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REDACTIONEEL
Het verschil tussen film en geheugen, zegt een
personage in Long Day’s Journey Into Night (zie
rechts), is dat film altijd bedriegt. Dat is precies, realiseerde ik me de afgelopen dagen,
waarom film ons misschien iets kan leren over
deep fakes. Over hoe we ze kunnen benaderen,
over hoe we ermee om kunnen gaan.
Het gaat hier om een zeer fundamentele
kwestie en je kunt veel zeggen over de recente
Amerikaanse politiek, maar niet dat men niet
alert is. Het Huis van Afgevaardigden vergaderde half juni in een speciale hoorzitting over
de risico’s van deep fakes. De Tweede Kamer zou
dit voorbeeld zo snel mogelijk moeten volgen.
De aanpak van nepnieuws, waarover de Kamer
wel al eerder vergaderde, is niet specifiek
genoeg.
Voor wie de term nog niet kent: deep fakes zijn
schijnbaar realistische video’s die door steeds
geavanceerder software gefabriceerd worden en
niet meer van echt te onderscheiden zijn. Ze kunnen enorme politieke en maatschappelijke
onrust veroorzaken. Je kunt met deep fakes de
reputatie van een politicus beschadigen, maar
ook de verkiezingen beïnvloeden doordat een
filmpje op het moment dat mensen naar de
stembus gaan viral gaat. Zo zijn er al fakes verschenen waarin Obama ageert tegen Trump.
Maar ook een recent filmpje waarin Boris Johnson totaal bizarre dingen beweert, kan nep blijken te zijn; je weet het niet. Zover strekt de
invloed van deep fakes: filmpjes hoeven niet eens
meer nep te zijn om gewantrouwd te worden. We
zullen gewoon geen enkel beeld meer vertrouwen. Probeer je voor te stellen wat dat betekent.
Waarschijnlijker is een nog griezeliger scenario:
dat een deel van kijkers zich wel mee laat slepen
door zulke beelden en hun stemgedrag erdoor
laat beïnvloeden.
De manier waarop nu op deep fakes wordt
gereageerd is volstrekt ontoereikend. Dat is niemands schuld, maar het benadrukt wel de
noodzaak om hier snel dieper in te duiken. Als je
bijvoorbeeld op mediawijsheid.nl kijkt, wordt
beweerd dat kunstmatige intelligentie kan worden ingezet om deep fakes te herkennen. ‘Door
het herkennen van patronen kunnen algoritmes
signalen zien die verklappen dat een video nep
is: ogen die niet knipperen, het schaduwpatroon van het gezicht en de vervaging van
beeldkwaliteit bij armgebaren.’ Dat is mooi.
Maar het is natuurlijk een kwestie van tijd tot
die schaduwpatronen wel perfect zijn en de
beeldkwaliteit niet vervaagt bij armgebaren.
Wat als er een perfect filmpje opduikt van een
geheim overleg tussen Rutte, Trump en Bolsonaro? Of van Trump die de Hitler-groet brengt?
Of van een nachtelijk overspel van Jesse Klaver?
Alles kan echt zijn, alles kan nep zijn. Wat dan?
Wat kan film hierover leren? Daar is nu geen
eensluidend antwoord op. Het is een open vraag
en het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen
zo snel mogelijk over dat antwoord nadenken.
Niemand kan het belang van mediawijsheid
ontkennen want deep fakes kunnen iedereen
treffen. Tenzij je natuurlijk een dictator bent
met een onaantastbare positie. Filmtaal – hoe
bouw je een beeld geloofwaardig op, hoe interpreteer je een beeld – kan hierbij helpen. Maar
aan de analyse van het beeld moet altijd iets
anders voorafgaan: een kritische houding. Tot
we een beter antwoord vinden is het goed om in
ieder geval de extreme nieuwsbeelden te wantrouwen. Tenzij vaststaat dat ze uit betrouwbare bron komen.
RONALD ROVERS


De kleuren vol neon en de schaduwen
van het noir, het roestende metaal
en de beregende oppervlakken;
alles is prachtig en intens in
Long Day’s Journey into Night.
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 29 AUGUSTUS

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Dirty God op dvd, de
eerste Engelstalige film van
Sacha Polak.

Als u nu een jaarabonnement neemt, dan
ontvangt u niet alleen een jaar lang de
Filmkrant in de bus, maar als welkomst
geschenk ook de dvd van Sacha Polaks
Dirty God, de eerste Nederlandse film die
door wist te dringen tot de competitie van
het Sundance Film Festival. Bent u al abon
nee maar brengt u een nieuwe abonnee
aan? Dan ontvangt u allebei het welkomst
geschenk.*
Jade (Vicky Knight) woont samen met haar
tweejarige dochter bij haar moeder in een arbeiderswijk in Londen. In de bloei van haar leven
heeft een wraakactie van haar ex haar achtergelaten met blijvende littekens. Hierdoor wordt ze
gedwongen een herdefinitie van schoonheid te
vinden. Ondanks alle pijnlijke ervaringen laat
Jade zich niet uit het veld slaan en neemt ze het
besluit om de weg naar zichzelf en haar dochter
terug te vinden.
Sandra Heerma van Voss in de Filmkrant:
‘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.’
* 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 29 augustus 2019, met dank aan Cinéart.

SO LONG, MY SON
Schaamte en schuld tegen de achtergrond van de
Chinese eenkindpolitiek 4 16

THE THINKING VIDEO
ESSAY
#30
MACHINE
filmkrant.nl

DOMME STAD | Spoiler alert: in het slot van het tweede
seizoen van de New Age fantasyserie The OA breekt een
labyrintisch netwerk van parallelle realiteiten uiteen om
plaats te maken voor wat blijkbaar de Ultieme Realiteit is –
de set waarop The OA wordt gefilmd. Daar verspreidt de fictie
van de serie zich schijnbaar verder. In hun video-essay op
filmkrant.nl tonen Adrian Martin en Cristina Álvarez López
deze maand hoe Jerry Lewis 55 jaar geleden al eenzelfde spel
speelde in zijn komedie The Patsy (1964). In een andere stijl
maar met vergelijkbare motieven: vallen, huilen, film-

technologie, het vooruitzicht van de dood... en een stad als
achtergrond.
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NIET TE MISSEN

RECENSIES

Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Once Upon a Time... in Hollywood 4 9
2 So Long, My Son 4 16
3 Previously Unreleased 4 25-29
4 Claire’s Camera 4 34
5 Midsommar 4 37

MIDSOMMAR

4 37

ARTIKELEN

4 10 De sterrenstatus van seriemoordenaars 4 12 Met
lijstjes de zomer door 4 19 Opinie Uniek netwerk van
filmtheaters onder druk 4 34 Isabelle Huppert en Claire’s
Camera Nog een keer kijken 4 64 Netflix over Engelse taal
grenzen Culturele kruisbestuiving of assimilatie?

THE PROTECTOR

4 9 Once Upon a Time... in Hollywood Tarantino’s licht
ontvlambare celluloid 4 21 Weldi Wanhopige zoektocht in
indringende Dardenne-stijl 4 25 Long Day’s Journey into
Night Terug naar dagen van onweer en liefde Dovlatov Rus
sische schrijvers en drank 4 27 What You Gonna Do When
the World’s on Fire? Een masterclass in solidariteit Tarde
para morir joven De vrijheid aftasten 4 28 Con el viento
Familieperikelen The Green Fog Hilarische hypercut als
dubbelganger 4 29 Sorry to Bother You Kapitalisme onder
vuur Infinite Football Gebroken botten en de regels van het
spel 4 33 Le jeune Ahmed Kalvertrekken 4 37 Midsommar Traumatische flashback tussen de bloemen 4 39 Engel Koortsdroom over zelfexploitatie 4 43 Wilkolak De
mens als weerwolf 4 45 Mijn bijzonder rare week met Tess
Vatersuche op Terschelling 4 46 The Dead Don’t Die Her
senen, wifi en chardonnay The Little Comrade Kin omhoog
4 47 Ruben Brandt, Collector Verzamelen als vorm van
exorcisme Tel Aviv on Fire Iedereen te vriend houden
4 49 La promesse de l’aube Alles, alles voor maman Diego
Maradona Volksjongen versus voetbalgod 4 51 Working
Woman Tragedie rond macht en geslacht Ballon Avontuur
onder de hete lucht 4 52 Yesterday De sokken van Eleanor
Rigby Retablo De kunst van het kijken 4 53 Veearts Maaike Emotioneel portret van betrokken veearts El reino De
vierde garnaal
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HOCKNEY

4 64
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medina 4 46 Kort Alle andere films 4 54 Agenda en eve
nementen 4 60 Filmsterren 4 63 Boeken Unwatchable
4 64 Thuiskijken Jinn, The Protector, Deadwood: The Movie, Fleabag 4 66 Actie! Op de set van Venserpolder
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4 16 Wang Xiaoshuai over So Long, My Son ‘Als je bij een
berg aankomt, is er altijd een weg omheen’ 4 20 Moha

med Ben Attia over Weldi ‘Ik zie IS als een symptoom van
een spirituele crisis’ 4 22 Denis Do over Funan ‘Regimes
veranderen maar emoties blijven’ 4 31 Jayro Bustamante
over Temblores ‘De middenklasse moeste eens op zijn plek
gezet worden’ 4 32 Jean-Pierre & Luc Dardenne over Le
jeune Ahmed ‘Wij zijn filmmakers, geen gieren’ 4 38 Koen
Mortier over Engel ‘Je wilt ze wakker schudden, maar dat
kan niet’ 4 41 Pablo Trapero over La quietud ‘Hoe zwaar
het verleden op de familie drukt’ 4 42 Adrian Panek over
Wilkolak ‘De beschaving kon onze beestachtige neigingen
niet overwinnen’
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PLUS ROBERTO MINERVINI OVER
WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD’S ON FIRE?

Wat heb ik genoten van het boek A Bigger Message, dat gevuld is met gesprekken tussen
schilder David Hockney en een bevriende kunsthistoricus, Martin Gayford. Alle conversaties
gaan over hoe je kunt kijken als een kunstenaar.
Hockney praat over Picasso, Van Gogh en Caravaggio. Die laatste, stelt Hockney, schildert zo
fotorealistisch dankzij het gebruik van een
camera obscura, een primitieve manier van projecteren. Kijk je naar een gezicht of een ander
detail in een werk van Caravaggio, dan ervaar je
zijn meesterschap. Maar stap je achteruit en
kijk je naar de compositie van het hele schilderij, dan zie je – als je kunt kijken zoals Hockey –
dat de figuren rare verhoudingen hebben, zoals
gigantische benen, hun lichamen geknakt in
rare hoeken. Een collage van levensechte
details, gevangen in dramatisch belichting,
waarbij het geheel, volgens de eigenwijze
Engelsman, het nét niet is. Ik vond het verfrissend om te lezen hoe Hockney meesterwerken
kan bekijken
zonder ontzag.
Zijn recente
eigen werk was
dit voorjaar
grotendeels te
zien in het Van
Gogh museum,
in de tentoonstelling Hockney – Van
Gogh. Je kon op
een enorm
scherm zien hoe veeg voor veeg een van Hockneys iPad-schilderijen tot stand komt, bijna
alsof het live gebeurt. Hier klonterden de bezoekers samen, kijkend naar de streken van de
81-jarige meester die zich op een nieuw
medium stort zoals een kind op een nieuw stuk
speelgoed. Maar de grootste verrassing van de
tentoonstelling was een videowerk. Met zijn
assistent monteerde Hockney negen camera’s
op een auto. Met deze constructie filmde hij al
stapvoets rijdend een met bomen omkranste
weg in Noord-Engeland in herfst, winter, voorjaar en zomer. Het werk heet The Four Seasons,
Woldgate Wood. De beelden van de negen
camera’s sluiten niet naadloos aan, maar
staand voor het werk ervaar je de weg als driedimensionaal en levensecht. Je ervaring is niet
ingekaderd door de beperkingen van één
camera. Het voelt alsof je in het echt om je heen
kijkt, zoals je ogen het gewend zijn in de natuur.
Je kijkt, merk je, toch maar op één plek tegelijk
en stoort je niet aan imperfecties terwijl je blik
vrij van fragment naar fragment dwaalt. Hier
heeft Hockney toch meer met Caravaggio ge
meen dan hij wellicht zelf zou willen toegeven.
EBELE WYBENGA
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THE GREEN FOG
LADYGAZING:
G
In wat voor soort rollen
worden vrouwen zoal
opgevoerd? Is ze een
stereotype of een
rolmodel? In de reeks
Ladygazing plaatst Basje
Boer recente vrouwenrollen in perspectief.
Dit keer: de onbereikbare
schone in Guy Maddins
The Green Fog.
DOOR BASJE BOER

VERTIGO

DE ONGENA AKBARE SCHONE

De film kent vele visuele hoogtepunten: een achtervolging over daken, een sprong in de Baai van San
Francisco, een kus terwijl het woeste water tegen de
rotsen beukt, een kerktoren die zich omineus aftekent tegen een blauwe lucht. Maar die ene in groen
gedrenkte scène is misschien wel de allermooiste uit
Alfred Hitchcocks Vertigo (1958).
Hoe zat het ook alweer? Scottie is een getraumatiseerde ex-rechercheur die verliefd wordt op de vrouw
die hij moet achtervolgen: Madeleine. Madeleine
is niet alleen onaards mooi, ze is mysterieus en ongenaakbaar. Maar dan pleegt ze zelfmoord, waarna
Scottie gebukt gaat onder schuldgevoel. Als hij vervolgens Judy ontmoet, die wel wat wegheeft van Madeleine, begint hij haar te transformeren tot zijn dode
geliefde. Van een working class meisje met donker
haar en te zware make-up verandert hij haar stukje bij
beetje in de classy blondine waar hij verliefd op werd.
In de scène die ik bedoel wacht Scottie in Judy’s
verduisterde hotelkamer terwijl zij haar haren opsteekt, het laatste detail dat haar transformatie defi-

nitief zal maken. De neonletters aan de gevel hullen de
kamer in een spookachtig groen licht wanneer hij zich
omdraait en haar ziet: Madeleine! Als een geest komt
ze op hem afgezweefd, ijl als het vreemde groene licht
dat haar omhult en toch concreet genoeg om vast
te pakken. De camera draait duizelingwekkend om
de geliefden heen terwijl ze kussen. Op dat moment
houdt de tijd op te bestaan en komt alles samen: heden, verleden en toekomst. Fantasie en werkelijkheid.
De dood en het leven.

VOETSTUK

Vertigo is niet alleen Alfred Hitchcocks meest geprezen film maar ook diens meest geanalyseerde. In zijn
beroemde interview met Hitchcock duidt François
Truffaut Vertigo als een verhaal over necrofilie, met
een hoofdpersoon die fantaseert over het liefhebben
van een lijk. Paul Verhoeven, die met zijn Basic Instinct (1992) een ode aan Vertigo bracht, zegt het ‘een
buitengewoon fascinerende en bovenal zeer visuele
film’ te vinden, ‘vol sfeervolle details’ – maar dan

heeft hij het alléén over de eerste negentig minuten
van de film. Over de laatste veertig minuten, waarin
het mysterie aan de kijker wordt uitgelegd, schreef hij
in een column in de Volkskrant: ‘Sorry hoor, dit ligt er
té dik bovenop.’
Voor mij zijn die laatste veertig minuten, waarin
het perspectief van Scottie naar Judy verschuift, juist
cruciaal. Door de kijker eerst met zijn en daarna met
haar ogen te laten kijken, zegt Hitchcock iets over de
mannelijke blik, een blik die een vrouw zozeer kan
verheerlijken, haar zozeer op een voetstuk kan plaatsen, dat hij haar van haar menselijkheid ontdoet.
Het vreemde groene licht uit die ene prachtige
transformatiescène speelt de hoofdrol in The Green
Fog, de experimentele film die de Canadese filmmaker en kunstenaar Guy Maddin maakte met Evan en
Galen Johnson. Waar Verhoeven zijn Vertigo-referenties in Basic Instinct nog beperkte tot Sharon Stones
kapsel, de situering in San Francisco en een kus tegen
de achtergrond van onstuimige golven, daar eert
Maddin Vertigo door de film gewoon in zijn geheel te
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kopiëren. Uit allerlei films en televisieseries, meestal
van bedenkelijke kwaliteit, fatsoeneerden hij en zijn
mederegisseurs een nieuwe Vertigo, een beetje zoals Scottie van Judy een nieuwe Madeleine maakte.
Scènes, dialoog, plot en personages werden door het
regisseurstrio naar het origineel gedwongen, met
als resultaat een zestig minuten durend kunstwerk
dat amper samenhangend is en toch eindeloos fascineert. The Green Fog verhoudt zich tot Vertigo als het
monster van Frankenstein tot een mens, inclusief de
weinig subtiele littekens. Om de bestaande scènes in
de originele plot te kunnen passen, hebben de regisseurs ze soms zo radicaal kapot moeten knippen dat
er iets heel nieuws tevoorschijn kwam, iets volkomen
unieks. Het zijn dan ook juist de littekens die deze
Frankenstein van een film zijn onmiskenbare charme
geven.

IN BROKSTUKKEN

In alle chaos van The Green Fog zijn er drie constanten. De eerste is San Francisco, waar alle gebruikte
films en series zich afspelen. Terwijl personages van
gezicht veranderen, zelfs van leeftijd en geslacht,
blijft het decor vertrouwd: de Golden Gate Bridge, het
kenmerkende straatbeeld met zijn wolkenkrabbers
en hoogteverschillen, de baai, de trams. De tweede
constante in de film is de prachtige score van Jacob
Garchik en Kronos Quartet. Waar de dialogen zijn
weggeknipt, daar vult de muziek de emoties van de
personages in, waarbij de instrumenten soms zelfs
de intonatie van een gesprek aannemen. De derde
constante tot slot is de plot van Vertigo, die zelfs hier,
opgediend in brokstukken, herkenbaar genoeg is om
je aan vast te kunnen klampen.
Hiermee past The Green Fog naadloos in het oeuvre van Maddin. In films als The Saddest Music in the
World (2003), My Winnipeg (2008) en The Forbidden
Room (2015) vertelt hij niet alleen verhalen maar voert
hij het vertellen zelf als thema op. Keer op keer vertelt
hij oerverhalen (mythes, sprookjes, urban legends),
waarbij hij een beeldtaal gebruikt vol referenties aan
de filmgeschiedenis. In The Green Fog, zijn meest experimentele film tot nu toe, hergebruikt hij niet alleen
beeldtaal maar zelfs complete beelden. En ook dit
keer vertelt hij een oerverhaal, een klassieke tragedie
met personages van bijna mythische proporties: een
held, een sfinx, een verrader, een dubbelganger. En
dan is er nog het noodlottige slot.

DE HELD SPELEN
LET OP: BEVAT SPOILERS OVER VERTIGO EN THE GREEN FOG.

Want hoe loopt Vertigo ook alweer af? In die laatste
veertig minuten waar Verhoeven zo’n hekel aan heeft,
krijgen we via een flashback te zien dat Judy zich al
die tijd als Madeleine heeft voorgedaan. Wat Scottie
zag was geen zelfmoord maar de moord op de échte
Madeleine. Judy werd ingehuurd zodat Scottie verliefd op haar kon worden. Maar wat niet de bedoeling
was, was dat Judy ook verliefd werd op hém.
Dat we nu haar perspectief kennen maakt het laatste deel van Vertigo des te schrijnender. Nu zien we
niet alleen een obsessieve man die rouwt om zijn dode

THE GREEN FOG

geliefde, we zien ook een wanhopig verliefde vrouw
die zich schoorvoetend laat veranderen in iemand die
ze niet is. Het verhaal van Scottie en Madeleine/Judy
mag dan particulier zijn, maar er zit wel degelijk een
universele waarheid in verstopt. De verhalen die we
elkaar vertellen, in boeken en films en alle andere vormen van cultuur, worden gedomineerd door een
mannelijke blik die de vrouw regelmatig reduceert tot
object van verlangen. In de manier waarop Scottie
niet wil inzien dat Judy een eigen persoonlijkheid
heeft, een eigen smaak en een eigen leven, resoneert
de manier waarop vrouwelijke personages vaak louter
bestaansrecht hebben omdat ze zich verhouden tot de
mannelijke protagonist. Hij is actief en zij is passief.
Hij kijkt en zij wordt bekeken.
In The Green Fog ligt Madeleine als een diva in bed,
badend in een zee van satijn, terwijl Scottie koffie
voor haar zet. In Vertigo is dit het moment dat zich
afspeelt vlak nadat Madeleine in de baai van San
Francisco is gesprongen, heel bewust, om Scottie het
ultieme cadeau te geven: hij mocht haar redden. De

held spelen. Vervolgens heeft Scottie haar mee naar
huis genomen, waar ze halfnaakt en kwetsbaar rondloopt, deze onpeilbare vrouw waar hij al zijn fantasieën op kan projecteren. Hitchcock maakt niet alleen
begrijpelijk dat hij eindeloos naar haar verlangt, hij
laat tegelijkertijd zien hoe plat dat verlangen eigenlijk
is. Ook in The Green Fog wordt Madeleines verschijning hier en daar begeleid door dramatische muziek.
Op die momenten bekijken we haar met de ogen van
een verliefde man. Maar veel vaker is Madeleine/Judy
in The Green Fog een heel gewone vrouw. Hiermee
gaat de kern van Vertigo, die ontmanteling van de
mannelijke blik, enigszins verloren. Maar je krijgt er
ook iets voor terug, namelijk een relatie tussen twee
ménsen en niet per se een tussen man en vrouw, met
alle connotaties en clichés die bij hun gender horen.
Eigenlijk is het best verfrissend dat het oerverhaal
Vertigo eens op die manier wordt verteld.
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ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

TARANTINO’S LICHT
ONTVL AMBARE CELLULOID

Quentin Tarantino is als een verliefde puber die
maar liefdesbrieven blijft sturen aan het obscure
object van zijn verlangen en dat is alleen maar
mooi. Dat object van verlangen was tot nu toe film.
In dit glorieuze vehikel voor Hollywood-nostalgie
DOOR RONALD ROVERS
komt daar televisie bij.
Qua tempo doet deze uitstekende zwarte komedie
(die eigenlijk een tragedie is) eerder denken aan Jackie
Brown dan aan de Inglourious Reservoir Pulp Basterds
uit de stal van Tarantino. Maar verder giert de film
vol gas in meta-modus door Los Angeles, iets wat
Jackie Brown (2007) juist weer minder deed. Leonardo
DiCaprio speelt Rick Dalton, een acteur op z’n retour
die naar eigen zeggen alleen nog gecast wordt als de
klootzak in B-series. Omdat hij zijn rijbewijs kwijt is,
wordt Dalton rondgereden door z’n vaste stuntman
Cliff Booth, gespeeld door Brad Pitt in standje 11 ultracool, inclusief de glorieuze terugkeer van z’n sixpack uit Fight Club (1999).
Terwijl de film afstevent op de Manson-moorden
op 8 augustus 1969, komt Cliff met een toeval dat je
normaal alleen in films ziet op straat een jonge, liftende vrouw tegen. Zo belandt hij op de afgelegen ranch
waar de Manson-sekte is ingetrokken. Minstens even

toevallig is dat Cliff de
oude eigenaar van de
ranch kent, dus of hij
even rond kan kijken om
hoi te zeggen. Tarantino
buit de situatie heerlijk
uit en voert de spanning op, zodat het lijkt of je in een
western terecht bent gekomen waar elk moment een
vuurgevecht kan losbreken.
Zo grossiert Once Upon a Time... in Hollywood in
stijlen. Nu eens duikt Dalton met hangsnor op in een
spaghettiwestern, dan weer als de gelikte klootzak in
een politieserie, en vervolgens raakt Cliff in gevecht
met Bruce Lee, die als Kato op het studioterrein rondloopt voor de opnamen van The Green Hornet.

FETISJ

Toch is het hart van deze film melancholischer dan
op het eerste gezicht lijkt. Neem die sixpack van Pitt.
Het is geen toeval dat die zo nadrukkelijk in beeld
komt. Die sixpack is Hollywood, lijkt Tarantino te
willen zeggen. Dat is de droom die men er fabriceert.
Daarom ook komen al die voeten van actrices zo nadrukkelijk in beeld, een bekende fetisj van Tarantino:

ze zijn deel van de fantasie.
Dus wat doet Tarantino vervolgens met een van de
grootste nachtmerries die Hollywood ooit had meegemaakt, de gruwelijke moorden die de Manson-sekte pleegde op enkele beroemdheden? Hij maakt er
een droom van. Een wensdroom van het collectieve
onderbewuste van Hollywood, zoals hij in Inglourious Basterds een bioscoop vol nazi’s dankzij licht
ontvlambaar celluloid tot de grond toe liet afbranden.
Nu gebruikt hij licht ontvlambaar celluloid... in Hollywood.
Waar schuilt dan de melancholie, waarom is het
stiekem een tragedie en niet alleen een glorieus vehikel voor Hollywood-nostalgie? Omdat Hollywood
nog zoveel kan fantaseren, de feiten blijven de feiten,
de doden de doden. Fantaseren dat het verhaal anders
is gelopen, is zowel de kracht als de onmacht van Hollywood. Maar wat moet Tarantino anders?
ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
VERENIGDE STATEN/VERENIGD KONINKRIJK, 2019 |
REGIE QUENTIN TARANTINO | MET LEONARDO
DICAPRIO, BRAD PITT, MARGOT ROBBIE | 159 MINUTEN |
DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF 15 AUGUSTUS
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DE STERRENSTATUS VAN

SERIEMOORDENAARS
De cultstatus van Charles Manson is vijftig jaar na de Manson-moorden onverminderd
groot: deze zomer duikt de sekteleider op in Quentin Tarantino’s Once Upon a Time…
in Hollywood en in het tweede seizoen van Mindhunter. Zijn seriemoordenaars sterren
DOOR OMAR LARABI
			
geworden?			 					

Mannen die lijden aan antisociale persoonlijkheidsstoornissen zijn in zwang – en niet alleen op het politieke wereldtoneel. Hoe erger het type, hoe groter de
fascinatie, lijkt het, met bovenaan de voedselketen de
seriemoordenaar. Ze tonen de meest duistere kant van
de mens en als kijker kun je je daar op veilige afstand
mee vermaken. Films over seriemoordenaars blijven
met een opvallende regelmaat verschijnen. Recente
voorbeelden zijn Extremely Wicked, Shockingly Evil
and Vile (Joe Berlinger) over psychopaat Ted Bundy
en Der goldene Handschuh (Fatih Akin) over de beruchte Hamburgse vrouwenmoordenaar Fritz Honka.
Vorig jaar Von Triers The House That Jack Built en
The Clovehitch Killer (Duncan Skiles) en nog een half
dozijn andere titels. De populariteit van die verhalen
heeft alles te maken met de perceptie en definitie van
roem. Je wordt beroemd als je je onderscheidt van de
massa. En hoe onderscheidt je je meer dan door een
gruwelijke daad?

SPEKTAKELMAATSCHAPPIJ

Charles Manson (1934-2017) wilde een ster worden.
Hij probeerde het eerst via muziek, legde contact
met artiesten, maar werd keer op keer afgewezen. De
wrange realiteit is dat Manson inderdaad beroemd
werd en dat er tal van films over hem zijn gemaakt.
Niet door wat hij creëerde maar door wat hij vernietigde, toen hij samen met andere leden van wat
later de Manson Family is gaan heten op 8 en 9 augustus 1969 actrice Sharon Tate en zes anderen
vermoordde in Tate’s huis in Benedict Canyon, Los
Angeles.
Onze fascinatie voor die eigenaardige symbiose
van roem en verdorvenheid wordt onder andere gevoed door hoe media ermee omgaan. Nieuwsmedia,
sinds Manson meer en meer geleid door de behoeften
van de spektakelmaatschappij, zien hun kijkcijfers en
oplages stijgen zodra het nieuws gruwelijker wordt.
Maatschappelijke uitwassen zijn immers grotere pu-

bliekstrekkers dan complexe actualiteiten. Zelfs de
zogenoemde kwaliteitskranten kunnen die verleiding
moeilijk weerstaan.

MOORDENDE CHARMEUR

In deze context zijn de films over de depressieve
nieuwslezeres Christine Chubbuck illustratief voor
hoe een journalist met integere intenties gedwongen
werd zich in te laten met populaire maar perverse
nieuwsonderwerpen. Zowel in de fictiefilm Christine
(Antonio Campos, 2016) als in de documentaire Kate
Plays Christine (Robert Greene, 2016) zien we hoe ze
in 1974 live op televisie zelfmoord pleegt. De daad
kondigt ze vooraf aan op cynische toon: “Geheel in
lijn met het beleid van Channel 40 ten aanzien van
het brengen van bloederig en grotesk nieuws, presenteer ik u de eerste zelfmoordpoging.”
Het waren nieuwsprogramma’s zoals die van
Chubbuck die seriemoordenaars als Manson en Ted
Bundy romantiseerden. In de recent op Netflix verschenen documentaire Conversations with a Killer:
The Ted Bundy Tapes wordt onderschreven hoeveel
media-aandacht er destijds was voor Bundy, die in
bulletins steevast werd omschreven als de moordende
charmeur met het uiterlijk van de ideale schoonzoon.
In Conversations probeert filmmaker Joe Berlinger
het enigma te doorgronden aan de hand van honderd
uur aan tapes. Een terugkerende vraag is: hoe kan een
gesoigneerde gentleman in staat zijn tot zulke onnoemelijke daden?
Die vraag, die trouwens nog steeds wordt gesteld
als mensen met een verzorgd uiterlijk gruwelijke dingen blijken te hebben gedaan, verraadt iets over onze
manier van denken. Het besef dat iedereen zoiets kan
doen, en dat het soms mensen zijn met een verzorgd
voorkomen, is blijkbaar niet doorgesijpeld tot het
grote publiek. Terwijl we bij traditioneel sterrendom
juist willen geloven dat elke sterveling het in zich
heeft om beroemd te worden. Berlinger toont deze

discrepantie in zijn fictieve biopic over Bundy,
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, een poging om de mens achter de gruwelen te portretteren
door die gruwelen buiten beeld te laten. Die keuze is
te begrijpen. Dat geldt niet voor de keuze om Bundy
te laten spelen door Hollywood-ster Zac Effron. Want
zo knap en fotogeniek was Bundy niet – dat zie je
duidelijk in The Ted Bundy Tapes. Berlinger idealiseert
hem, want tja, het publiek moet worden verleid de
film te kijken. Zo oogt de seriemoordenaar opnieuw
als de ideale schoonzoon en wordt van Bundy toch
weer een soort ster gemaakt.

ZWARTE DOOS

Ook in de serie Mindhunter (2017-2019), gebaseerd
op de boeken van voormalig FBI-agent en bestsellerauteur John E. Douglas, wordt het geweld zoveel
mogelijk buiten beeld gelaten. FBI-profiler Holden
Ford doet in de jaren zeventig onderzoek naar de
zwarte doos die het brein van de seriemoordenaar is.
Via gesprekken met psychopaten als Edmund Kemper
en, in het tweede seizoen dat in augustus verschijnt,
Charles Manson en David ‘Son of Sam’ Berkowitz
probeert hij een methodiek te ontwikkelen om de
opsporing van seriemoordenaars te verbeteren en afwijkend gedrag in een vroeg stadium te signaleren. De
vraag waar Ford echter weinig vat op krijgt is: waarom
doen ze wat ze doen?
Is Mindhunter zo populair omdat we nog steeds
maar weinig begrijpen van de motivaties van seriemoordenaars? Bewonderen we misschien het primaire en dierlijke, als een soort contrapunt van onze
strak gereguleerde sociale omgeving? Is het dat seriemoordenaars in onze ogen iets uitzonderlijks kunnen?
Zoals aan sterren een uitzonderlijk talent wordt toegedicht?
Net als bijvoorbeeld over Marilyn Monroe is over
de jongere jaren van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer
postuum een biografische film gemaakt. Gesitueerd
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in de tijd voordat hij bekend werd als het ‘Monster
uit Milwaukee’. In My Friend Dahmer (Marc Meyers,
2017) is hij een blonde, rare kwibus die in zijn puberteit doodgereden dieren van het asfalt schraapt, om ze
vervolgens in een schuurtje uitvoerig te bestuderen.
Zoals hij dat later zal doen met jonge mannen van
kleur, die hij in de probleemwijk waar hij woont zijn
huis in lokt alvorens hij ze verkracht en vermoordt.
In Monster (Patty Jenkins, 2003) zien we de opmaat naar de zeven moorden die Aileen Wuornos
in twaalf maanden tijd zal plegen. Ook Jenkins vermenselijkt en romantiseert haar seriemoordenaar (de
hoofdrol is voor Hollywood-ster Charlize Theron) en
zoekt in de film naarstig naar verklaringen uit Wuernos’ jeugd. De vrouwelijke seriemoordenaar was
tegen de tijd dat de film verscheen al geëxecuteerd in
de staat Florida en wereldberoemd. De vraag die je bij
deze films moet stellen is: leveren ze nieuwe inzichten
op of dragen ze alleen maar bij aan de roem en de legende? Misschien omdat het zo lastig is de innerlijke
motivatie van een psychopaat te begrijpen, komt de
nadruk steeds weer op het uiterlijk te liggen.

AANTREKKINGSKRACHT

Het besef dat
iedereen zoiets
kan doen, en dat
het soms mensen
zijn met een
verzorgd voor
komen, is blijk
baar niet door
gesijpeld tot het
grote publiek.
Terwijl we bij
traditioneel
sterrendom juist
willen geloven
dat elke sterve
ling het in zich
heeft om
beroemd te
worden

ZAC EFRON IN EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE

Het curieuze verband tussen roem en abjecte verschijnselen is precies waar het recente Vox Lux (2018)
van Brady Corbet over gaat. Jong zangtalent Celeste
(Raffey Cassidy) overleeft een schietpartij op haar
middelbare school en schrijft met haar zus een lied
over die ervaring. De popsong wordt een hit en groeit
uit tot een symbool van nationale rouw. Celeste zelf
wordt een internationale ster, als het ware over de
ruggen van haar vermoorde klasgenoten. Corbet laat
die connectie later keihard in haar gezicht terugslaan
wanneer terroristen een masker uit een videoclip van
de inmiddels volwassen Celeste (Natalie Portman)
misbruiken voor politieke doeleinden.
We willen van film- en televisiesterren weten wat
ze voor ontbijt eten en van seriemoordenaars wat
er door ze heenging toen ze hun eerste slachtoffers
maakten. Die tweede nieuwsgierigheid is meer latent
en onbewust. Misschien omdat we niet willen
erkennen dat moordenaars zo’n grote aantrekkingskracht op ons uitoefenen en dat ze net als meer
traditionele filmsterren beschikken over een uniek
talent.
Je zou het begrip roem kunnen analyseren aan de
hand van de door Sigmund Freud gepopulariseerde
symbiose van eros (de levenslust) en thanatos (de
doodsdrift). Eros staat voor de traditionele roem: het
omarmen van een type als Celeste, die sterrenstatus bereikt met acteren of zingen. De doodsdrift ligt
dichter bij onze fascinatie voor seriemoordenaars.
Dat het Hamburgse café waar Fritz Honka vrouwen
oppikte tegenwoordig veel toeristen trekt, zal niemand verbazen. Google maar eens op ‘Honka Stube’.
Tegelijk is het de zoveelste illustratie van de aantrekkingskracht van het macabere. In de slachtoffers is
niemand meer geïnteresseerd.
Je zou willen dat filmmakers hier zorgvuldig mee
omgaan. Tarantino laat Charles Manson (althans de
Australische acteur Damon Herriman, die Manson
ook vertolkt in Mindhunter) maar heel even voorbijkomen in Once Upon a Time… in Hollywood,
misschien juist om hem niet te prominent in beeld
te brengen. In andere films spelen ze wel vaak een
belangrijke rol. Alleen omdat ze de levens van medemensen beëindigd hebben. Als je dat even tot je laat
doordringen, besef je hoe bizar het is. 
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Waarom alleen maar lijstjes in december als de
centrale verwarming loeit? Ga lekker film kijken nu
de zon op z'n hoogst staat. Over zeemeerminnen
en reizen, over snikhete binnensteden en de koelte
van cyberspace.
1 MARISKA GRAVELAND GRIEZELIGE
WARENHUIZEN DIE VAKANTIES
VERZIEKEN
IN FABRIC
PETER STRICKLAND, 2018

Denk je in een sjiek warenhuis een mooie rode jurk
voor de vakantie te hebben gescoord, staat er een
griezelig perfecte verkoopster achter de toonbank die
meer aan een Roemeense vampier doet denken dan
aan Mrs. Slocombe uit Are You Being Served?. Haar
ogen, die je wel heel erg lang aanstaren... Snel inpakken die handel. Laat de strik maar zitten.
(In Fabric is te zien vanaf 5 september)

DAWN OF THE DEAD
GEORGE A. ROMERO, 1978

Een zombie stond niet op het menu toen je hongerig je
auto parkeerde voor het Amerikaanse winkelcentrum,
op doorreis in een woestijnstadje. Je bent consument
of niet: je wil zelf kiezen wat je voorgeschoteld krijgt.
Dus liever geen levende doden die je eraan herinneren
dat je hersenen verweken door al dat nodeloze gekoop. Snel even de kop in het hete zand steken, voordat je brein verschrompelt.

NOCTURAMA
BERTRAND BONELLO, 2016

Nog net voor sluitingstijd een bikini kopen, het leek al
niet zo’n goed idee. Komt er ook nog eens een groep
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luidruchtige jongeren het luxe warenhuis binnen. Ze
laten zich insluiten na een serie aanslagen in Parijs
te hebben gepleegd. Het bizarre is dat niemand weet
wat hen drijft. Wel doen ze zich tegoed aan de overdaad aan luxeartikelen. Antikapitalistisch zijn ze dus
niet. Waar zijn de zombies als je ze nodig hebt – die
hebben tenminste nog een boodschap.

GREMLINS
JOE DANTE, 1984

Sta je met de laatste snorkel in de speelgoedzaak in
je hand, word je plotseling belaagd door krijsende
creaturen uit een obscure Chinese winkel, die het
op je hoofd hebben gemunt. En je hebt al zoveel aan
je kop… De korte broeken moeten nog in de was, de
auto nog door de keuring. Dit is geen moment voor
woeste wezens met namen als Mogwai die schaterlachend de boel kort en klein slaan. En ze zeiden nog
zo: “Never feed him after midnight.”

ONE HOUR PHOTO
MARK ROMANEK, 2002

Even snel je foto’s laten ontwikkelen, het kan nog bij
de ingang van megasupermarkt SavMart. Hier zwaait
de oudere vrijgezel Sy Parish (Robin Williams) de
scepter. Een average American guy lijkt het, maar hij
blijkt een creep die geobsedeerd is door de foto’s die
hij ontwikkelt en bewaart. Hij wil deel uitmaken van
het perfecte gezin dat hij zelf nooit heeft gekend. Sy:
“All I did was take pictures...”

2 HUGO EMMERZAEL IN DE KOELTE
VAN CYBERSPACE
NEW ROSE HOTEL
ABEL FERRARA, 1998

Ferrara was zeker niet de eerste die cybersurveillance
in film introduceerde. Ook niet per se de beste. Maar
Christopher Walken en Willem Dafoe die in Tokyo
aan corporate espionage doen met een voorloper van
de tablet verdient op zijn minst een eervolle vermelding. Al is het maar omdat de rest van de film net zo
maf is als dit gegeven.

AGNÈS DE CI DE LÀ VARDA
AGNES VARDA, 2011

Chris Marker danst met zijn oranje cartoonkat in
Second Life. Agnes Varda brengt ze een digitaal bezoek op Markers virtuele museumeiland en danst
mee. Second Life beloofde grenzeloze mogelijkheden
in een digitale wereld. Dit is daar wel het mooiste
bewijs van.

THE MATRIX-TRILOGIE
LANA EN LILLY WACHOWSKI, 1999-2003

De film die je wist dat zou komen. Is er ooit een groter
cyberspace-avontuur geweest dan deze trilogie? Het
boeiende aan The Matrix is dat de film twintig jaar
na verschijnen voor zoveel tegelijk is gaan staan: van
socialistische, radicale en feministische transallegorie tot indoctrinatiemiddel van alt-right. De
metafoor van The Matrix is zo rekbaar dat iedereen
er wat in kan zien. Onlangs dook het gerucht op dat
een eerste versie van het script voor een vierde Matrix-film is goedgekeurd. Acteur Michael B. Jordan
(Creed, Black Panther) zou een belangrijke rol gaan
spelen.

THE NET
IRWIN WINKLER, 1995

In deze cheesy cybercrimethriller niet het cliché van
de mannelijke hackernerd maar een vrouw als
toetsenbordheld. Sandra Bullock speelt het baanbrekende schietspel Wolfenstein, hackt via een Macintosh 7.0 met floppydisks en bestelt pizza op www.pizza.
net. Van de geanimeerde pizza kan Thuisbezorgd nog
wat leren.

