinéart stelt vijf dvd’s
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

HIGH LIFE

Robert Pattinson, Juliette Binoche, André
Benjamin en
Mia Goth
spelen de
hoofdrollen
in deze eigenzinnige scifithriller van
gerenommeerd filmauteur Claire
Denis.
Monte (Pattinson) en zijn doch-

MIDDELBURG

Casper en Emma op jacht naar de
schat 4+ do 23 mei

4 Wenneker Cinema

De Lego Film 2 6+ wo 1 mei vr 3 mei,
za 4 mei 14.30 | Maya de bij 4+ wo 1
mei do 2 mei, vr 3 mei 15.00 | Peu
terpret Pim en Pom 4+ zo 5 mei
10.30 |

Circus Noël 6+ wo 22 mei 15.00 |
zo 19 mei 14.00 | Corgi 6+ wo 1 mei
15.00 | Klara en de gekke koeien 5+
wo 8 mei 15.00 | zo 12 mei 14.00 | De
Lego Film 2 6+ do 2 mei 15.00 | Mis
sing Link 6+ wo 29 mei 15.00 | Won
der Park 6+ wo 15 mei 15.00 | zo 26
mei 14.00

WEESP

ZUTPHEN

Corgi 6+ zo 28 apr, 14.00 | Dumbo
12+ zo 19 mei 14.00

Cats: op zoek naar Kattopia 5+ wo
15 mei 15.00 | Ernest en Célestine 4+
wo 8 mei 15.00 | Masha en de Beer 2
3+ wo 22 mei 15.00 |

4 Lantaren Venster

SCHIEDAM

VEENDAM

Corgi 6+ vr 3 mei 14.30 | Dumbo 12+
zo 26 mei 13.30 | ma 27 mei, di 28
mei 19.30 | wo 29 mei 15.00 | Mis
sing Link 6+ zo 5 mei, zo 12 mei 13.30
| zo 19 mei 14.30

VLISSINGEN

APELDOORN

MAASTRICHT

4 Filmtheater Voorschoten

Klara en de gekke koeien 5+ tijdens
de meivakantie | Wiplala tijdens de
meivakantie | Kinderworkshop Lek

Casper & Emma op jacht naar de
schat 4+ vanaf wo 29 mei

4 Lumière Cinema

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef
daarin aan voor welke actie u belangstelling hebt. Er zal worden
geloot onder de inzenders.
N.B. Slechts één actie per inzender en wie het eerst komt, die
het eerst maalt. Deze actie loopt
tot 5 juni 2019. Winnaars ontvangen bericht en over de uitslag kan
niet gecorrespondeerd worden.

WAALWIJK

The Incredibles 2 6+ wo 1 mei 14.00

4 Filmtheater/Podium Gigant

INTERESSE?

ROTTERDAM

Missing Link 6+ do 2 mei vr 3 mei, za
4 mei 15.00 | zo 5 mei 13.00

4 Cinema Oostereiland

In Buddy vertelt Heddy
Honigmann
het verhaal
van zes bijzondere honden die onmisbaar zijn
voor hun eigenaars. De
film is een ode
aan de vechtlust van de hoofdpersonen en een liefdesportret van de
diepe band tussen mens en hond.
Ronald Rovers in de Filmkrant:
‘In Buddy onderzoekt Heddy Honigmann de hechte band tussen
geleidehonden en de mensen die
hun hulp nodig hebben. De een
raakte langzaam zijn zicht kwijt, de
ander is geveld door de gruwelijkheden die hij als militair zag. De
honden zijn vrienden geworden,
iemand heeft het over liefde. Honigmann kijkt, luistert en vraagt
zoals we van haar gewend zijn:
gravend maar zonder wroeten,

Leto toont in
weelderig
zwart-wit de
beginjaren
van Russische
rocklegende
Viktor Tsoï en
zijn band
Kino; een zomer vol muziek,
vriendschap en liefde waarin rebellie afgewisseld wordt met surrealistische intermezzo’s en wild
bekraste beelden.
Regisseur Kirill Serebrennikov
(The Student) werd vanwege aan
tijgingen over geldfraude aan het
einde van de opnamen onder huisarrest geplaatst. Hij kon thuis nog
wel de montage afronden. Leto
beleefde vorig jaar in afwezigheid
van de regisseur zijn wereldpremière in de hoofdcompetitie
van Cannes. Sinds begin april is
Serebrennikovs huisarrest omge
zet in een uitreisverbod.
Op de originele soundtrack van
de film zijn zowel songs van David
Bowie en The Velvet Underground
te vinden, als Russische covers en
muziek van de band Kino. Imagine
Film stelt drie elpees beschikbaar
voor de lezers van de Filmkrant.