CLUELESS
AMY HECKERLING, 1995

Er is nog geen digitale uitvinding zo geniaal als de
kledingvisualisatiesoftware die hoofdpersonage Cher
in Clueless gebruikt. Haar kledingkast (een computer
met touchscreen) kan weergeven hoe ze er in verschillende outfits uit zal zien en is ook nog zo eerlijk om
bepaalde combinaties als mismatch te labelen. But
seriously, she has a way normal life for a teenage girl.
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vehikel Richard Says Goodbye (te zien vanaf 1 augustus). De films hebben hetzelfde centrale gegeven: de
hoofdpersonen krijgen te horen dat ze binnenkort
zullen sterven en besluiten om dat geheim te houden
en hun levens overhoop te gooien. Waar het in de
Depp-film, die speelt in een elitaire universiteitswereld, leidt tot wrange komedie, is het in Coixets
working class-film voer voor soaperiger maar subtiel
geacteerd drama.

THE LIST OF ADRIAN MESSENGER
JOHN HUSTON, 1963

3 JOOST BROEREN-HUITENGA FILMS OVER
LIJSTJES, VOOR UW METAZOMER
HIGH FIDELITY
STEPHEN FREARS, 2000

Muziekwinkelhouder Rob (John Cusack) verliest
zich na zijn zoveelste breakup in top-5-lijstjes en het
alfabetiseren van zijn platencollectie. Ook zijn exen
worden gerangschikt. De film zou zelf niet misstaan
in een lijstje ‘Top 5 films waar de hoofdpersoon het
publiek direct aanspreekt’, ‘Top 5 films waarin de manische energie van Jack Black op zijn plek valt’, en ‘Top
5 boekverfilmingen die daadwerkelijk iets toevoegen
aan het boek’.

Dit tamelijk onbekende moordmysterie van John
Huston werd in Nederland uitgebracht als De dodenlijst van A.M.. Als publiciteitsgimmick werden
vijf wereldsterren (Frank Sinatra, Tony Curtis, Kirk
Douglas, Burt Lancaster en Robert Mitchum) in zware
make-up gehesen, zodat het publiek tijdens het kijken moet raden wie wie speelt – al verklapte de onbekende acteur Jan Merlin later dat hij het grootste deel
van de gemaskerde scènes voor de beroemdheden
voor zijn rekening nam.

zijn, worden ze direct aangenomen. Wat de nieuwe
collega’s nog niet weten is dat een van de zussen graag
dineert met mensenvlees. Hadden we al gezegd dat
dit ook een musical is? Laat u niet afschrikken door
de lichte erotiek, stilistisch is dit een aanrader.

MERMAIDS: THE NEW EVIDENCE
CHRISTINA BAVETTA, 2013

Super-meta mockumentary (met nooit eerder geziene beelden!) over de impact van de eerste zeemeerminnendocumentaire Mermaids: The Body Found
(2012), die een complot ontdekte om aquatische
mensachtigen te verbergen voor de wereld. Een complete hoax natuurlijk, net als z’n voorganger, maar
dat verhinderde niet dat het op Animal Planet meteen
het best bekeken programma ooit was. Zie het als een
waterige Alien Autopsy, de korte mockumentary uit
1995 over een geheime vivisectie van een buitenaards
wezen.

MERMAIDS
ALI WEINSTEIN, 2017

Zachtmoedige documentaire over de subcultuur van
mermaiding en de lichtjes beschadigde mensen die
daarmee hun wonden proberen te helen. Zoals Cookie
en Ralph uit New York. Cookie draagt de zeemeerminnenstaarten, Ralph naait ze.

SCHINDLER’S LIST

THE MERMAID

STEVEN SPIELBERG, 1993

GEORGES MÉLIÈS, 1904

Een lekker zomerse wegkijkfilm is het niet, maar
deze lijst der filmlijsten – de personeelslijst waarmee
fabriekseigenaar Oskar Schindler tijdens de Tweede
Wereldoorlog honderden joodse medewerkers in leven hield – kan natuurlijk niet ontbreken. Overigens
werd de echte, originele lijst van Schindler zes jaar na
het uitkomen van de film teruggevonden in een koffer
verborgen in het huis waar de man in 1974 stierf.

Korte film (te vinden op YouTube) waarin de Franse filmpionier Méliès goochelt met montage en een
zeemeermin tevoorschijn tovert. Konijnen waren in
1904 duidelijk helemaal passé onder goochelaars.
Water gaat in een hoed, een aquarium verschijnt, een
zeemeermin en plotseling verandert het decor in een
onderwaterpaleis. Voordat Méliès ging regisseren
werkte hij trouwens als goochelaar.

KILL BILL, VOL. 1 & 2

NIGHT TIDE

QUENTIN TARANTINO, 2003-2004

CURTIS HARRINGTON,1961

Hoewel haar doel al in de titel van Quentin Tarantino’s vierde (en vijfde) speelfilm staat, moet de door
Uma Thurman gespeelde razende bruid zich op haar
wraakmissie na een coma van vier jaar eerst door een
waslijst van andere killers heen zien te moorden voor
ze met Bill aan de slag kan. Voor het maken van de
twee films vloeide naar verluid ruim 1.700 liter nepbloed.

Een jonge zeeman wordt verliefd op een mysterieuze
vrouw die op een kermis als zeemeermin optreedt.
Omdat de zeeman graag spijkers op laag water zoekt,
gaat hij op onderzoek uit. Hij begint te vermoeden
dat ze weleens een echte zeemeermin kan zijn en bij
volle maan mannen het water in lokt om ze mee naar
de diepte te nemen. De film leent zich ook uitstekend
voor een psychoanalytische lezing over de vrouw die
de man mee de diepte in sleurt.

MY LIFE WITHOUT ME
ISABEL COIXET, 2003

Een verrassende zusterfilm voor het Johnny Depp-

4 RONALD ROVERS ZEEMEERMINNEN
HOUDEN VAN MENSEN (OF VRETEN
ZE OP)
THE LURE
AGNIESZKA SMOCZYŃSKA, 2015

Poolse thrillerkomedie over zussen Goud en Zilver die
nat en wezenloos bij een stripclub opduiken. Als het
management doorkrijgt dat de twee zeemeerminnen
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MIDSOMMAR

FATHER OF THE BRIDE

ARI ASTER, 2019

CHARLES SHYER, 1991

Het is niet per se heet in de nieuwe film van Ari Aster
(Hereditary), maar het is wel altijd licht op de velden in
hartje Zweden waar een groepje Amerikaanse studenten een traditioneel zomerfeest bijwoont. De horror
van deze psychedelische griezeler (zie pagina 37) komt
dus niet door wat je niet ziet, maar door wat zich in het
licht, net onder het oppervlak verschuilt.

Ook vaak het gevoel dat de woede van een ontploffende klant in een supermarkt met iets anders te maken
heeft dan met het product waarover hij zich opwindt?
In Father of the Bride gaat de vanwege het aanstaande
huwelijk van zijn dochter supergestreste George (Steve Martin) door het lint. Hij wil acht hotdogbroodjes
kopen, maar ze zijn per twaalf verpakt. Als hij er vier
uit de zak gooit en een medewerker (“I’m just the
assistent manager”) hem tot kalmte maant, escaleert
de boel.

FALLING DOWN
JOEL SCHUMACHER, 1993

Zou het door de snikhete temperatuur komen dat
Michael Douglas’ personage D-Fens tijdens spitsuur
de auto uitstapt en uithaalt naar de maatschappij met
z’n infantiele rat-race? Het speelt in ieder geval een
rol in Falling Down, inmiddels een van de archetypische boze-witte-mannen-films is.

5 HUGO EMMERZAEL HET KOOKPUNT
OP SNIKHETE DAGEN
DO THE RIGHT THING
SPIKE LEE, 1989

De absolute warmweerklassieker. Spike Lee gebruikt
een snikhete dag in New York als vehikel voor een
verhaal waarin raciale spanningen tussen Afro-Amerikanen en Italiaans-Amerikanen tot het kookpunt
komen. Gooi er een jongen in met een Public Enemy
blazende boombox, een onuitputtelijke radio-DJ en
een van de mooiste seksscènes met een ijsblokje en je
hebt een van de beste zomerfilms ooit.

SORCERER
WILLIAM FRIEDKIN, 1977

Aan lager wal geraakte mannen moeten met trucks
een lading dynamiet door de Zuid-Amerikaanse
jungle vervoeren. Eigenlijk rijden ze een zekere dood
tegemoet, maar je moet wat over hebben voor de
geldprijs die je krijgt als je het einde haalt. Spannender dan de autoscènes is een moment waarop de
mannen zwetend over een stuk dynamiet hangen om
een boom van de weg te blazen.

ANY WAY THE WIND BLOWS
TOM BARMAN, 2003

Het is een snikhete dag die Tom Barman (regisseur én
frontman van dEUS) gebruikt om een ode te brengen
aan Antwerpen. In zijn lyrische mozaïekfilm wordt de
stad aan de Schelde een microkosmos voor feestende,
vluchtende en vechtende mensen. Je kan vergeten hoe
warm het in deze film is omdat de wind in veel scènes
lekker hard waait.
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6 JOS VAN DER BURG SPANNING EN
SENSATIE IN DE SUPERMARKT
THE BIG LEBOWSKI
JOEL & ETHAN COEN, 1998

De openingsscène van The Big Lebowski maakt
meteen duidelijk wat voor man Jeff Bridges’ personage The Dude is. In een lange boxershort, t-shirt
en ochtendjas komt hij op sandalen doodkalm een
supermarkt binnengewandeld, pakt een pak halfvolle
melk uit de koeling, opent het, ruikt eraan en neemt
een slok. Bij de kassa schrijft hij een cheque uit voor
69 cent. Dit is dus een man die voor één boodschap
naar de supermarkt slentert. Anders gezegd: een man
met zeeën van tijd.

THE MIST
FRANK DARABONT, 2007

Als je in je vakantie naar een supermarkt gaat, kun je
maar beter eerst even de weersverwachting checken.
In de Stephen King-verfilming The Mist zitten supermarktbezoekers met elkaar opgesloten als plotseling
een dikke mist komt opzetten, zodat zij niet naar huis
kunnen. Dat zich in de mist allerlei moorddadige wezens schuilhouden maakt de sfeer er in de supermarkt
niet beter op. Een doorgeslagen reli-freak (“If you
need a friend, somone to talk to…”) ziet het einde der
tijden naderen, maar zo’n einde is Stephen King gelukkig te makkelijk.

DOUBLE INDEMNITY
BILLY WILDER, 1944

Misschien niet heel handig om een moordplan in
een supermarkt te bespreken, maar dat is toch wat
het verliefde stel in Billy Wilders geweldige film noir
Double Indemnity doet. De overspelige vrouw en haar
minnaar willen haar echtgenoot uit de weg ruimen.
Het smoezen over een moordplan tussen de pakken
cornflakes roept een enorm gevoel van vervreemding op: als je dan toch zo nodig een moordplan wil
bespreken, doe dat dan in elk geval op een anonieme
plek!

CLERKS
KEVIN SMITH, 1994

Staat er ergens een standbeeld voor de supermarktmedewerker? Zou wel moeten, want knap als je als
cassière of andere medewerker niet wegzakt in een
depressie. Elke dag dezelfde wurgende routine en
grapjes, irritatie en woede van klanten. In zo’n sfeer
ga je vanzelf melig en slap ouwehoeren. Dat doen
twee medewerkers en twee aanwaaiende vrienden in
een buurtwinkel in New Jersey dan ook volop. Aan alles voel je dat scenarist en regisseur Kevin Smith zelf
jarenlang in een supermarkt heeft gewerkt. Nu nog
dat standbeeld.
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7 RONALD ROVERS THRILLERS OM MEE
AF TE KOELEN

als hij. Eli voelt zich ook alleen. Ze worden vrienden.
Ze ruikt een beetje gek. Ben je een vampier, vraagt
Oskar. Ja. Oh. Tuurlijk komt Eli even helpen als Oskar
later wordt gepest. Maar dit is vooral een film over
vreemde en mooie verhoudingen, over liefde en kilte
uit onverwachte hoek.

ON DANGEROUS GROUND

SNOWPIERCER

NICOLAS RAY, 1951

BONG JOON-HO, 2013

Op het hoogtepunt van de film noir maakte Ray deze
thriller die eigenlijk meer karakterstudie is, over een
verbitterde rechercheur die door z’n gedrag de stad
uit wordt gestuurd en ergens in de sneeuw een moord
moet oplossen. Hij valt voor de blinde Mary Malden,
die hem ervan overtuigt de dader, haar broer Danny,
te sparen. In Danny’s frustratie en woede herkent de
rechercheur zichzelf.

Door een klimaatcatastrofe is de beschaving ingestort. Zonder ooit te stoppen raast een trein door het
besneeuwde landschap, met aan boord de laatste
mensen, die de sociale pikorde nog rigoureuzer bewaken dan toen de wereld nog overeind stond: paupers
achterin, de elite voorin, levend in luxe. Tilda Swinton zwaait er de scepter als een gefrituurde variant op
Margaret Thatcher.

PONTYPOOL
BRUCE MCDONALD, 2009

Kunnen woorden ziektes overbrengen? Met onverholen dedain voor het leven in het afgelegen en ingesneeuwde Pontypool, Ontario slingert de voormalige
grotestads-DJ Grant Mazzy dagelijks z’n frustraties
de ether in. Plotseling belt de BBC en vraagt hem verslag te doen over vreemde berichten dat zich rond het
plaatsje groepen bloeddorstige burgers verzamelen.
Dit is Grants kans om terug te keren naar een internationaal podium. Maar dan moet hij wel eerst die
vreemde creaturen zien te overleven die zich rond het
radiostation in de kelder van de kerk verzamelen. En
om wat voor virus gaat het hier?

A SIMPLE PLAN / FARGO
SAM RAIMI, 1998 / JOEL EN ETHAN COEN, 1996

The Shining en The Thing horen zo overduidelijk in dit
lijstje dat we die laten zitten. De sneeuwthrillers van
Raimi en de Coens nemen we wel mee. Twee
sneeuwthrillers over mannen die plannen maken die
spectaculair mislukken. In de eerste omdat ze de fysieke en mentale sporen van hun misdaad niet krijgen
uitgewist, in de tweede dankzij de doortastendheid
van de zwangere sheriff gespeeld door Frances
McDormand. Mooi contrast tussen het geweten van
haar personage en de paniekerige gewetenloosheid
van de autoverkoper gespeeld door William H. Macy.

LET THE RIGHT ONE IN
TOMAS ALFREDSON, 2008

Oskar wordt op school gepest en brengt de meeste
dagen ongezien en onopvallend door. Zijn ouders zijn
gescheiden, geen van beide wil Oskar in huis. Op een
nacht ontmoet hij Eli, een meisje van twaalf, even oud

jaar vóór Easy Rider rijdt een door Marianne Faithfull
gespeelde vrouw in The Girl on a Motorcycle door
Frankrijk en Duitsland. Ze is haar saaie echtgenoot
zat en op weg naar haar vroegere geliefde. Nieuwe
tijden: een vrouw op een motor die tegen burgerlijkheid en conformisme rebelleert. Ze wordt er wel voor
gestraft, want zo feministisch was de tijdgeest nu ook
weer niet.

EASY RIDER
DENNIS HOPPER, 1969

8 JOS VAN DER BURG ZOMER EN DE KUNST
VAN HET MOTORRIJDEN

Ach ja, Easy Rider, die tot mythische proporties uitgegroeide on the road-film. Dennis Hopper, Peter
Fonda en Jack Nicholson die op Harley Davidsons
naar New Orleans rijden. Blowend de vrijheid tegemoet. Weg van de burgermansmaatschappij. Hun
zorgeloze levenshouding en lange haren roepen intense woede op bij rednecks in het Amerikaanse achterland. De hippietijd was nog maar net begonnen,
maar aan het slot van Easy Rider wordt hij al begraven. Gruwelijke film eigenlijk.

THE WILD ONE

THE MOTORCYCLE DIARIES

LASLO BENEDEK, 1953

WALTER SALLES, 2004

De eerste motorfiets stamt uit 1885, maar het beeld van
de motorrijder als een ruige kerel die met gelijkgestemden door Amerika scheurt en maling heeft aan de wet
is van na de Tweede Wereldoorlog. The Wild One was
de eerste film die de angst voor motorbendes aanjoeg.
Twee motorclubs, waarvan er één wordt aangevoerd
door Marlon Brando’s personage Johnny, vechten een
vete uit in een stadje. Sociaal en politiek bewustzijn is
niet Johnny’s sterkste punt. Op de vraag waartegen hij
rebelleert, antwoordt hij: “Whadda you got?”

Je kunt op een motor stappen om een gevoel van vrijheid te ervaren, maar ook om de wereld te leren kennen. Grote woorden, maar Che Guevara en zijn vriend
Alberto Granado reizen in 1952 niet voor minder op
motorfietsen door Zuid-Amerika. Als de motoren het
al snel begeven en zij te voet en liftend verder reizen,
ontwaakt door ontmoetingen met arme verschoppelingen hun sociale bewustzijn. De strekking van alle
motorfilms: het gaat niet om de motor, maar om de
mens die erop zit. 

THE WILD ANGELS
ROGER CORMAN, 1966

Het controversiële succes van The Wild One (in Engeland tot 1967 verboden) leidde in Hollywood tot
meer motorbendefilms. Een van de heftigste is Roger
Cormans The Wild Angels, waarin Peter Fonda drie
jaar voor zijn rol in Easy Rider een groep Hell’s Angels
aanvoert. Geen fijne jongens: getooid met nazisymbolen gaan ze zich te buiten aan geweld en verkrachting. Wat hen drijft? Fonda’s personage komt niet
verder dan de kreet: “We wanna be free to do what we
wanna do.”

THE GIRL ON A MOTORCYCLE
JACK CARDIFF, 1968

Eind jaren zestig veranderde onder invloed van de
hippiecultuur het filmbeeld van motorrijders van
masculiene griezels in vrijheidslievende rebellen. Een
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WANG XIAOSHUAI OVER SO LONG, MY SON

‘ALS JE BIJ EEN BERG A ANKOMT,
IS ER ALTIJD EEN WEG
OMHEEN’

Het dertig jaar omspannende
epos over schaamte en schuld
So Long, My Son speelt tegen de
achtergrond van de Chinese
eenkindpolitiek. Regisseur Wang
Xiaoshuai: “In hedendaags China
draait alles om geld. De groeiende
verschillen tussen rijk en arm
maken dat we terug willen naar
een tijd waarin mensen gelijker
DOOR DANA LINSSEN
waren.” 			
Sommige dingen veranderen in Wang Xiaoshuai’s So
Long, My Son. Andere helemaal niet. Als echtpaar
Yaojun en Liyun na twintig jaar terugkeert naar de
Noord-Chinese fabrieksstad waar hun leven begon,
is iedereen rijk geworden. Alleen de flat waar ze ooit
hun zoon Xingxing zagen opgroeien is nog helemaal
hetzelfde gebleven. In de dertig jaar die de film omspant, van midden jaren tachtig tot nu, maken de
grote en de kleine rimpelingen in een mensenleven
allemaal deel uit van dezelfde stroom.
So Long, My Son (Di jiu tian chang) ging afgelopen
winter in première op het Filmfestival Berlijn. Eerder
won Wang met Beijing Bicyle (2001) en In Love We
Trust (2007) prijzen op de Berlinale. De afgelopen editie was een gekke voor de Chinese film, want Zhang
Yimou’s One Second over de Culturele Revolutie werd
te elfder ure teruggetrokken (net als een paar maanden
later uit Cannes) en You Le maakte van zijn hart geen
moordkuil in The Shadow Play. Die kritische kijk op
hoe in Guangzhou projectontwikkelaars ruim baan
krijgen draaide in Panorama. Wang (Shanghai, 1966)
was diplomatieker: “Natuurlijk is er in China censuur,
maar we hebben in China een gezegde: als je bij een
berg aankomt, is er altijd een weg omheen.” Hij waarschuwt voor zelfcensuur en de invloed van de markt:
“Het belangrijkste is dat kunstenaars en filmmakers
vrij zijn, en niet al op voorhand rekening hoeven te
houden met wat er eventueel niet aan hun werk zou
deugen. Door de enorme groei van de Chinese filmindustrie en het succes van Amerikaans mainstreamfilms komen er nu producenten op je af die zeggen: ‘I
love your film. Maakt u ook commerciële films?’”

voor hun acteerprestaties. Meer dan wat schmink,
een enkele grijze haar, een jas die om schouders
slobbert was er niet nodig om de zwaartekracht van
het leven zichtbaar te maken. Het past bij het onnadrukkelijke naturel van de film. Pas bij een tweede
keer kijken valt op hoe herhaalde shotperspectieven
de tragiek van het voorbijgaan van de tijd en tegelijkertijd het repetitieve karakter van mensenlevens
accentueren.

FENIKS

WANG XIAOSHUAI

OMWEG

Misschien is de omweg die Wang om zijn moderne
epos vond wel gelegen in de omwegen die het scenario
bewandelt om alle gebeurtenissen in die dertig jaar
te structureren. Hij vertelt het verhaal zoals we ons
dingen herinneren: van de hak op de tak, extreem
elliptisch, en vaak met meer nadruk op details dan op
het grote drama.
Het duurt een minuut of twintig voordat duidelijk
wordt dat heden en verleden voor Yaojun en Liyun even
tegenwoordig zijn. Dat geeft ook een andere blik op causaliteit. Laten we zeggen dat een gedwongen abortus,
het verlies van een kind, een affaire en een adoptie daar
allemaal een rol in spelen. Bovendien worden hun levens
gespiegeld aan die van hun beste vrienden Yingming en
Haiyan en hun zoontje Haohao, op dezelfde dag geboren
als de kleine Xing. Na een traumatische gebeurtenis verhuizen Yaojun en Liyun naar een vissersdorpje waarvan
ze het dialect niet eens verstaan, zo ver willen ze weg
van de plaats des onheils. Maar hun levens, en de daarbij
behorende gevoelens van schuld en schaamte, zullen elkaar blijven kruisen. Want zo gaat dat nou eenmaal met
het noodlot.
Acteurs Wang Jingchun en Yong Mei die Yaojun en
Liyun spelen, werden bekroond met een Zilveren Beer

So Long, My Son is diep geworteld in de Chinese
sociaalhistorische realiteit. Dit zijn mensen die opgroeiden tijdens de Culturele Revolutie, en die hun
kinderen kregen toen de eenkindpolitiek eind jaren
zeventig net was ingevoerd. Dit zijn ook de mensen
die communistisch China zagen veranderen in een
vorm van staatskapitalisme. Al die onderwerpen
zijn potentieel controversieel, dus we moeten als
toeschouwer een beetje ons best doen om tussen de
regels door te lezen. Al vroeg in de film zit een scène
waarin de voortekenen van al die ontwikkelingen zich
op tamelijk hartverscheurende wijze aandienen. De
fabriek waar de beide families werken, moet mensen
ontslaan, maar betekent communisme niet juist werk
voor iedereen? Tegen de verzamelde arbeiders in de
gemeenschapszaal herhalen de bazen op het podium
dat je je niet hoeft te schamen als je overtollig bent
bevonden, en dat het eervol is om nieuw werk te zoeken. Maar als niemand zich vrijwillig meldt, werken
ze even hard de lijst met ontslagen af, want “de feniks
zal herrijzen”.
De ironie van de situatie is dat wij in de gezichten
van de ontslagenen de gezichten van de hoofdpersonen herkennen, die op dat moment nog wel grotere
offers voor de fabriek of China hebben gebracht dan
nieuw werk ooit kan compenseren. Maar Wang is er
de regisseur niet naar om dat soort momenten in het
centrum van zijn film te plaatsen: “Ik ben heel erg op
mijn hoede voor melodrama. Dat komt ook door mijn
opvoeding. Als jonge jongen in China wil je je vader
niet zien huilen, dat is alsof de hemel op je hoofd
valt.”
Wat heeft u zelf van de eenkindpolitiek meegekregen?

“Mijn leven als regisseur is voor een deel hetzelfde als
dat van andere mensen, dus als ik een film maak over
hoe het leven van de jaren zeventig tot nu toe is veranderd, dan resoneren mijn persoonlijke ervaringen
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‘Ik ben heel erg
op mijn hoede
voor melodrama.
Dat komt ook
door mijn
opvoeding. Als
jonge jongen in
China wil je je
vader niet zien
huilen, dat is
alsof de hemel
op je hoofd valt’

daarin door. Een van de gevolgen van de eenkindpolitiek was dat mensen extreem beschermend waren ten
opzichte van hun kinderen. Maar dat niet alleen. Het
kind was ook de projectie van al hun dromen. Het kind
moest overal in slagen. Dus wat gebeurt er als het
noodlot toeslaat? De impact daarvan is veel groter dan
alleen binnen een familie, want het heeft een impact
op de hele maatschappij. Als gevolg van de eenkindpolitiek is er bijvoorbeeld hele sterke competitie tussen families, een rivaliteit die met sterke superioriteitsgevoelens gepaard gaat. Maar gegeven de lange
tijdspanne die de film omvat is de eenkindpolitiek
slechts een van de politieke maatregelen die de levens
van de hoofdpersonen bepaalt. Dus daardoor gaat de
film ook over grotere vragen, hoe mensen leven binnen
een bepaalde sociaalhistorische context.”
In het Westen zeggen we: het persoonlijke is politiek. Hoe is
dat voor u? “Ik ben het daar erg mee eens. Toen ik jong

was, en dat is nu veranderd, waren er genoeg mensen
die zeiden dat politiek niets met hen te maken had.
Maar iedereen leeft in een omgeving die politiek is.
Het is wel zo dat mensen in China lange tijd te horen
hebben gekregen dat politiek niets met ze te maken
zou hebben. Dus de meeste mensen in China hebben
het gevoel dat politiek iets is wat je overkomt, dat je er
geen invloed op hebt; dat is anders voor mensen in het
Westen die in staat zijn om aan de politiek en verkiezingen deel te nemen. En dat heeft ook zijn effect op
diezelfde politiek. Maar door de opkomst van internet
en digitale technologieën zijn er in China steeds meer

mensen die nadenken over wat hun relatie met politiek en de maatschappij werkelijk is.”
De structuur van de film is niet meteen voor iedereen even
duidelijk. “Ik heb een groot risico genomen, misschien

wel te groot, want ik realiseer me dat mensen daardoor niet meteen snappen hoe de film in elkaar zit. Het
vertellen van een verhaal dat zo’n lange periode omvat, is hoe dan ook een uitdaging. Hoe structureer je,
waar leg je accenten? Je privilege als regisseur is dat je
voor God mag spelen. Je hebt de chronologie van het
verhaal voor je liggen, maar je kunt vrijelijk spelen met
de manier waarop je de gebeurtenissen ordent, zodat
je bepaalde dingen meer op de voorgrond kunt stellen.
In het ontwerpen van de flashbacks heb ik expres niet
heel veel aandacht besteed aan het uitleggen wanneer
ze zich precies afspelen, zodat de toeschouwer niet
heel precies hoeft bij te houden in welke tijd we ons
bevinden. In plaats daarvan kun je kijken naar de
emotionele impact op de levens van de hoofdpersonen. Het is geen puzzel. De tijdsconstructie moet je
eigenlijk loslaten.”

Wat is de grote lijn van de historische veranderingen die u
heeft willen laten zien? “Het zal je opgevallen zijn dat in

hedendaags China alles om geld draait. Maar het is
lastig om de tijd waarin je leeft te duiden of te ontcijferen. Het overweldigende tempo van de veranderingen
roept bij sommigen een nostalgisch verlangen op. De
groeiende verschillen tussen rijk en arm roepen het
gevoel op terug te willen naar een tijd waarin mensen

gelijker waren, een tijd waarin ze allemaal even arm
waren, en allemaal het slachtoffer van dezelfde politieke maatregelen. Grote en snelle veranderingen hebben altijd nieuwe problemen tot gevolg, zoals in China
de corruptie.”
Naast de politieke en historische ontwikkelingen van de film
worden veel gebeurtenissen ook voortgedreven door het be
grippenpaar schaamte en schuld. “Dat is cruciaal, niet al-

leen in deze film, maar in al mijn werk. Ik ben zeer geïnteresseerd in het effect daarvan op mensenlevens. De
meeste mensen worden gedreven door een zoektocht
naar welvaart en zekerheid, en doen daarom soms dingen die anderen beschadigen. Maar niet iedereen is zich
zo bewust van zijn eigen daden en handelingen dat hij
daar een gevoel van schuld over kan hebben. Binnen de
grote groep mensen die samen de maatschappij vormen
zijn er altijd mensen die weigeren ten bate van zichzelf
anderen te benadelen. Mijn vorige film Red Amnesia
[2014] ging hier ook over: een oudere vrouw die haar
laatste adem uitblaast en zich realiseert dat ze in het
reine moet komen met wat ze anderen heeft aangedaan.
Ik hoop dat mensen door mijn films bewuster durven
leven en in het hier en nu met die dingen leren omgaan.”

SO LONG, MY SON (DI JIU TIAN CHANG) CHINA,
2019 | REGIE WANG XIAOSHUAI | MET WANG JINGCHUN,
YONG MEI, QI XI, WANG YUAN, DU JIANG | 185 MINUTEN
| DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF
1 AUGUSTUS 

NU IN DE BIOSCOOP
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OPINIE

UNIEK NETWERK VAN
FILMTHEATERS ONDER DRUK
De fundamenten van het ‘vrije circuit’, het rijke
netwerk van filmhuizen staan onder druk. Het is
een illusie dat alles aan de markt kan worden
overgelaten, stelt filmhuisdirecteur Géke Roelink.

Toen in de jaren zeventig het ‘vrije circuit’ in Nederland ontstond, was de
verdeling van taken tussen bioscoop en
filmtheater glashelder: de filmtheaters
vertoonden films die om financiële of
inhoudelijke redenen niet in de bioscoop
te zien waren. Anno 2019 is die verdeling ogenschijnlijk nog steeds van kracht, in een infrastructuur waar
andere landen jaloers op zijn: een prachtig netwerk
van filmhuizen dat samen met commerciële vertoners
zorgt voor een rijkgeschakeerd filmaanbod.
Goed geregeld dus? Dat valt te bezien, want het
filmklimaat dreigt in rap tempo te verschralen.
Een belangrijke oorzaak is dat – bewust en onbewust – de doelen van commerciële en culturele vertoners door elkaar worden gehaald. Deze verwarring
leidt tot onduidelijkheid over taken, onjuiste beweringen en onjuiste veronderstellingen. Dat maakt de
positie van filmtheaters kwetsbaar.

DOELEN VERWARREN

Het helpt niet dat minister Wiebes de culturele sector bestempelt als ‘een hobby’ en Baudet orakelt dat
onze boreale wereld ten onder gaat aan subsidie
verslindende kunst en cultuur. Er is in ons land onevenredig grote waardering voor aandeelhouders/
eigenaars, terwijl stelselmatig wordt geageerd tegen
cultuursubsidies.
Flink wat commerciële vertoners spelen deze
kwetsende politici in de kaart door te beweren dat
ze hetzelfde doen als filmtheaters of door te roepen
dat je voor filmvertoning in Nederland helemaal geen
subsidie nodig hebt. Saillant detail: een aantal eigenaren van commerciële arthouses beweert dat ze
zonder subsidie kunnen, maar als je wat dieper in hun
financiering duikt, blijkt dat ze geld van de Europese
Unie ontvangen en dat hun gefortuneerde investeerders met hun geldschietingen allerlei belastingvoordeel kregen. Bovendien regelde menig bioscoop
voor een habbekrats een gemeentelijk gebouw terwijl
filmtheaters geregeld met moeite de huurpenningen
ophoesten. Dat heet misschien niet allemaal subsidie,
maar per saldo is het keihard gemeenschapsgeld.
De recente sluiting van ’t Hoogt in Utrecht, het
oudste filmtheater van Nederland, is (direct of indirect) een gevolg van deze tendensen. Wie niet weet
wat filmtheaters doen en doelen verwart, kan zomaar
denken dat de samenleving hiermee een dienst wordt
bewezen.

TERUG NAAR DE GEMEENSCHAP

Filmtheaters die hun taken serieus nemen, brengen
een aanvullend, onderscheidend en eigenzinnig filmaanbod met avontuurlijke randprogrammering én met
educatie en talentontwikkeling. Nieuwe generaties
kijkers en makers worden er opgeleid. Het zijn culturele ontmoetingsplekken, waar film wordt beschouwd
als kunst en als middel om ieder denkbaar onderwerp
te agenderen. In de filmtheaters maken ukjes hun eerste stopmotion-film en bekijken Koerden en Turken
broederlijk naast elkaar een klassieker. En dit alles
met een relatief klein percentage subsidie uit de gemeentelijk cultuurbegrotingen.
Filmtheaters zijn stichtingen met een ANBI-status, wat wil zeggen dat ze niet zijn gericht op het
maken van winst – eventuele inkomsten vloeien terug
naar de gemeenschap. Daarin onderscheiden ze zich
van de commerciële theaters, waar evenzeer prachtige
films worden vertoond, maar waar het primaire doel
is om geld te verdienen voor de aandeelhouders of de
eigenaars.
Iedereen begrijpt dat een galerie niet hetzelfde kan
als het Rijksmuseum. Het doel van beide organisaties
is in beginsel immers anders: de galerie is gericht op
geld verdienen, het Rijksmuseum is van betekenis
voor de samenleving en toekomstige generaties. Het
is zonneklaar dat de taken die het museum verricht
niet zonder subsidie kunnen. Maar voor de filmsector
lijkt die kromme redenering wél in vruchtbare aarde
te vallen.

DUNNE LIJN

Het helpt misschien ook niet dat in de filmwereld
entertainment en kunst slechts door een dunne lijn
gescheiden zijn. Een artistiek filmdebuut kan opeens
een kaskraker worden; een geflopte commerciële film
kan twintig jaar later een hooggewaarde cultklassieker blijken.
Wat de zaak verder compliceert is dat menig
filmtheater ook commercieel programmeert. Soms
omdat dit ‘films zijn waar het publiek om vraagt’,
vaker omdat dit de enige manier is om ander aanbod
te financieren. Het is veel lastiger om films met een
piepklein marketingbudget over het voetlicht te brengen. Bovendien zijn filmeducatie, talentontwikkeling,
randprogrammering en filmfestivals geen verdien-

model, maar kosten ze juist geld. Met
een belabberd subsidieniveau kan een
filmtheater soms niet veel anders dan
zich voor een fiks deel als commercieel
ondernemer gedragen.
Zo is de kaskraker Rocketman op het
moment van schrijven in 146 Nederlandse theaters
te zien, waaronder de meeste filmtheaters en geregeld drie keer per dag op prime time. Voor het fraaie
Nederlandse debuut Take Me Somewhere Nice kun je
slechts op 31 plekken terecht, soms alleen in de ochtend. En dit is bij lange na niet het meest schrijnende
voorbeeld. Hoe kunnen dit soort prachtige films hun
publiek vinden als ze maar heel even in slechts drie
filmtheaters te zien zijn geweest? Moeten filmliefhebbers snipperdagen opnemen? Of wordt er verondersteld dat filmliefhebbers allemaal zeeën van tijd
hebben?

GUNNEN EN GEVEN

Vanwege die commerciëlere programmering komen
filmtheaters direct in het vaarwater van de bioscopen.
Het is best begrijpelijk dat die daar chagrijnig van
worden. Zeker de kleine zelfstandige bioscopen en
arthouses hebben de inkomsten net zo goed hard nodig voor hun voortbestaan.
Het is een illusie dat alles aan de markt kan worden
overgelaten. Filmtheaters hebben daarom gemeente
besturen nodig die zich realiseren dat een optimaal
filmklimaat gebaat is bij steun voor culturele vertoners en bij lokale regie. Gun en geef de filmtheaters
de financiering die ze nodig hebben en zorg dat commerciële en culturele vertoners elkaar niet in de weg
hoeven zitten. En mocht een filmtheater genoodzaakt
zijn om ook commercieel aanbod te vertonen – of die
taak op zich nemen omdat een bioscoop te ver fietsen
is – dan moet die daarin transparant zijn, en de geldstromen voor de culturele taken oormerken. Want
financieringsverwarring blijkt een effectief middel
om filmtheaters uit te schakelen.
De (film)wereld is roerig, daar kunnen we kort
over zijn. Maar we houden allemaal van film. Laten
we erkennen dat commerciële én culturele vertoners
belangrijk zijn voor een optimaal filmklimaat. Zodat nieuwe generaties kijkers en makers niet alleen
opgroeien met aanbod gemaakt uit commerciële
overwegingen, maar ook de kans krijgen geïnspireerd
te raken door die andere, onverwachte en relevante
films. Dat is goed voor ons allemaal.
GÉKE ROELINK

IS DIRECTEUR VAN FILMHUIS DEN

HAAG EN ADVISEUR VAN DE RAAD VOOR CULTUUR 
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MOHAMED BEN AT TIA OVER WELDI
In Weldi gaat een Tunesische vader op zoek naar
zijn zoon, die als jihadstrijder naar Syrië is afgereisd. Regisseur Mohamed Ben Attia ziet dat er iets
fundamenteler speelt dan sociale factoren. “Het
draait om onze opvatting van geluk. We vertellen
jongeren dat je succesvol bent als je geld hebt,
getrouwd bent en kinderen hebt, maar als ze dat
eenmaal hebben, ervaren ze dat het niet genoeg is.”

MOHAMED BEN ATTIA

‘IK ZIE IS ALS
EEN SYMPTOOM VAN EEN
SPIRITUELE CRISIS ’

Een debuutfilm is één ding, maar dan komt de tweede. Plotseling zijn er verwachtingen. Hoe dat werkt,
weet nu ook de in 1976 geboren Tunesische filmmaker
Mohamed Ben Attia. Drie jaar geleden won hij op het
filmfestival van Berlijn met Hedi de prijs voor beste
debuut. Hoofdrolspeler Majd Mastoura ging er met
de prijs voor beste acteur vandoor. In het amusante,
licht-satirische Hedi ontmoet de Tunesische autoverkoper Hedi, nogal een slapjanus, aan de vooravond
van een door zijn moeder gearrangeerd huwelijk een
vrijgevochten vrouw. Dilemma: keurig trouwen of zijn
hart volgen? Doen wat mama wil of het leven in eigen
hand nemen?
Wie wil zag in Hedi een metafoor voor de Jasmijnrevolutie, waarin het Tunesische volk de apathie
voorbij was en in opstand kwam tegen het autoritaire
regime. Maar de film was ook autobiografisch geïnspireerd. Niet dat Ben Attia zich los heeft moeten
worstelen uit een gearrangeerd huwelijk, maar toch
leek hij in veel opzichten op hoofdpersoon Hedi, zei
hij drie jaar geleden toen ik hem interviewde op World
Cinema Amsterdam. Vrolijk vertelde de zoon van een
arts en een huisvrouw in Tunis dat hij net als Hedi
lange tijd als autoverkoper door het leven slaapwandelde (“Ik werkte voor Renault, maar was er niet goed
in en verkocht weinig”). Maar er knaagde iets. In zijn
vrije tijd ging hij filmworkshops volgen en van het
een kwam het ander. Na vijf korte films nam hij na
twaalf jaar ontslag bij Renault en stortte hij zich volledig op film. Met als resultaat zijn speelfilmdebuut,
waarvoor de Tunesische producent Dora Bouchoucha
de gebroeders Dardenne als coproducenten wist te
strikken. Altijd fijn als beroemde filmmakers zich aan
je film verbinden.
Terug naar de Jasmijnrevolutie van bijna negen jaar

geleden, die door Ben Attia euforisch werd ontvangen, zei hij in eerdergenoemd interview. “De eerste
dagen na de revolutie waren magisch. We dachten dat
alles meteen fantastisch zou worden.” Dat zijn vader
sceptisch was en bang dat extremisten de revolutie
zouden kapen, vond hij in die dagen onzin. “Ik was
naïef en kon me niet voorstellen dat mijn vader gelijk
zou krijgen. Maar na een paar weken keerden extremistische ballingen uit Europa terug naar Tunesië.
Plotseling zagen we mannen met lange baarden op
straat.”

BEKENDE VOETBALLER

Vorig jaar was Ben Attia weer in Nederland, op het
IFFR, met zijn tweede film Weldi, die nu pas in de
filmtheaters belandt. In het drama reist een vader
naar Syrië af om zijn zoon te zoeken, die zich ogenschijnlijk van het ene op het andere moment tot
jihadstrijder heeft bekeerd. Het is geen verzonnen
verhaal, maar gebaseerd op de ervaringen van een
van de vele Tunesische vaders die hun zoon plotseling zagen verdwijnen. Dat Tunesië na de Jasmijnrevolutie hofleverancier werd van IS – vijfduizend
jongeren sloten zich erbij aan – wijt Ben Attia niet
alleen aan ‘de mannen met lange baarden’. Er is niet
één oorzaak, benadrukt hij. “In het begin dachten we
dat sociale factoren, zoals armoede, de belangrijkste
reden waren, maar er speelt meer. De eigenaar van
het appartement waarin we Weldi voor een groot deel
opnamen, vertelde dat twee zonen van hem naar Syrië
waren afgereisd. De man tastte volkomen in het duister over het waarom. Armoede speelde geen rol, want
zijn ene zoon was een tamelijk bekende voetballer en
de ander had een eigen zaak.”
Er speelt iets fundamenteler dan sociale factoren

DOOR JOS VAN DER BURG

en de aantrekkingskracht van radicale overtuigingen,
meent Ben Attia. “Het draait om onze opvatting van
geluk. We vertellen jongeren dat je succesvol bent als
je geld hebt, getrouwd bent en kinderen hebt, maar
als ze dat eenmaal hebben, ervaren ze dat het niet genoeg is. Ik zie IS als een symptoom van een spirituele
crisis. Die speelt niet alleen in Tunesië, maar overal
in de wereld. We leven in misère. Zelfs in onze huwelijken is er affectieve en seksuele misère, zodat steeds
meer mensen scheiden. Ze zoeken iets anders.” Wat
dat is? “Herinner je je de oude man in de film, die zegt
dat jongeren iets belangrijks willen doen in hun leven,
zelfs als dat tot hun dood leidt?”

ITALIAANS RESTAURANT

Dat Ben Attia een spirituele crisis als voedingsbodem
van IS ziet, heeft gevolgen voor zijn blik op radicaliserende jongeren. “Het bekende narratief is dat dit allemaal ver van ons vandaan ligt. Natuurlijk voelen we
woede over dit soort jongeren, maar we moeten onderzoeken wat hen drijft. Het zijn mensen. Als mensen zich aansluiten bij een groep als IS is er iets aan de
hand in de maatschappij.” De directe aanleiding voor
Weldi was een interview met een vader van een jonge
jihadstrijder op de radio vijf jaar geleden. “Ik was geraakt door wat hij zei. Zonder pathos vertelde hij over
zijn zoektocht naar zijn zoon. Ik belde het radiostation om zijn mobiele nummer te vragen. Ik dacht niet
aan een film, maar wilde hem zeggen hoe zijn verhaal
mij geraakt had. De man huilde, omdat zijn zoon inmiddels dood was. Een paar weken later besloot ik dat
ik zijn verhaal wilde verfilmen.”
Weldi werd geselecteerd voor het programma
Quinzaine in Cannes, maar de ontvangst viel de maker tegen. “Men verwachtte een film over IS, maar dat
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is niet het hoofdonderwerp van de film. De zoon had
ook in een sekte kunnen gaan of zelfmoord kunnen
plegen. De film gaat vooral over de relatie van een vader met zijn zoon en de keuzes die beiden maken. Ook
toont hij de gevolgen voor het huwelijk van de man,
want dat komt door de verdwijning van de jongen onder grote druk te staan.”
“Uit veel reacties blijkt dat de film moeilijker te
begrijpen is dan ik dacht. Veel mensen vinden het
eerste deel [dat het gezinsleven schetst, JvdB] overbodig. Voor mij is dat juist belangrijk, omdat het laat
zien dat deze radicaliserende jongen uit een gewoon
gezin komt.” De scherpste kritiek in Cannes kwam

van Tunesiërs. “Ze kwamen kijken met een geweer in
de hand om mij neer te schieten.” Lachend: “De Tunesische filmwereld is niet één grote familie. We zijn
erg hard voor elkaar. De meeste Tunesiërs in Cannes
vonden Hedi beter dan Weldi, dat juist dichter bij mij
staat. Ik vind het moeilijk om Hedi terug te zien, want
die film heeft iets fris, maar ook iets borderlinenaïefs.”
Inmiddels is Ben Attia zijn derde film aan het
schrijven. Tussendoor kookt hij in het Italiaanse
restaurant dat hij met zijn moeder en vrouw runt in
Ariana, een stad vlak bij Tunis. Waarom Italiaans?
“Omdat mijn oma van mijn vaderskant een Italiaanse

was. Mijn vader was verliefd op de Italiaanse cultuur.
Van hem heb ik geleerd hoe je verse pasta maakt.”
Fijn, een restaurant achter de hand als het mis gaat
met filmmaken? Lachend: “Het tegendeel is het geval,
want ik help het restaurant met het geld dat ik met
mijn films verdien. Het loopt goed in de winter, maar
in de zomer is het moeilijk.” Ben Attia heeft door zijn
afkomst naast een Tunesisch een Italiaans paspoort,
zodat hij zich met zijn vrouw en zoontje ook in Italië
zou kunnen vestigen. Bij het idee kijkt hij of hij water
ziet branden: “Tunesië is mijn land. Ik hou van Italië,
maar hoop nooit door omstandigheden in Tunesië te
worden gedwongen om er te gaan wonen.” 

WELDI

Wanhopige zoektocht in indringende Dardenne-stijl
Na zijn droogkomische debuut Hedi presen
teert Mohamed Ben Attia met Weldi een
hardvochtiger opvolger, waarin hij het ver
haal van een Syriëganger vertelt vanuit het
onbegrip van zijn wanhopige vader.
In Nederland wordt Mohamed Ben Attia’s
Weldi drie weken na Le jeune Ahmed van de
broers Dardenne (zie pagina 32) uitgebracht,
maar in Cannes ging de Tunesische film al
een jaar eerder in première, in het zijprogramma Quinzaine des Réalisateurs. De vergelijking tussen de twee films dringt zich
niet alleen op omdat ze eenzelfde onderwerp
hebben (beide draaien om radicaliserende
islamitische jongeren), maar ook omdat de
broers Dardenne zich als coproducenten aan
Weldi verbonden, zoals ze dat ook waren
voor Ben Attia’s debuut Hedi (2016).
Weldi is de betere film van de twee.

Deels omdat dit verhaal in de context van
Tunesië, het enige land waar de Arabische
Lente daadwerkelijk leidde tot een nieuwe
democratie, een grotere maatschappelijke
urgentie heeft. Naar schatting trokken de
afgelopen jaren minstens zevenduizend
Tunesische jongeren naar het strijdgebied,
op een inwoneraantal van nog geen 12 miljoen – vergeleken met de enkele tientallen
of honderden Syriëgangers waarover in
Europese landen moord en brand geschreeuwd wordt.
Maar een belangrijker verschil is het perspectief dat de makers kiezen. Le jeune Ahmed volgt, zoals de titel al aangeeft, de dertienjarige Ahmed, een radicaliserende tiener
in een kleine Belgische stad. In hun inmiddels vertrouwde vorm volgen de Dardennes
de jongen op de voet, ook wanneer hij vanuit
zijn verwrongen ideologie een lerares aan-

valt. Maar juist omdat ze zo dicht bij Ahmed
blijven, valt extra op dat de regisseurs (in
schril contrast met hun eerdere sociaal bewogen films) hier geen greep hebben weten
te krijgen op wat Ahmed beweegt of de sociale processen die zijn denken en handelen
vormen. Le jeune Ahmed is gemaakt vanuit
onbegrip, maar lijkt dat te willen verdoezelen.
Weldi (te vertalen als ‘mijn zoon’) stelt dat
onbegrip juist centraal. In het eerste deel van
de film neemt Ben Attia ruim de tijd om een
gewoon gezinsleven te schetsen, dat van Riadh (Mohamed Dhrif) en Nazli (Mouna Mejri), beiden al richting de pensioengerechtigde leeftijd, van wie de levens volledig
draaien om hun negentienjarige zoon Sami
(Zakaria Ben Ayed).
Ben Attia staat uitgebreid stil bij het
kleine drama van deze levens – Sami’s aan-

staande eindexamen, zijn migraine, zijn afwezige en licht depressieve houding. Zo
komt het voor zowel de kijker als deze ouders
als een donderslag bij heldere hemel wanneer de jongen ineens weg is. Hij is naar Syrië, meer weten zijn ouders niet. Wat volgt is
een wanhopige en soms grenzeloos naïeve
zoektocht van de vader. In indringende Dardenne-stijl wordt ook hij op de voet gevolgd.
Juist omdat we zijn onbegrip delen terwijl we
over zijn schouders meekijken, is dat hartverscheurend.
JOOST BROEREN-HUITENGA

WELDI TUNESIË/BELGIË/FRANKRIJK/QATAR, 2018 |
REGIE MOHAMED BEN ATTIA | MET MOHAMED DHRIF,
MOUNA MEJRI, ZAKARIA BEN AYED | 100 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 25 JULI, OOK
VIA

picl.nl
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DENIS DO OVER FUNAN

‘REGIMES VERANDEREN MAAR
te vinden. Dat is sterk geïnspireerd op wat mijn moeder meemaakte toen ze mijn oudere broer zocht en
uiteindelijk terugvond. Om er een film van te maken
heb ik natuurlijk keuzes gemaakt, dingen weggelaten
en toegevoegd, waardoor het niet exact haar verhaal
is. Maar aan de basis ligt wel dat sterke verlangen om
een kind terug te vinden. Haar zoektocht duurde vier
jaar, met ups en downs, met periodes dat er niets gebeurde, en dat comprimeerde ik. Mijn cruciale keuze
was dicht bij de personages te blijven, het verhaal vanuit een intiem en menselijk oogpunt te vertellen.”
Alles draait om familie. “Familie vormt de basis van een

samenleving. De Rode Khmer faalden in hun poging
de familie te vernietigen. Het waren ook familieverhalen die mijn interesse voor Cambodja aanwakkerden.
Telkens weer doken daarbij de Rode Khmer op en die
mannen gekleed in zwarte pyjama’s werden in mijn levendige verbeelding zwarte monsters. Maar toen ik
tijdens mijn adolescentie historisch onderzoek deed
naar hun bewind in de periode 1975-1979 was ik verrast hoe menselijk ze eruit zagen. Ik begon te beseffen
dat de erfenis die mijn moeder me via haar verhalen
doorgaf er een was van kleine, normale mensen in een
specifieke context en niet die van gigantische monsters. Toen ik naar de Parijse animatieschool Gobelins
ging, maakten studiegenoten me duidelijk dat deze
problematiek geschikt was om in een animatiefilm te
gieten.”

DENIS DO

Met zijn op animatiefestivals
bekroonde debuut Funan vertelt
Denis Do via het kleine verhaal
van een Cambodjaans gezin het
grote verhaal van de Rode Khmerperiode. “Het is een pijnlijk
persoonlijk verhaal.” DOOR IVO DE KOCK
Debuteren met een animatiefilm die op de festivals van
Annecy en Brussel in de prijzen valt, is niet iedereen
gegeven. Denis Do (1985) realiseerde die krachttoer
met Funan, het pijnlijk tragische verhaal van een jonge
Cambodjaanse vrouw die tijdens het Rode Khmerregime op zoek gaat naar haar vermiste zoon. De in
Parijs geboren Do, zelf half-Cambodjaans en halfbroer
van zo’n verloren zoon, koos niet voor een aanklacht
maar voor een intiem verhaal in een sobere 2D-stijl,
verwant met Studio Ghibli. Tijdens Film Fest Gent
spraken we met Do over de film die hij móest maken.
Funan is héél persoonlijk. “Het idee was het verhaal te

vertellen van een Cambodjaanse moeder die tijdens de
Pol Pot-periode probeert haar verdwenen zoon terug

Een documentaire was geen optie? “Ik wilde een discus-

sie op gang brengen via een op feiten gebaseerde fictie
door de kijker samen met de personages onder te
dompelen in een situatie, een sfeer, een tijdsgeest. Het
repressieve Khmer-regime bood mij en coscenarist
Magali Pouzol een kader om personages uit te vergroten en relaties te benadrukken.”

Visueel contrasteert u immense ruimtes met de claustro
fobie van de situatie. “Het breedbeeldkader laat toe om

dat contrast te benadrukken en de personages dichtbij
en groot in beeld te brengen. Samen met het immense
landschap dat de kleine personages haast platdrukt,
creëert dat een gevoel van claustrofobie. Het benadrukt het universele karakter van dit verhaal: we zijn
allemaal kleine, fragiele mensen die geconfronteerd
worden met een grootschalige geschiedenis. We zijn
zandkorrels in een groot geheel. Daarom toon ik een
beeld van mieren die een doelloze keten vormen. Dat
symboliseert de keten van mensen die naar de dood
gevoerd worden.”
Een eindeloze reis... “...naar de wanhoop. Van een animatiefilm verwacht men dat hij sprookjesachtig,
grappig of poëtisch is maar ik wilde iets heel anders.
Geen ‘volwassen animatie’ zoals in het adolescentenverhaal Persepolis maar wel een animatieverhaal vanuit het standpunt van iemand die, zoals mijn moeder

tijdens haar zoektocht, volwassen is. Daarom schets ik
de belevenissen van het weggevoerde kind niet. Ik
toon hem met hetzelfde gezicht omdat hij zo is blijven
leven in de herinnering van zijn moeder.”
U richt zich vooral op het intieme verhaal en niet op de poli
tiek-economische context. “Mijn hoofddoel was het

persoonlijke verhaal van die familie te vertellen. De
context wilde ik summier schetsen, maar ik had geen
ideologie te verdedigen of aan te vallen. Ik wilde voorkomen dat Funan een aanklacht tegen of een verdediging van de Rode Khmer werd. Bedoeling was het neutraal en waarachtig te houden. Emotioneel vooral, de
gevoelens van mensen belichtend. Regimes en politieke werkelijkheden veranderen, maar emoties blijven.
Ze vloeien voort uit wat ons overkomt en variëren per
persoon. Daarom weer ik monolithische slechteriken
en toon ik personages die van elkaar verschillen en
zich anders gedragen.”
Waarom de realistische stijl? “Art director Michael
Crouzat en ik houden van Japanse animatie en het
daarmee verbonden realisme. Een realistische stijl laat
ons toe mensen te tonen en geen stripfiguren. Realisme past ook bij het historische aspect van het gegeven
en bij onze opzet om de kijker emotioneel te laten
meeleven met de filmpersonages.”
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EMOTIES BLIJVEN’
Details zijn belangrijk: rijst op de borden, varkens in de
tempel. “Details hebben een symboolwaarde en ver-

wijzen naar de notie van het leven. De mieren op de
eindeloze weg die leidt naar de dood, de varkens in de
boeddhistische tempel die wijzen op het contrast tussen de helse omgeving en het licht dat verbonden is
met de geboorte. Ik wil heel nadrukkelijk spelen met
contrasten in de film. Stiltes, momenten van stilstand,
de bevroren blik van personages die voor zich uit staren zonder dat de kijker weet wat ze zien. Er is iets dat
altijd buiten beeld blijft en dat gevoel versterken we
via geluiden. We laten dingen zien, maar suggereren
ook veel. De camera fungeert als een venster dat ons
laat kijken via de personages en objecten.”

Maar ook via geweld. “Het geweld is meer suggestief dan

expliciet. Ik ging niet verder, om voyeurisme te vermijden. Ik wilde de creativiteit van de Rode Khmer op het
vlak van wreedheden, zoals het doorsnijden van kelen
met palmbladen, niet tonen omdat de kijker zich dan
enkel de choquerende scènes zou herinneren. Daarom
koos ik voor suggestie, voor de omweg van het geluid.
Bovendien is dit geen film over geweld, zoals het geen
film over de Rode Khmer is. Het is een film over een familie. Ik beschouw Funan als een deur die open gaat.
Wanneer mensen geïnteresseerd zijn, staat het hen vrij
zich verder te informeren. De enige expliciet geweld-

dadige scène in de film is de scène met het mes. Een
scène waarin een slachtoffer zich wreekt. Dat de Rode
Khmer geweld plegen, is al vaak getoond, maar het geweld van de slachtoffers niet. Het geweld van de wraak
van goede mensen is interessant omdat het toont hoe
diep de pijn en het trauma zitten. Ik toon het niet om
een zogezegd evenwicht te creëren, om te stellen dat
beide partijen geweld gebruikten, maar juist om aan te
geven hoe sterk de impact van het geweld was.”
U eindigt symbolisch aan de grens. “Voor mij start daar
het idee van ballingschap. Funan gaat over mensen die
in hun land met problemen te kampen hebben en hun
thuis moeten verlaten. Het einde signaleert het begin
van immigratie, van overlevers die hun land ontvluchten. Het eindshot met het gras en de lucht is heel bewust samengesteld met 50 procent lucht en 50 procent land en kleine personages. De boodschap is dat er
tussen de hemel en de aarde het leven zit. Het is een
beeld van hoop voor alle personages. De gruwel was
echt, maar het leven gaat door.”
FUNAN

FRANKRIJK/BELGIË/LUXEMBURG/CAMBODJA,

2018 | REGIE DENIS DO | MET BÉRÉNICE BEJO, LOUIS
GARREL, COLETTE KIEFER | 84 MINUTEN | DISTRIBUTIE
LUMIÈRE | TE ZIEN VANAF 11 JULI | LEES DE RECENSIE
OP
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‘De enige expliciet
gewelddadige
scène in de film is
de scène waarin een slachtoffer
zich wreekt. Dat
de Rode Khmer
geweld plegen, is
al vaak getoond.
Het geweld van
de wraak van
goede mensen is
interessant
omdat het toont
hoe diep de pijn
en het trauma
zitten’

STEEDS WEER
DIE MEDINA
Carmen Felix schrijft over mainstream,
genre en niche en gaat heus haar mening
niet onder bioscoopstoelen of loungebanken steken.
Hollywood is verzot op het getergde Midden-
Oosten als lijdend voorwerp in haar films. Er zijn
de afgelopen jaren talloze films de revue gepasseerd die over het Midden-Oosten gaan of zich
er afspelen. Alleen, het gros zit vol met gênante
clichés waarvan ik me afvraag of ze niet eindelijk eens even flink uitgefaseerd kunnen worden.
Gewoon, uit respect voor die landen en mensen.
Dat cliché van achtergestelde, stoffig woestijnstaatjes waar niet meer dan een markt, minaret
en terroristenbolwerk is, kennen we nu wel.
Stel, je komt daar wel vandaan en wordt elke
keer dat je een Amerikaanse film kijkt geconfronteerd met deze shit. Het begint altijd met
een mooi droneshot over zanderige daken in een
ondefinieerbaar oosters stadje. Wedden dat er
in het beginshot al meteen een minaret in beeld
komt en de oproep van de muezzin klinkt? Want
zo gaat dat nou eenmaal, daar in het Midden-Oosten wordt de hele dag door uit een
torentje geblèrd. Oké, we moeten verder. Is het
je opgevallen dat er in dit stadje voornamelijk
marktkooplui op straat lopen? Dat is volgens
Hollywood namelijk de daginvulling van bijna
iedereen in het Midden-Oosten: spulletjes verkopen op een markt. En wat een rumoer en
drukte op die medina! Dat is bij ons in de supermarkt wel wat anders natuurlijk.
Maar wacht! Daar komt gelukkig een relatable
wit persoon in luxe pak aangesneld. We hebben
op dit moment nog geen idee of deze film richting Sex and the City 2 of Body of Lies gaat maar
deze verdwaalde westerling heeft in elk geval
peper in de reet. Ja, echt? Gaat deze film óók
weer beginnen met een rommelige achtervolging op een markt? Zal er deze keer wéér een
hele kar vol appels op de grond donderen? Valt
er vandaag wéér iemand door een luifel van een
pissige koopman heen? Zullen deze figuranten
wederom worden geminimaliseerd tot chagrijnige locals die voor altijd een bijrol zullen spelen
in de film over de haastig voorbij stappende
westerling, op zoek naar... ja, naar wat eigenlijk?
Negen van de tien keer gaan deze films nu
over op óf doodsaaie ambassade- en internationale-betrekkingenintriges óf er komt hevig
geschut aan te pas en we krijgen wat woestijnscènes voorgeschoteld. Laten we beginnen met
die laatste. We kunnen die ‘stoffige Jeep rijdt
door nog stoffigere woestijn om vervolgens
beschoten te worden door terroristen’-momenten inmiddels wel dromen. Vrees niet, die
stoute terroristen worden – hoe grof hun
geschut ook is – toch altijd verslagen door de
antiheld die geen held wil zijn maar het toch wel
is, uiteindelijk. Even verder naar die plek die tot
vervelens toe altijd wordt geschetst als de
enige, veilige oase in dat hele godvergeten
werelddeel: de Amerikaanse ambassade. Hier
wordt hard gewerkt én gefeest, zodat er toch
nog iets van een fun lichtpuntje te zien is voor
de kijker. Je zou tenslotte maar worden verveeld
met het échte leven in die gekke, gevaarlijke
landen van Ali Baba en z’n veertig terroristen/
marktkoopmannen/gedweeë, voorbijgaande
moslima’s zonder tekst/wapenhandelaars/uitgehongerde kindjes die met een blikje voetballen tussen de landmijnen.
CARMEN FELIX

MET OPTREDENS
VAN ONDER ANDERE
Jimi Hendrix, Joe Cocker,
Santana, The Who, Janis
Joplin, Jefferson Airplane,
Joan Baez en Crosby,
Stills & Nash

50

th

anniversary

18 AUGUSTUS EENMALIG TERUG IN DE BIOSCOOP
© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
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PREVIOUSLY UNRELEASED

LONG DAY’S JOURNEY
INTO NIGHT

Terug naar
dagen van
onweer en
liefde

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

Waar is Luo’s grote liefde van twintig jaar
geleden? En hoe was hij betrokken bij de
dood van zijn vriend Wildcat? Long Day’s
Journey into Night is een sensuele reis door
de geest van een getergd personage – voor
de film halverwege in een 3D-avontuur ver
andert.
Als een rivier die traag door oneindig landschap stroomt, mijmert het hoofdpersonage
Luo in Long Day’s Journey into Night over
een vermoorde jeugdvriend en een verdwenen geliefde. Een reis naar het einde van de
nacht, of misschien juist naar het begin van
die nacht, met eenzelfde sensuele eb en
vloed als Wong Kar-wai’s In the Mood for
Love (2000), maar voortgedreven door een
existentiële onrust en gevangen in een oneindige tijdslus.
De kleuren van neon en de schaduwen van

RONALD ROVERS
LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT

noir, het roestende metaal en de beregende
oppervlakken – alles is prachtig en
intens in Long Day’s Journey into Night.
Daardoor mag je je afvragen of Luo zijn her-

DOVLATOV

Russische schrijvers en drank
Alexei German jr. kijkt in Dovlatov door de
ogen van de dissidente schrijver Sergei Do
vlatov naar het Russische schrijversmilieu
in de repressieve Brezjnev-periode. Treurig,
maar ook een tijd met een heilig geloof in de
literatuur.
Het is 1 november 1971 in Leningrad, zegt
een tekstje bij de openingsbeelden van
Dovlatov. Als de film ruim twee uur later
eindigt, zijn we bijna een week verder. In de
tussenliggende dagen zijn we ondergedompeld in het dissidente schrijversmilieu in Leningrad. Dat betekent zuipen, flirten en elkaar met gevatte opmerkingen de loef
afsteken, maar ook en vooral klem zitten
tussen het onderdrukkende communistische
regime en de vrijheid om te schrijven wat je
wilt.
De schrijver Sergei Dovlatov (Milan Maric) fungeert voor de kijker als gids door dit
milieu. Fijn dat regisseur Alexei German jr.
hem meteen in de eerste scènes over zijn afkomst en leven laat praten, want Dovlatov is
in het Westen zeker niet de bekendste Russi-

camera is het zoekende licht in de duisternis
van het verleden. Sommige scènes spelen in
het heden, maar het verschil is meestal niet
duidelijk. Het maakt de zoektocht alleen
maar melancholischer want het versterkt het
gevoel dat Luo met een been in het verleden
leeft en nooit echt bij het nu is aangekomen.
Het mysterie dat Luo probeert te ontrafelen, met de flarden waarheid en leugen die hij
in zijn hoofd nog kan vinden over die tijd
twintig jaar geleden, is wat er tussen hen is
gebeurd en waar zijn grote liefde Wan Qiwen
is gebleven. Welke rol speelde hij precies in
de dood van zijn vriend Wildcat? Maar terwijl flashbacks en flashforwards passeren,
lijkt het doel steeds minder het ontrafelen
van het mysterie, en steeds meer het vasthouden van de momenten die het mysterie
maken – de kus van een geliefde, de motorrit
met haar achterop, al die jaren geleden. Het
is als vlinders vangen in de duisternis.
Het is niet de ultieme date-movie voor
met je geliefde, zoals de film met succes in
China is verkocht, met de kus in de laatste
scène en vervolgens de hashtag #ikbegrijplongdaysjourneyniet op Twitter. Maar
het is misschien wel de ultieme date-movie
om in je eentje te gaan zien.

sche schrijver. De in 1941 in een artistiek milieu geboren Dovlatov (moeder actrice, vader
theaterregisseur) was een tiener in de tijd
van de Dooi, de tienjarige periode na Stalins
dood waarin leider Nikita Chroesjtsjov de
(artistieke) teugels liet vieren. Dovlatov, die
schrijver wilde worden, had de pech dat
Chroesjtsjov in 1964 het veld ruimde,

inneringen niet mooier maakt dan ze zijn.
Natuurlijk doet hij dat. Dat is ook de schoonheid van herinneringen, dat ze je kunnen bedriegen. De meanderende beweging van de
waarna opvolger Leonid Brezjnev de teugels
weer aantrok. Dovlatov kreeg zijn literaire
werk niet gepubliceerd en verdiende de kost
met suf journalistiek werk voor bedrijfsbladen; artikelen als een interview met een recordhoudster koeien melken en een verslag
van een bijeenkomst van oorlogsveteranen.
German laat Dovlatov in de film zeggen dat
hij en zijn vrienden “niets eerlijks en serieus” kunnen publiceren. Ondertussen is zijn
privéleven door zijn overspel een chaos en
leeft hij gescheiden van zijn vrouw en zoontje. Om te kunnen publiceren emigreert hij in
1978 naar de Verenigde Staten, waar hij

LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT (DI QIU
ZUI HOU DE YE WAN) CHINA/FRANKRIJK, 2018 | REGIE
BI GAN | MET HUANG JUE, TANG WEI, LEE HONG-CHI |
133 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE | TE ZIEN VANAF 4

picl.nl | LEES HET INTERVIEW MET BI
filmkrant.nl 
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twaalf jaar later, 48 jaar oud, overlijdt aan
een hartaanval.
In Dovlatov worden we door de steeds
wanhopigere culturele rebel op sleeptouw
genomen in Leningrad. Dovlatov is er niet de
enige die het moeilijk heeft, want onder vele
anderen ontmoeten we ook Josef Brodksy en
Jevgeni Jeftoesjenko. Het klinkt treurig, en
dat is het ook, maar als tragikomische schets
van een milieu waarin iedereen altijd met iedereen met veel drank overgoten particuliere
en literaire ruzies uitvecht, is Dovlatov ook
erg geestig. De heftigheid van de ruzies zegt
trouwens veel over het belang dat men in die
tijd aan literatuur hechtte. Schrijvers deden
ertoe in de repressieve Sovjet-Unie. Clandestien gedrukte literatuur (samizdat) circuleerde op grote schaal in culturele kringen en
werd uitvoerig bediscussieerd. Dat Dovlatov
ook melancholiek stemt, komt doordat literatuur die grote rol al lang niet meer speelt in
Rusland. “Ik denk dat we de laatste generatie
zijn die de Russische literatuur kunnen redden”, zegt iemand in Dovlatov. Of dat gelukt
is, mogen wij beoordelen.
JOS VAN DER BURG

DOVLATOV

RUSLAND/POLEN/SERVIË, 2018 | REGIE

ALEXEI GERMAN JR. | MET MILAN MARIC, ARTUR
BESCHASTNY | 126 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE | TE
DOVLATOV

ZIEN VANAF 11 JULI 
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WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD’S ON FIRE?

Een masterclass in solidariteit
In deze intieme zwart-wit documentaire
geeft Roberto Minervini een impressie van
de dagelijkse strijd tegen ongelijkheid in
Amerika. Zijn film is liefdevol en ontwape
nend, terwijl de problemen in een AfroAmerikaanse gemeenschap van New
Orleans zich blijven opstapelen.
Ik sprak Judy Hill, een Afro-Amerikaanse
zangeres die in New Orleans een bar uitbaat
op het randje van faillissement, na de vertoning van Roberto Minervini’s nieuwe documentaire What You Gonna Do When the
World’s on Fire?. Ik bedankte haar voor de
gevoeligheid en warmte die ze niet alleen in
de documentaire, maar ook in de filmzaal tijdens de Q&A tentoonspreidde. Ze bedankte
mij ook en gaf er een knuffel bij met de woorden: “A hug can solve everything.”
Minervini’s documentaire is ook een soort
knuffel. Een liefdevolle blik op een gemeenschap waarvan Minervini, een Italiaanse
émigré in Amerika, zelf geen deel uitmaakt.
En toch moest juist hij, de buitenlandse
chroniqueur van het diepe Amerikaanse
Zuiden met films op de grens van fictie en
documentaire als Low Tide (2012) en Stop the
Pounding Heart (2013), ook dit verhaal vertellen. Minervini volgde eerder voornamelijk
de witte bevolking van Amerika, de trailer
trash. What You Gonna Do... dwong hem
naar eigen zeggen uit zijn comfortzone en
liet hem kennismaken met de dagelijkse problemen aan de andere kant van de etnische
scheidslijn.
Iets oplossen doet deze film natuurlijk
niet, daarvoor zijn de problemen te groot.
Maar Minervini laat wel zien wat ervoor nodig is om te vechten tegen de ongelijkheid die
diep in het Amerikaanse DNA geworteld is.
Vooral scènes met leden van de sympathieke
New Black Panther Party for Self Defense

‘Je moet ergens
onderdeel van
worden om het
überhaupt te kun
nen filmen. Ik
woon in het Ame
rikaanse Zuiden,
ik ga daar nooit
meer weg. Maar ik
kom wel ergens
anders vandaan
en dat staat mij
toe om dingen
bloot te leggen die
ik in de Ameri
kaanse media niet
terugzie.’

WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD’S ON FIRE?

maken indruk. Zij gaan de straat op om onderzoek te doen naar de moord op een zwarte
jongen uit hun buurt. Er zijn geruchten over
politiegeweld en zelfs de Ku Klux Klan, maar
wie durft zich uit te spreken? Gedraaid in
2017, toen de aandacht groeide voor het verontrustende politiegeweld tegen jonge zwarte
Amerikanen, toont What You Gonna Do
When the World’s on Fire? hoe belangrijk het
is om dan voor je medemens op te komen.
Minervinin geeft een masterclass in solidariteit en laat zien hoe onmisbaar die is
wanneer de wereld zich tegen je lijkt te hebben gekeerd. Zie maar hoe het kwaadwillende, witte beeld van de Black Panthers als
anti-Amerikaanse agressievelingen hier
wordt vervangen door een grass roots collec-

tief rond alledaags activisme. Zie hoe de
problemen in deze gemeenschap altijd met
elkaar gedeeld worden. En zie hoe elke generatie opnieuw moet leren zo solidair te worden. Dat blijkt uit de schrijnende scènes met
Ronaldo en Titus, jonge jongens die nog net
in de fantasiewereld van een kind kunnen leven, maar eigenlijk al weten dat de wereld
om hen heen in de fik staat.

LEES ONS INTERVIEW MET
ROBERTO MINERVINI OP

filmkrant.nl
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WHAT YOU GONNA DO WHEN THE
WORLD’S ON FIRE? FRANKRIJK/ITALIË/
VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE ROBERTO MINERVINI
| 123 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE | TE ZIEN VANAF 18
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TARDE PARA MORIR JOVEN

De vrijheid aftasten
In het Chili van 1990 maakt een afgelegen
commune zich op voor het nieuwjaarsfeest
en zoeken drie tieners de grenzen van hun
vrijheid, zoals ook hun net van een dicta
tuur verloste thuisland dat doet.
Het begon met een VHS-tape, aldus regisseur Dominga Sotomayor. Van een oude
buurman kreeg ze een opname van een
nieuwsjaarsfeest in het dorpje waar ze opgroeide, ergens in de vroege jaren negentig.
De herinneringen die de beelden bij haar opriepen, vormden het uitgangspunt voor haar
tweede speelfilm Tarde para morir joven (‘te
laat om jong te sterven’).
Ook de film speelt dus in zo’n dorpje in de
jaren negentig – de persmap plaatst de film
in de Chileense zomer van 1990, al moeten
de herinneringen van de in 1986 geboren Sotomayor later zijn gevormd en is er in de film
een prominente rol weggelegd voor het in
1993 uitgegeven nummer Fade Into You van
Mazzy Star. Toch is dat exacte jaartal van belang: 1990 was het jaar waarin de dictatuur
van Pinochet plaatsmaakte voor democratie
en Chilenen voor het eerst in decennia hun
vrijheid kregen. Aan die politieke achter-

grond worden verder weinig woorden vuilgemaakt, maar voor de goede verstaander
kleurt het alles in de film.
Het heeft iets van een hippiecommune,
dit dorpje van zelfgetimmerde huizen aan de
voet van het Andesgebergte. Slechts uit bijzinnen en halve woorden blijkt dat het anders zit. De losjes samenhangende groep
middenklassegezinnen die er woont, ontvluchtte de stad uit angst voor politieke en
maatschappelijke chaos. Net als in haar
prachtige debuut De jueves a domingo (2012)
beziet Sotomayor de volwassen wereld door
jeugdige ogen. Hier staan drie tieners centraal: de tienjarige Clara (Magdalena Tótoro)
en de zestienjarige Lucas (Antar Machado)
en Sofía (Demian Hernández). Terwijl hun
ouders hannesen over de toevoer van drinkwater en het dorp zich opmaakt voor het uitbundige nieuwjaarsfeest, tasten deze drie in
de lome zomerhitte de grenzen van hun eigen nieuwe vrijheid af.
Sotomayor, die de prijs voor beste regie
won op het filmfestival van Locarno, laat de
open, vrije samenlevingsvorm van de gemeenschap ook in de filmvorm doorsijpelen.
Schijnbaar moeiteloos verweeft ze haar drie

TARDE PARA MORIR JOVEN

verhaallijnen rond kleine drama’s met ouders en eerste liefdes, zodat gaandeweg een
caleidoscopisch portret van de grotere
maatschappij ontstaat. En die videotape
blijkt op nog een manier een inspiratie te
hebben gevormd: de heerlijk landerige beelden hebben het kleurenpalet in stoffige pasteltinten dat ook een verlopen VHS kenmerkt.
JOOST BROEREN-HUITENGA

TARDE PARA MORIR JOVEN
CHILI/BRAZILIË/ARGENTINIË/NEDERLAND/QATAR,
2018 | REGIE DOMINGA SOTOMAYOR | MET DEMIAN
HERNÁNDEZ, MAGDALENA TÓTORO, ANTAR MACHADO |
110 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE | TE ZIEN VANAF
25 JULI, OOK VIA
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THE GREEN FOG EN ACCIDENCE

Hilarische hypercut
als dubbelganger
Deze uit de hand gelopen supercut, waarin
Hitchcocks Vertigo opnieuw is samenge
steld uit fragmenten uit tientallen andere
films en series, is een duizelingwekkende
en hilarische filmorgie.

CON EL VIENTO

CON EL VIENTO

Familieperikelen
Emotionele afstand en confrontaties in fa
milies komen we vaker tegen in films, maar
de Spaanse regisseur Meritxell Colell heeft
er met Con el viento een origineel, fijnzinnig
en ontroerend drama van gemaakt.
Familie: je kunt het proberen te mijden, maar
vroeg of laat duikt het op in je leven, merkt
ook de Spaanse Mónica. De veertiger groeide
op een boerderij in het ruige Castilië op en
wilde danseres worden. Ze volgde een dansopleiding en toen ze in Buenos Aires als choreograaf kon komen werken, verliet ze
Spanje. Haar ouders heeft ze daarna twintig
jaar niet meer gezien.
Waarom weten we niet, want scenarist en
regisseur Meritxell Colell, die haar debuutfilm Con el viento (‘Met de wind’) opdraagt aan haar grootouders die op het platteland woonden, houdt niet van uitleggen.
Het maakt het drama op emotioneel niveau
intrigerend ambigu, al is duidelijk dat Mónica, wier getrouwde zus met haar man en
dochter wel in Spanje woont, met haar
dansambitie in het boerengezin een buitenbeentje was. In Buenos Aires zit ze gezellig
met collega’s in een café over de danspasjes
van Michael Jackson en Beyoncé te praten als
ze gebeld wordt door haar zus; haar vader is
stervende. Ze gaat meteen naar Spanje, maar
als ze arriveert op de boerderij is haar vader
inmiddels overleden. Pijnlijk.
De dood van haar vader en de hernieuwde
ontmoeting met haar moeder en zus confronteren Mónica met de familieverhoudingen die ze in Buenos Aires zo makkelijk kon
ontlopen. Aanvankelijk wil ze zo snel mogelijk terug naar Argentinië, maar het verlangen
om in het reine te komen met haar familie –

lees: met zichzelf – blijkt sterker. Uiteindelijk
blijft ze een jaar bij haar moeder, een zwijgzame aardse boerenvrouw die ogenschijnlijk
zonder zielenpijn de boerderij te koop zet.
“Alles is eindig, ook wij”, stelt ze nuchter vast.
Con el viento maakt Mónica’s gemoedstoestanden bij vlagen aangrijpend voelbaar.
Niet zozeer met woorden, want dialogen zijn
schaars in de film, maar des te meer in beelden van het ruige landschap, waarin de wind
altijd hoorbaar is, en van de – gedurfd en
origineel – dansscènes. In Buenos Aires
weerspiegelt Mónica met haar dans de hectiek van de stad. Thuis bij haar moeder in
Spanje zijn haar dansbewegingen chaotisch
en wild en drukken ze verscheurdheid uit.
Prachtig hoe aan het einde van de film de
turbulentie plaatsmaakt voor sereniteit. Het
verbaast niet dat Mónica door een danseres
(Mónica García) wordt gespeeld, die overigens ook als actrice overtuigt. Dat geldt ook
voor het personage van haar moeder, een
fraaie rol van de 88-jarige Concha Canal, die
niet eerder acteerde.
Tegen de achtergrond van de tegenstelling
tussen stad en platteland, het verdwijnen
van een oude levenswijze en de oerkracht
van de natuur vertelt het ingetogen Con el
viento een onder de huid kruipend verhaal
over een vrouw die de tijd neemt voor zelfreflectie, waarna ze het leven weer kan omhelzen. Grote woorden, maar de film maakt ze
waar.