Masha en de beer 2 3+ do 2 mei
13.30 | vr 3 mei 13.30 | wo 8 mei
13.30
4 Lux
Casper & Emma op jacht naar de
schat 4+ wo 29 mei

HENGELO

HOORN

BUDDY

LETO - SOUNDTRACK

13.30 | Circus Noël 6+ wo 22 mei
15.30 | wo 29 mei, zo 2-jun 13.30 |
Geheim agent Marnie 6+ wo 22 mei,
zo 26 mei 13.30 | wo 29 mei 15.30 |
Masha en de beer 3+ wo 1 mei 15.30 |
Missing Link 6+ vr 3 mei zo 5 mei wo
8 mei 13.30 | do 2 mei 15.30 | Keuze
film basisschool vr 17 mei 19.00

4 Cinema Middelburg

Taartrovers Film Festival films voor
de kinderen van 2 tot 9 jaar ma 29
apr t/m zo 5 mei
4 Het Ketelhuis
Casper & Emma op jacht naar de
schat 4+ wo 29 mei | Nog te zien
Wonder Park 6+
4 Oxville Cinema
De Fabeltjeskrant 4+ za 25 mei
13.00 | Klara en de gekke koeien 5+
za 11 mei 13.00

4 Filmhuis Hengelo

ter zijn de laatste overlevenden op
een ruimteschip dat ontstuitbaar
in de richting van een zwart gat
beweegt. Leo Bankersen in de
Filmkrant: ‘Wat een radicale breuk
met Denis’ eerdere werkt lijkt, is
eerder een uitdagende nieuwe verpakking voor vertrouwde thema’s.
De worsteling met verlangen, seks
en geweld, het lichaam, een vader-
dochterrelatie. Intens gefilmde
momenten, soms rauw en direct,
maar ook droomachtig of melancholiek waarbij intuïtie belangrijker is dan een doortimmerd plot.’
High Life is vanaf 14 mei verkrijgbaar op dvd. Remain in Light
(Imagine Film) stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

scherp maar met respect.’
Buddy is sinds april verkrijgbaar
op dvd. Cinemien stelt vijf dvd’s
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

4 Filmhuis vanBeresteyn
Missing Link 6+ wo 1 mei 14.00

4 Cine City

Casper en Emma op jacht naar de
schat 4+ vanaf wo 29 mei

VOORSCHOTEN

Asterix: het geheim van de tover
drank 6+ wo 1 mei 13.30 | Cats: op
zoek naar Kattopia 5+ wo 15 mei
15.30 | do 2 mei za 4 mei, zo 12 mei

4 Filmtheater De Leest

4 Theater City Of Wesopa

ZAANDAM

4 Filmtheater De Fabriek
Circus Noël 6+ vr 3 mei 15.15 | za 4
mei, zo 5 mei 14.00 | Geheim agent
Marnie 6+ do 2 mei 15.15 | za 11 mei
za 18 mei za 25 mei zo 12 mei zo 19
mei, zo 26 mei 14.00 | Kinderactivi
teit zo 12 mei 13.00

ZEIST

4 Hotel Theater FIGI
Corgi 6+ wo 1 mei 11.00 | Wonder

Park 6+ wo 1 mei 11.30, 13.45, 16.00

ZEVENAAR

4 Filmhuis Zevenaar
Corgi 6+ vanaf zo 19 mei |

ZIERIKZEE

4 Filmtheater Zierikzee

4 Filmtheater Luxor

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis
Mirai 6+

Kijk de films van jouw
filmtheater nu ook thuis.
Voor als je een keer geen
zin of tijd hebt om de deur
uit te gaan.

Nu in het
filmtheater.
Nu bij jou
thuis.

Paul Ruven & Marian Batavier

ZIN
het gouden

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

FILM
IDEE
IEDEREEN!
KAN HET

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

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

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

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

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

Zin in film? Ga naar Picl.nl

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

LEES HETG!
VANDAA

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

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

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

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

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

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

het gouden

Amsterdam
Univer sity
Press

Filmjaarboek

vernieuwde website > filmkrant.nl

Nu verkrijgbaar in de betere boekhandel
of bij AUP.nl

F I LM I D E E

l Net?ix in de Bioscoop
l Filmprogramma’s op tv
l Westerns
l Memes als internethype
l Regisseur Kore-Eda Hirokazu

Filmjaarboek 2018/2019

2018/2019
Alle bioscoop>lms van 2018

15-4-2019 11:16:49

ndd 1

zakformaat

Het grootste onaflhankelijke filmblad
van Nederland.
Nu ook op

8-4-2019 09:58:22

Take Me Somewhere Nice
nu te zien op
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IMAGES OF DUTCHNESS

DENKEND A AN
HOLL AND?

Het is is natuurlijk een wisselwerking: is het het
beeld zelf, of het medium dat de beelden verspreidt
dat bepaalt of ze beeldbepalend worden? Dellmann
betoogt dat juist beelden die een zekere abstractie
bezitten uiteindelijk iconisch worden. Het feit dat ze
herhaalbaar en reproduceerbaar zijn draagt daar vervolgens weer aan bij.
Deze beelden zijn met andere woorden zowel specifiek als algemeen. Dat heeft deels te maken met het
feit dat voor bepaalde druktechnieken al te veel detaillering sowieso niet overkwam. Maar je kunt je ook
afvragen of dat voor fotografische media niet ook zo
is. Leiden massamedia niet per definitie naar eenvormigheid?

VERVAGEN

Images of Dutchness onderzoekt hoe in de
negentiende eeuw het stereotype beeld van
Nederland ontstond in populaire cultuur en
vroege cinema. Hoewel het boek dus over het
verleden van onze massamedia gaat, blijkt het
mateloos relevant voor actuele discussies over
DOOR DANA LINSSEN
culturele identiteit.
Populistische politici doen steeds vaker een beroep op
in hun ogen onvervreemdbare en boven enige twijfel
verheven ideeën over de Nederlandse culture identiteit en tradities. Maar hoe ontstaan dat soort beelden
eigenlijk? Hoewel het nergens met zoveel woorden
wordt gezegd, is Images of Dutchness: Popular Visual
Culture, Early Cinema, and the Emergence of a Natio
nal Cliché, 1800-1914, de prettig leesbare en strak
gestructureerde handelseditie van het proefschrift
van filmwetenschapper Sarah Dellmann, precies het
boek dat bij die discussie aansluit. Want hoe is dat
stereotype beeld van ‘Dutchness’, van die ‘Nederlandser-dan-Nederlandsheid’ eigenlijk ontstaan?
Het mag geen verbazing wekken dat nationale
clichés, net zoals alle andere stereotypes, geen natuurlijke beelden zijn. Het zijn geconstrueerde en
dankzij massamedia op grote schaal gereproduceerde simplificaties, die vervolgens voor authentiek en
realistisch doorgaan. En naarmate de nuances van
het origineel verder naar de achtergrond verdwijnen,
neemt de kopie het over. Images of Dutchness is geen
politieke studie, maar door dit proces bloot te leggen

heeft het niettemin grote implicaties voor de politieke
betekenis van de studie naar massamedia.

TULPENVELDEN

Denkend aan Holland denken we aan... Ja, wat eigenlijk precies? Molens, boeren en vissers op klompen en
in klederdracht. En heel misschien soms aan eindeloze rivieren die traag door oneindig laagland gaan.
Dat waren namelijk precies de beelden die Dellmann
aantrof in de archieven van Eye toen ze haar onderzoek begon.
In de inleiding van haar boek beschrijft ze hoe homogeen het beeld van Nederland in die vroege cinema
al was. Een land dat zich uitstrekte tussen kanalen
en tulpenvelden. Als dat clichébeeld toen al zo sterk
aanwezig was, dan moest het wel van nog eerder
stammen, concludeerde ze. Dat leidde tot een zoektocht naar de vraag hoe nationale clichés (en die over
Nederland in het bijzonder) in visuele media eigenlijk
ontstaan.
In zes hoofdstukken beschrijft Dellman hoe ze die
beelden terugvond in geïllustreerde tijdschriften,
reisboeken en toeristische brochures. Met name binnen de (vroege) consumptiecultuur hadden de beelden al de functie van katalysator, ‘selffulfilling prophecy’ en vermenigvuldiger. Ze gaat zelfs terug naar
de ‘prehistorie’ van deze beelden in het tijdperk van
voor de Industriële Revolutie en bekijkt ze ze vanuit
de antropologie, de aardrijkskunde en de populaire
wetenschap.