De term ‘archieffilm’ klinkt wat muffig.
‘Found footage-film’ heeft wat meer sprankeling, en met ‘supercut’ trek je er wat online
hipheid bij. Maar geen van die woorden doet
recht aan wat Guy Maddin en de broers Evan
en Galen Johnson in The Green Fog met andermans beelden voor elkaar toveren. Wat
dan wel? Een archiefexplosie? Een hypercut?
Een ‘re-purposed film orgy’, noemt Maddin
het zelf in een interview met blogger Phil on
Film.
Kort en goed: The Green Fog is een hervertelling van Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958),
maar dan samengesteld uit beelden uit tientallen andere films en tv-series. Het is natuurlijk een jaloersmakend perfect idee – het
verhaal van Vertigo draait immers om het
vervangen van een verdwenen origineel door
een zelf geknutseld alternatief, en The Green
Fog doet precies dat. In Hitchcocks film raakt
Scottie (James Stewart) geobsedeerd door
Judy (Kim Novak), een dubbelganger van de
overleden Madeleine (ook Novak). In The
Green Fog wordt die verdubbeling eindeloos
herhaald, en nemen tientallen verschillende
acteurs de plekken van Scottie, Judy en Madeleine in.
In het Previously Unreleased-programma
wordt de film overigens vertoond samen met
de korte film Accidence van dezelfde makers.
Die ode aan Hitchcocks Rear Window (1954)
streeft via een omgekeerd procedé (hier werden nieuwe beelden geschoten en als één take

JOS VAN DER BURG

CON EL VIENTO

SPANJE/FRANKRIJK/ARGENTINIË,

2018 | REGIE MERITXELL COLELL | MET MÓNICA
GARCÍA, CONCHA CANAL | 108 MINUTEN | DISTRIBUTIE
EYE | TE ZIEN VANAF 1 AUGUSTUS 

THE GREEN FOG

gepresenteerd) eenzelfde eindeloosheid na.
The Green Fog is een cinefiele ode aan de
stad San Francisco – de film werd gemaakt in
opdracht van SFFILM, de organisatie achter
het lokale filmfestival. Het is ook een deconstructie van Vertigo en Hitchcocks favoriete
thema’s als obsessies en lust. En het is een
gelaagd overzicht van de plek van die film in
de filmgeschiedenis, door hem samen te
stellen uit zowel voorlopers, waaronder film
noirs als Dark Passage (Delmer Daves, 1947),
als navolgers, van tv-serie Hill Street Blues
(1981-1987) via Paul Verhoevens Basic Instinct (1992) naar een videoclip van boyband
N*Sync (This I Promise You, 2000).
Wat zich veel moeilijker laat omschrijven
is hoe verdomde grappig The Green Fog is,
gekleurd door de gortdroge, absurdistische
humor van Maddin (zie daarvoor ook zijn
meesterwerk My Winnipeg uit 2007). De
fragmenten zijn grotendeels ontdaan van
hun dialogen (de film wordt gedragen door
een soundtrack van het Kronos Quartet), wat
een reeks ongemakkelijke en vreemd seksueel geladen ontmoetingen als resultaat heeft.
En de botsing van fragmenten is op zichzelf
vaak al hilarisch. “Je ziet er goed uit”, zegt
Michael Douglas uit Hill Street Blues als hij
op tv naar Michael Douglas uit Basic Instinct
kijkt. “Wel eens over een carrière in de
showbizz nagedacht?”
JOOST BROEREN-HUITENGA

THE GREEN FOG

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE

GUY MADDIN, EVAN & GALEN JOHNSON | 63 MINUTEN |
DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN
VANAF 8 AUGUSTUS, OOK VIA
ARTIKEL OP
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SORRY TO BOTHER YOU

Kapitalisme onder vuur
Hoe klinkt white privilege? In het vlijm
scherpe Sorry to Bother You laat cultmuzi
kant Boots Riley zijn stem als protestregis
seur horen.
Wit is ook een kleur, betoogt Sunny Bergman
in haar kritische documentaire over rassen
ongelijkheid. Dat wit ook een klank is, laat
Boots Riley horen in zijn woeste satire Sorry
to Bother You. Daarin leert telemarketeer
Cash Green (Lakeith Stanfield) zijn ‘witte
stem’ te gebruiken voor kwaadaardig megabedrijf RegalView (toevallig ook het thema
van het Nederlandse tv-drama Tom Adelaar,
2018). De witte stem is een perfect uitgevoerde performance die genoeg vertrouwen
uitstraalt om meer te verkopen. Dit is het geluid van white privilege.
De witte stemmen van Danny Glover en
Lakeith Stanfield zijn ingesproken door David Cross en Patton Oswalt. Riley zet zo de
racistische logica van blackface in om alledaags racisme aan de kaak te stellen. Witte
acteurs in zwarte schmink, het is een hardnekkige Amerikaanse (en Nederlandse) traditie. Het suggereert dat je zwart-zijn kunt
opvoeren en dat de zwarte ervaring te reduceren valt tot een toneelstukje. Een zwarte
acteur in de gedaante van een wit persoon
toont het tegenovergestelde: hoeveel toegang je krijgt in een wereld waarin je wit
bent, of lijkt.

Om die toegang is het Riley te doen. Cash’
witte stem blijkt voor hem de sleutel tot de
elite van RegalView. Deze ‘power sellers’
handelen op de bovenste verdieping van het
sterk gesegregeerde kantoorgebouw in wapens en werkkracht die gevaarlijk dicht in de
buurt van slavernij komt. Sorry to Bother You
laat zien dat RegalView floreert bij het tegen
elkaar uitspelen van groepen mensen, en dat
het categoriseren op kleur, gender, seksualiteit en klasse altijd in het voordeel werkt van
het kapitalistische systeem.

In veel opzichten lijkt Sorry to Bother You
op Spike Lee’s recente BlacKkKlansman,
waarin politieagent Ron Stallworth zich in
de jaren zeventig als wit voordoet om in de
Ku Klux Klan te infiltreren. Maar waar Lee
vooral vecht tegen oprukkend fascisme,
strijdt Riley tegen het hele verrotte systeem
van de racistische status quo: geprivilegieerde witten, haatzaaiende racisten, profiterende bedrijven, alles moet omver.
Wie Riley kent van de geëngageerde
cult-rapgroep The Coup weet dat hij in muziek gelaagde verhalen kan verwerken die
maatschappijkritiek combineren met surrealistische wendingen. In zijn songs schetst hij
een corrupte wereld om die vervolgens met
een pistoolschot weg te blazen. In Sorry to
Bother You, waarvoor hij met punkband Tu-

Gebroken botten en de regels van het spel
Voetbal en documentaire is een lastige combinatie om te verkopen, tenzij het over sterren gaat. Zelfs als de maker Corneliu Porumboiu heet, hij van 12:08 East of Bucharest
(2006) en het nog te verschijnen The Whistlers (2019). Maar hoezeer Infinite Football
ook over voetbal gaat, het draait niet alleen
om de bal. Het gaat hier ook om hoe de bal
rolt.
Twee mannen aan de rand van een
schaatsbaan, ergens in Roemenië. Tenminste, ’s winters is het een schaatsbaan – in de
zomer wordt er gevoetbald. Al die jaren terug
was Porumboiu’s vriend Laurentiu Ginghina
hier aan het voetballen toen een van de tegenstanders snoeihard inkwam, vertelt hij.
Hij brak een bot. Vervolgens genas zijn been
niet goed en twee jaar later vertilde hij zich
op z’n werk. Bot opnieuw gebroken. Enfin,
voetballen zat er niet meer in en Laurentiu
begon na te denken over nieuwe regels voor
het spel, om blessures te voorkomen. Ondertussen vertelt hij over zijn droom om in de
bossen te werken die niet doorging door de
blessure: zijn conditie was te slecht om bij de
juiste opleiding aangenomen te worden. En
zo moest hij zich zien te verzoenen met zijn

HUGO EMMERZAEL

SORRY TO BOTHER YOU

VERENIGDE STATEN,

2018 | REGIE BOOTS RILEY | MET LAKEITH STANFIELD,
TESSA THOMPSON, DANNY GLOVER | 111 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PARK CIRCUS | TE ZIEN VANAF 22
AUGUSTUS 

SORRY TO BOTHER YOU

INFINITE FOOTBALL

Het leven van Laurentiu liep anders dan hij
gedroomd had, door dat ene moment op het
voetbalveld. Hij bedacht dat de regels van
het spel moeten veranderen. Maar het spel
is koppig.

ne-Yards ook de soundtrack maakte, brengt
hij dat talent naar nieuwe hoogtes. Dit is het
filmische equivalent van een verzameling
protestborden, overvol kritische ideeën,
beeldspraak, grapjes en uitroeptekens. Door
alle psychedelische wendingen lijkt dit filmdebuut all over the place, en toch zie je zelden
een film die zo precies zijn vizier op de structurele problemen van deze wereld richt. Het
leuke is zien wat er gebeurt als Riley ook echt
de trekker overhaalt.

rol in de wereld: als ambtenaar die dag in dag
uit hetzelfde moet doen.
Is dit slechts het portret van een man, de
regels van het spel, een nationale cultuur, of
alles door elkaar? De verre van optimale behandeling van zijn beenwond herinnert in de

INFINITE FOOTBALL

verte aan The Death of Mr Lazarescu (2005),
die tragikomische aanklacht aan het adres
van de Roemeense gezondheidszorg. De
verre van optimale regels van het spel laten
zich in elk geval niet makkelijk veranderen:
kijk alleen al hoe lang het bij voetbal heeft

geduurd voordat camera’s werden toegelaten
om scheidsrechters te helpen. En zo wordt
het spel gespeeld, zegt Porumboiu: verre van
optimaal, met overal en voortdurend blessures terwijl naar ideeën voor verbetering nauwelijks wordt geluisterd.
RONALD ROVERS

INFINITE FOOTBALL (FOTBAL INFINIT)
ROEMENIË, 2018 | REGIE CORNELIU PORUMBOIU | MET
LAURENTIU GINGHINA | 70 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE
| TE ZIEN VANAF 15 AUGUSTUS 

Academy Award © Winner

Mel Gibson

Academy Award © Winner

Sean Penn

Natalie Dormer

From the producer s of

A po c alyp to
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JAYRO BUSTAMANTE OVER TEMBLORES

‘DE MIDDENKL ASSE MOEST EENS
OP ZIJN PLEK GEZET WORDEN’

In Temblores moet een homoseksuele man in Guatemala
conversietherapie ondergaan.
Anders verliest hij zijn huis, baan,
vrouw en kinderen. In zijn tweede
speelfilm laat Jayro Bustamante
zo stap voor stap zien hoe de
Guatemalteekse samenleving
homoseksualiteit als ziekte wil
bestrijden: “Vindt u het nog
verrassend dat welgestelde
mensen zo’n bekrompen blik
kunnen hebben?” DOOR HUGO EMMERZAEL
Het begint met hevige schokken. Een aardbeving
schudt nachtelijk Guatemala-Stad wakker. Door de
stortregen haast een man zich naar zijn familie om te
zien of ze ongedeerd zijn. Zijn bezorgdheid wordt hem
echter niet in dank afgenomen: van zijn vrouw mag hij
niet eens in de buurt van zijn kinderen komen. In Jayro
Bustamantes Temblores wordt deze Pablo (Juan Pablo
Olyslager) uit zijn welgestelde middenklasseleven verbannen vanwege zijn homoseksualiteit. Onder de oppervlakte van de Guatemalteekse samenleving, zo laat Bustamante zien, ligt nóg een breuklijn,
op de grens van klasse, gender en seksualiteit.
Dit onderwerp gaat de openlijk homoseksuele
regisseur van Guatemalteekse afkomst aan het hart.
De helft van het jaar leeft hij in Parijs, maar terug in
zijn geboortestad ziet hij hoe de rechten van bepaalde groepen – vrouwen, immigranten, mensen die
non-binair zijn in geslacht of seksualiteit – steeds
meer in het geding komen. Na zijn debuut Ixcanul
(2015), over de precaire situatie van afstammelingen
van de Maya’s, breekt hij nu een lans voor een openlijk queer Guatemala. Op het filmfestival van Berlijn
vertelt hij na de première hoe zijn film een reactie is
op de conservatieve samenleving van Guatemala, die
nog altijd in de ban is van de orthodoxe kerk.

Pablo’s familie spreekt over Luxemburg, Tsjetsjenië en Bra
zilië. Ze zijn niet wereldvreemd. “Vindt u het nog verras-

send dat welgestelde mensen zo’n bekrompen blik kunnen hebben? We noemen nadrukkelijk Brazilië en Paraguay als reactie op de extreemrechtse, homofobe en
onmenselijke tendensen die daar naar boven komen.”
Is Temblores dan uw aanklacht tegen de middenklasse?

“Die moest inderdaad eens op zijn plek gezet worden.
Dit zijn wereldburgers die het vermogen hebben om te
reizen en te leren. En toch kiezen ze er dikwijls voor
om zo te leven en om anderen hun slechte voorbeeld te
laten volgen. Ik wilde de discriminatie laten zien die
hoort bij deze op klasse ingerichte maatschappij.”
U kijkt ook kritisch naar de afgedwongen verschillen tussen
man en vrouw. “Ik zal u illustreren waarom ik dat doe.

Neem masculiniteit. In Guatemala wordt dat gedefinieerd aan de hand van drie tegenstellingen: een man
is geen kind, een man is geen vrouw en een man is geen
homo. Hoe bouw je een man in Guatemala? Met negatieven. Zo zit onze hele samenleving in elkaar.”

En dan is er de conversietherapie die nogal verontrustend is.

“Ik heb met meerdere mannen gesproken die zo’n behandeling hebben ondergaan. Er zijn veel soorten. In
de film zie je hoe homo’s tijdelijk gecastreerd worden.
Het meest absurde wat ik heb gehoord is dat mensen
plechtig moeten beloven niet meer met andere mannen te vrijen. Eerst doen ze dan een flinke donatie aan
de kerk en daarna rennen ze door een triomfboog. Elke
keer als ze toch zondigen, moeten ze nog een keer doneren en door dat poortje rennen.”
Geld speelt een grote rol in de film en al helemaal in de kerk.
We zien Pablo als nederige hulp met een pinautomaat langs
alle kerkbezoekers gaan om te collecteren. “In de evange-

lische kerk gebeurt dit vaak. Daar draait alles om het
bedanken van god door een schenking. Het is daar
normaal om, als je geen werk hebt, een groot geldoffer
te doen om een baan te vinden. Overigens gaat de invloed van het christendom zo ver dat ik op Uber kan
zien tot welke kerk een chauffeur behoort.”
Mogen we ook stilstaan bij de mooiere kanten van de film?
Francisco, de geliefde van Pablo, is ontzettend inspirerend
omdat hij ervoor kiest zichzelf te blijven. “Voor mij is hij

de enige echte mens in de film. Hij is mijn held, het
enige roze personage. Hij lijdt onder dit systeem, maar
heeft ook de moed om zich ertegen te verzetten. Mauricio Armas Zebadúa debuteert met deze rol en is gelijk
zo ontwapenend.”

Na Ixcanul heeft u weer een film gemaakt over de onder
drukking van een kwetsbare groep. Zijn uw films repre
sentatief voor hoe Guatemala in elkaar zit? “U moet het

Francisco heeft een prijzige vrijheid voor zichzelf gevonden
die Pablo, net als Maria in Ixcanul, nooit zal krijgen. “Ik

echt zo zien: dit land is volkomen onderdrukkend.
Van mensenrechten valt bijna niet meer te spreken.
Guatemala is in oorlog met drie soorten mensen: indianen, homoseksuelen en communisten. Die worden
in elk deel van de samenleving onderdrukt. Pablo is
een rijk man, dus hij krijgt speciale therapie van de
kerk om zijn homoseksualiteit te genezen. Dit zijn
veel voorkomende, maar prijzige behandelingen.”

denk dat Maria en Pablo veel met elkaar gemeen hebben. Ze zijn antihelden die vrijheid willen, maar die
opgeslokt worden door deze maatschappij.”

TEMBLORES GUATEMALA/FRANKRIJK/LUXEMBURG,
2019 | REGIE JAYRO BUSTAMANTE | 107 MINUTEN | MET
JUAN PABLO OLYSLAGER, MAURICIO ARMAS ZEBADÚA,
DIANE BATHEN, MARÍA TELÓN | DISTRIBUTIE CINÉART |
TE ZIEN VANAF 22 AUGUSTUS I | LEES DE RECENSIE OP
JAYRO BUSTAMANTE
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JEAN-PIERRE EN
LUC DARDENNE OVER
LE JEUNE AHMED

‘WIJ ZIJN
FILMMAKERS,

GEEN GIEREN’
Na La fille inconnue leek de liefde tussen Cannes en
de gebroeders Dardenne bekoeld. Maar toen afgelopen mei de prijzen werden verdeeld, stonden de
makers van Le jeune Ahmed opnieuw te glunderen.
“We begonnen bij verwondering en het verlangen
DOOR IVO DE KOCK
te begrijpen.”				
Jean-Pierre en Luc Dardenne waren er niet gerust
op, toen ik de broers vlak voor Cannes in Brussel
sprak. Acht keer meedingen naar de Gouden Palm
(en tweemaal winnen) is veel. “Misschien denkt iedereen: ‘daar heb je hen weer’”, vreesde Luc. Terwijl
Jean-Pierre blij was dat het feit dat de film direct na
het festival in Frankrijk en België zou uitkomen “uitsloot om zoals bij La fille inconnue de film te veranderen na negatieve reacties.” Die ontnuchterende ervaring zette hen volgens Luc aan om dit keer “te blijven
sleutelen tot we ècht klaar waren.” Het leverde hen de
prijs voor Beste Regie op.
Al bij de release van La fille inconnue zagen jullie haat en
fanatisme als insteek voor een film over terreur. LD: “Op

22 maart 2016 waren er de terreuraanslagen in Brussel
en toen we in mei van dat jaar terugkeerden uit Cannes
vond er in het Brusselse Joods Museum een schietpartij plaats. Dat terreur ook in ons land opdook, hield
ons bezig. Wij maken films over wat er leeft in onze
omgeving en zo groeide het idee dat het een onderwerp voor een nieuw verhaal kon zijn.”
JPD: “We begonnen bij verwondering en het verlangen
te begrijpen. En van de vraag of fanatisme een vicieuze
cirkel is die doorbroken kan worden.”
Le jeune Ahmed koppelt een zoektocht naar identiteit aan
radicalisering. LD: “Ahmeds leeftijd is die van de idea-

len, van het verlaten van familie en zoeken naar modellen bij vrienden, leraren en imams. Ahmed wil
deelnemen aan iets dat groter is dan hijzelf. Hij verlangt naar een ideaal van zuiverheid en wordt een bezeten jongere.” JPD: “Ahmed is een jongere die verleid
werd. We kozen bewust voor een jongere, omdat hij
makkelijker dan een twintigjarige nog te bevrijden is
van zijn fanatisme.”
Sociaal-economische factoren verklaren niets. JPD: “We
wilden religieus fanatisme ernstig nemen. Tegelijk
ontkennen we niet dat economische factoren een rol
kunnen spelen. Maar dat volstaat niet. Geradicaliseerde mensen vind je niet enkel in economisch zwakke milieus. Ahmeds gezin verkeert niet in een precaire
situatie. Maar volgens hem gedragen zijn moeder en
zus zich niet zoals zou moeten. Ahmeds radicalisering
voltrok zich al voor het begin van de film. Hoe dat gebeurd is, leggen we niet uit; we tonen alleen dat hij in
een wurggreep zit. We onderzoeken of hij daaruit kan
ontsnappen.”
De consequenties van met idealen verbonden daden ont
gaan zowel Ahmed als de imam. JPD: “Dat is de logica van

fanatisme. Fanatici elimineren dingen en individuen
die in de weg staan van het rijk waarvan ze dromen. Ze
hebben in hun ogen het recht om te doen wat ze doen,
de gevolgen en het kwaad houden hen niet bezig.

JEAN-PIERRE EN LUC DARDENNE

Daarom geven we aan dat om weer kind te worden Ahmed vergiffenis moet vragen. Vergiffenis is verbonden
met een bewustzijn van het kwaad.” LD: “Dat proces
van vergiffenis verloopt niet via de instellingen of via de
ontmoeting met zijn slachtoffer, maar via de moeder.”
Er kleeft iets mysterieus aan Ahmed. LD: “Hij blijft enig-

matisch en beangstigend omdat hij zich van alles afsluit en niet langer voor rede vatbaar is. Ahmed zit
vast in een logica van ‘zij of wij’. In onze films zorgt een
ander personage er meestal voor dat de hoofdpersoon
uit zijn opgeslotenheid ontsnapt. Dat was hier onmogelijk. Vandaar dat we kozen voor een afloop die dit
weerspiegelt.” JPD: “Op geen enkel moment willen we
Ahmed verklaren of veroordelen. We dalen samen met
hem af in zijn obsessie om iets te vinden dat hem de
kans geeft te ontsnappen. We geven aan dat het moeilijk is, maar benadrukken dat elke mens gered kan
worden.” LD: “Die redding loopt via lijden. Ahmeds
bezetenheid is lijden, ook al is hij er zich niet van bewust. Door zijn isolement is hij heel eenzaam.”
Ahmeds onrust drukken jullie uit door zijn bewegingen met
de camera te volgen en hem op te sluiten in het beeldkader.
Maar hij ontsnapt... LD: “… uit het kader. Ahmed is een

personage dat ons ontsnapt. We fixeren hem in het
slot, maar tot dat moment ontglipt hij ons. Daarom
zijn we bij dit einde uitgekomen – omdat we niet uit
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die geslotenheid geraakten. We overwogen verschillende uitwegen, maar om zijn bezetenheid te vatten –
fanatisme is niet iets waar je zomaar van ‘geneest’ –
was dit de enige manier.” JPD: “De camera is niet God,
zoals wij ook niet meester zijn over alles in het leven.”
Film is voor jullie een studie in beweging en ruimte.
LD: “Altijd. We wilden Le jeune Ahmed het ritme van
een koers geven. Maar, zoals gezegd, hij ontsnapt ons.
Dat is het leven. De camera neemt het standpunt van
het leven in en niet die van ideologie. We hebben niet
gefilmd vanuit de blik van de imam, maar met de blik
van een kind dat nog aan het leven ontsnapt. Ook voor
een stuk met de blik van Inès of van zijn moeder, de
mensen die hem terug naar het leven willen brengen.
We vonden het leuk dat er dingen waren die hijzelf niet
controleerde. Zoals zijn lichaam.” JPD: “We wilden die
jongen redden. Maar niet via narratieve pirouettes,
want wat hij doet en denkt is wel echt verschrikkelijk.
De enige manier voor hem en voor ons om eruit te komen, was het besef te laten doordringen dat het lichaam een gewicht heeft en dat de dood geen droom is
maar een realiteit.”

LE JEUNE AHMED

FILMSCHUUR

HAARLEM, 6 JULI 13.30 UUR, GERLINDA
HEYWEGEN

Komt het daarom tot een botsing tussen ideeën en de fy
sieke kant van dingen? JPD: “Ahmed is gelukkig nog al-

‘We wilden die
jongen redden.
Maar niet via
narratieve
pirouettes, want
wat hij doet en
denkt is wel echt
verschrikkelijk.
De enige manier
voor hem en voor
ons om eruit te
komen, was het
besef te laten
doordringen dat
het lichaam een
gewicht heeft en
dat de dood geen
droom is maar
een realiteit’

tijd meer gecharmeerd door het leven dan door de
dood. Hij houdt van dieren, wil niet dat een hond hem
aanraakt, maar streelt wel kalveren. Hij raakt graag
dingen aan, terwijl hij er tegelijkertijd van terugschrikt. Zijn fascinatie voor dingen die bewegen, leven, is groot.” LD: “Hij organiseert de ruimte om zich
heen uit angst besmet te worden door onzuiverheid.
Terwijl net die onzuiverheid het leven is.” JPD: “Wij
houden niet van zuiverheid, daarom brengen we een
lofzang op de onzuiverheid via het verhaal van een
kind dat bezeten is door een zuiverheidsideaal.”
Jullie kozen niet voor het standpunt van de slachtoffers van
terreur maar voor dat van de geradicaliseerde. Riep dat vra
gen op? LD: “Het hield ons bezig. Ook daarom kozen

we niet voor een ouder personage. Het redden van
zo’n geradicaliseerde zou een wrang gevoel creëren
wanneer men denkt aan de slachtoffers. Iemand die
dit veroorzaakt heeft plots een ander mens laten worden leek ons respectloos en ongepast voor de omvang
van de tragedie. De keuze voor een kind was gelinkt
aan de gedachte dat een kind per definitie minder verantwoordelijk is dan een volwassene. Hij is nog iemand die onder de invloed van zijn imam verkeert.
Wat wij wilden onderzoeken was de diepte van indoctrinatie en hoe moeilijk het is om eruit te geraken.”
JPD: “Het is de eerste keer dat men ons dit vraagt, maar
je hebt gelijk om de vraag te stellen. Tot onze verbazing komen dergelijke morele vragen niet aan bod.”

Terwijl de grens tussen filmen vanuit slachtoffers en ex
ploitatie soms dun is, wat je als kijker een vies gevoel geeft.
LD: “Het voelt vies, sinister aan. En wanneer er één

ding is dat we niet willen zijn als filmmakers dan is het
gieren. Humanisme en respect zijn belangrijk.” 

LE JEUNE AHMED

Kalvertrekken
Een tiener in de ban van een onbuigzame
islamprediker staat onbereikbaar in het
middelpunt van deze film. Waar analyses
en interpretaties zinloos zijn, houden de
Dardennes hem slechts geduldig in het oog.
Na het handenwassen haalt Ahmed een
scheermesje over zijn kin en bovenlip. De
donzige haartjes kan hij al voelen, maar zijn
nog voor niemand te zien – er steekt meer aspiratie dan noodzaak achter de scheerbeurt.
In deze korte scène stellen Jean-Pierre en
Luc Dardenne de leeftijd van hun hoofdpersonage nauwkeurig af. Ahmed scheert zich
in afwachting van baardgroei, net zoals hij
oordelen te berde brengt waarvoor zijn vermogen tot zelfstandig redeneren nog niet
genoeg is ontwikkeld. Zijn overtuigingen –
dat het onrein is om zijn lerares een hand te
geven en dat zij door Arabisch te doceren aan
de hand van niet-religieuze teksten de islam
ondermijnt – worden hem aangereikt door
een plaatselijke imam. Ahmed zet die rechtlijnige denkbeelden om in een angstwekkende daad.
Le jeune Ahmed, waarvoor de broers op het
afgelopen filmfestival van Cannes de regieprijs kregen, is in alles een typische Dardennes. Door de focus op een jonge hoofdpersoon en de sociale krachten die op hem
inwerken. Door het klassieke realisme, met
zijn bedrieglijk simpele maar in feite waanzinnig efficiënte stijl, waarin elk beeldkader
en elke camerabeweging volledig in dienst
van de vertelling staat. En door iets waarvan
moeilijk te zeggen is waar het nou precies in

zit: het vermogen om oprechte betrokkenheid te wekken met hun hoofdpersonage,
ook als zijn gedrag afkeuring oproept.
De camera is het instrument van hun
kalme blik, die geduldig observeert zonder
een oordeel te vellen. Er wordt wel terloops
gerefereerd aan de gezinssituatie – een bicultureel gezin waaruit de Arabische vader
de benen heeft genomen – en aan het jihadisme van een oudere neef, maar wat de regisseurs echt over Ahmed willen vertellen,
laten ze ons liever zien. Via de jeugdzorginstelling die zich over hem ontfermt, komt
Ahmed op een boerderij terecht, wat de regisseurs de gelegenheid biedt om zijn zachte
krullen, grote bruine ogen en fysieke onbeholpenheid in één kader te vangen met een
paar kalveren die opvallend vergelijkbare
trekken vertonen. De filmtitel vatte het eigenlijk al samen, maar deze beelden onderstrepen het nog maar eens: wat Ahmed op
dit moment in zijn leven bovenal definieert,
is zijn jeugd.
Het ondoordringbare pantser waarachter
hij zich tot voor kort verloor in computerspellen, is nu gepolijst met islamitische regels over reinheid en zuiverheid. Zijn moeder, zijn docenten en zelfs die imam met
boter op zijn hoofd kunnen hem niet meer
van zijn koers afbrengen. “Ze zijn te aardig,”
zegt hij over zijn begeleiders, “dat vind ik
niet prettig.” Het (melo)dramatische einde
levert hoop noch troost, en toch weigert de
film Ahmed op te geven. Misschien is dat al
heel wat.
SASJA KOETSIER

LE JEUNE AHMED

BELGIË, 2019 | REGIE JEAN-

PIERRE & LUC DARDENNE | MET IDIR BEN ADDI, MYRIEM
AKHEDDIOU, OLIVIER BONNEAU, VICTORIA BLUCK | 90
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 4
JULI 
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ISABELLE HUPPERT EN CLAIRE’S CAMERA

NOG EEN

Claire’s Camera is de sleutelfilm
van deze zomer. Het is een van
de twee films van regisseur
Hong Sang-soo die uitkomen.
Of is actrice Isabelle Huppert,
die in Eye geëerd wordt met een
retrospectief, misschien de echte
auteur van deze film?
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Wat doet een camera met een mens? Die vraag
stelt Claire’s Camera, een nieuwe film met de Franse
auteurfilmactrice bij uitstek: Isabelle Huppert. Het is
een vraag waarmee Huppert zelf intiem bekend is: de
afgelopen vijf decennia stond ze schijnbaar non-stop
voor de camera, een mysterieuze en ongenaakbare
aanwezigheid in films van vele grote makers. In Claire’s Camera is het door haar gespeelde titelpersonage
zelf degene die een camera ter hand neemt. “Fotograferen is heel belangrijk”, zegt ze. “Nadat ik een foto
van je heb gemaakt, ben je niet dezelfde.” Zoals ook
Huppert als actrice is veranderd door elke keer dat de
camera op haar werd gericht.
Dat deden in de loop der jaren niet de minste regisseurs. Van Jean-Luc Godard tot Claude Chabrol, van
Michael Haneke tot Claire Denis en van Bruno Dumont tot François Ozon: vrijwel iedere Franstalige regisseur die ertoe deed en doet, werkte met Huppert
samen. En ook de grote meesters buiten haar thuisland weten haar te vinden, al sinds ze in 1980 een belangrijke bijrol speelde in Heaven’s Gate van Michael
Cimino. Claire’s Camera is haar tweede samenwerking met de Zuid-Koreaanse regisseur Hong Sangsoo; in 2012 maakten de twee samen het al even
speelse In Another Country.
Ergens is deze nieuwe film een spiegel van die eerdere, een drieluik waarin Huppert telkens een actrice
speelt die verdwaalt op een klein Koreaans eiland. In
Claire’s Camera is het niet de actrice die verdwaald
raakt, maar een regisseur, en de film speelt niet in Korea maar in Hupperts thuishaven Frankrijk – in Cannes, om precies te zijn. Daarmee wordt het ook meer
Hupperts film. Vrijwel het eerste dat we het personage Claire horen zeggen, is dat ze voor het eerst in
Cannes is – een grap die alleen grappig is in de context van Hupperts oeuvre. Zij is namelijk juist de actrice die het allervaakst in Cannes aanwezig was –
twintig keer met een film, plus tweemaal als jurylid.
Zo zijn er in Claire’s Camera meer knipoogjes naar
haar status.

LA CÉRÉMONIE EYE FILMMUSEUM
AMSTERDAM, 17 JULI, RONALD ROVERS |

WHITE MATERIAL EYE, 19 JULI,
SASJA KOETSIER | HEAVEN’S GATE EYE, 21 JULI, HUGO EMMERZ AEL |
LA SÉPÉRATION EYE, 20 AUGUSTUS, LAURA VAN ZUYLEN |
LES VALSEUSES GIGANT APELDOORN, 16 JULI, SASJA KOETSIER

Huppert, die in juli en augustus in Eye wordt geëerd met een uitgebreid retrospectief, is een van
de meest productieve actrices van dit moment.
Sinds haar speelfilmdebuut in 1972 met een bijrol in
Faustine et le bel été (Nina Companéez) maakte ze in
totaal meer dan honderdtwintig speelfilms, en in al
die decennia maakte ze ieder jaar minstens twee
films, meestal meer, en zo nu en dan een tv-serie erbij. Claire’s Camera was in 2017 zelfs niet haar enige
film in het programma van het filmfestival van Cannes: ze was er ook te zien in Happy End van Michael
Haneke.
Die productiviteit hangt ongetwijfeld nauw samen
met de werkwijze die Huppert in de loop van haar
bijna vijftig jaar overspannende carrière ontwikkelde. Inmiddels is die, afgaand op wat ze er in interviews over zegt, tot op het bot uitgebeend. Huppert
houdt zich verre van ‘method acting’, en zal niet in
de leer gaan als schoenmaker om een schoenmaker
te spelen. Ook op aanwijzingen van of lange discussies met een regisseur zit ze over het algemeen niet
te wachten – van Benoît Jacquot tot Paul Verhoeven
roemen filmmakers haar er juist om dat ze geen regie
nodig heeft. Hupperts voorbereiding is nadenken, en
dan op de set dat denken zo veel mogelijk uitschakelen.

Die onderbewuste voorbereiding lijkt erop uit te
draaien dat Huppert haar films vooral op instinct
maakt. Zoveel zei ze zelf ook toen ik haar in 2018 interviewde over Jacquots Eva (nog niet in Nederland
uitgebracht): “Ik doe alles op intuïtie en instinct. Ik
hou niet van het idee van personages; ik speel geen
personages, ik speel gemoedstoestanden. Dat is waar
de cinema om draait. Ik speel geen ander, ik speel mezelf en reageer op de situatie om mij heen.”
Dat is de essentie: Huppert spéélt zichzelf, en juist
daardoor blijft haar echte zelf altijd verborgen achter
het spel. En dus blijft ze een mysterie. Huppert valt
nooit helemaal weg in haar personages, je blijft een
licht ironisch afstand voelen, alsof Huppert niet alleen het personage speelt maar tegelijk ook naast je
zit om datzelfde personage met jou gade te slaan.
In Hupperts cinema zit alle complexiteit aan het
oppervlak.

LE MONDE D’ISABELLE
HUPPERT ZIJN VAN 10 JULI T/M 28 AUGUSTUS RUIM

IN HET RETROSPECTIEF

DERTIG FILMS MET HUPPERT TE ZIEN IN EYE | LES
VALSEUSES, LA CÉREMONIE, LA DENTELLIÈRE EN LA
PIANISTE DRAAIEN IN FILMTHEATERS DOOR HET HELE
LAND; LA DENTELLIÈRE IS OOK TE ZIEN VIA

picl.nl
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KEER KIJKEN
Wat doet een camera met een mens? Die vraag
stelt Claire’s Camera, de nieuwste film van de Koreaanse auteurfilmmaker bij uitstek: Hong Sang-soo.
Het is een vraag waarmee Hong zelf intiem bekend is:
de afgelopen decennia stond hij schijnbaar non-stop
achter de camera. Als regisseur en schrijver zette hij
keer op keer zijn privébesognes om in speelse spiegelpaleis-films. Gevraagd waarom ze foto’s maakte, stelt
het door Isabelle Huppert gespeelde titelpersonage in
Claire’s Camera: “De enige manier om dingen te veranderen, is ze opnieuw te bekijken, maar heel langzaam.” Precies dat proces is ook de kern van Hongs
eigen cinema.
Daarin neemt hij namelijk al ruim twintig jaar zijn
eigen leven onder de loep, via de omweg van fictie.
Alsof hij met zijn films die vraag beantwoordt die we
onszelf in het leven zo vaak stellen: wat als? Wat als ik
wél toe had gegeven aan de verleiding, van de drank of
van een affaire? Hong is filmmaker en docent aan een
universiteit, en de meeste van zijn mannelijke hoofdpersonages voeren één of beide van die beroepen uit.
Maar vooral hangen ze rond in eetgelegenheden, waar
de Koreaanse sterke drank soju rijkelijk vloeit, en maken ze zich druk over hun relatiebesognes – de docenten rommelen aan met hun studenten, de regisseurs met hun actrices.
De afgelopen jaren kwam die relatie tussen Hongs
fictie en zijn realiteit in een nieuw daglicht te staan
toen bleek dat hij een buitenechtelijke relatie had met
actrice Kim Min-hee, die de afgelopen jaren hoofdrollen had in de meeste van zijn films – ook in Claire’s
Camera. De affaire leidde tot Hongs scheiding, die
breed werd uitgemeten in de Koreaanse roddelpers.
Zijn drie films uit 2017 zijn elk op hun eigen manier
een weerslag van die periode: On the Beach at Night
Alone (eerder dit jaar al in de Nederlandse bioscopen
te zien) reflecteerde de botte vragen van de tabloids;
in Claire’s Camera speelt Hong met de vraag wat er
zou zijn gebeurd als hij niet voor Kim had gekozen; en
The Day After maakt meer gedragen fictie van het
proces van een scheiding.

Hong, van wie deze zomer naast Claire’s Camera
ook The Day After wordt uitgebracht, is een van
de meest productieve regisseurs van dit moment.
Sinds zijn debuut The Day a Pig Fell Into the Well uit
1996 maakte hij in totaal meer dan twintig speelfilms,
de afgelopen jaren minstens twee per jaar. Claire’s
Camera was in 2017 zelfs niet zijn enige film in het
programma van het filmfestival van Cannes: ook The
Day After was er te zien, die film in competitie. Sindsdien verschenen alweer twee nieuwe films van zijn
hand op internationale festivals.
Die productiviteit hangt ongetwijfeld nauw samen
met de werkwijze die Hong in de loop van zijn ruim
twintig jaar overspannende carrière ontwikkelde.
Inmiddels is die, afgaand op wat hij er in interviews
over zegt, tot op het bot uitgebeend. Hij schrijft geen
scenario’s meer, maar neemt simpelweg een situatie,
een groep acteurs en wat locaties als uitgangspunt.
Iedere ochtend staat hij belachelijk vroeg op om de
scènes van die dag te schrijven, die de acteurs overdag in een halfuurtje mogen instuderen voordat ze
worden gedraaid, en ‘s avonds werkt Hong aan een
eerste montage. Op basis daarvan herhaalt het proces zich de volgende dag, net zolang tot er weer een
film af is.

Die minimale voorbereiding lijkt erop uit te draaien dat Hong zijn films vooral op instinct maakt.
In een interview met de National Post verwoorde hij
het in 2017 zelf als volgt: “Ik reageer op wat er voor me
gebeurt – de acteurs, de locaties, het weer, wat ik zie,
wat ik lees, wat ik me herinner, wat ik hoor tijdens de
voorbereidingen en het draaien – en dat doe ik met,
zoals ik het zelf noem, de grootst mogelijke onschuld.”
Dat is de essentie: Hong probeert met een onschuldige blik opnieuw te kijken naar dingen die hij al eens
heeft meegemaakt. Vandaar ook al die herhalingen
en schijnbewegingen in zijn films: soms is één keer
opnieuw kijken niet genoeg. Hoezeer Hong ook speelt
met zijn privéleven, je blijft die licht ironische afstand
van de fictie voelen.
In Hongs cinema zit alle complexiteit aan het
oppervlak.
CLAIRE’S CAMERA ZUID-KOREA, 2017 | REGIE
HONG SANG-SOO | MET KIM MIN-HEE, ISABELLE
HUPPERT | 69 MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM |
TE ZIEN VANAF 18 JULI, OOK VIA

picl.nl 

THE DAY AFTER (GEU-HU) ZUID-KOREA, 2017 |
REGIE HONG SANG-SOO | MET KWON HAEH-YO, KIM
MIN-HEE | 92 MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM |
TE ZIEN VANAF 8 AUGUSTUS, OOK VIA

picl.nl 
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Ari Aster volgt Hereditary op met de meer
psychologisch gelaagde horror van Midsommar.
In een Zweedse, psychedelische idylle toont
Aster in detail hoe de rituelen van een mysterieuze
commune dienen als metafoor voor trauma en
verlies. DOOR HUGO EMMERZAEL

MIDSOMMAR

TRAUMATISCHE FL ASHBACKS
TUSSEN DE BLOEMEN
In een relatief korte tijd is Ari Aster uitgegroeid tot
een van de meest prominente nieuwe Amerikaanse
horrorregisseurs. Zijn speelfilmdebuut Hereditary
(2018) werd door velen ontvangen als een van de
engste horrorfilms ooit gemaakt en met opvolger
Midsommar (2019) heeft hij een nog betere - maar
niet per se engere - film gemaakt. Hoewel over de
angstaanjagendheid van Hereditary natuurlijk valt te
twisten, zijn talent voor verontrustende cinema kun
je niet ontkennen. Hereditary is niet alleen eng door
effectieve jump scares, griezelige beelden en andere
klassieke schrikeffecten. Dit psychologisch gelaagde
verhaal doet vooral macaber aan omdat Aster op zo’n
pijnlijke manier de verdorven relaties tussen personen voelbaar maakt.

SADISTISCH PERSPECTIEF

Neem de openingsscène. Die glijdt door de maquette van een Amerikaanse gezinswoning, maar in een
van de slaapkamers van het namaakhuis vliegt de
deur gewoon open en loopt een vader naar binnen
om zijn dochter wakker te maken. Het is alsof we dit
gezin waarnemen vanuit een “alwetend, sadistisch
perspectief”, zei Aster in een interview met filmsite
Indiewire. De mensen lijken zo op “poppen in een
poppenkast”. Het is Aster die vervolgens sinistere
spelletjes met ze mag spelen.
Als deze begin-dertiger iets heeft bijgedragen aan
het horrorgenre, dan is het dit sadistisch perspectief.
Hij past een macabere filmstijl toe waarin de camera
onheilszwanger maar desondanks haast onverschillig
langs muren, over plafonds, door ramen en deuren
glijdt, waardoor het toch allemaal iets koels en afstandelijks krijgt. Zo vangt Aster mensen in hun omgeving. In verstikkende ruimtes begint de alledaagse
interactie te verzuren.

TRAUMA

Dat Aster voor deze stijl niet altijd een krap of griezelig huis nodig heeft bewijst hij met Midsommar.
Daarin trekt een groepje jongeren naar hartje Zweden.
Ruimte te over in de natuur, maar juist zo kom je erachter dat de krappe wanden van de poppenkast ook
in je hoofd kunnen zitten. Voor student Dani (Florence Pugh) leek deze vakantie nog een goede manier
om de spoken in haar hoofd even uit te bannen. En
inderdaad, samen met haar vriendje Christian (Jack
Reynor) en wat van zijn studievrienden wordt ze
warm ontvangen door joviale en ietwat maf geklede
Zweden die tijdens een meerdaags festival de Zonne
wende eren met allerlei rituelen. Die rituelen gaan
over het vieren van het leven, over stilstaan bij de vele
geschenken van Moeder Aarde. Ze doen Dani echter
alleen maar denken aan de dood en aan haar eigen
verlies. Zo beginnen haar trauma’s weer op te spelen
en die nemen steeds concretere en verontrustender
vormen aan.
Alle films van Aster gaan over trauma. Al in zijn
eerste korte film gebruikt hij een schokkende gebeurtenis om de horror gewicht te geven. The Strange
Thing About the Johnsons (2011) gaat over een doorsnee Amerikaans gezin met een pervers geheim. Een
vader betrapt zijn zoon op masturberen. Maar dat is
het probleem niet. Vader komt zelfs terug in de slaapkamer om zijn zoon dat uit te leggen. Dan onthult
Aster wat zeker wel een taboe zal zijn: de zoon trok
zichzelf af over een foto van diezelfde vader. In de
twintig minuten die volgen wordt de seksuele relatie
tussen vader en zoon steeds explicieter, maar nooit
consensueel.