Het interessantste aan deze studie is, naast z’n heldere analyses, de inspiratie die hij biedt voor verder
onderzoek en voor meer speculatieve mediabeschouwingen. Terecht wijst Dellmann er in hoofdstuk 3
bijvoorbeeld op dat de Europese natiestaten zoals we
die vandaag de dag omschrijven, pas in de late zeventiende eeuw ontstonden. Toen begonnen (destijds
nieuwe) empirische wetenschappen als antropologie
en aardrijkskunde begrippen als ‘nationaal’ te gebruiken als categorie. Pas na de Franse Revolutie, en de val
van de monarchie, werd de term ‘natie’ gebruikt voor
de bevolking van een land.
Dat beelden, en met name mengvormen van beeld
en tekst, een rol speelden in het definiëren van die
‘naties’ geeft aan hoe wijdverspreid ze door alle klassen heen waren. Dat geeft stof tot denken over hoe de
invloed van massamedia lijkt te groeien naarmate hun
beelden ‘iconischer’ of ‘symbolischer’ worden. Het
beeld van de Nederlandse klederdracht bijvoorbeeld,
blijkt een abstractie van verschillende soorten streekdrachten. De kopie vermenigvuldigt niet alleen maar
vervaagt ook.
Tegelijkertijd suggereert het beroep op de kwantiteit in plaats van de kwaliteit van de afbeelding dat
ze ‘echter’ waren dan andere, meer specifieke representaties. (Vergelijk het met het idee ‘50 Million Elvis
Fans Can’t be Wrong’.) Maar wat betekent het eigenlijk als ons idee van (‘nationale’) ‘identiteit’ gebaseerd
is op het tegenovergestelde van wat we denken? Niet
op iets specifieks, maar op de grootste gemene deler?
Niet op de werkelijkheid, maar op vervagende, in elkaar overvloeiende werkelijkheden? Is dat positief?
Of is het slechts een stap verwijderd van de kanttekeningen die de Duitse filosofen Walter Benjamin en
Theodor Adorno in de eerste helft van de vorige eeuw
al bij massamedia plaatsten?
IMAGES OF DUTCHNESS POPULAR VISUAL
CULTURE, EARLY CINEMA, AND THE EMERGENCE OF A
NATIONAL CLICHÉ, 1800-1914 SARAH DELLMANN |
2018, AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS | 424 PAGINA’S |
€ 39,95 
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Thuiskijken
RAGTIME

Explosieve cocktail
Tussen zijn Amerikaanse hitfilms One Flew
Over the Cuckoo’s Nest en Amadeus draaide
Milos Forman de commerciële flop Ragtime,
een nochtans krachtig sociaal fresco over
het racisme van Amerika begin 20ste eeuw.
“Niemand denkt via film”, antwoordt Milos
Forman wanneer zijn landgenote Vĕra
Chytilová stelt: “Auteurcinema staat voor
denken via film.” Het is een van de vele prikkelende botsingen van ideeën in de documentaire Forman Versus Chytilová op de
blu-ray van Ragtime, de geflopte maar ijzersterke E.L. Doctorow-adaptatie die Forman
draaide vlak na zijn hits One Flew Over the
Cuckoo’s Nest en Hair.
Niet dat Forman hersenloos entertainment wil propageren, hij laat zich alleen niet
graag verleiden tot zelfreflectie omdat “analyse ertoe kan leiden dat een cineast zichzelf
gaat herhalen”. Bovendien haakt hij af “wanneer ik voel dat een cineast praat, ik hou ervan wanneer hij me tegenstrijdige emoties
laat beleven die ik associeer met wat ik op
het scherm zie”. In het personagegedreven
Ragtime past Forman dit toe door ambigue
gevoelens te verbinden aan complexe personages en protagonisten plots te laten opduiken en verdwijnen, “onvoorspelbaar als het
leven”.
Ragtime opent in New York anno 1906 en
toont een wereld waar ontsnappingsartiest
Houdini monden doet openvallen, het
nieuwe medium film zijn eerste stapjes zet en
manifest racisme aangeeft dat slavernij nog
niet lang achter de rug is. Met dank aan de
bestseller van Doctorow integreert Forman
echte historische figuren (zoals feministe
Emma Goldman, in een op verzoek van producent Dino De Laurentiis verwijderde