BIZARRE HORROR

Problematische relaties tussen ouder en kind blijven
terugkomen bij Aster. Hereditary begint met de dood
van de moeder van Annie (Toni Collette), waarna
blijkt welke macabere rol de overleden matriarch in

het leven van haar (klein)kinderen heeft gespeeld.
Een extreem bloederig auto-ongeluk stort het al
getraumatiseerde gezin vervolgens in een nog veel
helser scenario. Midsommar begint met de dood van
Dani’s ouders. De recentelijk verweesde student heeft
alleen Christian nog. Net daarvoor zien we hem met
zijn vrienden bespreken dat hij de relatie wil verbreken. Natuurlijk komt precies op dat moment Dani’s
telefoontje met het slechte nieuws. En precies dan
zet Aster weer zijn grimmige poppenkastfilmstijl in:
terwijl Dani huilend op de schoot van Christian ligt,
zweeft de camera over hun hoofden, door een ruit in
een ijzige sneeuwstorm.

WICKER MAN

Die grimmige proloog is nodig om wat volgt te laten
werken. Midsommar voelt als een sinistere verfilming van Alice in Wonderland, gecombineerd met de
folkloristische horror van cultklassieker The Wicker
Man (1973). De visuele stijl van het dorp lijkt dan
weer meer op de mystieke Armeense en Oekraïense
kerkomgevingen uit de films van Sergei Paradja
nov, die Aster aan zijn production designer liet zien
voordat de set gebouwd werd. Door die rijkdom aan
inspiratiebronnen, de weelderige natuur en Asters
uitbundige beeldtaal lijken de visuele en narratieve
mogelijkheden hier haast eindeloos: Midsommar zit
vol inventieve wendingen, onverwachtse conflicten
en onheilspellende visuele details. Wie het einde van
Hereditary heeft gezien weet naar wat voor een bizarre horror Aster neigt. Midsommar brengt Aster op
nieuw terrein en gezien de kwaliteit van deze psychedelische horror gaat het hem daar nog veel beter af.
MIDSOMMAR

VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE

ARI ASTER | MET BILL FLORENCE PUGH, JACK REYNOR,
WILLIAM JACKSON HARPER | 147 MINUTEN |
DISTRIBUTIE DUTCH FILMWORKS | TE ZIEN VANAF 25
JULI 
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KOEN MORTIER
OVER ENGEL

‘JE WILT ZE WAKKER

KOEN MORTIER

Twaalf jaar geleden maakte Koen Mortier zijn debuut met
de opvallende Brusselmans-verfilming Ex drummer, een
uitzinnig portret van punknihilisme dat culmineert in een
orgie van aangekondigd geweld. Nihilisme is er in zijn
derde film nog steeds, maar ook de suggestie van een
uitweg. “Het is vooral een poëtisch werk.”
DOOR SASJA KOETSIER

In Engel keert de Belgische filmmaker Koen Mortier
terug naar wat hij zelf omschrijft als een van de meest
dramatische gebeurtenissen uit de sportgeschiedenis
van zijn land: de dood van wielrenner Frank Vandenbroucke. Na een controversiële carrière gekenmerkt
door doping, drugs en depressie stierf de voormalige
sportbelofte in 2009 op 34-jarige leeftijd een tamelijk
roemloze dood in een goedkope hotelkamer in Senegal, waar hij eerder die nacht dronken en in gezelschap van een prostituee had ingecheckt.
Mortier, een fervent lezer, stuitte op Monoloog van
iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten,
waarin schrijver Dimitri Verhulst de gebeurtenissen
fictionaliseerde (de wielrenner heet hier Thierry) en
ze laat navertellen door de prostituee, die de naam
Fae draagt. “Dat perspectief vond ik interessant”,
vertelt de regisseur op de vierde verdieping van het
industriële pand waar het Brusselse filmproductiebedrijf CZAR huist. “Zij is de enige die in alles wat
erover in de media is verschenen nooit aan het woord
gelaten is. Haar visie op het verhaal is vrij puur, aangezien ze niets van wielrennen weet. Een profvoetballer op dat niveau is overal ter wereld beroemd, maar
bij wielrenners is dat anders.”
Toch vertelt de film vooral zíjn geschiedenis. “Ook al is hij

het onderwerp, het blijft wel haar vertelling. Wat ik
aan die vertelling ook interessant vond, is dat het over

liefde gaat. Het is een waanzinnig liefdesverhaal tussen twee verloren zielen. Een van hen leeft eigenlijk
nog amper, de ander heeft het gewoon heel moeilijk –
maar ze worden verliefd. Hij op het feit dat hij nog
verliefd kan worden, op iemand die hem niet kent. Zij
verwacht vooral goed geld te verdienen, maar op een
bepaald moment keert dat en begint ze gevoelens te
krijgen voor deze man die eigenlijk niet te redden is.
Wanneer hij haar ten huwelijk vraagt denkt zij letterlijk: ‘wat een gek’, maar toch is ze gepakt. U moet weten dat in Senegal heel veel prostituees op zoek gaan
naar een blanke man, met als doel dat die daar blijft en
met hen een gezin sticht. En dat gebeurt ook regelmatig: de figuranten in de dancing zijn allemaal bestaande koppels waarvan de donkere kant, man of vrouw,
prostituee was. Dat geeft een heel ander beeld van
prostitutie dan je gewend bent.”
In hoeverre heeft u het verhaal en de personages uit de no
velle naar uw hand gezet? “Ik ben tijdens het schrijf-

proces naar Senegal gereisd, want ik kende dat land
helemaal niet. Via-via werd ik ingeleid in de wereld
van de prostitutie daar en zo heb ik veel prostituees
ontmoet, gezien hoe ze woonden, wie ze waren. Ik
heb lang gepraat met een meisje van een jaar of 24. Ze
was vrij arrogant, heel slim, heel gevat. Helemaal
geen slachtoffer, zo voelde zij dat zelf ook niet. Ik
dacht: dat is mijn personage. Iemand die boven de si-

tuatie staat.
“Voor Thierry, het mannelijke personage, vond
ik het interessant om te bedenken dat er bij hem een
vorm van jaloezie onder zit. Ooit las ik Le cocu magnifique, een toneelstuk van Fernand Crommelynck over
extreme jaloezie. Die is bij Thierry steeds aanwezig,
ook als hij zich niet zo uit. Ze hebben elkaar nog maar
net ontmoet, hij kent haar niet, maar hij eigent zich
haar toe, hij vraagt haar ten huwelijk alsof het niks is.”
Wilt u daarmee ook commentaar leveren op de Noord-Zuid
verhoudingen? “Omdat de situatie naar liefde getrok-

ken is, is het daar niet in directe zin een commentaar
op. Dat wilde ik ook eigenlijk niet. Ik wilde iemand laten zien die vanuit de westerse wereld op reis gaat en
daar een spiegel voorgehouden krijgt. Die uit zijn beschermde leventje die wereld instapt en beseft: alles
wat ik ben, heb ik mezelf voorgelogen. De plekken
waar hij naartoe gaat, daar komen de meeste toeristen
niet. Maar Thierry stapt er zonder remmingen op af,
hongerig om zich in dat leven in te graven.”

Op één moment spreekt ook de stem van Thierry recht
streeks tot ons. Zijn gelaatstrekken en woorden vloeien
over in die van Fae en zo legt de film een link tussen sport
en prostitutie. Waarom? “Ze voelen een bepaalde link

met elkaar en ik wilde dat op deze manier benadrukken, want ergens is die scheidslijn ook heel dun. Hij
moet zich constant prostitueren voor de media. Uit
enthousiasme voor de sport heeft hij deze loopbaan
gekozen, maar je kiest niet voor alles daaromheen. Hij
weet ook dat hij een verkoopartikel is. Een goed wielrenner is een product. Het gaat niet alleen om hem,
maar om de fiets waar hij mee rijdt, de ploeg, de sponsor. Een voetbalclub heeft een eigen naam, een wielerploeg draagt de naam van de sponsor.”

In de verfilming van Ex drummer vertaalde u het tegen
draadse karakter van Brusselmans’ roman onder meer in
achterstevoren en ondersteboven afgespeelde scènes.
Speelde de stijl van Verhulst ook een rol in de vormgeving
van Engel? “Het is vooral een poëtisch werk. De novel-

le, maar ook de film. De poëzie van Dimitri heb ik proberen te behouden in de dialoog. Soms klinkt dat wat
gekunsteld, maar een mens heeft altijd meer te zeggen
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dan je denkt. Ik vond het belangrijk dat het niet plat
werd, dat de woorden een romantisch geheel vormen
met wat je ziet. Verder wilde ik een film maken waarin
maar weinig tijd verstrijkt tussen het begin en het einde van het verhaal, een eenheid van tijd onderbroken
door nachtmerries, gedachten en angstgevoelens, die
vooruitwijzen naar de dood.”
Dat onheil voel je ook in de dreigende soundtrack en in de
beweeglijke, onrustige cameravoering. “Dat was het

doel, om via muziek en beeld het ongemak van de situatie op te roepen. Dat je als kijker wordt meegetrokken, getuige wordt van iets wat je zou willen onderbreken. Het noodlot wordt continu aangekondigd. Je wilt ze ergens wakker schudden, maar dat
kan niet. De sfeer van de film was voor mij even be-

langrijk als het scenario. Soulsavers heb ik benaderd
nadat ik hun instrumentale album Kubrick hoorde.
En ik wilde voor deze film per se samenwerken met
Nicolas Karakatsanis, met wie ik al verschillende
commercials had gemaakt. We schoten op film, omdat ik heftige kleuren wilde, sterke contrasten, licht
en donker. Ik wilde het gevoel geven van een brandend Senegal. Het wordt steeds warmer en steeds
chaotischer, totdat ze samen in die hotelkamer zitten
– en dan zitten ze in de hel. Om dat echt te laten voelen hebben we alle muren rood geschilderd.”
In uw eerdere twee films werkte u met bekende Vlaamse
acteurs. Hoe kwam de cast van deze Franstalige film tot
stand? “Ik doe niet aan castings; als ik met een

acteur een redelijk goed gesprek heb, dan is het vaak

oké. Voor de mannelijke hoofdrol zocht ik iemand met
een wat wisselvallig temperament en een soort van
verlegenheid. Vincent Rottiers had ik eigenlijk
in gedachten voor de rol van de broer, maar hij bleek
precies dat kwetsbare te hebben dat ik zocht voor de
hoofdrol. Bij Fatou N’Diaye zag ik direct de intelligentie en het sarcasme die pasten bij het personage
van Fae.
“De hotelreceptionist wordt gespeeld door Kilifeu,
een Senegalese rapartiest die een van de oprichters
was van de protestbeweging tegen de vorige president, toen die met een grondwetswijziging zijn regeringstermijn wilde verlengen. Ik vind het belangrijk
dat zo iemand ook in de film zit. Dat hij in de film tekeer mocht gaan tegen een blanke toerist vond hij ook
heel leuk.” 

CHUDDEN, MAAR DAT K AN NIET’

ENGEL

Koortsdroom
over
zelfexploitatie
Engel, over een amour fou tussen een Belgi
sche profwielrenner en een Senegalese prostituee, is een impressionistische koorts
droom over zelfexploitatie. De gedurfde
beeldtaalproef draait om wat magere per
sonages, gebaseerd op een novelle van
Dimitri Verhulst.
In 2009 was de ongewone dood van de populaire, 34-jarige Belgische profwielrenner
Frank Vandenbroucke wereldnieuws. Zijn levenloze lichaam werd aangetroffen in een Se-

negalees afwerkmotelletje, waar hij de avond
tevoren met een lokale prostituee was beland.
Na een succesvolle start van zijn carrière leed
Vandenbroucke jarenlang onder de druk van
de hoge verwachtingen die hem als eeuwige
favoriet aankleefden. Met depressies, drankgebruik en zelfmoordpogingen tot gevolg.
Schrijver Dimitri Verhulst (De helaasheid
der dingen) nam de tragische gebeurtenis
twee jaar later als vertrekpunt voor zijn novelle Monoloog van iemand die het gewoon
werd om tegen zichzelf te praten. In dit fictieve verhaal bood hij weerwerk aan de westerse sportheldencultus door het perspectief
van de Senegalese prostituee te kiezen: een
zelfbewuste vrouw die overleeft in een land
waar de gemiddelde levensverwachting 52
jaar is. De wielrenner werd een tragische figuur wiens kots zij opruimt.
De Belgische filmmaker Koen Mortier (Ex
drummer, 2007; 22 mei, 2010) baseert nu
weer zijn eigen filmische interpretatie op de
fictie van Verhulst in de nadrukkelijk
niet-biografische speelfilm Engel (Un ange).

Hij laat daarin de levenslijnen van wielrenner Thierry Brasfort (Vincent Rottiers) en
prostituee Fae (Fatou N’Diaye) samenkomen
in een lange, door drank en drugs aangedreven nacht in het uitgaansleven van Dakar.
Het is liefde op het eerste gezicht. Zelfbedrog
of niet, bij gebrek aan overtuigingskracht is
die bewering problematisch. Interessanter is
het hoe Mortier in een sleutelscène de gezichten van Thierry en Fae in elkaar laat
overvloeien omdat beiden leven van zelfexploitatie. Door die link te leggen reflecteert Engel op de verhoudingen tussen
lichaam en geest, man en vrouw, Europa en
Afrika, vraag en aanbod.
Voor de realisatie van zijn impressionistische koortsdroom liet Mortier zich bijstaan
door Rundskop-cameraman Nicolas Karakatsanis en veelgevraagd editor Nico Leunen. Dat resulteert in een gedurfde beeldtaalproef met subjectief cameragebruik
(hand-held, onderwatershots, kantelend
beeld, ellipsen) in verzadigde kleuren
(bloedrood, hardblauw) en opvallende mon-

tagekeuzes. De werdegang van het tweetal is
doorspekt met flashbacks, surrealistische
droomsequenties en vooruitwijzingen die
steeds meer door elkaar beginnen te lopen,
met claustrofobisch effect. Op de stress oproepende geluidstrack klinkt ventilatorgezoem, straatlawaai en vliegtuiggeraas. Soms
zijn er zelfs binnen een shot vervreemdende
schnitts aangebracht: wanneer Thierry ontwaakt en opstaat na een dutje verandert de
kampioenstrui uit zijn droom achter een
beddenspijl langs haast ongemerkt weer in
zijn gewone kleding. De wat mager ontwikkelde personages worden jammer genoeg
aangedikt met overdreven sturende, sinistere strijkers en protserig aandoende voice-overs: “Je bent geen hoer. Je bent mijn
miraculeuze liefde.”
KARIN WOLFS

ENGEL

(UN ANGE) BELGIË/NEDERLAND/SENEGAL,

2018 | REGIE KOEN MORTIER | MET VINCENT ROTTIERS,
FATOU N’DIAYE | 105 MINUTEN | DISTRIBUTIE PARADISO
| TE ZIEN VANAF 8 AUGUSTUS 
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PABLO TRAPERO OVER LA QUIETUD

PABLO TRAPERO

Via een intrigerend familiedrama rond twee zussen
vertelt Pablo Trapero in La quietud onder het
oppervlak hoe in hedendaags Argentinië het
gewelddadige verleden van het land telkens weer
de kop op blijft steken. “Er zijn geen flashbacks,
maar het verleden speelt in elke scène en elke
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

dialoog een rol.”

‘ HOE ZWAAR HET VERLEDEN
OP DE FAMILIE DRUK T’
In Cannes viel het hem voor het eerst op, vertelt de
Argentijnse regisseur Pablo Trapero. In 2011, om precies te zijn. Zijn echtgenote, actrice Martina Gusman,
zat op het festival in de jury. In de competitie draaide
The Artist van Michel Hazanavicius, met Bérénice
Bejo (de echtgenote van de regisseur) in een hoofdrol.
Verdomd, zag Trapero: Bejo lijkt sprekend op Martina. Tijdens het festival leerden de actrices elkaar
kennen en op een gegeven moment stelde Trapero
half-serieus voor een film te maken waarin zij zussen
zouden spelen.
Dat idee bleef leven nadat de twee stellen inniger
bevriend raakten. “We voelden direct een verwantschap”, vertelt Trapero. “Hoewel we op verschillende
continenten wonen, hebben Martina en ik in feite hetzelfde leven als Bérénice en Michel. Onze kinderen zijn
zo’n beetje even oud, ons werk is hetzelfde, onze relaties zitten op een vergelijkbare manier in elkaar. Dus ik
schreef La quietud expliciet voor deze twee actrices.”
De film, Trapero’s negende, draait grotendeels om
de even innige als getroebleerde relatie tussen zussen
Eugenia (Bejo) en Mia (Gusman). Trapero zet de gelijkenis tussen de actrices in de film nog wat extra aan. “Dat
is het spel”, lacht hij. “In sommige shots wil ik dat je
niet helemaal zeker weet naar wie je kijkt.”

RANCH

Ook de levensloop van de twee zussen lijkt voor een
klein deel geïnspireerd op de actrices: zo vertrok Eugenia voor haar studie naar Parijs, zoals ook de in
Buenos Aires geboren Bejo in Frankrijk opgroeide – zij
het al vanaf haar derde. Eugenia’s vertrek veroorzaakte
een breuk tussen de zussen die voorheen onafscheide-

lijk waren, iets wat zich moet herstellen als Eugenia
terugkeert naar de familieranch omdat hun vader ziek
is. Het is de eerste van vele trauma’s uit het verleden
die in La quietud (‘het zwijgen’) de kop opsteken.
De film speelt zich grotendeels af op die afgelegen
ranch, in het achterland van Buenos Aires. Daar spelen de kleine drama’s en seksuele intriges zich af onder slechts een handvol spelers: de twee zussen, hun
ouders, en hun (voormalige) geliefden. “Op die ranch
zitten ze met zijn allen geïsoleerd, ver van de rest van
de wereld”, zegt Trapero. “Het enige contact dat ze
hebben is met elkaar – zelfs voor hun relaties komen
ze niet buiten die omgeving.”
Trapero filmt hun gesprekken en ruzies vaak in
lang aangehouden shots, waarin de camera de acteurs
door het hele huis en over het bijbehorende landgoed
volgt. De uitgestrekte villa waar La quietud werd opgenomen, is dan ook bepalend voor de sfeer van de
film. Trapero vond deze locatie pas enkele maanden
voor de opnames begonnen. “Het was precies het
huis dat we nodig hadden. Het is bijna voloptueus
– je voelt er de macht van deze familie aan af, maar
ook hoe zwaar het verleden op ze drukt. De meeste
meubels en decorstukken die je ziet, waren er al – dit
is hun inrichting, allemaal erfstukken. Het grootste
gevecht was om toestemming van de eigenaren te
krijgen. Ze zijn steenrijk, dus ze zaten niet echt op ons
te wachten.”

SPIEGELBEELDEN

De innigheid van de verbintenis tussen Mia en Eugenia wordt gesymboliseerd door een tatoeage van twee
om elkaar cirkelende vissen die beide zussen op hun

arm hebben staan. Op een vergelijkbare manier is ook
La quietud intiem verwant aan Trapero’s voorgaande,
het internationaal gelauwerde El clan (2015).
“Het zijn heel verschillende films, maar ergens zijn
ze complementair, een soort spiegelbeelden”, stelt
Trapero. “El clan draait om twee broers en toont een
zeer patriarchale wereld. Het uitgangspunt voor La
quietud waren juist twee zussen en een matriarch een wereld van vrouwen.”
Met die vergelijking komt ook de politieke dimensie van La quietud scherper voor het voetlicht. In El
clan was die bepalend voor het waargebeurde verhaal,
dat draait om een familie van kidnappers die in de
jaren tachtig misbruik maken van het machtsvacuüm
na het einde van de dictatuur. In La quietud schuilt de
politiek lange tijd meer onder het oppervlak, tot aan
de explosieve finale.
“Het draait vanaf het begin om hoe gewelddadig
het verleden zich kan laten gelden in het heden, maar
pas aan het eind krijgt dat ook een politieke betekenis.
Dat was ook de grote uitdaging bij het schrijven: het
speelt in het heden, er zijn geen flashbacks of andere
ingrepen, maar het verleden speelt in elke scène en
elke dialoog een rol. Niet alleen het verleden van de
relaties en affaires van de personages, maar ook het
politieke verleden van Argentinië.”
LA QUIETUD

ARGENTINIË, 2018 | REGIE PABLO

TRAPERO | 117 MINUTEN | MET MARTINA GUSMAN,
BÉRÉNICE BEJO, GRACIELA BORGES, ISIDORO
TOLCACHIR, ALEJANDRO VIOLA | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 22 AUGUSTUS | ZIE
DE RECENSIE OP
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ADRIAN PANEK OVER WILKOLAK

‘DE BESCHAVING KON O
NEIGINGEN NIE

ADRIAN PANEK

In Wilkolak onderzoekt de Poolse
regisseur Adrian Panek de
trauma’s en lessen van de nazi
concentratiekampen met behulp
van het horrorgenre. “Voor
Europa is de Tweede Wereld
oorlog year zero. Sindsdien zijn
wij de grootste monsters.”
DOOR GUUS SCHULTING

“Het is een urban legend, en niet meteen de inspiratie
voor de film, hoor.” De Poolse regisseur en scenarist
Adrian Panek (1975) heeft het over een vermeende
groep kamphonden die aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog de Poolse wouden terroriseerde. Niet
waar, dus. Net zomin als de weerwolf die eind jaren
veertig de verlaten kampterreinen als uitvalsbasis zou
gebruiken. “Dat soort verhalen konden in de chaos
van net na de oorlog ontstaan. Waarschijnlijk gaven ze
mensen ook houvast en waren het manieren om met
die verschrikkelijke tijd ervoor in het reine te komen. Ik
ken ze, maar ze vormden niet de basis voor mijn film.”
De inspiratie kwam wél van genrefilms, vertelt de
Pool tijdens het Imagine Film Festival in Amsterdam,
waar Wilkolak eind april al haar Nederlandse première
beleefde. “Het viel me op dat we in Europa geen monsters meer kennen, of in ieder geval niet zoals in Amerika. Daar is alles larger than life, dus ook de monsters,
maar in Europa lukt het niet om mensen bang te maken met dat soort verhalen. Dat ligt volgens mij aan
de Tweede Wereldoorlog, sindsdien weten we immers
dat wijzelf de grootste monsters zijn. Willen we onze
angsten onder ogen komen dan moeten we die periode constant via verhalen bevragen.”

KAMPBIOLOGIE

Wilkolak (‘weerwolf’) is een rauw horrordrama over
een groep van acht kinderen dat het naziconcentratiekamp Gross-Rosen overleeft en direct na de
bevrijding onderdak vindt in een verlaten landhuis.
Daar leren ze langzaamaan wat het betekent om mens
te zijn, al worden ze onderwijl belaagd door soldaten

(zowel Duitse als Russische) en een roedel afgerichte
kamphonden die hun geprogrammeerde vijandigheid
niet van zich af kunnen schudden.
Panek leent elementen van sprookjes, het horrorgenre en coming-of-agefilms, maar dankzij zijn
thematisch rijke scenario komt dat nergens geforceerd over. Dat de film daardoor zowel een spannende
overlevingsfilm is als een meditatie op de beestachtigheid van de menselijke natuur, is volgens Panek
niet vreemd. “Wat er tijdens het naziregime gebeurde, heeft ons doen beseffen dat de goddelijke natuur
die we onszelf voorspiegelden, niet bleek te kloppen.
De beschaving waar we zo trots op waren kon onze
beestachtige neigingen niet overwinnen. Kijk maar
naar de concentratiekampen: beestachtig wreed en
ontstaan in een collectieve sfeer. Het is gepland, uitgevoerd op grote schaal. De vermeende menselijke
beschaving heeft dat niet kunnen voorkomen.”
Volgens Panek is het een les die alleen via het perspectief van een kind duidelijk kan worden gemaakt.
“Ik heb veel over concentratiekampen gelezen. Een
Poolse psychiater die als eerste kampoverlevenden
heeft geïnterviewd, ontdekte bijvoorbeeld dat vrouwen niet langer menstrueerden en dat geslachtsdelen
geen seksuele functie meer hadden. Het kampleven
veranderde dus letterlijk hun biologie. De kinderen
uit de film kennen niets anders dan die kampbiologie.
Wanneer ze vervolgens voor het eerst leren wat het
is om mens te zijn, gebeurt dat meteen in termen van
horror en dierlijkheid. De seksuele drive bijvoorbeeld,
die ze daarvoor biologisch gezien niet kenden, overvalt ze nu in alle heftigheid. Daar zit een element van
body horror in, maar je kan het ook metaforisch lezen:
voor Europa is de Tweede Wereldoorlog year zero.
Sindsdien zijn wij de grootste monsters.”

ONZE DIERLIJKHEID

Adrian Panek debuteerde in 2011 met het historische
drama Daas, over de Pools-Joodse Jacob Frank die
in de achttiende eeuw claimde een messias te zijn.
Daarna werkte hij aan verschillende Poolse televisieprojecten waaronder de misdaadserie Komisja
Morderstw. Ondanks zijn jeugdliefde voor horrorfilms als Alien (Ridley Scott, 1979) en The Shining
(Stanley Kubrick, 1980), groeide hij op in een filmcultuur die zich voornamelijk op auteurscinema
richtte. Een genrefilm als Wilkolak is voor Poolse
begrippen dan ook nog steeds een unicum. “Toen ik
het scenario aan een oud-docent van de Filmacademie liet lezen, wilde hij vooral weten waarom ik
zoiets zou willen doen. Die honden en kinderen, dat
is toch vooral heel zielig?”
Toch lijkt er wereldwijd iets te veranderen. Auteurs
en genre vinden elkaar steeds vaker. Kijk maar naar
de afgelopen editie van het filmfestival van Cannes,
waar Jim Jarmusch zijn The Dead Don’t Die (zie pagina

46) door zombies liet bevolken en Kleber Mendonça
Filho Bacurau als een sadistisch jachtspel opzette.
Panek voelt zich verwant aan deze beweging, met dit
verschil: waar veel collega-regisseurs genre gebruiken om sociologische inzichten te verduidelijken of
politieke statements te maken, heeft Panek een wat
hij noemt ‘antropologische interesse’ wanneer hij het
horrorgenre gebruikt. “Wilkolak gaat voor mij over de
menselijke natuur, wat het betekent mens te zijn.”
De lessen van de nazikampen en voortschrijdend
inzicht over onze dierlijkheid zijn volgens Panek
ijkpunten voor ons denken over de menselijke natuur. “We weten inmiddels nog meer over de manier
waarop we dieren zijn. We begrijpen hoe ons lichaam
functioneert, dat ons DNA overeenkomt met chimpansees. In ons denken over de menselijke identiteit
is het dierlijke nog meer opgenomen dan aan het

‘We weten inmid
dels nog meer
over de manier
waarop we dieren
zijn. We begrijpen
hoe ons lichaam
functioneert, dat
ons DNA overeen
komt met chim
pansees. De vraag
naar het verschil
tussen mens en
dier is daarom
relevanter dan
ooit. Wat is dat
verschil eigenlijk,
als we zelfs op
DNA-niveau gelijk
zijn?’
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NZE BEESTACHTIGE
ET OVERWINNEN’
begin van de twintigste eeuw, of 1945. De vraag naar
het verschil tussen mens en dier is daarom relevanter
dan ooit. Wat is dat verschil eigenlijk, als we zelfs op
DNA-niveau gelijk zijn? Die vragen moeten we volgens mij blijven stellen.”

TOREN VAN BABEL

Dat Panek voor Poolse begrippen aan het pionieren
was, leverde achter de schermen soms ook komische
taferelen op. Zoals op de set, waar kinderen, herdershonden en Hongaarse trainers de regisseur soms het
hoofd dol maakten. “Het leek wel de toren van Babel.
Stel je schreeuwende kinderen voor, blaffende honden, en dan hun trainers die naast de camera in het
Hongaars die beesten aanmoedigden. Ik moet toegeven
dat het af en toe om gek van te worden was, al heb ik
er achteraf ook om kunnen lachen, hoor.”

Ook in de montagekamer was er een moment van
wanhoop, op de eerste dag met editor Jaroslaw Kaminski. “Jaroslaw is een van de meest gerespecteerde
editors in Polen. Toen hij met Wilkolak begon was hij
net klaar met Cold War, die nota bene voor een Oscar
werd genomineerd. Een grootheid dus, maar toen we
met een actiescène wilden beginnen, keken we elkaar
ineens verschrikt aan: hoe moet dat eigenlijk, een
jump scare in elkaar zetten? Allebei hadden we geen
idee. Uiteindelijk hebben we verschillende horrorfilms
bestudeerd om na te gaan waar je op moet letten, welk
tempo, welk ritme. Dankzij die zoektocht weten we
inmiddels dat Kubrick er in The Shining een meester in
is. Kijk nog maar eens hoe hij dat doet.”

PARANOIA

Op het eind van ons interview wordt Panek plotseling

gebeld: het is de producent van zijn volgende film,
een groots opgezet retro-seventies drama over scifiauteur Philip K. Dick. “Dick had paranoïde wanen
over de Poolse schrijver Stanislaw Lem”, legt Panek na
het telefoontje uit. “Niemand kon volgens hem zoveel
goede boeken schrijven in zo’n korte tijd. Dat moest
wel een complot zijn. Dick was ervan overtuigd dat
het communistische regime verschillende schrijvers
onder de naam Lem liet publiceren om de Amerikanen te kakken te zetten. Hij ondernam allerlei acties
om die misstand aan de kaak te stellen: hij belde de
CIA, eiste dat Lem uit de Science Fiction & Fantasy
Writers of America-gilde werd gezet. De film zal in
Dicks paranoïde geest duiken. We zijn alleen nog op
zoek naar een partner in Amerika. Maar dat moet volgens mij lukken, want het verhaal is te bizar om niet
verteld te worden.” 

WILKOLAK

De mens als weerwolf
Wilkolak is Pools voor weerwolf, maar dat
woord moeten we niet letterlijk nemen in
deze post-Holocaust allegorie van horror en
psychodrama. De gevaarlijkste weerwolf
blijkt weer eens de mens.
Mag je genre-elementen mengen met
gruwelijke post-Holocaust-ellende? De
Poolse regisseur Adrian Panek vindt van wel.
Met zijn film Wilkolak laat hij zien dat mensen beesten kunnen zijn. Niet per se een
nieuw inzicht, maar dat is geen kritiek, want
hoeveel films slaan de kijker uit zijn stoel met
nieuwe inzichten? Van belang is dat Panek
geen realistische film over de Holocaust
wilde maken, maar een allegorische vertelling in een horrorsetting over het kwaad (de
weerwolf) in de mens. Bij zo’n benadering
ligt exploitatie – lekker gratuit griezelen bij
gruwelijkheden – als immense valkuil op de
loer. Meteen maar het goede nieuws: Panek
is met Wilkolak niet in die valkuil gedonderd.
De openingsscènes van Wilkolak spelen
zich begin 1945 af in het in Duits-Silezië gelegen concentratiekamp Gross-Rosen. Omdat de Russen oprukken, vermoordt de SS
nog snel zoveel mogelijk gevangenen. Een
groepje van acht in een barak verstopte kinderen en jongeren, in leeftijd variërend van
zes tot twintig, overleeft de slachtpartij en
vlucht in de chaos een bos in waar ze zich terugtrekken in een oude vervallen villa. Ze
blijken er allerminst veilig, want er zwerven
onberekenbare losgeslagen Duitse en Russische soldaten rond. Minstens even gevaarlijk
zijn de op gevangenen afgerichte Duitse herdershonden, die de SS bij de geallieerde bevrijding van het kamp heeft losgelaten en die
nu hongerig door het bos jagen. De film ver-

hult niet hoe een aanval van deze bijtgrage
moordmachines op een mens eruitziet. Belaagd door de honden zitten de getraumatiseerde kinderen en jongeren zonder voedsel,
water en elektriciteit opgesloten in de in vale
kleuren gefilmde villa. Maar het kwaad komt
niet alleen van buiten, maar ook van binnenuit, want deze kinderen en jongeren missen
door hun gruwelijke kampverleden elk moreel besef. De twee oudsten, een twintigjarige vrouw en een iets jongere knul, beseffen
als enigen dat egoïsme en eigenbelang de
groep naar de ondergang zullen voeren. Solidariteit is de enige kans op overleving. Een in
zichzelf teruggetrokken jonge nerd, natuurlijk draagt hij een brilletje, heeft dat besef
niet en dreigt uit een jaloerse vage verliefdheid gruweldaden te plegen.
Als Wilkolak, dat mede geproduceerd is
door het Nederlandse House of Netherhorror,
een realistisch post-Holocaustdrama was,
hadden we het einde kunnen raden, maar
realisme was niet Paneks doel. Zijn film is
een horrorsprookje, met als boodschap dat
het beest, het kwaad, in de mens kan worden
verslagen. In elk geval door kinderen, aan
wier wilskracht, overlevingsdrang, solidariteit en vergevingsgezindheid Wilkolak
een hommage brengt. Als kinderen de toekomst hebben, ziet deze er florissant uit als
zij zich gedragen zoals in Wilkolak.
JOS VAN DER BURG

WILKOLAK

POLEN/NEDERLAND/DUITSLAND, 2018 |

REGIE ADRIAN PANEK | MET KAMIL POLNISIAK, SONIA
MIETIELICA | 88 MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM
| TE ZIEN VANAF 22 AUGUSTUS, OOK VIA

picl.nl



Eye Filmmuseum

Films, talks, events
10 juli t/m 28 aug 2019
Vier digitaal gerestaureerde hoogtepunten uit het
programma zijn ook te zien in de landelijke bioscopen:
Les valseuses, La céremonie, La dentellière en
La pianiste.
©Peter Lindbergh
(Courtesy Peter Lindbergh, Paris)
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MIJN BIJZONDER RARE WEEK
MET TESS

VATERSUCHE

OP TERSCHELLING
Dat Steven Wouterlood na het lezen van Anna Woltz’
bekroonde jeugdboek Mijn bijzonder rare week met
Tess direct wist dat dit zijn eerste bioscoopfilm moest
worden, is niet zo gek. In de eerste plaats deed het
hem denken aan zijn eigen jeugd en aan zomervakanties op een Waddeneiland. En in zijn eerdere korte
films (Los, Alles mag, Koningsdag) en de samen met
Margien Rogaar geregisseerde serie Alleen op de wereld ging het ook om kinderen die moeten uitvinden
hoe het leven in elkaar steekt.
Mijn bijzonder rare week met Tess, met de bescheiden maar slimme tienjarige Sam en de iets oudere, eigenwijze Tess, is ook zo’n levensverkenning. Zoals wel
vaker in dit genre jeugdfilms komen zware thema’s
aan bod, maar gelukkig zijn de clichés rond echtscheiding of sterfgevallen hier aan de kant geschoven.
In plaats daarvan gevoel voor humor en speelse vondsten met een licht excentriek tintje, die passen bij de
belevingswereld van kinderen met fantasie.
Sam heeft zojuist het fenomeen sterfelijkheid ontdekt en verveelt nu iedereen met nieuwsgierige kindervragen: “Zou de laatste dinosaurus op aarde geweten hebben dat hij de laatste was?” Als buitenbeentje
in het gezin is hij gewend zijn eigen gang te gaan. Zo
heeft hij bedacht dat als zijn ouders en grote broer
gestorven zijn, hij als jongste alleen overblijft. Om
zich daarop voor te bereiden houdt hij op het zomerse
strand van Terschelling oefeningen in alleen zijn.
Dat lastig vol te houden nadat hij Tess ontmoet,
een meisje dat geleerd heeft nooit ‘sorry’ te zeggen.
Deze parmantige dochter van de feministische doktersassistente is min of meer Sams tegenpool, maar
dat staat een onverwachte vriendschap niet in de
weg. Ook zij heeft iets wat haar bezighoudt. Namelijk
wie haar vader is, iets waar haar moeder heel geheimzinnig over doet. “Je hebt helemaal geen vader nodig”,
beweert die. Maar Tess heeft iets ontdekt en smeedt
een plan. Hulp van Sam kan ze goed gebruiken.

REDDINGSACTIE

Zo raken ze verwikkeld in perikelen waar de volwassenen om hen heen geen weet van hebben – een
mooie traditie in het jeugdgenre. De kinderlijke verwondering serieus genomen. Hier bovendien gedragen door twee innemende jonge acteurs die ons open
en met een zelfverzekerde onschuld tegemoet treden.
Sonny Coops van Utteren (Sam) en Josephine Arendsen (Tess) hebben allebei al de nodige theaterervaring.
Dit zijn hun eerste echte filmrollen.

Sam en Tess hebben één week om
uit te vinden wat belangrijk is in
het leven. Ze trekken hun eigen
plan, wat niet altijd eenvoudig is.
Twee jonge acteurs stelen de
show in deze al veelgeprezen
DOOR LEO BANKERSEN
jeugdfilm.			

De charme van dit avontuur schuilt vooral in de
laconieke manier waarop Sam en Tess hun gang gaan.
De verfilming zelf is betrekkelijk conventioneel. Bijvoorbeeld door de uitvoerige voice-over van Sam, wat
een beetje een luie manier is om zijn beleving duidelijk te maken. Vaak worden sfeer en emoties stevig
onderstreept door muziek, voor alle zekerheid als het
ware. Dat de gelukkige ontknoping betrekkelijk voorspelbaar is lijkt me overigens voor een jeugdfilm geen
probleem.
Daartegenover staat dat een en ander prettig vrij
van sentimentaliteit is, zonder de soms heftige twijfels en emoties uit de weg te gaan. Verliefdheid doemt
nog even op, maar blijft een onbelangrijk zijlijntje,
wat gezien de leeftijd wel realistisch is. Belangrijker
is te laten zien hoe lastig het kan zijn om lucht aan
je echte gevoelens te geven. Mooi is in dit verband
de ontmoeting met een bejaarde strandjutter (Hans
Dagelet). Na een spannende reddingsactie spreekt die
eenvoudige maar wijze woorden. Als ondernemend
kind kom je een heel eind, maar soms is het goed als je
een ouder iemand in vertrouwen kan nemen.

VARIETY TOP 10

De levensles waar het allemaal op uitdraait is eigenlijk
heel realistisch en vanzelfsprekend: je moet er in het
leven voor elkaar zijn. Samengevat in één ontroerend
en bevrijdend zinnetje aan het slot. Dat alles tegen de
achtergrond van het fraai gefotografeerde Terschellingse duinlandschap, dat deze zoektocht een tijdloos
karakter geeft.
Dat Mijn bijzonder rare week met Tess met zijn twee
fantasierijke jonge hoofdrolspelers, de lichtvoetige en
toch serieuze verwikkelingen en de even vanzelfsprekende als ontroerende conclusie de kijker weet te raken is inmiddels al gebleken. De film ging in première
in de jeugdsectie van het filmfestival van Berlijn waar
hij een special mention kreeg. Meer prijzen op andere
festivals volgden. Het vakblad Variety plaatste Steven
Wouterlood eerder dit jaar op een lijstje van tien Europese talenten die in 2019 vast en zeker internationaal gaan doorbreken. We duimen.
MIJN BIJZONDER RARE WEEK MET TESS
NEDERLAND/DUITSLAND, 2019 | REGIE STEVEN
WOUTERLOOD | MET SONNY COOPS VAN UTTEREN,
JOSEPHINE ARENDSEN, JENNIFER HOFFMAN, TJEBBO
GERRITSMA | 82 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
FILM | TE ZIEN VANAF 3 JULI 
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THE LITTLE COMRADE

Kin omhoog

Vanuit de blik van een zesjarig meisje ver
haalt het indrukwekkende, verzorgde The
Little Comrade over een gezin in het Estland
van de jaren vijftig, toen het stalinisme zijn
greep op het land verstevigde.