scène) in de verhalen van zijn fictieve personages. Zo kan “de kijker zich identificeren
met het tijdperk”.
Het resultaat is een sociaal fresco, een
portret van een vitaal, multicultureel maar
getraumatiseerd Amerika waar vooruitgangsdenken, racisme en geweld een explosieve cocktail vormen. Forman verdeelt zijn
aandacht over een danseres die na de moord
op haar minnaar (Norman Mailer!) filmactrice wordt, een blank handelaarskoppel dat
zich over een zwarte vrouw en haar baby
ontfermt, en een zwarte pianist (en vader
van het kind) die het slachtoffer wordt van
bange, witte, xenofobe brandweerlui. Aangevuld met een melancholische agent (James
Cagney) die met lede ogen aanziet hoe activistische escalatie leidt tot gewelddadige repressie.
Ragtime stopt zowel de erfenis van het
verleden als de onderlinge spanningen in zijn
complexe tijdsbeeld waarin racisme subtiel
gefileerd wordt. “Wanneer je dingen vanuit
een andere hoek bekijkt, krijgen ze een poëtische bijklank”, zegt Forman tegen Chytilová. De immigrant-met-frisse-blik ontdekte dat hij als scenarist-regisseur botste
op grenzen: “Ik kan alleen schrijven in mijn
moedertaal, vandaar mijn boekverfilmingen.” Toch is Ragtime geen mindere Forman
maar een krachtige tragedie én een ode aan
immigranten die in Hollywood hun dromen
wilden realiseren.

IVO DE KOCK
RAGTIME

VERENIGDE STATEN, 1981 | REGIE MILOS

FORMAN | MET JAMES CAGNEY, ELIZABETH MCGOVERN,
MARY STEENBURGEN, HOWARD E. ROLLINS, NORMAN
MAILER | 156 MINUTEN | DISTRIBUTIE ARTE ÉDITIONS
(COLLECTOR BLU-RAY) 

RAGTIME

WARRIOR

WARRIOR

Geen slaaf, maar krijger
Acteur en gevechtskunstenaar Bruce Lee
(1940-1973) bedacht in 1971 een actieserie
over een gangster in het negentiende-
eeuwse San Francisco. Bijna vijftig jaar la
ter ziet het zinderende Warrior het levens
licht.
Het is 1878 en in San Francisco wordt het befaamde kabeltramnetwerk aangelegd. In de
haven arriveren dagelijks grote groepen Chinese immigranten, die vrijwel allemaal als
verkapte slaven tewerkgesteld worden bij de
constructie van het Amerikaanse spoor. De
nieuwelingen worden bij aankomst getrakteerd op racistische leuzen van een beschonken Iers-Amerikaans welkomstcomité. De
jeugdige Ah Sahm (Andrew Koji) krijgt het
direct aan de stok met een drietal douaniers.
Hij waarschuwt een van z’n belagers: “Ik zou
dat niet nog eens doen als ik jou was.” Wat
volgt is een knap staaltje gevechtschoreografie.
De met veel bravoure gezegende hoofdpersoon – die Amerikaans spreekt omdat
zijn grootvader een yankee was – is niet in
the Land of the Free om zijn geluk te beproeven, hij is op zoek naar zijn zus. Om te kunnen overleven sluit hij zichzelf aan bij een
zogeheten Tong, een geheim misdaad
syndicaat dat bordelen exploiteert en handelt in opium. Dat geeft meer voldoening
dan het hanteren van het pikhouweel, of zoals een van de personages stelt: “We zijn [afkomstig uit] een natie van krijgers, geen slaven.” Vanaf nu verdedigt Ah Sahm als krijger
met hand en tand de dubieuze belangen van

zijn nieuwe familie.
Warrior is goeddeels gebaseerd op door
Bruce Lee bedachte schrijfsels en speelt zich
af aan de vooravond van de tong-oorlogen
die San Francisco in hun greep hielden tot
1921. In 1971 legde hij zijn idee voor aan filmstudio Warner Bros.: hij zou de hoofdrol
spelen. Er was geen interesse, naar verluidt
vanwege Lee’s sterke Chinese accent – Lee
zou twee jaar later, na successen in Hongkong, toch in de armen worden gesloten door
de studio met een gedenkwaardige performance in de legendarische Kungfu-film
Enter the Dragon.
Justin Lin (bekend als regisseur van drie
Fast & Furious films) en scenarist Jonathan
Tropper hebben bijna vijftig jaar later, en
met welbevinden van Lee’s dochter Shannon, Warrior omgevormd tot een zinderende
actieserie. Tropper maakte tussen 2013 en
2016 furore met het groteske Banshee, over
een machosheriff – in werkelijkheid een beroepscrimineel – die een pittoresk Amerikaans dorpje bestiert. Het testosteron spatte
bijna van het scherm tijdens de vele seksscènes en het brute geweld. Maar het was wel
compromisloos. Warrior is van hetzelfde
(eigenzinnige) laken een pak.
OMAR LARABI

WARRIOR

(SEIZOEN 1) VERENIGDE STATEN, 2019 |

REGIE LONI PERISTERE, LIN OEDING, DAVID PETRARCA,
ASSAF BERNSTEIN, KEVIN TANCHAROEN | MET ANDREW
KOJI, JASON TOBIN, OLIVIA CHENG | OP VOD (ZIGGO)
VANAF 8 APRIL 
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BEACH RATS

Female gaze op cruisende
homomannen
Eliza Hittman oogstte lof met dit portret
van een jongen in de machistische gemeen
schap van Brooklyn, worstelend met zijn
geaardheid. Maar is haar vrouwelijke blik op
homoseksualiteit eigenlijk niet net zo pro
blematisch als de male gaze in het lesbi
sche drama La vie d’Adèle?
Enkele jaren geleden werd Gouden Palm-
winnaar La vie d’Adèle (Abdellatif Kechiche,
2013) mikpunt voor gerichte kritiek op de
male gaze. De opbloeiende lesbische liefde
tussen twee jonge vrouwen werd gefilmd
door een heteroseksuele, mannelijke regisseur en cameraman. Zelfs de hoofdrolspelers
stelden na de première op Cannes de tien
minuten durende seksscène ter discussie:
was het in beeld brengen daarvan, onder
toeziend oog van twee mannen, niet een
masculien onderonsje geworden waarin zij
zich vergaapten aan jonge vrouwenlichamen? Had dit nog wel iets met lesbische intimiteit te maken?
Is Beach Rats het vrouwelijke equivalent
daarvan? De Amerikaanse regisseur Eliza
Hittman verbeeldt daarin de innerlijke strijd
van Frankie (Harris Dickinson), een tiener
uit een arme uithoek van Brooklyn die worstelt met zijn geaardheid en online op zoek is
naar vluchtige dates. Hittman nam scenario
en regie voor haar rekening en liet de came
ravoering over aan de gerenommeerde
Franse cameravrouw Hélène Louvart (Lazzaro felice). Een vrouwelijke regisseur en
haar cameravrouw die hun kijk geven op
masculiniteit; hoe verbeelden zij hoe mannen naar mannen kijken?
In eerste instantie lijkt er weinig aan de
hand: Beach Rats verbeeldt de homoseksuali-

teit van zijn hoofdpersoon heel subtiel. Maar je
kunt je afvragen of dat nu niet juist het probleem is. Hittman lijkt het gaspedaal niet al te
ver in te willen trappen. Het grotendeels gesloten karakter geeft haar film weliswaar een
goede, broeierige sfeer, maar ook één van wegkijken. Wegkijken zoals hoofdpersoon Frankie
zelf doet, terwijl je als kijker wilt snappen waar
deze jongen zijn blik van afwendt.
Die hang naar herkenning speelt wellicht
vooral bij homoseksuele toeschouwers.
Hittmans film ontving van (voornamelijk
heteroseksuele) critici een en al lof. Het merendeel van de homogemeenschap schoot
het echter om een heel andere reden dan het
wegkijken in het verkeerde keelgat. Het bezwaar: de geaardheid van hoofdpersoon
Frankie wordt weggezet als probleem. Eens
te meer wordt homoseksualiteit geportretteerd als een moeilijk leven in de kast.
Beach Rats raakt zo, ondanks zijn goede
bedoelingen, verstrikt in een debat over het in
acht nemen van gevoeligheden in een gemeenschap waar je zelf geen deel van uitmaakt. Een simpele oplossing is er niet. Want
wat is hierin vooruitgang: wegkijken of juist
bij het probleem stilstaan? Die patstelling
wordt mooi verbeeld als Frankie op de kermis
flirtende blikken krijgt van een meisje. Hij
kijkt wat verdwaasd terug, zij denkt dat hij
interesse heeft. Een spel van aantrekken en
afstoten dat in het debat groter blijkt dan de
film zelf.
ALEXANDER ZWART