THE DEAD DON’T DIE

THE DEAD DON’T DIE

Hersenen, wifi
en chardonnay
Met Bill Murray, Tilda Swinton en Adam Dri
ver in hoofdrollen lijkt The Dead Don’t Die op
een hitcompilatie van Jim Jarmusch, maar
de film schiet tekort door een zombieplot
die uitdooft als een nachtkaars.
Het zijn vooral de memorabele oneliners en
geestige visuele humor die maken dat The
Dead Don’t Die nog wel aan te raden is. We
hebben het hier immers over Jim Jarmusch,
en de regisseur van Stranger Than Paradise,
Dead Man en Paterson gaat met deze zombiefilm voornamelijk voor de lachspier. Toch
voelt het alsof de aandacht van de original
hipster hier en daar wat verslapt. Met Only
Lovers Left Alive (2013) maakte hij nog een
sensuele vampierenfilm over verfijnde ennui. Misschien komt het door de mythologische verschillen tussen vampiers (elegant,
mysterieus, geleerd) en zombies (bruut, banaal, hersendood), maar The Dead Don’t Die
voelt als het wat lompe, jongere broertje van
die film.
Toch blijkt de zombie nog altijd een nuttige metafoor voor filmmakers: tijdens het
filmfestival van Cannes staken ze dit jaar
herhaaldelijk de ondode kop op. Maar Jarmusch wist er met zijn festivalopener eigenlijk het minst mee te zeggen. Zijn zombies
verbeelden Amerika’s morele faillissement.
De herseneters klauwen zich uit de grond
nadat fracking naar aardgas de wereld op zijn
kop zet en het totaal niet enge horrorscenario – dat is best verfrissend – speelt zich na-

KORT
DUCK DUCK
Christopher Jenkins | De originele Noorse titel
van deze kinderanimatie, Gåspappan, is een
woordspeling die zowel naar het woord ‘gans’ als
naar een uitdrukking als ‘naar je vaartje gaan’
verwijst. Voor de internationale release werd dat
Duck Duck Goose, de Engelse naam van het kinderspel zakdoekje leggen. Voor Nederland was
dat allebei blijkbaar te ingewikkeld, voor dit verhaal van een jonge gans die twee geblesseerde
eendjes op sleeptouw moet nemen wanneer ze
alle drie de vlucht naar het zuiden missen.
TE ZIEN VANAF 3 JULI 

tuurlijk af in zo’n typisch Amerikaanse boerengemeenschap met diners, motels en
racistische ranchers. Dit is Trumpland, dus
dan moet het wel relevant zijn, toch?
Als zombiefilm schiet The Dead Don’t Die
tekort. De interessantste toevoeging die Jarmusch aan het genre doet, is dat zijn ondoden eigenlijk doodgewone mensen zijn. Ze
gaan niet alleen op zoek naar hersenen en
mensenvlees (braiiiinnnsss), maar ook naar
internetverbinding (wiiiifiiiiiii) en witte wijn
(chardonnayyyyy).
Als liefdesbrief aan horrorfilms werkt de
film al een stuk beter. Jarmusch spit door de
filmgeschiedenis, voorziet zijn film van verwijzingen naar talloze klassiekers en legt
lijntjes naar zijn eigen eerdere werk. Gezien
de bizar uitgebreide sterrencast hebben we
hier te maken met een soort best of van Jim
Jarmusch: alumni als Bill Murray (Broken
Flowers), Adam Driver (Paterson), Tilda
Swinton (Only Lovers Left Alive) en Tom
Waits (Down by Law) hebben grote rollen en
er zijn bijrollen voor RZA (Ghost Dog: The
Way of the Samurai), Iggy Pop (Dead Man) en
nieuwkomer Selena Gomez, die met ironische en zelfbewuste humor naadloos aansluit in dit hipsteruniversum.
Waarom voelt deze hitjescompilatie dan
toch als een van Jarmusch’ mindere? Het
komt vooral door het lome horrorscenario
dat juist in de actievolle finale keihard inkakt. Misschien zitten er gewoon te veel
zombies in deze antizombiefilm. Want ja,The
Dead Don’t Die, maar ze komen ook niet bepaald tot leven in Jarmusch’ nieuwste.

Kin omhoog en zet een stralend gezicht op.
Dat krijgt de zesjarige Leelo altijd opgedragen als het even tegenzit. Ze kan wel wat optimisme gebruiken als haar moeder, een vrijgevochten schoolhoofd in het Estland van de
jaren vijftig, wordt opgepakt door Stalins
NKVD, het Volkscommissariaat voor Binnenlandse Zaken. Als Leelo nu maar braaf is
dan komt ze snel weer terug, zegt haar moeder bij het afscheid. Geen wonder dat Leelo
wanneer het allemaal wel heel erg lang
duurt, denkt dat het haar schuld is dat haar
moeder nog steeds niet terug is.
Leelo’s open geest wordt ondertussen
makkelijk beïnvloed door de propagandaliedjes op de radio en ze droomt ervan om
een ‘kleine kameraad’ te worden bij de jonge
Sovjet-pioniers, zonder te beseffen wat dat
precies inhoudt. Haar anti-Sovjet-familie
wil haar wanhopig beschermen tegen de
harde realiteit, maar komt erachter dat haar
eerlijke inborst, vooral in de buurt van Stalin-gezinden, gevaarlijk kan zijn.
Het indrukwekkende, verzorgde debuut
The Little Comrade (Seltsimees laps) van
Moonika Siimets heeft een onberispelijk
scenario dat is gebaseerd op twee autobio-

grafische boeken van de Estse auteur Leelo
Tungal. Hierin verhaalt ze over haar kindertijd in de jaren vijftig, toen het stalinisme zijn
greep op het land verstevigde. The Little
Comrade is gefilmd vanuit het perspectief
van de jonge Leelo, wat een gouden greep is.
Net als in het bijzondere oorlogsdrama Anna’s War (Aleksei Fedortsjenko, 2018), ook
gefilmd door de ogen van een klein meisje,
krijgen wij vooral haar deel van het verhaal te
zien. Zo voel je mee hoe verwarrend het moet
zijn geweest om in die tijd te leven, als niemand de afloop nog kent. We gluren met
Leelo mee vanachter een kanten gordijn, kijken toe vanaf een gang, of vangen onder de
eettafel een glimp op van de volwassen zorgen.
Leelo zelf denkt nog magisch, en vraagt
zich af of bomen ons begrijpen als je tegen ze
praat, zoals honden en mensen. Of ze trekt
logische maar verkeerde conclusies: ze denkt
dat haar moeder niet meer terugkomt omdat
haar steeds wanhopiger wordende vader zich
slonzig is gaan kleden, zijn haar niet meer
kamt en zijn eten naar binnen schrokt. Het
zijn pijnlijk treffende scènes die ook lang na
het einde van de film bijblijven. Door het
kinderperspectief komt dit onfortuinlijke
gezin en de onvoorstelbare wreedheid van
het stalinisme heel dichtbij.
MARISKA GRAVELAND

THE LITTLE COMRADE

ESTLAND, 2018 | REGIE

MOONIKA SIIMETS | MET HELENA MARIA REISNER,
TAMBET TUISK, EVA KLEMETS, YULIYA AUG | 98
MINUTEN | DISTRIBUTIE JUST FILM | TE ZIEN VANAF 11
JULI 

HUGO EMMERZAEL

THE DEAD DON’T DIE

VERENIGDE STATEN, 2019

| REGIE JIM JARMUSCH | MET BILL MURRAY, ADAM
DRIVER | 104 MINUTEN | DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE
THE LITTLE COMRADE

ZIEN VANAF 25 JULI 

CAT STORIES
Carmen Cobos | Documentairemaker Carmen
Cobos snapt niet wat mensen in katten zien.
En dus gaat ze in deze sympathieke documentaire op onderzoek naar de redenen waarom
miljoenen Nederlanders een kat als huisdier
houden. Lees de recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 4 JULI, OOK VIA PICL.NL 

MIA AND THE WHITE LION
Gilles de Maistre | Wanneer ze met haar ouders
op stel en sprong van Londen naar Zuid-Afrika
moet verhuizen, zint dat de tienjarige Mia maar
niets. Daar komt verandering in als ze op de
boerderij waar ze terechtkomen een ongebruikelijke vriendschap sluit met een jong wit leeuwenwelpje. Ook in het echt trainde de jonge
actrice Daniah De Villiers jarenlang met de

leeuw Thor voor deze Engelstalige jeugdfilm.
TE ZIEN VANAF 4 JULI 

nasleep van de dramatische gebeurtenissen
van die film.
TE ZIEN VANAF 4 JULI 

PERFECT CADEAU
Martijn Hullegie | Een gezamenlijke Meisner-
acteeropleiding smaakte voor een groepje
acteurs naar meer, en dus besloten ze op eigen
houtje een film te maken. Het verhaal, over drie
mislukte broers die vechten om dezelfde vrouw,
kwam grotendeels improviserend tot stand.
TE ZIEN VANAF 4 JULI 

T-34
Aleksei Sidorov | ‘The Fast & The Furious met
tanks’, aldus een Russische recensent over deze
WOII-avonturenfilm. Een Russische tankeenheid weet in 1944 met tank en al te ontsnappen uit een Duits kamp, met een helse
klopjacht tot gevolg.
TE ZIEN VANAF 4 JULI 

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
Jon Watts | Wie geloofde dat met Avengers:
Endgame ook echt een einde kwam aan het uitdijende Marvel-universum, had buiten de Disney-waard gerekend: deze tweede Spider-Manfilm binnen die filmwereld speelt in de directe

BRITT-MARIE WAS HIER
Tuva Novotny | Na het succes van zowel het
boek als de film Een man die Ove heet (2015)
kon een verfilming van dit andere succes van de
Zweedse schrijver Fredrik Backman niet uitblij-
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RUBEN BRANDT, COLLECTOR

Verzamelen als vorm van exorcisme
De animatiefilm Ruben Brandt, Collector is
een uptempo heistfilm die doordrenkt is
van een paar eeuwen kunstgeschiedenis.
Met de luchtigheid en humor van The Pink
Panther of de James Bond-films uit het Ro
ger Moore-tijdperk.
Onderzoeken wijzen uit dat kunst goed is
voor de ontwikkeling van het kinderbrein,
dementie bij ouderen kan afremmen en

mensen over het algemeen gelukkiger
maakt. Dat laatste geldt zeker niet voor Ruben Brandt, hoofdpersoon in de eerste lange
animatiefilm van Milorad Krstic. Brandt is
een psychiater gespecialiseerd in het behandelen van artistiek angehauchte criminelen,
maar wordt zelf geplaagd door nachtmerries
met beroemde schilderijen in de hoofdrol. Zo
wordt hij aangevallen door de kat uit
Édouard Manets Olympia en daagt Elvis in

MUGRUBEN BRANDT, COLLECTOR

TEL AVIV ON FIRE

Iedereen te vriend houden
Een Palestijnse spionagesoap, een ijdele Is
raëlische officier en een misverstand met
onvoorziene gevolgen, alles gepresenteerd
met onverwacht verfrissende humor. Re
gisseur Sameh Zoabi laat de absurditeit van
de werkelijkheid zijn werk doen.
Het is natuurlijk een gouden greep van de
in Israël opgegroeide Palestijnse filmmaker
Sameh Zoabi om als vertrekpunt voor deze
komedie over de Palestijns-Israëlische
verhoudingen een fenomeen te kiezen waar
beide partijen aan verslingerd zijn: de
soapserie. De in Israëlisch-Jeruzalem wonende Palestijn Salam (Kais Nashif) moet
iedere dag een checkpoint passeren omdat
hij een baantje heeft gekregen bij een spionagesoap die in Ramallah wordt opgenomen. Een lekkere campy serie over een met
een Arabier getrouwde spionne die een

ven. Op de vooravond van het pensioen van haar
man wordt huisvrouw Britt-Marie geconfronteerd met zijn overspel en moet ze voor het
eerst in heel haar volwassen leven op zichzelf

hoge Israëlische militair moet verleiden.
De charmante, maar klungelige Salam is
aangesteld om het Hebreeuwse taalgebruik
te bewaken. Een running gag is het woord
‘explosief’ als compliment voor een vrouw.
Volgens Salam zegt een Israëlier zoiets niet.
Dom genoeg test hij dat nog even bij een
vrouwelijke militair op het checkpoint.
Prompt dreigt hij te worden opgepakt.
Het is verfrissend dat er in Tel Aviv on Fire
ook eens om die verziekte Palestijns-Israëlische verhoudingen gelachen mag worden.
Salam dankt zijn redding aan het feit dat
checkpointbaas Assi hem per ongeluk aanziet voor de schrijver van de soapserie waar,
zo blijkt, ook door Assi’s vrouw en haar
vriendinnen met volle teugen van genoten
wordt. Het is namelijk nog lang niet zeker
welke kant de spionne uiteindelijk zal kiezen.
Assi ruikt hier een kans om indruk op zijn

leren staan. Dat doet ze met een bokkesprong:
ze wordt voetbalcoach van een groepje hangjeugd in een klein dorpje.
TE ZIEN VANAF 11 JULI, OOK VIA PICL.NL 

CRAWL
Alexandre Aja | Een rampenfilm wordt een horrorscenario wanneer een jonge vrouw tijdens
een orkaan probeert om haar vader te redden
uit hun snel onder water stromende huis. Maar
zwiepte daar nou een alligatorstaart door het
water...?
TE ZIEN VANAF 11 JULI 

T-34

LA FLOR
Mariano Llinás | Ruim tien jaar werkte de
Argentijnse regisseur Llinás aan deze veelomvattende ode aan de cinema. Het resultaat is

cowboypak, bekend van Andy Warhols zeefdruk, hem uit tot een duel.
Als hij weer eens badend in het zweet
wakker wordt, besluiten zijn patiënten hem
te helpen. Onder leiding van de kleptomane
circusacrobaat Mimi breken ze in bij de grote
musea van de wereld om twaalf meesterwerken te stelen. Eenmaal aan de wand van
Brandts studeerkamer kunnen ze geen
kwaad meer.
Verzamelen als een vorm van exorcisme is
een bekend idee uit de psychiatrie. De grote
Sigmund Freud, aan wie wordt gerefereerd in
de film, verbond ‘objectfixatie’ aan de anale
fase waarin we controle verliezen over onze
sluitspier. Het trauma dat dan ontstaat moet
gecompenseerd worden door dingen te verzamelen.
Hoe verwant de Sloveense filmmakers zich
misschien ook voelen met de Weense zielenknijper, Ruben Brandt, Collector is geen psychodrama. Het is eerder een klassieke heistfilm met de luchtigheid en humor van The
Pink Panther of de James Bond-films uit het
Roger Moore-tijdperk. De diversiteit van de
dievenbende – er zit bijvoorbeeld een tweedimensionale man bij die onder iedere kluisdeur door kan schuiven – doet weer denken
vrouw te maken. Door Salam voor zijn karretje te spannen hoopt hij de serie in Israëlische richting te kunnen sturen. Salam, zijn
ijdelheid gestreeld, laat hem in de waan, ook
al heeft hij geen flauw benul van scenario
schrijven. Dat brengt hem in een lastig parket waarbij hij al zijn vindingrijkheid nodig
heeft.
Zoabi heeft er goed aan gedaan het niet te
zoeken in kluchtigheid, maar de absurditeit
van de Palestijns-Israëlische werkelijkheid
grotendeels voor zich te laten spreken. Dankzij de slimme plot lopen politieke gevoeligheden, het alledaagse leven en Salams pogingen
iedereen, inclusief zijn ex-vriendin, te vriend
te houden op een levendige manier door elkaar. De lijn tussen hilarisch en serieus drama
blijkt vaak heel dun. Het is alsof de keuze voor
komedie je weer met een frisse blik naar die
verkrampte realiteit laat kijken.
De acteurs gaan hier heel geloofwaardig in
mee, of het nu de bravoure is van kapitein
Assi of de melancholieke slungeligheid van
Salam. Dat Zoabi met Kais Nashif (Paradise
Now) een hoofdrolspeler koos die nooit eerder komedie speelde pakte goed uit. In Vene-

aan Ocean’s Eleven of Mission: Impossible. Ze
racen, springen en rennen terwijl een Amerikaanse detective en een internationaal assortiment boeventuig hen op de hielen zitten.
Niet alleen de helden en hun belagers zien
eruit alsof ze een klap van de kunsthistorische molen hebben gekregen. Dat geldt voor
de hele wereld waar ze doorheen bewegen.
Alle figuranten zijn door de kubistische filter
van Picasso gehaald en hebben minimaal
drie ogen en twee kinnen. Voor kunstliefhebbers is bijna niet bij te houden wat er aan
herkenbaars voorbijkomt, van een Hopperiaans nachtcafé en de appel van Magritte tot
Otto Dix-achtige sloeries en een bloemenveld dat recht uit een Monet-schilderij lijkt
te komen. En dan zijn er nog de nodige knipogen naar de filmgeschiedenis, waarvan de
cameo van Hitchcock als ijsblokje misschien
wel de leukste is.
Het vermakelijke maar dunne verhaal is
eigenlijk niet meer dan een kapstok voor een
ode aan de kunstliefde. Want zo, totaal ondergedompeld in kunst, ziet de wereld eruit
voor verzamelaars. En zijn serieuze liefhebbers dat niet allemaal: verzamelaars van
beelden, fysiek of mentaal?
EDO DIJKSTERHUIS

RUBEN BRANDT, COLLECTOR

HONGARIJE,

2018 | REGIE MILORAD KRSTIC | 96 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 18 JULI,
OOK OP

picl.nl



TEL AVIV ON FIRE

tië kreeg hij de Horizons Award voor beste
acteur. Tel Aviv on Fire werd in Haifa onderscheiden als beste Israëlische film.
LEO BANKERSEN

TEL AVIV ON FIRE

LUXEMBURG/FRANKRIJK/

ISRAËL/BELGIË, 2018 | REGIE SAMEH ZOABI | MET KAIS
NASHIF, LUBNA AZABAL, YANIV BITON | 97 MINUTEN |
DISTRIBUTIE MOOOV FILM DISTRIBUTION | TE ZIEN
VANAF 25 JULI, OOK VIA

picl.nl



een monumentale film van ruim veertien uur,
verdeeld in drie delen en zes afzonderlijke verhalen. Na een première op het afgelopen IFFR
brengt het festival de film nu ook zelf naar de
filmhuizen (inclusief online platform Picl) én
hun eigen streamingdienst IFFR Unleashed.
Lees de recensie op filmkrant.nl.

STUBER
Michael Dowse | Wat doe je als je een tikkie
nerdy bent, Stu heet en Uber-chauffeur bent?
Juist ja: dan noem je je auto een Stuber. Volgende vraag: wat doet deze zachtaardige Stu
als een botte rechercheur zijn auto met chauffeur en al kaapt voor een politieachtervolging?

TE ZIEN VANAF 11 JULI 

TE ZIEN VANAF 11 JULI 

QUI M’AIME ME SUIVE!
José Alcala | Een liefdesdriehoek op leeftijd
staat centraal in dit lichtvoetig kabbelende
Franse drama. Wanneer zijn vrouw Simone er na
35 jaar huwelijk een punt achter zet en er met
haar minnaar vandoor gaat, zet de knorrige
pensionado Gilbert met frisse tegenzin de achtervolging in.

THE PROFESSOR AND THE MADMAN
Farhad Safinia | Al direct toen het boek The
Surgeon of Crowthorne van Simon Winchester
in 1999 verscheen, begon acteur Mel Gibson aan
deze verfilming van het verhaal over professor
James Murray, die halverwege de negentiende
eeuw het eerste Oxford English Dictionary
samenstelt, en zijn onverwachte vriendschap
met een geesteszieke man die duizenden woor-

TE ZIEN VANAF 11 JULI 

a hulu documentary

“Fascinating.
Ruth Westheimer is
a force of nature”

”A woman who
helped so many others
truly know themselves”

Los Angeles Times

Entertainment Weekly

SIZE DOESN’T MATTER.

15 AUGUSTUS IN DE BIOSCOOP
www.cherrypickersfilm.nl

facebook.com/cherrypickersfilm

THE LITTLE COMRADE IS EEN INDRUKWEKKENDE FILM
DIE DE JAREN VIJFTIG IN SOVJET-ESTLAND VANUIT HET UNIEKE
PERSPECTIEF VAN DE 6-JARIGE LEELO IN BEELD BRENGT

VANAF 11 J ULI IN DE BIOSCOOP
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DIEGO MARADONA

LA PROMESSE DE L’AUBE

Alles, alles voor maman
Deze conventioneel opgezette biopic van de
Franse schrijver Romain Gary bevat oer
geestige scènes, dankzij een vulkanische
moederrol van Charlotte Gainsbourg.
Feit en fictie lopen door elkaar bij Romain
Gary, in 1914 in Vilnius geboren als Roman
Kacew. Zijn echte leven was duizelingwekkend divers: naast gelauwerd schrijver was
hij diplomaat, piloot, scenarist en regisseur
– hij maakte twee films met zijn tweede
echtgenote, Jean Seberg. Twee keer won hij
de Prix Goncourt, een unicum dat hij dankt
aan zijn meesterlijk toveren met pseunoniemen.
In zijn literaire werk deed hij er nog een
schep bovenop: Gary’s moederroman La
promesse de l’aube (1960) zou nu als ‘autofictie’ gerubriceerd worden. Dat stelde regisseur Eric Barbier voor een fors probleem:
volgt hij de auteur ook in diens later weerlegde verzinsels? Verfilmt hij een roman of
een leven? Barbier koos riskant genoeg voor
een tussenweg: hij ordende de in het boek
summier en poëtisch beschreven gebeurtenissen chronologisch en vulde historische
details aan, maar laat acteur Pierre Niney in
voice-over het spektakel becommentariëren
met letterlijke citaten uit het boek.
Niney is een mooie acteur, mager en verfijnd en hypersensitief; hij overtuigde eerder
als ontwerper Yves Saint Laurent (2014) en

pakt hier onder meer uit met een délire, als hij
als gevechtspiloot doodziek wordt opgenomen in een Afrikaans ziekenhuis. Maar alles
draait om Gary’s moeder, de formidabele
Nina, vertolkt door Charlotte Gainsbourg.
‘Tiger mom’ is nog zacht uitgedrukt, gezien
de absurd hoge ambities die ze op haar zoontje projecteert: een echte Fransman zal hij
worden, een beroemd schrijver, een diplomaat. Keer op keer verbaast ze met haar
woeste, agressieve opvoedmethoden – geen
ontbering of vernedering of ze ziet er een levensles in.
Met haar Poolse accent, grijzende knoet
en ‘eendenloopje’ staat Gainsbourg permanent onder hoogspanning, ze schreeuwt
meer dan ze praat – maar na het eerste, duistere halfuur in besneeuwd en antisemitisch
Vilnius blijkt dat hier ook gegrinnikt mag
worden. Moeder is zelf een fantast, die haar
zoon uitdost in een lila bontmantel, zijn eerste vriendinnetje het huis uit mept en hem
opdraagt om Hitler neer te schieten. Haar
fantasieën stuwen hem voort, tot hij ze allemaal heeft waargemaakt.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

LA PROMESSE DE L’AUBE

FRANKRIJK, 2017 |

REGIE ERIC BARBIER | MET CHARLOTTE GAINSBOURG,
PIERRE NINEY | 131 MINUTEN | DISTRIBUTIE PARADISO
| TE ZIEN VANAF 1 AUGUSTUS 

LA PROMESSE DE L’AUBE

den inzendt. De coscenarist van Gibsos film
Apocalypto werd de regisseur, maar na ruzie
met de producenten probeerde Gibson vergeefs
de film te laten vernietigen en werd Safinia’s
naam van de credits gehaald.
TE ZIEN VANAF 11 JULI 

TRIPLE THREAT
Jessie V. Johnson | Actiefilm die de vechtstijlen
van drie martial arts-sterren samenbrengt:
Tony Jaa (Thailand, uit Ong-bak), Tiger Hu Chen
(China, vooral bekend als stuntman uit The
Matrix) en Iko Uwais (Indonesië, de Raid-films).
Regisseur Johnson wist waar hij aan begon: hij
stond zelf decennialang als stuntman op de set.

THE LION KING
Jon Favreau | Succes verzekerd voor deze uit
fotorealistische digitale animatie opgetrokken
remake van Disney’s klassieker uit 1994. Regisseur Favreau, die hetzelfde drie jaar geleden
met The Jungle Book deed, vergelijkt het proces
met het restaureren van een iconisch monument, waarbij de nieuwste technologie wordt
ingezet zonder dat het oorspronkelijke karakter
ervan verloren zou gaan.

THE WOLF’S CALL
Antonin Baudry | Afgaand op Franse recensies
heeft een enigszins lachwekkend uitgangspunt
(duikbootsoldaat met uitzonderlijk gehoor kan
vijandige onderzeeërs horen) in deze actiefilm
vol Frans nationalistisch tromgeroffel toch
geleid tot een behoorlijk spannend resultaat.

TE ZIEN VANAF 17 JULI 

TE ZIEN VANAF 25 JULI 

Volksjongen
versus
voetbalgod

Na bekroonde documentaires over coureur
Ayrton Senna en zangeres Amy Winehouse
stort Asif Kapadia zich op voetballegende
Diego Maradona. Na een flitsende eerste
helft lopen de filmmakers zich klem in een
al te schematisch narratief.
“Hij was een voetballer zonder fysiek voordeel”, vertelt een oud-collega, terwijl we naar
archiefbeelden van de in 1960 in Argentinië
geboren Diego Maradona kijken. En inderdaad: hij is klein, gedrongen en zelfs bij zijn
debuut in Napels al een beetje pafferig. Zeker
geen lenige strateeg als Cruyff en al helemaal
niet de katachtige atleet die Pelé was.
Maar ook zonder fysiek voordeel had Maradona de gave om – schijnbaar vanuit het
niets – een volstrekt briljante actie te maken.
Zoals zijn legendarische goal op het WK van
1986 na een dribbel die de Engelse spelers in
volstrekte verbijstering achterliet. Eerder in
diezelfde wedstrijd maakte hij zijn beruchte
handsgoal – naar eigen zeggen gescoord met
de Hand van God. Dat die god niemand anders was dan Maradona zelf maakt documentairemaker Asif Kapadia overtuigend
duidelijk.
Zijn bovenmenselijke status bereikte de
voetballer bij AS Napoli. Met een combinatie
van talent, onverzettelijkheid en charisma
stuwde hij de kwakkelende provincieclub in
enkele jaren op naar de hoogste regionen van
de Italiaanse Serie A. Hij gaf de Napolitanen
hun eigenwaarde terug, nadat zij decennialang door de dominante Noord-Italianen
waren gestigmatiseerd als vies en lui. Een
soortgelijke dienst bewees El Pibe de Oro (‘de
Gouden Jongen’) zijn vaderland door in bovengenoemde wedstrijd wraak te nemen op
de Engelsen voor de vernederende Falk
landoorlog. Oh ja, en daarna maakte hij Argentinië ook nog wereldkampioen.
Naast de vlot opgediende hoogtepunten
staat Kapadia ook stil bij de bekende dieptepunten: zijn buitenechtelijk verwekte zoon,

TRIPLE THREAT

DIEGO MARADONA

zijn banden met de Camorra en het cocaïnegebruik dat uiteindelijk zijn loopbaan zou
ontwrichten. Kapadia probeert het fenomeen Maradona te duiden als een gespleten
persoonlijkheid. Aan de ene kant is er Diego,
een bescheiden moederskindje uit de sloppenwijk die als vijftienjarig profvoetballertje
ineens zijn hele familie moest ondersteunen.
Daar tegenover staat feestbeest Maradona,
de in zijn eigen mythe zwelgende vedette.
Die schematische tegenstelling stuwt het
narratief aanvankelijk net zo stevig vooruit
als de stampende Eurodisco en de knallend
opgepepte voetbalgeluiden op de soundtrack. Maar die tegenstelling pleit Maradona
ook wat al te gemakkelijk vrij van zijn wangedrag naast én op het veld.
Anders dan Kapadia’s eerdere geportretteerden, autocoureur Ayrton Senna en soulzangeres Amy Winehouse, is Maradona –
ondanks hartaanvallen en overdoses – nog in
leven. De gelauwerde Britse documentarist
was voor interviews en honderden uren archiefmateriaal afhankelijk van de medewerking van El Pibe. Het verklaart misschien
waarom de documentaire in de tweede helft
iedere objectiviteit lijkt te verliezen, om te
verzanden in een apologie van de Gevallen
Maradona.
FRITZ DE JONG

DIEGO MARADONA

GROOT-BRITTANNIË, 2019 |

REGIE ASIF KAPADIA | 130 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINÉART | TE ZIEN VANAF 8 AUGUSTUS 

aflevering hoofdrollen voor oud-Hollandse kinderliedjes als ‘Twee emmertjes water halen’ en
‘Ik zag twee beren broodjes smeren’. In deze
zestig minuten durende bioscoopversie viert ze
haar verjaardag.
TE ZIEN VANAF 31 JULI 

TE ZIEN VANAF 18 JULI 

JUF ROOS
Jan-Willem Wit | ‘Mijn allereerste film’, prijkt er
trots op de poster van kinderfilm Juf Roos. Het
gelijknamige hoofdpersonage is sinds 2015 te
zien in de RTL-kinderhoek Telekids, met in elke

UGLY DOLLS
Kelly Asbury | De UglyDolls groeiden sinds hun
introductie in 2001 uit tot een bescheiden rage.
Een speel(goed)film kon niet uitblijven. Het verhaaltje rond de mismaakte knuffels (dat alleen
in een Nederlands nagesynchroniseerde versie
wordt uitgebracht) viert, zoals meer kinderfilms, de individualiteit. Maar het is natuurlijk
ook een lange commercial voor de enigszins
dwarse maar eenvormige pluche beesten.
TE ZIEN VANAF 31 JULI 

PREVIOUSLY
UNRELEASED
Eye Filmmuseum besteedt in de zomer aandacht aan films die wel de selecties
van prominente internationale festivals haalden, maar volgens Eye onterecht de
Nederlandse bioscopen niet bereikten. Onder de noemer Previously Unreleased
zijn deze zomer acht van deze films te zien. Journalisten van de Filmkrant
verzorgen inleidingen bij de premièrevoorstellingen, afwisselend in Eye en de
FilmHallen. De films zijn ook in verschillende andere landelijke bioscopen te zien.
De titels zijn geselecteerd uit het aanbod van de internationale festivals en
bestrijken het veelzijdige spectrum van de internationale arthousefilm.
Vanaf 4 juli o.a. in Eye en op Picl.nl: Long Day’s Journey Into Night (3D) van Bi Gan
Vanaf 11 juli o.a. in De FilmHallen: Dovlatov van Aleksej German Jr.
Vanaf 18 juli o.a. in Eye en op Picl.nl: What You Gonna Do When the World’s on Fire? van Roberto Minervini
Vanaf 25 juli o.a. in De FilmHallen en op Picl.nl: Tarde para morir joven van Dominga Sotomayor Castillo
Vanaf 1 augustus o.a. in Eye: Con el viento van Meritxell Colell
Vanaf 8 augustus o.a. in De FilmHallen en op Picl.nl: The Green Fog van Guy Maddin en Evan & Galen Johnson
(voorfilm: Accidence)
Vanaf 15 augustus o.a. in Eye: Infinite football van Corneliu Porumboiu
Vanaf 22 augustus o.a. in De FilmHallen: Sorry to Bother You van Boots Riley

www.eyefilm.nl/previouslyunreleased
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BALLON

Avontuur
onder de hete
lucht
WORKING WOMAN

WORKING WOMAN

Tragedie rond
macht en
geslacht
In haar #MeToo-film Working Woman kaart
de Israëlische regisseur Michal Aviad een
belangrijk onderwerp aan: seksuele intimi
datie op de werkvloer. Maar hoewel ze raak
signaleert, ontstijgen film en personages
niet het gehalte van een case study naar
een onhoudbare werksfeer.
Michal Aviad maakte altijd al films over
vrouwen. Aanvankelijk alleen documentaires, zoals The Women Next Door (1992) over
de vrouwelijke perceptie op militair geweld
of Ever Shot Anyone? (1995) waarin ervaringen met het leger door de ogen van vrouwen
wordt bezien. Zelf noemt ze die nadrukkelijke inclusiviteit, zoals het niet uitsluiten tegenwoordig heet – haar feministische manier om te laten zien dat de vrouw ertoe doet.
Met haar tweede fictiefilm Working Woman richt ze zich nu op seksuele intimidatie
op de werkvloer. Een onderwerp dat door
‘het geval’ Harvey Weinstein gemakkelijk
wordt afgedaan als iets dat voornamelijk in
de entertainmentindustrie plaatsvindt,
maar Aviads eerste plannen voor deze film
stammen al van ver voor die onthullingen. Ze
begon eraan in 2012; iedere dag hoorde ze er
namelijk wel iets over van vrouwen uit verschillende werkgebieden. En waar de traditie

AU BOUT DES DOIGTS
Ludovic Bernard | ‘Binnen handbereik’, betekent de titel van dit Franse drama zo ongeveer.
Een enigszins woordspelerige titel voor een film
over een jong straatschoffie dat een pianovirtuoos blijkt en via het conservatorium een uitweg uit zijn malaise moet zien te grijpen.
TE ZIEN VANAF 1 AUGUSTUS 

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
David Leitch | Na een breed uitgemeten ruzie
tussen Vin Diesel en Dwayne ‘The Rock’ Johnson
op de set van de meest recente Fast & Furiousfilm, splitst de franchise zich op. Terwijl Diesel
met bedenker Justin Lim werkt aan delen negen
en tien in de hoofdreeks, mag Johnson zich uitleven in zijn eigen spinoff. Ondanks deze scheiding der wegen blijven de films, tussen de

onder eerdere generaties was om er maar
niet over te praten, is het verschil hooguit dat
de huidige generatie er ruchtbaarheid aan
geeft.
De tragedie rond macht en geslacht wordt
geschetst aan de hand van de dertigjarige
Orna (Liron Ben-Shlush uit Next to Her), de
werkende vrouw uit de titel. Met haar man
en kinderen woont ze in Jeruzalem. Hij opent
net zijn restaurant en hun financiële situatie
is van het soort ‘we kunnen pas een computer kopen als de koelkast is afbetaald’. Gelukkig krijgt Orna net een baan bij een makelaar
waar ze binnen de kortste keren promotie
maakt. Maar aangesneden pijnpunt 1: is dit
vanwege haar kunnen of omdat de makelaar
een oogje op haar heeft?
Aviad en haar coscenaristen weten vooral
zulke dubbele moralen subtiel aan te snijden,
vragen waarvan je hoopte ze niet meer te
hoeven stellen. Lange tijd bewegen ze zich in
het grijze gebied tussen dader en slachtoffer,
de wisselwerking tussen man en vrouw en de
rollen die we aannemen. Maar helaas staat
het vooropgezette plan misstanden aan de
kaak te stellen zo erg op de voorgrond, dat
het inblazen van wat leven nauwelijks ter
zake doet. Terwijl de film zich toespitst op
situaties op en om en over de werkvloer,
wordt vergeten met een klein zijspoor of een
bijzin mensen te maken van de personages.
Working Woman is daarmee geen doorleefde
film, maar een reeks rake observaties die als
discussiestuk kunnen dienen op het werk.
ALEXANDER ZWART

WORKING WOMAN

ISRAËL, 2018 | REGIE MICHAL

AVIAD | MET LIRON BEN-SHLUSH, MENASHE NOY,
OSHRI COHEN | 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE ARTI FILM |
TE ZIEN VANAF 22 AUGUSTUS, OOK VIA

picl.nl



steeds grootser opgezette autostunts door,
hameren op het belang van familie.
TE ZIEN VANAF 1 AUGUSTUS 

INVISIBLE SUE
Markus Dietrich | Na een raadselachtig ongeluk
op het lab waar haar moeder werkt, wordt de
twaalfjarige superheldenfan Sue zelf een soort
stripfiguur – ze kan onzichtbaar worden. Dat
komt in dit Duitse tieneravontuur (uitgebracht
in een Nederlandse nasynchronisatie) goed van
pas wanneer haar moeder wordt gekidnapt.

Waarom onderneem je een levensgevaarlij
ke vluchtpoging met je kinderen? De Duitse
film Ballon, over de vlucht van twee Oost-
Duitse gezinnen met een heteluchtballon
naar het Westen, is niet geïnteresseerd in
vragen, maar in een spannend avontuur.

BALLON

Filmmaker Hester Overmars maakte vijf jaar
geleden met Verboden vlucht een interessante documentaire over een mislukte ontsnappingspoging uit de DDR in 1983. Een
echtpaar had in het diepste geheim een klein
vliegtuigje in elkaar geknutseld, waarmee ze
met hun twee kleine kinderen naar het Westen wilden ontsnappen. Door verraad mislukte het; beide ouders werden gearresteerd
en zouden hun kinderen twee jaar niet meer
zien. In Verboden vlucht blikken de ouders
en hun kinderen dertig jaar later terug op de
gebeurtenis en de invloed op hun levens. Natuurlijk vallen de woorden vrijheid en dictatuur als motor achter de vluchtpoging, maar
wat de film interessant maakt is dat de twee
kinderen, dertigers inmiddels, een lastige
vraag stellen aan hun ouders: waarom gokten zij met hun leven en dat van hun kinderen? De kans dat hun vliegtuigje uit de lucht
zou worden geschoten was levensgroot.
Waarom namen zij dit risico? Was ontsnappen uit de DDR hun leven en dat van hun
kinderen waard?
Zulke pijnlijke vragen komen niet aan de
orde in de Duitse film Ballon, de verfilming
van een waargebeurde ontsnappingspoging
in 1979. Coscenarist en regisseur Michael
Herbig heeft er een avonturenfilm met thrillerelementen van gemaakt. Dat de spanning
moet komen van de vraag of de ontsnapping
zal lukken, voelt geforceerd, want iedereen
die zich een beetje in de geschiedenis van de
DDR heeft verdiept, kent de afloop van de
spectaculaire vluchtpoging, die indertijd
enorm veel media-aandacht kreeg. Twee
stellen, beide met twee kinderen, bouwden
in een kelder een heteluchtballon waarmee
ze naar het Westen wilden vluchten. Als de

eerste vluchtpoging mislukt – de ballon
landt nog vóór de grens – weten ze ongezien
weer thuis te komen, maar ze begrijpen dat
de Stasi niet zal rusten voordat zij gevonden
zijn. Er zit niets anders op dat weer een ballon te maken en een tweede vluchtpoging te
wagen.
Met een parallelmontage van het in elkaar
zetten van de ballon en de jacht van de Stasi,
die de twee families steeds meer in het vizier
krijgt, maakt Herbig, die in Duitsland tv-series, komedies en kinderfilms op zijn naam
heeft staan, van Ballon een race tegen de
klok. In de psychologie van de personages is
hij niet geïnteresseerd. Wel in gezochte romantiek, want hij heeft een lijntje aan de film
toegevoegd door de zoon van een van de families verliefd te laten worden op zijn buurmeisje. Sneu dat ze niet mee kan!
Ook in een ander opzicht neemt Herbig
het niet al te nauw met de waarheid: bij de
eerste vluchtpoging zitten beide families in
de mand, maar in werkelijkheid ging één van
de twee families uit angst niet mee. Bij de
tweede poging haakten ze weer aan. De Hollywoodfilm Night Crossing, die in 1982, nog
tijdens de Koude Oorlog, over dezelfde ontsnapping werd gemaakt, is op dat punt
waarheidsgetrouwer, al ontbreekt ook daarin
de doodsangst die de families moeten hebben gevoeld. Als we Ballon en Night Crossing
moeten geloven, was ontsnappen uit de DDR
een spannende survivaltocht.

aan de werktitel, die knipoogt naar Roberts’
goed ontvangen debuut Katie Says Goodbye
(2016). Het arbeidersmilieu van die film verruilt
Roberts hier voor de universitaire elite, waar
een door Johnny Depp gespeelde professor voor
iedereen in zijn omgeving verborgen houdt dat

hij stervende is en een losbandig leven omarmt.

RICHARD SAYS GOODBYE

JOS VAN DER BURG

BALLON

DUITSLAND, 2018 | REGIE MICHAEL HERBIG

| MET FRIEDRICH MÜCKE, DAVID KROSS | 125 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 18 JULI 

TE ZIEN VANAF 1 AUGUSTUS 

PLAYMOBIL THE MOVIE
Lino DiSilvio | Wat werkt voor Lego, zal voor
ons ook werken, moeten de Duitse producenten
achter de plastic speelgoedpoppen van Playmobil hebben gedacht. Via een Alice in Wonderland-achtige twist komen twee echtemensenkinderen terecht in een wondere Playmobil-wereld en moeten ze hun weg terug naar huis zien
te vinden.

TE ZIEN VANAF 1 AUGUSTUS 

TE ZIEN VANAF 7 AUGUSTUS 

RICHARD SAYS GOODBYE
Wayne Roberts | In de Verenigde Staten werd
deze film uitgebracht als The Professor; de
Nederlandse distributeur houdt blijkbaar vast

DORA AND THE LOST CITY OF GOLD
James Bobin | Het jonge avonturierstertje Dora
groeit mee met haar doelgroep: waar ze in de
sinds 2000 bestaande geanimeerde tv-serie een
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YESTERDAY

De sokken van Eleanor Rigby
De muziek van The Beatles is net zo onmis
baar en onverwoestbaar als de romantische
liefde. Dat is de strekking van Richard Cur
tis’ amusante scenario van Yesterday,
dienstbaar verfilmd door Danny Boyle.
Hoe zou de wereld eruitzien zonder Four
Weddings and a Funeral (1994), zonder Notting Hill (1999) en zonder Love Actually
(2003)? Het direct van die kaskrakers afgeleide subgenre van de Hollandse romantische komedie, met variaties op de woorden
‘hart’ en ‘liefde’ in de titel, zou dan eveneens
uit het collectieve geheugen zijn gewist.
Maar waarschijnlijk niet voor lang. Scenarist
Richard Curtis zou gewoon een nieuwe Ultieme Britse Romcom schrijven: hij doet al
jaren weinig anders.
Ook Yesterday bevat alle elementen van
een Curtis-productie: de Emotioneel Onvolwassen Man die maar niet durft te kiezen
voor de Liefde Van Zijn Leven, een onweerstaanbaar schattige vrouw die onwaarschijnlijk lang wacht om met hem samen te
kunnen zijn, en natuurlijk is er de kleurrijke
en loyale vriendengroep, met ten minste één
totaal onaangepaste figuur die alles er ongefilterd uitflapt. Hoe voorspelbaar de formule
ook lijkt: Curtis laat het werken met zijn talent voor het schrijven van geestig pingpongende romantische dialogen.
Naast de bekende ingrediënten heeft Yesterday een prikkelend uitgangspunt: hoe zou
de wereld eruitzien als The Beatles nooit bestaan hadden? Regisseur Danny Boyle, die
zich verder dienstbaar opstelt aan Curtis’
scenario, leeft zich uit op een wereldwijde
stroomstoring van twaalf seconden. Dat
blijkt genoeg om iedere herinnering aan
John, Paul, George en Ringo compleet uit te
wissen. Alleen sappelend muzikant Jack
Malik (Himesh Patel) herinnert zich de Fab
Four – kennelijk omdat hij op het moment
suprême net werd aangereden door een bus.
Als hij een nieuwe gitaar inwijdt met een
nonchalant gespeeld coupletje van ‘Yesterday’ horen zijn vrienden het verbijsterd aan:
wanneer heeft Jack dit nieuwe nummer geschreven?
De liedjes van The Beatles blijken tijdloos
genoeg om de wereld opnieuw te veroveren.

meisje van basisschoolleeftijd is, beleeft ze in
deze live-action film haar avonturen als tiener.
TE ZIEN VANAF 8 AUGUSTUS 

POMS
Zara Hayes | Breek-een-been wordt breek-eenheup in deze danskomedie op leeftijd. Om hun
zinnen te verzetten besluit een groepje oude-

POMS

Dat Jack het complete Beatles-repertoire uit
zijn geheugen moet opdiepen, levert de nodige hoofdbrekens op. Want wat was er ook
alweer met die sokken in ‘Eleanor Rigby’?
Jack Malik wordt een ster, maar dat hij die
status bereikt met andermans werk knaagt
aan hem. Vooral als de muziekindustrie zich
er tegenaan bemoeit, in de persoon van een
door Kate McKinnon wat al te karikaturaal
neergezette artiestenmanager die dollarbiljetten ruikt.
Uiteindelijk krijgt zij het deksel op de neus
wanneer Jack besluit dat The Beatles niet
van hem zijn, maar van iedereen. Dat is natuurlijk ietwat naïef: de auteursrechten op
het Beatles-oeuvre zijn meerdere keren voor
vele miljoenen verhandeld. Toch komt Curtis’ pleidooi voor een gedeeld cultuurgoed
dat landsgrenzen, huidskleuren en generaties overstijgt welgemeend over. Dat zijn
pleidooi is ingebed in een romantische komedie die eindigt zoals je mag verwachten
geeft er een passende emotionele lading aan.
FRITZ DE JONG

YESTERDAY

VERENIGD KONINKRIJK, 2019 | REGIE

DANNY BOYLE | MET HIMESH PATEL, LILY JAMES | 116
MINUTEN | DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF
27 JUNI 

RETABLO

De kunst van
het kijken
Tederheid en volksgericht wisselen elkaar
af in dit taboe doorbrekende, moedige de
buut over een jongen uit de Andes die een
geheim van zijn vader ontdekt.
De veertienjarige Segundo maakt in de Peruaanse Andes samen met zijn vader Noé retablos, kleine geschilderde figuren die ze verkopen op de dorpsmarkt. Ze timmeren op
verzoek ook rijk beschilderde kasten in elkaar met goed gelijkende poppetjes van families. In de openingsscène moedigt Segundo’s vader hem aan om alle details te
onthouden van een familie waarvan ze retablos gaan maken. Zo leert hij zijn zoon goed
te observeren.
Ook regisseur Alvaro Delgado Aparicio
verstaat de kunst van het kijken. Hij schenkt
alle aandacht aan Segundo en Noé, die zwijgend elkaars kleren fatsoeneren als ze hun
kasten moeten gaan presenteren. Tedere
momenten als dit zijn er genoeg in Retablo.
Die botsen bewust met de scènes waarin we
de dorpsgemeenschap leren kennen. Op een
plein hebben de bewoners een koeiendief
vastgebonden aan een paal om hem met
zweepslagen te geselen. Eigenrichting is hier

RETABLO

blijkbaar de normaalste zaak van de wereld.
Ook Noé wordt een paria nadat de buurt
ontdekt dat hij er een dubbelleven op nahoudt. Segundo is de eerste die dat doorheeft. De schok is groot als hij achter zijn vaders geheim komt. Noé wordt door iedereen
verstoten en ook Segundo wordt heen en
weer geslingerd door hevige, tegenstrijdige
gevoelens van afkeer en liefde. Maar hij is
wel de enige die zijn vader echt zíet.
Retablo, dat in Berlijn de Teddy Jury
Award voor beste queer debuutfilm won, is
voor Peru een taboe doorbrekende, moedige
film. De vorm is krachtig in al zijn bescheidenheid en aandacht voor details. De jonge
acteur Junior Bejar gebruikt alleen zijn gezicht en lichaam om zijn onderdrukte emoties te tonen. Als Segundo met zijn vader in
de kerk staat nadat hij net diens geheim heeft
ontdekt, zien we hem steeds zwaarder ademen – meer hoef je niet te laten zien om zijn
paniek duidelijk te maken.
Aparicio maakt ook bijzonder mooi gebruik van de omgeving van de Andes. Door
Segundo in het uitgestrekte landschap te
plaatsen, in geometrisch gecomponeerde
beelden van groene heuvels en blauwe luchten, voelen we zijn eenzaamheid des te meer.
Aparicio speelt graag met kaders en composities en heeft zo van Segundo zelf een filmische variant van de retablo gemaakt: een
rijke schildering van een jongen, begrensd
door zijn omgeving.
MARISKA GRAVELAND

RETABLO

DUITSLAND/NOORWEGEN/PERU, 2017 |

REGIE ALVARO DELGADO APARICIO | MET JUNIOR BEJAR,
AMIEL CAYO, MAGALY SOLIER, CLAUDIA SOLÍS | 101
MINUTEN | DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE ZIEN VANAF
YESTERDAY

4 JULI, OOK VIA

picl.nl



ASK DR. RUTH
Ryan White | Documentaire over het leven van
Ruth Westheimer, alias Dr. Ruth, die nadat zij
als kind de Holocaust overleefde in Amerika
beroemd werd als sekstherapeut met adviescolumns en een beruchte radioshow.

re-jongedames in hun pensionado-dorp een
cheerleading-clubje op te richten, en dan ook
meteen maar mee te doen aan een wedstrijd. Ze
komen terecht in de categorie 18+ – “We zijn
immers achttien... plus vijftig.”
TE ZIEN VANAF 8 AUGUSTUS 

TE ZIEN VANAF 15 AUGUSTUS 

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK
André Øvredal | Guillermo del Toro schreef het
scenario voor deze verfilming van de gelijknamige reeks boeken vol korte horrorverhalen die
de Amerikaanse schrijver Alvin Schwartz tussen
1981 en 1991 publiceerde. De film stuurt een
groep tieners naar een haunted house, waar ze
een raadselachtig boek voor handgeschreven
horrorverhalen vinden, die werkelijkheid worden
zogauw ze ze beginnen te lezen.

ONLY YOU
Harry Wootliff | In haar eerste speelfilm laat de
Britse actrice en filmmaker Wootliff wat begint
als een wervelwindromance tussen dertiger
Elena en de tien jaar jongere Jake uitlopen op
een verhaal over wat ongewenste kinderloosheid kan doen met een relatie.

TE ZIEN VANAF 8 AUGUSTUS 

TE ZIEN VANAF 15 AUGUSTUS 

ASK DR. RUTH

WOODSTOCK
Michael Wadleigh | Ter ere van de vijftigste verjaardag van het legendarische Woodstock, de
moeder aller muziekfestivals, draait deze documentaire uit 1970 in een bijna vier uur lange
director’s cut eenmalig weer in de bioscopen.
TE ZIEN VANAF 18 AUGUSTUS 

ANGRY BIRDS MOVIE 2
Thurop Van Orman | Nadat de boze vogels en de
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EL REINO

De vierde garnaal
Deze Spaanse politieke thriller met snelle
hartslag is gefilmd vanuit het perspectief
van een corrupte politicus. Hij gooit zand in
de gesmeerde machinerie van corruptie,
waarin een geweten alleen maar een obsta
kel is op weg naar de top van de apenrots.

VEEARTS MAAIKE

VEEARTS MAAIKE

Emotioneel portret van
betrokken veearts
De Nederlandse veehouderij, even onmis
baar als bekneld door regelgeving, heeft er
met Maaike van den Berg een formidabele
woordvoerder bij.
Haar frons is een personage op zich. Telkens
als veearts Maaike, blond en jong en sportief,
vanuit de Groningse dierenartsenpraktijk
Van Stad tot Wad naar een van ‘haar’ boeren
rijdt en aan haar onzichtbare meerijder uitlegt wat ze gaat doen, vormt zich een kloof
tussen haar wenkbrauwen die haar jaren ouder doet lijken – zo nauwkeurig wil ze het
uitleggen, zo serieus neemt ze haar vak.
In de kern is het een oerberoep: als meisje
zag Van den Berg een veearts bezig en dacht:
“Dit is leuk - het is gezellig, en het is stoer.”
Na een studie in Utrecht zit ze nu op kantoor
tussen uit de kluiten gewassen kerels, trekt
ze met enorme armkracht kalveren ter wereld en voert ze keizersnedes uit; er vloeit
veel bloed in de naar haar vernoemde documentaire van gelauwerd duo Musch & Tinbergen, maar van effectbejag is knap genoeg
geen sprake.
Emotioneel is het wel. Diep ontroerend is
het afscheid dat een van de boeren moet nemen van een doodzieke koe, terwijl Van den
Berg haar met een forse injectiespuit euthanaseert. “Dank je wel hè”, zegt de boer tegen

gezapige groene varkens elkaar nu al tien jaar
bevechten in apps, computerspellen, boeken,
stripverhalen en een eerdere speelfilm uit 2016,
moeten ze voor dit vervolg plotseling samenwerken om een gezamenlijke vijand af te weren.
TE ZIEN VANAF 21 AUGUSTUS 

het beest, en aait en klopt haar geruststellend in de nek. “Het is goed zo.” Het welzijn
van boer en koe zijn nauw vervlochten: bij
haar bezoeken informeert Van den Bergh ook
naar vrouwen, kinderen en verbouwingsplannen, en biedt ze ondersteuning bij het
oerwoud aan regels waaraan een boerenbedrijf zo langzamerhand gebonden is.
Voor argeloze melkdrinkers is Veearts
Maaike een confronterende film. Het is geen
pleidooi vóór of tegen de veehouderij, zelfs
niet tegen vlees eten; wel een schreeuw om
begrip voor de benarde positie waarin de
boeren zich bevinden. Milieu-eisen, fluctuerende prijzen, valse concurrentie, negatieve
berichtgeving – Van den Bergh gaat het zozeer aan het hart dat ze in haar vrije uren
krachtige optredens geeft als Europees vertegenwoordiger van de World Veterinary Association. Als empathisch bestuurder met
volop praktijkervaring zullen we ongetwijfeld ((schrappen: ‘nog’)) meer van haar horen.

MARISKA GRAVELAND

EL REINO

SPANJE, 2018 | REGIE RODRIGO

SOROGOYEN | MET ANTONIO DE LA TORRE, MÓNICA
LÓPEZ, JOSEP MARIA POU, BÁRBARA LENNIE | 122
MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN
VANAF 4 JULI 

SANDRA HEERMA VAN VOSS

VEEARTS MAAIKE NEDERLAND, 2019 | REGIE TIJS
TINBERGEN | MET MAAIKE VAN DEN BERG, TON
WESTERHOUT, JOS DE BOER, SIERT JAN BOERSEMA | 98
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA DELICATESSEN | TE
ZIEN VANAF 25 JULI, OOK VIA

picl.nl

EL REINO



(2013) en London Has Fallen (2016) moet de
derde film een eind maken aan de reeks rond
geheim agent Mike Banning. Banning is hier
hoofd van de geheime dienst, maar na een aanslag op de Amerikaanse president (Morgan
Freeman) is hij de hoofdverdachte.
TE ZIEN VANAF 22 AUGUSTUS 

AN AFFAIR
Henrik Martin Dahlsbakken | Een affaire tussen een 42-jarige gymlerares en een 16-jarige
leerling krijgt dramatische gevolgen in deze film
van de zeer productieve, jonge, Noorse regisseur Dahlsbakken – dit is zijn vijfde speelfilm in
evenzoveel jaar.

BLINDED BY THE LIGHT
Gurinder Chadha | Terwijl Danny Boyle en
Richard Curtis in Yesterday met de muziek van
The Beatles aan de haal gaan (zie pagina 52),
gebruikt regisseur Gurinder Chadha (Bend it
Like Beckham, 2002) de liedjes van Bruce
Springsteen als skelet voor haar nieuwste film.
De muziek van ‘The Boss’ is in het Britse
plaatsje Luton in 1987 een inspiratie voor Javed,
een tiener van Pakistaanse afkomst.
TE ZIEN VANAF 22 AUGUSTUS 

TE ZIEN VANAF 22 AUGUSTUS 

ANGEL HAS FALLEN
Ric Roman Waugh | Na Olympus Has Fallen

De wervelende openingsscène van El reino
(‘het koninkrijk’) bevat al alle ingrediënten
van het corruptiedrama dat aanstaande is.
De Spaanse politicus Manuel Gómez Vidal
staat strak in het pak op het strand voor een
restaurant te bellen, loopt met snelle pas terug door de keuken – gefilmd op de rug – en
neemt brutaal zijn eigen bord gamba’s mee.
Tijdens een luidruchtig diner met collegapolitici wordt een van hen erop gewezen dat
hij al zijn vierde garnaal pakt – of hij zich een
beetje in wil houden. Het beeld van deze politici is gezet: gewend om al netwerkend hun
eigen regels te bepalen in een joviaal steekspel waarin iedereen altijd naar meer verlangt, ten koste van een ander.
De beschuldigingen van corruptie die Manuel vervolgens treffen – hij noemt corruptie
een traditie, alsof je er niet onderuit kan –
zijn bewust vaag gehouden. Het draait om
ene Paco, iets met Persika, en een papierversnipperaar, maar elke poging om de plot en de
gesprekken te begrijpen loopt al snel op niets
uit. Belangrijker is dan ook de dynamiek van
de film en van de vuile spelletjes die gespeeld
worden. Naar buiten toe houdt iedereen een
keurige façade op, terwijl wij de woede-uitbarstingen en het dubbelspel zien. Manuel

schaakt op twee borden, net als zijn meerderen in de partij die hem hard laten vallen.
El reino won zeven Goya’s, de belangrijkste
filmprijzen van Spanje, waaronder die voor
Beste Regie voor Rodrigo Sorogoyen (Que Dios
nos perdone, 2016) en acteur Antonio de la
Torre, die net als in Sorogoyens vorige film de
hoofdrol speelt. De beweeglijke camera, snelle
montage en pompende muziek versnellen de
hartslag van deze politieke thriller, gefilmd
vanuit het perspectief van de dader, die uit het
koninkrijk verstoten wordt. De locaties zijn
fotogeniek: veel restaurants en een steriel Andorra dat eruitziet als een vervreemdend
oord, losgezongen van de echte wereld. De gebeurtenissen zijn fictief maar lijken op de
echte krantenkoppen, ook buiten Spanje –
denk aan de voormalig president van Frankrijk
Nicolas Sarkozy die zich nu voor de rechter
moet verantwoorden omdat hij wordt verdacht van corruptie en machtsmisbruik. De
grote vraag die boven de film blijft hangen is
wie er schuld heeft aan dit systeem waarin een
geweten de weg naar de top van de apenrots
blokkeert. Als gevallen koning wil Manuel
zand gooien in de gesmeerde machinerie van
corruptie. Maar de koninkrijken blijven bestaan.

ANGEL HAS FALLEN

GOOD BOYS
Gene Stupnitsky | “Hou nou eens op ons als
kinderen te behandelen – we zijn tweens, we
weten heus wel hoe de wereld in elkaar zit”,
roept Max. Dat blijkt natuurlijk vies tegen te
vallen voor de drie jochies van twaalf uit deze

komedie van de makers van Superbad (2007).
Vol goede moed proberen ze zich te mengen in
de wereld van net iets oudere tieners, met perikelen rond illegale drank en eerste seksuele
ervaringen tot gevolg.
TE ZIEN VANAF 22 AUGUSTUS 

READY OR NOT
Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett | Raadselachtige thriller rond de jonge Grace van wie
de huwelijksnacht een sinistere wending neemt
wanneer haar excentrieke aanstaande schoonvader haar deel laat nemen aan een oude familietraditie die al snel uitloopt op een spel op
leven en dood.
TE ZIEN VANAF 22 AUGUSTUS 

JOOST BROEREN-HUITENGA
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van september moeten
vóór vrijdag 16 augustus (schriftelijk of per e-mail agenda@
filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of wijzigingen.
Aanvangstijden en nadere informatie vindt u op de website van
de betreffende theaters. De volgende Filmkrant verschijnt op
donderdag 29 augustus en loopt t/m woensdag 25 september.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 072-520
2022 | filmhuisalkmaar.nl

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | Informatie/
reserveren 0546-850 264 |
filmhuisalmelo.nl
Zomerstop tot september

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

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

Juli Apollo 11 vr 19.7, za 20.7, di
23.7, wo 24.7 | Claire Darling vr
26.7, za 27.7, di 30.7, wo 31.7 |
Notti magiche vr 12.7, za 13.7, di
16.7, wo 17.7 | Tolkien vr 5.7, za
6.7, di 9.7, wo 10.7
Augustus Freek vr 9.8, za 10.8,
di 13.8, wo 14.8 | Ramen Shop vr
2.8, za 3.8, di 6.8, wo 7.8 | Rocketman vr 16.8, za 17.8

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 036-521 5929 |
corrosia.nl

Juli Bohemian Rhapsody vr 12.7
| The Favourite vr 5.7 | If Beale
Street Could Talk vr 19.7 |
Leave No Trace vr 26.7 | Mijn
dinsdagavondfilm Dhadak (in
Hindi met Engelse ondertiteling) di 9.7
Augustus Un amour impossible vr 2.8 | Blaze vr 9.8 | Das
schweigende Klassenzimmer
vr 30.8 | Werk ohne Autor vr
16.8 | Openluchtfilm vr 23.8

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

Cornelis Geellaan 2 (Park
Rijnstroom) | 0172-493 737 |
parkvilla.nl/filmhuis/

Juli De dirigent ma 22.7, di 23.7,
do 25.7, za 27.7 | Les invisibles
za 20.7, di 23.7, wo 24.7, vr 26.7
| A Star Is Born za 13.7, di 16.7,
wo 17.7, vr 19.7 | Werk ohne Autor vr 5.7, ma 8.7, di 9.7, do 11.7
| The White Crow do 4.7, za 6.7,
di 9.7, wo 10.7 | The Wife vr 12.7,
ma 15.7, di 16.7, do 18.7 |
Augustus Bohemian Rhapsody za 17.8, di 20.8, wo 21.8, ma

Naar school in Roffa
Roffa Mon Amour, dat van 17
t/m 28 juli in LantarenVenster en het Drijvend Paviljoen
wordt gehouden, vertoont
niet alleen films, maar
schoolt ons in de Summer
Film School ook bij in de filmgeschiedenis. Onder de titel
Italian Maestros zijn er colleges over drie decennia naoorlogse Italiaanse cinema, in
Activism Now! over de rol van
film in maatschappelijke veranderingen.
De naoorlogse Italiaanse
cinema is één van de grote
hoogtepunten in de Europese
cinema. De stroming wordt
behandeld in zes colleges, elk
gevolgd door een filmvertoning. Van Michelangelo Antonioni zijn twee films te
zien: L’avventura (1960) en
La notte (1961). Het neorealisme van Roberto Rossellini
wordt belicht aan de hand
van Stromboli (1950). Pier
Paolo Pasolini komt aan bod

met de film Edipo Re (1967),
een actuele vertaling van de
Oedipus-mythe.
The Night Porter (1974) van
Liliana Cavani is de meeste
controversiële film die in een
college wordt behandeld. Het
drama voert een
Holocaust-slachtoffer op
(Charlotte Rampling). Ruim
tien jaar na de oorlog ontmoet zij bij toeval haar beul
(Dirk Bogarde) en raakt ze
verstrikt in een sadomasochistische verhouding. Zes
jaar geleden zei Rampling in
een interview in het Parool er
dit over: “Ik dacht toen dat
alle alarmerende blablabla
over de film snel zou verdwijnen en hij vergeten zou worden, maar dat is niet gebeurd.
Ik weet niet of The Night Porter een meesterwerk is, maar
het is de voor mij bepalende
film gebleken.”
Cavani had eerder al opzien gebaard met I cannibali

26.8 | Green Book di 27.8 | Le jeu
ma 19.8, di 20.8, vr 23.8, di 27.8
| Wild Rose do 22.8, za 24.8,
wo 28.8

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13 |
033‑422 6555 | lievevrouw.nl

Juli Premières Britt-Marie was
hier do 11.7 | Buñuel in the Labyrinth of the Turtles ma 8.7
| Claire’s Camera do 18.7 | The
Dead Don’t Die do 25.7 | Funan
do 11.7 | Le jeune Ahmed do 4.7 |
Mia and the White Lion do 4.7 |
Qui m’aime me suive! do 11.7 | El
reino do 4.7 | Tel Aviv on Fire do
25.7 | Weldi do 25.7 | Cine Lati
nos Latijns-Amerikaans filmprogramma do 4.7 t/m wo 10.7 |
Documentaires Cat Stories 4.7
| Veearts Maaike 25.7 | Gay Film
Retablo do 4.7, za 6.7, zo 7.7, wo
10.7 | Rafiki | Isabelle Huppert
La cérémonie zo 14.7 | La dentellière zo 14.7, di 30.7 | Elle zo
28.7 | La pianiste zo 14.7 | Valley of Love ma 22.7 | Les valseuses zo 14.7, ma 22.7 | Nog
te zien Ága | Nous finirons ensemble | Queen of Hearts | Rafiki | Ramen Shop | Rocketman
| Yesterday | Previously Unre
leased Long Day’s Journey into
Night do 4.7 | Tarde para morir
joven do 25.7 | What You Gonna
Do When the World’s on Fire?
do 18.7| Terughaalactie BlacKkKlansman wo 10.7 | The Children Act ma 15.7 | The Death of
Stalin do 18.7 | The Favourite zo
21.7 | Girl wo 10.7 | La Holandesa wo 24.7 | Leave No Trace ma
15.7 | Werk ohne Autor wo 31.7
Augustus Premières Ask Dr.
Ruth do 8.8 | The Day After za
10.8 | Once Upon a Time... in

(1971), waarin de overheid in
Milaan rebellerende jongeren
doodt en hun lijken als waarschuwing op straat laat liggen. Deze film had prima gepast in Activism Now!, de
tweede collegereeks in de
Summer Film School van
Roffa Mon Amour. Aan de
hand van zes films belichten
inleiders de rol van film in
maatschappelijke veranderingen. De films zijn: La haine
(Mathieu Kassovitz, 1995), Le
bonheur (Agnès Varda, 1965),
The Incredible Shrinking Man
(Jack Arnold, 1957), Malcolm
X (Spike Lee, 1992), Slam
(Partho Sen-Gupta, 2018) en
Starship Troopers (Paul Verhoeven, 1997).
ROFFAMONAMOUR.COM

THE NIGHT PORTER

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

Hollywood do 15.8 | Only You do
15.8 | La promesse de l’aube do
1.8 | A Rainy Day in New York do
29.8 | So Long, My Son do 1.8 |
Documentaires Ask Dr. Ruth do
8.8 | Diego Maradona do 8.8 |
Isabelle Huppert 8 Femmes za
17.8 | Elle di 13.8 | La pianiste zo
11.8, di 13.8 | Valley of Love za
3.8 | MovieNights openluchtfilms do 1.8, do 8.8, do 15.8. |
Previously Unreleased Con el
viento do 1.8 | Terughaalactie
Den skyldige do 1.8 | Werk ohne
Autor zo 11.8

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie

Kleine-Gartmanplantsoen 10
| Info: 020-553 5151 | Reserveren: 020-553 5100 | debalie.
nl/cinema
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681
1419 | filmhuiscavia.nl
Buitenvertoningen Verrassingsfilm vr 12.7 | Tuintje in
mijn hart za 13.7
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 020623 6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl

Premières Ballon do 18.7 | Le
jeune Ahmed do 4.7 | The Professor and the Madman do 11.7
| Qui m’aime me suive! do 11.7
| Expat Le jeune Ahmed zo 7.7
| Gaypreview Chavela di 30.7 |
Rafiki di 30.7 | Special Woodstock zo 18.8
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-589 1400
| eyefilm.nl

Juli Eyeshadow The Royal Tenenbaums (met muziek van
Feng Suave) za 27.7 | Isabel
le Huppert zo 10.7 t/m wo 31.7
| Keep an Eye Filmacademie
Festival do 4.7 t/m za 6.7 | Keu
ze van Koolhoven Night of the
Jaws Rip-Offs do 18.7 | Klassie
ker Spartacus za 6.7 | Previous
ly Unreleased Long Day’s Journey Into Night do 4.7 t/m 10.7 |
What You Gonna Do When the
World’s on Fire? do 18.7
Augustus Isabelle Huppert do
1.8 t/m zo 28.8 | Previously Un
released Con el viento do 1.8 |
Infinite Football do 15.8
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 020-363
8502 | fchyena.nl

Juli Premières Midsommar do
11.7 | El reino do 4.7 | Richard
Says Goodbye do 25.7 | Buiten
bios Dirty Dancing (i.s.m. Cineville) di 16.7 | Queerama (i.s.m.
IDFA) 30.7 | Disney Animation
Classics The Lion King wo 17.7
| Pinokkio zo 21.7 | Sneeuwwitje en de zeven dwergen zo 7.7 | A
Female Direction Ginger & Rosa
do 18.7 | Hyena Invites Sam De
Jong Kikujiro do 25.7
Augustus Disney Animation
Classics Bambi zo 18.8 | Fantasia zo 4.8 | A Female Direction
RBG do 8.8
4 Het Ketelhuis

Het ongebreidelde
enthousiasme van
zowel de film als
de personages
werkt hoe dan ook
aanstekelijk. En
het zijn juist de
witte werelden
waarin Bilal en zijn
vrienden verzeild
raken, die absurd
worden gemaakt:
van een stel wereldvreemde politieagenten tot de
doorgesnoven
studenten die automatisch aannemen dat Bilal een
drugsdealer is.
Joost Broeren-Huitenga over
De libi in de Filmkrant

Juli Premières Britt-Marie was
hier do 11.7 | Cat Stories do 4.7 |
Duck Duck do 4.7 | Mia and the
White Lion do 4.7 | Mijn bijzonder rare week met Tess do 4.7 |
El reino do 4.7 | Veearts Maaike
do 25.7 | Special DocuLab Suriname do 4.7 | CineMeow Cat
Stories (& gesprek met een kattentherapeut) zo 7.7
Augustus Angry Birds 2 do
22.8 | Au bout des doigts do 1.8
| Engel do 8.8 | Juf Roos do 1.8 |
Playmobil de Film do 8.8 | Working Woman do 22.8 | Nog te
zien Queen of Hearts | De libi |
Toy Story 4 | Het Ketelhuis in
de Openlucht vijf recente films
en de klassieker Faust (live begeleid door Nieuw Kollektief) vr
16.8 t/m za 21.9
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623
1709 | kriterion.nl

Juli Premières Funan do 11.7
| Midsommar do 25.7 | Ruben
Brandt, Collector do 18.7 | Tel
Aviv on Fire do 25.7 | Lunar Ci
nema Apollo 13 do 11.7 | Kin
derklassieker Tarzan zo 14.7,
zo 28.7
Augustus Premières Diego
Maradona do 8.8 | Jinpa do 29.8
| Kinderklassieker Stuart Little
zo 11.8, zo 25.8
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020616 9994 | info@lab111.nl |
lab111.nl

Juli Quentin Tarantino
Death Proof di 23.7, vr 26.7 |
Django Unchained wo 24.7, za
27.7, di 30.7 | From Dusk Till
Dawn za 20.7, ma 22.7, wo 31.7
| The Hateful Eight do 18.7, ma
29.7 | Inglourious Bastards
zo 7.7, do 11.7, ma 15.7 | Jackie
Brown za 6.7, di 16.7 | Kill Bill Vol
1 vr 19.7, do 25.7 | Kill Bill Vol 2 vr
19.7, zo 28.7 | Pulp Fiction vr 5.7,
za 13.7, wo 31.7 | Reservoir Dogs
do 4.7, vr 12.7 | True Romance za
6.7, zo 14.7
Augustus Quentin Taranti
no Death Proof wo 21.8, di 27.8
| Django Unchained do 15.8, wo
28.8 | From Dusk Till Dawn ma
19.8, vr 23.8 | The Hateful Eight
vr 16.8, do 22.8 | Inglourious
Bastards ma 5.8, za 10.8 | Jackie Brown zo 4.8, vr 9.8, ma 12.8
| Kill Bill Vol 1 za 17.8, di 20.8, zo
25.8 | Kill Bill Vol 2 za 17.8, do
22.8, ma 26.8 | Pulp Fiction do
1.8, zo 11.8, wo 14.8 | Reservoir
Dogs do 1.8, do 8.8, wo 14.8 |
True Romance vr 2.8, di 13.8
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020638 6016 | themovies.nl

Juli Premières Le jeune Ahmed
do 4.7 | The Lion King wo 17.7 |
Midsommar do 25.7 | The Mo
vies top 10 van 2018 Lean on
Pete do 18.7 | Leave No Trace za
27.7 | Phantom Thread za 20.7 |
Shoplifters do 25.7
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Augustus Premières La promesse de l’aube do 1.8 | Diego
Maradona do 8.8 | Arts in Cine
ma The Prado Museum za 31.8
| Eenmalig Woodstock zo 18.8
| The Movies top 10 van 2018
Burning za 17.8 | Call Me by Your
Name za 3.8 | Dogman za 10.8 |
A Star Is Born do 1.8 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri do 15.8 | You were Never
Really Here do 8.8
4 Oxville Cinema

Meer en Vaart 300 | www.
oxville.nl
Zomerstop tot september
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676
8700 | rialtofilm.nl

Summer with Herzog Herz aus
Glas wo 10.7 | Jeder für sich und
Gott gegen alle ma 8.7 | Nosferatu vr 5.7 | Stroszek vr 5.7
4 Studio/K

Rialto presents
World Cinema Amsterdam

ADVERTORIAL

De zomer is in aantocht en
dat betekent dat het weer tijd
is voor World Cinema Amsterdam. Dit jaar met een extra
feestelijk tintje: van 15 tot en
met 24 augustus vieren we de
tiende editie van het festival
dat al een decennium lang de
beste films uit Afrika, Azië,
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied vertoont. De jubileumeditie vindt plaats in
Rialto en De Balie, en al vanaf
7 augustus op diverse locaties

Timorplein 62 | 020-692 0422
| studio-k.nu
Juli Premières Ugly Dolls wo
31.7 | The Wolf’s Call do 25.7 |
Tarantino Presents City on Fire
wo 10.7 | Django wo 3.7 | Enter
the Dragon wo 31.7 | The Good,
the Bad and the Ugly wo 17.7, za
27.7 | The Inglorious Bastards
za 20.7 | The Taking of Pelham One Two Three za 6.7 | The
Thing za 13.7, wo 24.7
Augustus Premières Diego
Maradona do 8.8 | Once Upon
a Time in Hollywood do 15.8 |
Playmobil de film wo 7.8 | Een
malig Woodstock zo 18.8
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223
2416 | uitkijk.nl

Juli Cinema Siësta A Bigger
Splash do 11.7 | Call Me By Your
Name do 25.7 | Jamón jamón do
8.8 | Le fabuleux destin d’Amélie Poulain do 1.8 | Y tu mamá
también do 18.7 | Klassieker
The Holy Mountain zo 7.7, zo
14.7, zo 21.7, wo 31.7 | Six Moral
Tales La boulangère de Monceau + La carrière de Suzanne ma 8.7 | La collectionneuse ma 15.7 | Le genou de Claire ma 29.7 | Ma nuit chez Maud
ma 22.7 | Uitkijk Specials Being
John Malkovich di 30.7 | Le bonheur di 9.7 | Les amours imaginaires di 16.7 | Vive l’amour
di 23.7
Augustus Six Moral Tales L’amour l’après-midi ma 5.8 | La
boulangère de Monceau + La
carrière de Suzanne ma 12.8 |
La collectionneuse ma 19.8 |
Ma nuit chez Maud ma 26.8
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 020624 9318 | Reserveren: evenementen@zuidafrikahuis.nl |
zuidafrikahuis.nl

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055‑521
6346 | gigant.nl

Juli Ága do 4.7 t/m wo 17.7 |
Apollo 11 vr 5.7 t/m wo 24.7 |

in de openlucht.
Naast de vaste festivalelementen, zoals het competitieprogramma, Go Cuba!-
programma en een aantal
special screenings, biedt het
festival dit jaar een focus op
Indonesië. Ook is er aandacht
voor niet-westerse familiefilms én presenteert WCA
World Cinema Amsterdam
Presents, met films van Nederlandse makers met roots
in Afrika, Azië, Latijns-Amerika of het Caribisch gebied.
Verder: uitbundige feestjes, maaltijden van Ron
Gastrobar Indonesia, debatten, talkshows en heel veel
filmmakers over de vloer.
WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

Ballon do 18.7 t/m di 30.7 | The
Biggest Little Farm do 4.7 t/m
wo 31.7 | Camino ma 8.7 t/m ma
29.7 | La ceremonie zo 28.7, di
30.7 | La dentellière zo 21.7, di
23.7 | Freek zo 14.7 t/m vr 26.7 |
Die goldene Handschuh vr 26.7,
za 27.7 | Green Book do 4.7, wo
17.7, ma 22.7 | Le jeune Ahmed
wo 24.7 | The Little Comrade do
11.7 t/m wo 17.7 | Oranje Ambon
(met inleiding) di 9.7 | The Professor and the Madman vr 5.7
t/m zo 21.7 | Queen of Hearts do
4.7 t/m wo 10.7 | Ramen Shop
do 4.7 t/m di 9.7 | Retablo do
11.7 t/m wo 17.7 | Richard Says
Goodbye do 25.7 t/m wo 7.8 |
Rocketman do 4.7 t/m di 30.7
| Ruben Brandt do 18.7 t/m di
23.7 | A Star Is Born do 4.7 t/m
di 30.7 | Tel Aviv on Fire do 25.7
t/m wo 31.7 | They Shall Not
Grow Old ma 8.7 | Three Identical Strangers elke maandag
in juli | Les valseuses zo 14.7, di
16.7 | Veearts Maaike do 25.7
t/m wo 31.7 | Werk ohne Autor wo 24.7 | Yesterday do 4.7
t/m di 30.7 | Arts in Cinema Degas zo 14.7 t/m vr 2.8 | Tintoretto zo 21.7 t/m wo 24.7 | Water
Lillies by Monet zo 7.7, ma 8.7 |
Young Picasso zo 28.7, ma 29.7,
wo 31.7 | Buitenfilm Den skyldige vr 12.7 | Let the Right One In
vr 19.7 | Casa tutti bene vr 26.7
| Ontbijt & film Richard Says
Goodbye | Tintoretto | Yesterday zo 28.7
Augustus Au bout des doigts
vr 2.8 t/m di 13.8 | Claire’s Camera do 8.8 t/m… | Diego Maradona do 8.8 t/m wo 21.8 |
Klimt & Schiele zo 4.8, ma 5.8,
di 6.8 | Once Upon a Time in
Hollywood do 15.8 t/m za 17.8
| La pianiste zo 4.8, di 6.8 | La
promesse de l’aube do 1.8, vr
2.8 | Renoir zo 11.8 t/m di 27.8 |
Buitenfilm Girl vr 2.8 | Woman
at War vr 9.8 | Film vr 16.8 | De

dirigent vr 23.8 |

ARNHEM

4 Focus Filmtheater

Audrey Hepburnplein 1 |
088‑190 0666 | focusarnhem.nl

Juli Premières Ballon do 18.7
| Britt-Marie was hier do 11.7 |
Cat Stories do 4.7 | Claire’s Camera 1 do 8.7 | The Dead Don’t
Die do 25.7 | Funan do 11.7 | Le
jeune Ahmed do 4.7 | The Professor and the Madman do 11.7
| Qui m’aime me suive! do 11.7
| El reino do 4.7 | Ruben Brandt
do 18.7 | Tel Aviv on Fire do 25.7
| Weldi do 25.7 | Previously Un
released Dovlatov za 13.7, ma
15.7, wo 17.7 | Long Day’s Journey into Night vr 5.7, zo 7.7, wo
10.7 | Tarde para morir joven vr
26.7, zo 28.7, di 31.7 | What You
Gonna Do When the World’s on
Fire? vr 19.7, zo 21.7, di 23.7
Augustus Premières Au bout
des doigts do 1.8 | The Day After do 8.8 | Diego Maradona do
8.8 | Once Upon a Time in Hollywood do 15.8 | Only You do 15.8
| La quietud do 22.8 | So Long,
My Son do 1.8 | Temblores do
22.8 | Previously Unreleased
Con el viento za 3.8, ma 5.8,
wo 7.8 | The Green Fog vr 9.8, zo
11.8, di 13.8 | Infinite Football
vr 16.8, zo 18.8, di 20.8 | Speci
al Sherlock jr. za 10.8 (stille film
met live muziek van het NJO) |
Woodstock zo 28.8 |

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-012 8560
| asserfilmliga.nl
Juli Thunder Road za 6.7 | Le
grand bain ma 8.7, di 9.7, za 13.7
| Summer Sunday Classic The
Return zo 21.7
Augustus Summer Sunday
Classic Otto E Mezzo zo 4.8 |
Woodstock zo 18.8

BERGEN

the Light do 22.8 | Diego Maradona do 8.8 | La promesse
de l’aube do 1.8 | La quietud do
22.8 | So Long, My Son do 1.8
| Belcrum Bios Buitenfilm do
22.8, vr 23.8, za 24.8, vr 30.8,
za 31.8 | Klassieker Woodstock
zo18.8 | Woensdagdocu Ask Dr.
Ruth wo 21.8 | Mantra: Sounds
into Silence wo 28.8 | A Mindful
Choice wo 14.8 | Veearts Maaike wo 7.8