BEACH RATS

VERENIGDE STATEN, 2017 | REGIE

ELIZA HITTMAN | MET HARRIS DICKINSON, MADELINE
WEINSTEIN, KATE HODGE | 98 MINUTEN | NU TE ZIEN OP
DVD (EDITION SALZGEBER) EN VOD (NETFLIX) 
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FUGUE

FUGUE

Zombie van het patriarchaat
Agnieszka Smoczynska volgt haar feminis
tische, carnavaleske zeemeerminhorror
musical The Lure op met ernstigere mate
rie. Fugue is psychologische horror over een
vrouw die haar rol in de samenleving heeft
verworpen.
Eigenlijk lijkt Alicja (Gabriela Muskala), de
hoofdpersoon van Fugue, veel op de moordende zeemeerminzussen uit Agnieszka
Smoczynska’s vorige film The Lure (2015). Ze
hoort niet te bestaan, en toch verschijnt ze
ineens in Warschau. Een monsterlijke verschijning: ze strompelt over een treinspoor,
klimt een perron op, trekt haar jurkje omhoog en urineert naast de grijze forenzen van
de Poolse hoofdstad. Twee jaar na dit incident keert ze terug naar haar familie, haast
als levende dode. In zijn hoofd heeft haar
man al afscheid van haar genomen en haar
zoontje is doodsbang voor haar. Ze is unheimisch, ze hoort hier niet meer thuis.
Van de letterlijke zeemeermin naar de figuurlijke zombie: qua genrekenmerken heeft
Fugue aardig wat overeenkomsten met The
Lure. Maar de verschillen tussen de films, en
de stappen die Smoczynska als filmmaker
maakt, zijn veel groter. The Lure was een feministische aanval op de kitscherige mannenwereld van post-Sovjet Polen. Fugue is
een ernstige blik op rolpatronen die nog veel
dieper in de samenleving verankerd zijn. Na
haar onverklaarbare, twee jaar durende
avontuur is Alicja geen moeder en geen echtgenote meer. Wat blijft er dan nog van haar
over?
Dat je de verwarde, vervreemdende en
soms ook vervelende Alicja blijft steunen
komt door het intens sterke spel van Mus-

kala, die ook het scenario van Fugue schreef.
Zij verwerpt de rollen die een vrouw hoort
aan te nemen in het patriarchaat en belandt
zo in een filmisch tussenland. Zoals cultuurcriticus Mark Fisher ook al vroeg: bestaat er überhaupt leven na het patriarchaat?
In de diepe dromen van Alicja, die meer over
haar persoonlijkheid prijsgeven dan de oude
foto’s op haar schouw, is ze levend begraven.
In een korte terugval naar haar verwarde
staat begint ze met blote vingers in de grond
te graven.
Ondanks Muskala’s kille script blijft Fugue een levendige film, door het secure filmwerk van Smoczynska en cameraman Jakub
Kijowski (Floating Skyscrapers). Nadat Alicja
zich een weg de grond in heeft proberen te
graven, kijkt ze beschaamd naar haar bevuilde nagels. Deze aandacht voor details
kenmerkt de hele film en zorgt voor scherpe
observaties over de langzame herintegratie
van Alicja in het familiesysteem. Levert dat
een happy end op of drijft het haar langzaam
weer tot escapistische waanzin? Smoczynska weet die onzekerheid in Fugue voelbaar te maken. Wat de film zo macaber
maakt is dat ze nooit prijsgeeft wat er met
Alicja is gebeurd in die twee mysterieuze jaren. Ook zij kan zich geen leven na het patriarchaat voorstellen en precies dat maakt
deze existentiële thriller zo verontrustend.
HUGO EMMERZAEL

FUGUE

(FUGA) POLEN/TSJECHIË/ZWEDEN, 2018 |

REGIE AGNIESZKA SMOCZYNSKA | MET GABRIELA MUS
KALA, LUKASZ SIMLAT, MALGORZATA BUCZK OWSKA |
102 MINUTEN | TE ZIEN OP VOD (MUBI) 
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Kerkhoflaantje,
Egmond aan Zee
15 februari 2019,
16.56 uur
“Hoelang gaat het ongeveer duren?”, wil regisseur Sander Burger weten. “Ga maar uit
van een minuut”, antwoordt een man, die bezig is een met spanbanden aan een katrol bevestigde grafsteen omhoog te takelen. “Okee”,
riposteert Burger. “Dan mag ‘ie al een stuk in
de lucht hangen als de drone overvliegt.”
In Egmond aan Zee vinden opnamen
plaats voor De veroordeling, een verfilming
van het boek De Deventer moordzaak: het
complot ontrafeld van onderzoeksjournalist
Bas Haan. Daarin draait het om de langlopende rechtszaak na de moord op de gefortuneerde weduwe Jacqueline Wittenberg in
1999. In december 2000 werd Ernest Louwes veroordeeld tot een gevangenisstraf van
twaalf jaar. In 2003 besliste de Hoge Raad
echter dat er gronden waren voor herziening.
Louwes’ gevangenisstraf werd midden 2003
opgeschort, maar in februari 2004 op basis
van nieuw opgedoken DNA-materiaal alsnog
bekrachtigd. In februari 2005 werd Louwes’
beroep door de Hoge Raad verworpen, waarmee zijn veroordeling voor de moord onherroepelijk werd.
Begin 2006 besloot het Openbaar Ministerie tot nieuw onderzoek naar het bewijsmateriaal, nadat opiniepeiler Maurice de
Hond de aandacht had gevestigd op mogelijke fouten in het onderzoek. Michaël de
Jong, die volgens De Hond de werkelijke
moordenaar is, zou het mes waarmee de
moord was gepleegd in het graf van de weduwe Wittenberg hebben gegooid. Het graf
werd op last van het OM geopend, maar er
bleek geen mes in te liggen.
Het is aan het einde van een koude vrijdagmiddag; het pittoreske begraafplaatsje in Egmond aan Zee doet dienst als de begraaf-

V.L.N.R. REGISSEUR SANDER BURGER, DOP SAL KROONENBERG,
GAFFER NICOLAS BURROUGH EN REGIEASSISTENT RAVEN HILVERING

plaats in Deventer waar het familiegraf van de
Wittenbergen ligt. Hun namen zijn met plakletters op een 800 kilo zware steen aangebracht. Achter het hek dat de begraafplaats
van het Kerkhoflaantje scheidt staat een
NOS-busje geparkeerd; ernaast staan een rij
camera’s en tientallen figuranten die straks
het opgewonden journaille moeten spelen.
Weer wat verderop staat Fedja van Huêt
(die Bas Haan speelt) een echte journalist te
woord. “Ik ga als journalist op zoek naar de
waarheid. Want er wordt een onschuldige
aangewezen, omdat Louwes nu eenmaal onschuldig moést zijn. Deze film gaat over
beeldvorming, over de kracht van de media,
en dat er soms maar iets wordt geroepen, en
wij dat dan allemaal maar voor waar aannemen.”
“Toen wij negen jaar geleden aan dit filmplan begonnen, was fake news nog geen be-

grip”, expliceert BIND-producent Joram Willink. “Als je met de ogen van nu naar de
geschiedenis van de Deventer moordzaak
kijkt, val je van de ene verbazing in de andere.
De veroordeling gaat over het verdraaien van
de feiten, trial by media en hoe fake news ineens als waarheid kan worden beschouwd.”
De reporters worden door een productiemedewerker nog wat verder verspreid achter
het hek. Burger vraagt of de massieve grafsteen nog een stukje verder omhoog getakeld
kan worden. De witte tent van het OM moet
een kwartslag worden gedraaid, dat ziet er
volgens Burger beter uit als de drone overvliegt. Een aantal figuranten heeft zich in
witte pakken gehesen en zachtblauwe handschoentjes aangetrokken.
“De technische recherche moet wat heen
en weer lopen; het is belangrijk dat het dynamisch blijft”, zegt Burger. “En als de drone
overvliegt, moet alle crew buiten beeld
staan.” Hij loopt nog eens om het graf heen.
“Hebben we eigenlijk al contact met de man

van de drone?”, vraagt hij dan.
“Nee”, antwoordt de opnameleider. “Ik ga
hem nu zoeken.” Als hij drie passen in de
richting van de oprijlaan heeft gezet, klinkt
er al een zacht gezoem boven het kerkhof.
“Mooi”, zegt Burger. “Als we een beetje opschieten, draait de zon mooi met ons mee.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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