4 Fth CineBergen/Zwarte

Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |
cinebergen.nl

Juli Aladdin vr 19.7, za 20.7, zo
21.7, do 25.7 | Ballon zo 28.7, di
30.7 | The Biggest Little Farm
vr 5.7, zo 7.7, di 9.7 | Le grand
bain za 6.7 | Hotel Mumbai di
2.7, wo 3.7 | Huisdiergeheimen
2 vr 26.7 | Ik ben er even niet zo
28.7 | Le jeune Ahmed do 11.7,
zo 14.7, wo 17.7 | Long Shot do
11.7, vr 12.7, zo 14.7 | Manou op
de meeuwenschool zo 14.7 |
Het Pärt gevoel do 4.7 | Queen
of Hearts vr 5.7, di 9.7, wo 10.7,
vr 12.7 | Qui m’aime me suive!
ma 22.7, wo 24.7 | El reino do
18.7, zo 21.7, di 23.7 | Rocketman
za 13.7, ma 15.7, di 16.7, vr 19.7,
zo 21.7, vr 26.7, zo 28.7 | Three
Identical Strangers ma 1.7, zo
7.7, wo 10.7 | Werk ohne Autor za
6.7 | The Wild Pear Tree do 4.7,
ma 8.7 | Wild Rose di 2.7, wo 3.7
| Yesterday za 27.7, ma 29.7, wo
31.7 | Yuli zo 7.7
Augustus Aladdin zo 4.8 | Au
bout des doigts do 15.8, zo 18.8
| Ballon vr 2.8, zo 4.8, vr 9.8 |
Booksmart za 17.8, ma 19.8 |
Britt-Marie was hier vr 16.8, zo
18.8, di 20.8 | Casper en Emma
op jacht naar de schat vr 16.8 |
Engel do 22.8, zo 25.8, za 31.8
| Le grand bain zo 11.8 | Long
Shot do 1.8, za 3.8, ma 5.8 |
Poms vr 23.8, zo 25.8, wo 28.8,
do 29.8 | The Professor and the
Madman za 24.8, ma 26.8, vr
30.8 | La promesse de l’aube do
8.8, zo 11.8, di 13.8 | Qui m’aime
me suive! vr 2.8, di 6.8 | A Rainy Day in New York do 29.8, vr
30.8, za 31.8 | Tel Aviv on Fire
vr 23.8, zo 25.8, di 27.8 | The
Wolf’s Call za 10.8, ma 12.8, wo
14.8 | Yesterday zo 4.8, wo 7.8,
vr 9.8, zo 11.8 | Klassiekers Les
valseuses wo 21.8 | Woodstock
zo 18.8

BOLSWARD
4 Filmhuis

Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.nl

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl

Elton John is punk
in de manier
waarop hij de dominante rockconventies van de
hippiebeweging
verwierp. Rocket
man is ook punk.
Al is het maar omdat deze studiofilm dingen durft
te filmen die andere films van
hetzelfde formaat
uit gemak (of uit
angst) buiten
beeld laten.
Hugo Emmerzaeler in de
Filmkrant

Juli Ága vr 5.7 t/m zo 7.7 | Apollo 11 vr 5.7, zo 7.7, ma 8.7, wo
10.7, vr 12.7 t/m zo 14.7 | Ballon do 18.7, za 20.7, zo 21.7, wo
24.7 | Britt-Marie was hier do
11.7, za 13.7, di 16.7, vr 19.7 t/m zo
21.7 | Christo za 6.7 | The Fall of
the American Empire do 4.7, za
6.7, zo 7.7, wo 10.7 | Freek vr 5.7,
zo 14.7, di 23.7 | Le jeune Ahmed do 4.7 t/m ma 15.7, wo 17.7,
vr 19.7, za 20.7, ma 22.7 | Queen
of Hearts vr 5.7, za 6.7, ma 8.7 |
Ramen Shop do 11.7 t/m zo 14.7,
vr 19.7, zo 21.7 | Red Joan vr 5.7,
vr 12.7, zo 14.7, vr 19.7, zo 21.7 |
Retablo do 4.7, zo 7.7, di 9.7, vr
12.7 t/m zo 14.7 | Rocketman
za 6.7, zo 7.7, wo 10.7, vr 12.7, za
13.7, wo 17.7, vr 19.7 t/m zo 21.7
| Ruben Brandt do 18.7 t/m za
20.7, ma 22.7 | Three Identical
Strangers vr 5.7, zo 7.7, di 16.7 |
Tolkien vr 5.7 t/m zo 7.7, vr 12.7
t/m zo 14.7, wo 17.7 | Yesterday
do 4.7 t/m ma 15.7, wo 17.7 t/m
wo 24.7 | Arts in Cinema Renoir vr 12.7, zo 14.7, wo 17.7 t/m
vr 19.7, zo 21.7, wo 24.7 | Isabelle
huppert La dentellière ma 22.7
| Les valseuses ma 15.7, za 20.7,
wo 24.7 | Sneak preview di 9.7,
di 16.7, di 23.7
Augustus Ballon | La dentellière | Yesterday

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-458 6300 |
isalatheater.nl
Zomerstop tot september

BREDA

DELFT

Claudius Prinsenlaan 8 | 076530 3131 | chasse.nl

Doelenplein 5 | 015‑214 0226 |
filmhuis-lumen.nl

4 Chassé Cinema

Juli Premières Ballon do 18.7 |
Britt-Marie was hier do 11.7 | Le
jeune Ahmed do 4.7 | El reino
do 4.7 | Tel Aviv on Fire do 25.7 |
Arts in Cinema Renoir ma 8.7, di
16.7 | Gayfilm Mario di 23.7, zo
28.7 | Isabelle Huppert La cérémonie zo 21.7, di 23.7 | La dentellière zo 14.7, di 16.7 | La pianiste zo 28.7, di 30.7 | Les valseuses zo 7.7, di 9.7 | Woens
dagdocu Cat Stories wo 17.7 |
Diego Maradona wo 31.7 | Freek
wo 10.7 | The Good Terrorist
wo 24.7
Augustus Premières Au bout
des doigts do 1.8 | Blinded by

4 Filmhuis Lumen

Juli Apollo 11 za 20.7 | C’est ça
l’amour do 25.7 t/m wo 31.7 |
First Man ma 22.7, wo 24.7 | Les
Invisibles do 18.7, vr 19.7 | Posoki do 4.7 t/m wo 10.7 | Rafiki do 25.7 t/m wo 31.7 | Vox Lux
do 4.7 t/m wo 10.7 | Mirai do 11.7
t/m wo 17.7 | Wajib do 11.7 t/m
wo 17.7 | Premières The Dead
Don’t Die do 25.7 | Le jeune Ahmed do 4.7 | Delft Chamber Mu
sic Festival 4 di 23.7 | Orfeu Negro zo 28.7 | Orphée di 30.7 |
Klassiekers Heat and Dust ma
8.7 | Maurice ma 15.7 | Woodstock zo 18.8 | Sneak preview
elke zondag
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Augustus Ága do 8.8 t/m wo
14.8 | Ballon do 8.8 t/m wo 14.8
| The Fall Of The American Empire do 1.8 t/m 7.8 | The Little
Comrade do 22.8 t/m wo 28.8
| Ruben Brandt do 15.8 t/m wo
21.8 | Take Me Somewhere Nice
do 1.8 t/m wo 7.8 | Tel Aviv on
Fire do 22.8 t/m wo 28.8 | Yuli
do 15.8 t/m wo 21.8 | Jazz Fes
tival Delft Miles Davis: Birth
of the Cool do 22.8 | Premiè
res Once Upon a Time in Hollywood do 15.8 | Sneak preview
elke zondag

café wo 24.7 | Special Perfect
Cadeau (met Q&A) zo 7.7
Augustus Premières Au bout
des doigts do 1.8 | Blinded by
the Light do 22.8 | Diego Maradona do 8.8 | Engel do 8.8 |
Once Upon a Time in Hollywood
do 15.8 | Only You do 15.8 | La
promesse de l’aube do 1.8 | La
quietud do 22.8 | Richard Says
Goodbye do 1.8 | Woodstock do
15.8 | Buitenbios De hele maand
augustus.

pianiste ma 12.8, ma 19.8 | Spe
cial Woodstock zo 18.8

DEN HAAG

Juli Buitenfilm Jackie vr 26.7
Augustus Buitenfilm Mamma
Mia! The Movie vr 30.8

4 Filmhuis Den Haag

Spui 191 | 070‑365 6030/345
9900 | filmhuisdenhaag.nl

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.
4 Eye Filmmuseum |

Amsterdam

 La cérémonie en Isabelle

Huppert | 17 juli, avond |
Ronald Rovers
 White Material en Isabelle
Huppert | 19 juli, avond | Sasja
Koetsier
 Heaven’s Gate en Isabelle
Huppert | 21 juli | Hugo
Emmerzael
 La sépération en Isabelle
Huppert | 20 augustus | Laura
van Zuylen
4 Gigant | Apeldoorn
 Les valseuses en Isabelle
Huppert | 16 juli, avond | Sasja
Koetsier
4 Filmschuur | Haarlem
 Le jeune Ahmed | 6 juli,
13.30 uur | Gerlinda Heywegen
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

Juli Mia en de witte leeuw za
20.7 | Premières Le jeune Ahmed do 4.7 | Arts in Cinema Renoir za 13.7, wo 31.7 | Hoe lees ik
een film? Ramen shop wo 10.7 |
Isabelle Huppert La cérémonie
vr 12.7, za 13.7, di 16.7, wo 17.7,
zo 21.7, wo 24.7 | La dentellière vr 12.7, za 13.7, di 16.7, wo 17.7,
za 20.7, zo 21.7, wo 24.7 | La pianiste do 11.7, zo 14.7, ma 15.7, do
18.7, ma 22.7, di 23.7 | Les valseuses do 11.7, zo 14.7, ma 15.7,
do 18.7, vr 19.7, di 23.7 | Klas
siekers The Autobiography of
a Princess zo 7.7 | Fitzcarraldo
do 4.7 | Heat and Dust do 4.7, za
6.7 | Shakespeare-Wallah vr 5.7
| Starship Troopers vr 5.7
Augustus The Enigma of Arrival za 31.8 | Enter the Dragon vr
16.8 | Woodstock zo 18.8

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 0223‑610
941 | http://cinemazevenskoop.wix.com/recent

Juli Les invisibles do 11.7 t/m
ma 15.7 | Notti magiche do 18.7
t/m ma 22.7 | Nous finirons ensemble do 25.7 t/m ma 29.7 |
Wild Rose do 4.7 t/m ma 8.7
Augustus Cat Stories di 6.8 |
Queen of Hearts do 15.8 t/m ma
19.8 | El reino do 22.8 t/m ma
26.8 | Tolkien do 1.8 t/m ma 5.8
| The Wild Pear Tree do 8.8 t/m
ma 12.8

DEN BOSCH

DEVENTER

Boschdijkstraat 45 | 073-681
8160 | verkadefabriek.nl

Keizerstraat 78 | 0570‑618
822 | filmhuisdekeizer.nl

4 Verkadefabriek

Juli Premières Ballon do 18.7
| Britt-Marie was hier do 11.7 |
La dentelliere do 11.7 | Le jeune Ahmed do 4.7 | The Lion King
do 11.7 | Perfect Cadeau do 4.7
| The Professor and the Madman do 11.7 | Rubent Brandt do
18.7 | Tarde para morir joven do
25.7 | Tel Aviv on Fire do 25.7 |
Arts in Cinema Klimt & Schiele zo 7.7, di 16.7, di 23.7 | Buiten
bios De hele maand juli. Yesterday (met Beatles-coverband)
vr 5.7 | Ramen Shop (met ramen maaltijd) za 6.7 | Apollo 11
(met inleiding) za 20.7 | Tel Aviv
on Fire (met hummus proeverij)
wo 24.7 | Nieuwe Filmers Film

4 Filmhuis De Keizer

Juli Premières Ballon do 18.7
| Le jeune Ahmed do 4.7 | Qui
m’aime me suive! do 11.7 | El
reino do 4.7 | Tel Aviv on Fire do
25.7 | Veearts Maaike do 25.7 |
Gay Film Retablo di 30.7 | Klas
siekers La cérémonie ma 29.7 |
Les valseuses ma 15.7, ma 22.7 |
Special Freek (met Q&A) zo 14.7
Augustus Premières Au Bout
des Doigts do 1.8 | Blinded by
the Light do 22.8 | The Dead
Don’t Die do 8.8 | Diego Maradona do 8.8 | Once Upon a Time
in Hollywood do 15.8 | La promesse de L’aube do 1.8 | So
Long, My Son do 1.8 | Klassie
kers La cérémonie ma 5.8 | La

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 020600 1897 | theaterdeomval.nl
Zomerstop tot 19 september

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg

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

DOETINCHEM

4 Filmhuis/Gruitpoort

Hofstraat 2 | 0314-340 943 |
gruitpoort.nl

Juli Apollo 11 zo 14.7, do 18.7 |
Bon Dieu 2 do 4.7, zo 7.7, di 9.7,
do 11.7 | Camino zo 7.7 | The Fall
of the American Empire do 4.7,
ma 8.7, wo 10.7 | Nous finirons
ensemble vr 5.7, za 6.7, di 9.7,

wo 10.7, vr 12.7, di 16.7 | Queen
of Hearts do 11.7, za 13.7, zo 14.7,
di 16.7, do 18.7 | Rocketman vr
12.7, za 13.7, di 16.7, vr 19.7 | Wild
Rose vr 5.7, ma 8.7, di 9.7
Augustus Buitenfestival Bohemian Rhapsody (Hotel Villa Ruimzicht) vr 23.8 | Free Solo
(Amphionpark) wo 21.8 | Green
Book (IJsselkade/Friûl Lido)
do 22.8

DORDRECHT

4 Cinema The Movies

Nieuwstraat 60-62 | Info &
reserveren: 078-720 0777
(vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl

Verwacht Ballon do 18.7 | Le
jeune Ahmed do 4.7 | The Lion
King wo 17.7 | The Professor and
the Madman 4.7 | Qui M’aime
me suive! do 11.7 | Richard Says
Goodbye do 25.7 | Tel Aviv on
Fire do 25.7

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

Film op erfgoedlocaties
Het reizende filmtheater
Hoogt on Tour gaat net als vorige zomer weer naar buiten.
Niet naar zomaar een pleintje, maar onder de titel Cinema Buiten in augustus en
september naar zes erfgoedlocaties in de stad en provincie Utrecht.
Je kunt als filmtheater een
paar klapstoeltjes buiten zetten en een film vertonen,
maar Hoogt on Tour pakt het
anders aan. Onder de titel Cinema Buiten presenteert het
op zes fraaie erfgoedlocaties
films over reizen, miscommunicatie en conflict. Wie
denkt dat reizen automatisch
tot verbreding van onze culturele blik leidt, wordt door
het programma uit de droom
geholpen. In de meeste films
leidt reizen tot misverstanden en ruzies; in één film zelfs
tot een gruwelijke moordpartij.
In het tragikomische Oh
Lucy! (Atsuko Hirayanagi,
2017; te zien in Buitenplaats
Doornburgh, 7 sep) wordt een
Japanse dame tijdens een
cursus Engels in Tokio verliefd op haar docent, waarna
ze de fout maakt om hem later op te zoeken in Los Angeles. Het absurdistische King
of the Belgians (Peter Brosens
en Jessica Woodworth, 2016),
waarin een Belgische koning
door de Balkan reist, is ook
een illustratief voorbeeld van
culturele misverstanden
(Metaal Kathedraal, 8 sep).
Even verontrustend als hilarisch is Stanley Kubricks
Koude Oorlog-klassieker Dr.
Strangelove, or How I Learned

to Stop Worrying and Love the
Bomb (1974; Park Vliegbasis
Soesterberg, 31 aug). Een
gruwelijk voorbeeld van de
gevolgen van religieuze haat
is het op ware gebeurtenissen
gebaseerde Des hommes et des
dieux (Xavier Beauvois, 2010;
Doornburgh, 6 sep), over de
moord op Franse monniken in
de jaren negentig in Algerije
door moslimfundamentalisten.
In het schitterende Cold
War (Pawel Pawlikowski,
2018; Molen de Ster, 9 aug)
wordt als gevolg van de Koude Oorlog het persoonlijke
politiek met als resultaat een
geruïneerde liefdesrelatie.
Ideologische strijd wordt er
ook geleverd in Leto (Kirill
Serebrennikov, 2018; Fort aan
de Klop, 18 aug), over de poging van het Russische communistische regime in de jaren tachtig om westers geïnspireerde popmuziek buiten
de deur te houden. In Arrival
(Denis Villeneuve, 2016; Huis
Doorn, 24 aug) wordt de wereldvrede bedreigd door de
strijd tussen buitenaardse
wezens en oorlogshaviken.
HOOGT.NL/CINEMABUITEN

OH LUCY!

Laweiplein 1 | Reserveren via
de site of 0512 335 050 | lawei.
nl/film
Juli Buitenfilm Victoria & Abdul vr 12.7
Augustus Buitenfilm The Leisure Seeker vr 23.8

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 | 040‑294
6848 | natlab.nl
Zomerstop tot september
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 040-247 5348
of 040-2474900 (ma t/m wo)
| tue.nl/sg
Zomerstop – Het nieuwe pro
gramma staat vanaf 18 juli on
line

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl

Juli Dr. Strangelove ma 29.7 |
Fighting with my Family ma 8.7,
wo 10.7 | Le grand bain ma 15.7 |
Mario di 9.7 | Vice ma 22.7
Augustus Cold Case Hammarskjöld di 27.8 | Dirty God ma
26.8, wo 28.8 | Gloria Bell ma
5.8 | God Only Knows ma 12.8

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

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

Juli Freek (met Q&A) zo 14.7 |
Ruben Brandt vr 19.7, di 23.7,
vr 26.7 | 15 Minutes after Sun
set Wild at Heart di 16.7 | Ver
wacht Le jeune Ahmed do 4.7 |
El reino do 4.7 |
Augustus Het Pärt gevoel di
20.8 | Woodstock zo 18.8 | Ver
wacht So Long, My Son vr 2.8

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | Reserveren
per e-mail: filmhuisermelo@
gmail.com of 06-20207920

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142
| tbeest.nl
Zomerstop tot september

GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182‑522
200 | filmhuisgouda.nl

Juli The Broken Circle Breakdown za 20.7, vr 26.7, wo 31.7
| C’est la vie! za 6.7, ma 15.7
| Capharnaüm vr 26.7 | The
Children Act vr 12.7, wo 24.7 |
Cold War vr 19.7, di 30.7 | Coureur wo 3.7, zo 7.7 | The Farewell Party za 27.7 | Le grand
bain ma 1.7, vr 5.7, di 9.7, zo 14.7,
wo 17.7, di 23.7 | Greta di 2.7, za
6.7, wo 10.7 | Nous finirons ensemble vr 5.7, di 9.7, za 13.7, zo
21.7, ma 29.7 | Les petits mouchoirs do 4.7, vr 12.7, di 16.7 |
Red Joan di 2.7, ma 8.7 | Le se-

Regisseur en
scenarist Arantxa
Echevarría castte
haar acteurs uit
de Roma-gemeenschap zelf.
Dat levert een
aantal overtuigende performances op, al kunnen
de acteurs niet
goedmaken wat
het scenario mist
aan diepte en nuance. Om het dramatische contrast
helder te houden
wordt Lola geportretteerd als een
eenzame rebel tegenover een massief blok van strikte, onveranderlijke normen.
Sasja Koetsier over Carmen &
Lola in de Filmkrant
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De zomer van Tarantino
De negende van Beethoven
kenden we, maar vanaf half
augustus ook de negende van
Quentin Tarantino. De uitbreng van zijn Once Upon a
Time... in Hollywood gaat
niet ongemerkt voorbij in de
filmtheaters.
De één vindt hem een
overschatte recycler van
pulpfilms, een ander een
groot vernieuwer van de cinema. Hoe het ook zij: naar
een nieuwe Tarantino-film
wordt altijd uitgekeken. Vier
filmtheaters pakken naar
aanleiding van Once Upon a
Time... in Hollywood dan ook
stevig uit met Tarantino. Zo
vertonen Lab111 in Amsterdam en Kino in Rotterdam
alle negen films van Tarantino. Als geheugenopfrisser
even de titels op een rijtje:
Reservoir Dogs (1992), Pulp
Fiction (1994), Jackie Brown
(1997), Kill Bill: Vol 1 (2003)
en Kill Bill: Vol 2 (2004),
Death Proof (2007), Inglourious Bastards (2009), Djan-

go Unchained (2012), The Hateful Eight (2015) en als laatste Once Upon a Time... in
Hollywood (2019). Als extraa
tje vertonen Lab111 en Kino
ook de twee films die Tarantino voor bevriende regisseurs
schreef: True Romance (1993)
voor Tony Scott en From Dusk
Till Dawn (1996) voor Robert
Rodriguez.
Lumière in Maastricht beperkt zich onder de titel
Summer of Tarantino tot drie
films (Jackie Brown, Pulp Fiction en Reservoir Dogs) en een
lezing. Lux in Nijmegen tenslotte houdt 20 augustus in
de open lucht een Tarantino-marathon.
Studio/K in Amsterdam
pakt het anders aan. Onder
de titel Tarantino Presents
vertoont het acht films die
van grote invloed zijn op het
werk van de man die films
leerde maken door naar films
te kijken. Niet alleen naar gecanoniseerde meesterwerken, maar vooral naar de

meur do 11.7, di 16.7, za 20.7, zo
28.7 | Tel Aviv on Fire do 25.7, di
30.7 | Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri za 13.7, vr 19.7,
ma 22.7 | Wild Rose do 18.7, di
23.7, za 27.7
Augustus Camino do 15.8, di
20.8, za 24.8 | Capharnaüm
di 6.8 | Den skyldige za 3.8, vr
9.8, wo 14.8 | The Farewell Party vr 2.8, wo 7.8 | Gerhard Richter Painting za 10.8, wo 21.8 |
La isla mínima vr 23.8, do 29.8
| The Leisure Seeker za 17.8,
ma 26.8 | Mesteren vr 9.8, di
13.8, za 17.8, zo 25.8 | El reino
do 22.8, di 27.8, vr 30.8 | Queen
of Hearts do 1.8, di 6.8, za 10.8,
zo 18.8, vr 23.8 | Qui m’aime me
suive! wo 28.8, za 31.8 | Le semeur ma 5.8 | The Square vr

2.8, di 13.8 | Tel Aviv on Fire za
3.8, zo 11.8, ma 19.8 | Todos lo
saben za 24.8, vr 30.8 | Werk
ohne Autor do 8.8, vr 16.8, di
20.8 | What We Did on Our Holiday vr 16.8, di 27.8, za 31.8 |
Wild Rose zo 4.8, ma 12.8

GRONINGEN

4 Groninger Forum

Hereplein 73 | 050-312 0433 |
groningerforum.nl

Juli Ballon do 18.7 | Britt-Marie
was hier do 11.7 | Cat Stories wo
10.7 | La cérémonie di 30.7 | The
Dead Don’t Die do 25.7 | Freek
(met Q&A) zo 7.7 | The Good Terrorist wo 17.7 | Le jeune Ahmed do 4.7, vr 12.7 | The Miseducation of Cameron Post ma
29.7 | Persepolis di 9.7 | Ruben

Roffa Mon Amour
Bezoek de drijvende bioscoop
van 17 t/m 28 juli in Rotterdam

| Ontdek de New Makers (Jessica Forever, Las niñas bien,
Fig Tree, Angelo, The Third
Wife, Knife + Heart). Duik in
de filmgeschiedenis met Italian Maestros tijdens Summer Film School (Stromboli,
L’avventura op 35mm, La
notte op 35mm, Edipo-Re op

THE SCENT OF GREEN PAPAYA

ADVERTORIAL

35 mm, The Night Porter, I
cannibali). Verander de wereld met film en luister naar
radicale denkers in Activism
Now! (La haine, Le bonheur,
Malcolm X, Slam, Starship
Troopers). Bewonder de unieke Cinema Concerten zoals
Jameszoo die een nieuwe
soundtrack maakt voor Uncle
Boonmee Who Can Recall His
Past Lives. Zoek de parallellen tussen oude en nieuwe
makers in Same Same but
Different: Made in Vietnam
(The Scent of Green Papaya),
Giallo Psychos (Tenebrae op
35mm). Tickets via LantarenVenster. Meer info:
ROFFAMONAMOUR.COM

trash en pulp, die hij als videotheekmedewerker in de
jaren tachtig onder ogen
kreeg. Studio/K vertoont van
deze inspiratiebronnen City
on Fire (Alvin Rakoff, 1979),
Django (Sergio Corbucci,
1966), Enter the Dragon (Robert Clouse, 1973), The Good,
the Bad and the Ugly (Sergio
Leone, 1966), The Inglorious
Bastards (Enzo G. Castellari,
1978), The Taking of Pelham
One Two Three (Joseph Sargent, 1974), The Thing (John
Carpenter, 1982) en Kiss Me
Deadly (Robert Aldrich,
1955). Het laatste woord is
aan Tarantino: “Ik denk niet
dat het publiek dommer is
dan ik. Ik ben het publiek.”
LUX-NIJMEGEN.NL
KINOROTTERDAM.NL
LAB111.NL
LUMIERE.NL

Klooster 1 | 0341-419 500 |
filmhuisharderwijk.nl
Zomerstop tot september

HEEMSKERK

4 Fh Heemskerk/Gebouw de

Cirkel

Vrijburgtlaan 2 | decirkelheemskerk.nl |
Zomerstop tot september

Emmastraat 15-s101 |
050‑526 2482 | rkzbios.nl

Juli Groningse premières El reino za 6.7, ma 8.7 | Ága za 13.7,
ma 15.7 | Retablo za 20.7, ma
22.7 | Noorse rampen double
bill The Wave & The Quake za
27.7, ma 29.7
Augustus Zomerstop tot sep
tember
4 Cinema Kinski

Grote Markt 35 | grandtheatregroningen.nl

HAARLEM
4 Filmschuur

Lange Begijnestraat 9 | 023517 3910 | filmschuur.nl

Cat Stories zo 7.7 | Le jeune Ahmed za 6.7

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280 353
| filmhuishardenberg.nl
Zomerstop tot september

HARDERWIJK

4 Filmhuis Harderwijk/

Catharinakapel

HOOGEVEEN

HEERLEN

4 Filmhuis

VUE Hoogeveen, van Echtenplein | 0528-234 000 | filmhuishoogeveen.nl

4 Filmhuis De Spiegel

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

Juli Arctic za 13.7, do 18.7 | The
Beach Bum vr 19.7 | Dragged
across Concrete vr 26.7 | Le
grand bain za 6, vr 12, za 20.7,
do 25.7 | Mirai zo 28.7 | Peterloo
vr 5.7, do 11.7 | Three Identical
Strangers za 27.7 | Urbanus zo
14.7 | Werk ohne Autor zo 21.7
Augustus Ayka vr 9.8, do 15.8
| Dragged across Concrete do
1.8 | Engel za 3.8 | The Fall of
the American Empire za 10.8, vr
16.8 | Three Identical Strangers
do 8.8, za 17.8, do 29.8 | Open
luchtfilm in het Aambos Leto
za 24.8 (met live muziek)

JACKIE BROWN

Brandt do 18.7 | Tel Aviv on Fire
do 25.7, vr 26.7 | Thelma & Louise di 23.7 | Les valseuses di 16.7
| Veearts Maaike do 25.7 | What
You Gonna Do When the World’s on Fire? wo 24.7
Augustus Au bout des doigts
do 1.8 | L’animale ma 26.8 | La
dentellière di 13.8 | Diego Maradona do 8.8 | Engel do 8.8 |
Once Upon a Time in Hollywood
do 15.8 | Only You do 15.8 | La
pianiste di 27.8 | So Long, My
Son do 1.8 | Woodstock zo 18.8 |
Sneak preview wo 7.8
4 RKZ Bios

Ballon wo 17.7
Augustus Ask Dr. Ruth do 15.8 |
Au bout des doigts do 1.8 | Blinded by the Light do 22.8 | Diego
Maradona do 8.8 | Once Upon a
Time in Hollywood do 15.8 | La
promesse de l’aube do 1.8 | A
Rainy Day In New York do 29.8 |
So Long, My Son do 1.8

HELMOND

4 De Cacaofabriek

Cacaokade 1 | 0492‑529 009
(di t/m do van 9.00 tot 17.00)
| cacaofabriek.nl/film
André Rieu Maastricht concert
za 27.7, zo 28.7

HENGELO

4 Filmhuis Hengelo

Beursstr 44 | 074-255 6789 |
filmhuishengelo.nl

Buitenfilm Green Book za 31.8

HILVERSUM
4 Filmtheater

Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl

Juli Apollo 11 do 4.7 t/m za 20.7 |
Ballon wo 17.7 t/m wo 24.7 | The
Biggest Little Farm vr 5.7 t/m
zo 7.7, do 11.7, di 16.7, zo 21.7, wo
24.7 | Le jeune Ahmed do 4.7
t/m wo 24.7 | The Little Comrade do 11.7 t/m di 16.7, vr 19.7 t/m
zo 21.7 | The Professor and the
Madman do 11.7 t/m wo 24.7 |
Queen of Hearts do 4.7 t/m do
11.7, za 13.7, zo 14.7, zo 21.7 | Qui
m’aime me suive! do 11.7 t/m
wo 24.7 | Ramen Shop do 4.7
t/m wo 17.7 | El reino do 4.7 t/m
wo 24.7 | Rocketman do 4.7 t/m
zo 7.7, wo 10.7, za 13.7, zo 14.7,
di 16.7, za 20.7 | Ruben Brandt
wo 17.7 t/m wo 24.7 | Yesterday
do 4.7 t/m wo 24.7 | Arts in Ci
nema Klimt & Schiele vr 5.7, za
20.7 | Renoir vr 5.7, vr 12.7, za
20.7 | Film & Food Diego Maradona ma 22.7 | Gay Film Night
Retablo ma 15.7 | Isabelle Hup
pert La cérémonie | La dentellière | La pianiste | Les valseuses | Klassieker Amadeus vr
19.7 | Ontbijt & Film Au bout des
doigts zo 28.7 | Voorpremière

HOORN

4 Cinema Oostereiland

Krententuin 25 | 0229-232 296
| cinemaoostereiland.nl

Verwacht geen
grote emoties bij
het zien van de
Earthrise, de eerste beelden van de
aarde uit de ruimte die de mensheid voor het eerst
deed beseffen hoe
kwetsbaar de planeet is. Die klinische aanpak van
Miller – alleen tonen, geen interpretatie – roept
ontzag op voor de
ongelooflijke
prestatie die al die
duizenden mensen leverden,
maar schept vooral ook afstand.
Mariska Graveland over
Apollo 11 in de Filmkrant

Juli Baantjer: Het begin do 11.7
t/m wo 17.7 | Ballon do 18.7 t/m
wo 24.7 | Bohemian Rhapsody
vr 12.7, ma 15.7 | Cat Stories do
4.7, zo 7.7, wo 10.7 | Freek za 13.7
(met Q&A) | Le jeune Ahmed do
4.7 t/m wo 10.7, za 13.7 | Mijn
bijzonder rare week met Tess zo
7.7, zo 14.7, di 16.7 | Rocketman
vr 19.7, ma 22.7 | Star Is Born vr
26.7, za 27.7 | Veearts Maaike zo
28.7 | Weldi do 25.7 t/m wo 31.7
| Yesterday do 4.7, za 6.7
Augustus Au bout des doigts
do 1.8 t/m wo 7.8, za 17.8 | Blinded by the Light do 22.8 t/m
wo 28.8 | Diego Maradona do
8.8 t/m wo 14.8 | La promesse
de l’aube do 1.8 t/m wo 7.8 | So
Long, My Son do 1.8, za 3.8, zo
4.8, wo 7.8

HOUTEN

4 Film Aan de Slinger

De Slinger 40 | 030-635 1024 |
aandeslinger.nl
Buitenbioscoop Todos lo saben za 6.7

KAMPEN
4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl
Zomerstop tot september

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

Wilhelminaplein 92 | 058‑205
0300 | sliekerfilm.nl

Juli Mantra, Sounds into Silence (& mantra-sessie) zo 7.7
| Verwacht Ballon do 18.7 | Le
Jeune Ahmed do 4.7 | El reino
do 4.7 | Tel Aviv on Fire do 25.7
| Weldi do 25.7 | Seniorenfilm:
Médecin de campagne do 18.7
| Sliekerdoks: Veearts Maaike do 25.7
Augustus Woodstock zo 18.8
| Seniorenfilm Bankier van het
verzet do 15.8

LELYSTAD

4 Filmtheater/Agora

Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl
Juli Anna’s War di 23.7 | Dirty
God di 16.7 | Greta di 30.7 | Lazzaro Felice di 9.7
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LEUSDEN

4 De Filmtuin

De Smidse 1b | 033-495 3107 |
www.detuininleusden.nl
Zomerstop tot september

LISSE

4 Filmhuis Lisse

Floralisplein 69 | 0252‑213
458 | filmhuis-lisse.nl
Augustus Le grand bain di
20.8 | On the Basis of Sex di
27.8 | Tea with the Dames di
27.8

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043‑321 4080 |
lumiere.nl

Juli Premières Ballon do 18.7
| Le Jeune Ahmed do 4.7 | The
Little Comrade do 11.7 | Mia and
the White Lion do 4.7 | Mijn bezonder rare week met Tess
do 4.7 | El reino do 4.7 | Ruben
Brandt do 18.7 | Tel Aviv on Fire
do 25.7 | Isabelle Huppert vanaf do 11.7 | Zomerreprises vanaf zo 7.7
Augustus Premières Ask Dr.
Ruth do 15.8 | Au bout des
doigts do 1.8 | Engel do 8.8 | Invisible Sue do 1.8 | Maradonna do 8.8 | Once Upon a Time in
Hollywood do 15.8 | La promesse de l’aube do 1.8 | La quietud
do 22.8 | So Long, My Son do
1.8 | Temblores do 22.8 | Sum
mer of Tarantino Jackie Brown
ma 5.8, do 8.8, di 13.8, wo 21.8
| Pulp Fiction zo 4.8, wo 7.8, ma
12.8, di 20.8 | Reservoir Dogs do
1.8, di 6.8, zo 11.8, ma 19.8 | Tarantino lezing wo 28.8

MIDDELBURG

4 Cinema Middelburg

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

Juli The Biggest Little Farm vr
5.7, zo 7.7, wo 10.7 | Cat Stories
do 11.7, vr 12.7, zo 14.7, ma 15.7
| Le jeune Ahmed do 25.7 t/m
zo 28.7, wo 31.7 | A Late Quartet (muziek i.s.m. Kamermuziekfestival) wo 3.7 | Nous finirons ensemble do 4.7, za 6.7,
zo 7.7, di 9.7, vr 12.7 t/m zo 14.7,
wo 17.7 | La pianiste do 18.7, vr
19.7, zo 21.7 | Queen of Hearts do
4.7 t/m za 6.7, ma 8.7, wo 10.7 |
Ramen Shop do 11.7 t/m zo 14.7,
di 16.7 | El reino vr 19.7, za 20.7,
ma 22.7, wo 24.7 | A Star Is Born
(Encore) do 18.7 t/m zo 21.7, di
23.7, vr 26.7, zo 28.7, di 30.7 |
Tolkien do 25.7 t/m za 27.7, ma
29.7 | Wild Rose ma 1.7, di 2.7,
wo 3.7
Augustus Green Book do 1.8
t/m zo 4.8, do 8.8, vr 9.8, zo
11.8, di 13.8 | Qui m’aime me
suive do 1.8 t/m zo 4.8, di 6.8 |
Rocketman do 8.8 t/m za 10.8,
wo 14.8 t/m za 17.8 | Tolkien vr
2.8, ma 5.8, wo 7.8 | Woodstock
zo 18.8 | Yesterday vr 9.8 t/m
ma 12.8, do 15.8 t/m zo 18.8

De wereld in Amsterdam
World Cinema Amsterdam bestaat tien jaar en viert dat van
15 t/m 24 augustus in Rialto
en De Balie. Naast het competitieprogramma is er zoals
altijd aandacht voor Cuba.
Het focusprogramma richt
zich deze keer op Indonesië.
Dat de internationale filmwereld niet ophoudt bij de
Amerikaanse en de Europese
cinema hoef je de organisatoren van World Cinema Amsterdam niet te vertellen. Al
tien jaar vertonen zij interessante films uit alle hoeken
van de wereld. Vaak films die
in het Westen over het hoofd
worden gezien. World Cinema Amsterdam haalt ze voor
het voetlicht, met als hart van
het festival het competitieprogramma. Een paar titels:
Divino amor (Gabriel Mascaro, Brazilië), The Burial of
Kojo (Samuel Bazawule, Ghana), Ceniza negra (Sofía
Quirós Ubeda, Costa Rica) en
Temblores (Jayro Bustamante, Guatemala). Van laatstgenoemde filmmaker was vier
jaar geleden het imponerende, in de Maya-gemeenschap
spelende ik-moet-trouwenmaar-houd-van-iemandanders-drama Ixcanul te
zien. In Temblores, dat vanaf
22 augustus ook in de
filmtheaters is te zien, komt
een getrouwde dominee in
botsing met zijn familie en de
gemeenschap als hij uitkomt
voor zijn homoseksuele gevoelens; zie ook pagina 31.

Het programma Go Cuba!
bevat twee recente lange en
vier korte Cubaanse fictiefilms. Het focusprogramma
Cinema Indonesia komt in
een tijd van toenemende reflectie in Nederland op het
koloniale verleden. Het bevat
tien lange en tien korte recente fictiefilms, een aantal
documentaires en twee klassiekers. Een paar titels: The
Song of Grassroots (Yuda
Kurniawan), Love for Sale
(Andibachtiar Yusuf) en Sultan Agung (Hanung Bramantyo).
Deze en de andere films in
Cinema Indonesia geven inzicht in de stand van zaken in
de Indonesische cinema en
tonen de culturele, sociale en
politieke thema’s die filmmakers belangrijk vinden. Zoals
de effecten van globalisering,
de spanning tussen moderniteit en traditie, de enorme
kloof tussen arm en rijk en de
oprukkende intolerante variant van de islam. In een talkshow praten Indonesische
filmmakers over hoe zij hier
tegenaan kijken.

MIDDELHARNIS

ther You do 22.8
4 Lux

4 Fh Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482 400 | hetdiekhuus.nl
Zomerstop tot 5 september

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 06-1347
3992 | stroomhuisneerijnen.nl
The Reader do 4.7

NIJMEGEN

4 Filmhuis O42

Oranjesingel 42 | 024 303 1111 |
filmhuiso42.nl
Juli Claire’s Camera do 18.7 |
Retablo do 4.7 | Wilkolak wo
24.8 | Isabelle Huppert La cérémonie do 11.7 | La dentellière do 11.7 | La pianiste do 11.7 |
Les valseuses do 11.7 | Previ
ously Unreleased Dovlatov do
11.7 | Long Day’s Journey into
Night do 4.7 | Tarde para morir
joven do 25.7 | What You Gonna
Do When the World’s on Fire?
do 18.7
Augustus Con el viento do 1.8
| The Green Fog do 8.8 | Infinite
Football do 15.8 | Sorry to Bo-

WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

long, My Son do 1.8 | Temblores do 22.8 | Open Air Tarantino marathon di 20.8 | Isabel
le Huppert La pianiste zo 4.8,
di 6.8 | Roze Film Retablo wo
7.8, zo 25.8 | Special Woodstock zo 18.8

OIRSCHOT

4 Filmclub/Rabotheater De

Enck

De Loop 67 | 0499-572 691 |
deenck.nl
Zomerstop tot september

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 0541-511 094
| filmhuisoldenzaal.nl
Zomerstop tot 3 september

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

Kruisstraat 15 | 0412-405 504
| groene-engel.nl

Juli Coureur vr 5.7, za 6.7 | Gloria Bell zo 7.7 t/m di 9.7 | Arts in
Cinema Renoir do 4.7
Augustus Grace a Dieu zo 18.8
t/m di 20.8 | Red Joan zo 25.8
t/m di 27.8 | Wild Rose zo 11.8
t/m di 13.8 | Arts in Cinema
Young Picasso vr 23.8 | Buiten
Bios on Tour A casa tutti bene
do 8.8 | Bankier van het verzet
vr 23.8 | Beautiful Boy do 29.8 |
Book Club do 15.8 | Green Book
vr 30.8 | Kursk do 22.8 | Wonder vr 16.8

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

SULTAN AGUNG

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

Juli Verwacht Ballon do 18.7 |
Britt-Marie was hier do 11.7 |
Cat Stories do 4.7 | The Dead
Don’t Die do 25.7 | Funan do
11.7 | Le jeune Ahmed do 4.7 |
Mia and the White Lion do 4.7 |
Midsommar do 25.7 | The Professor and the Madman do 11.7
| Qui m’aime me suive! do 11.7
| El reino do 4.7 | Ruben Brandt
do 18.7 | Tel Aviv on Fire do 25.7
| Arts in Cinema Renoir zo 7.7,
vr 26.7 | English Subs Le jeune
Ahmed ma 8.7 | Isabelle Hup
pert Le cérémonie zo 28.7, di
30.7 | Les valseuses zo 21.7,
di 23.7 | Special Zombie marathon vr 26.7 | Voorpremiè
re Ruben Brandt di 9.7 | Cursus
Summer School Film & kunst
wo 10.7 | Film & architectuur wo
24.7 | Film & natuur wo 31.7
Augustus Verwacht Au bout
des doigts do 1.8 | Diego Maradona do 8.8 | Engel do 8.8 | La
promesse de l’aube do 1.8 | La
quietud do 22.8 | Once Upon a
Time in Hollywood do 15.8 | So

Utopiazaal (Markland College) | Pagnevaartweg 7 |
0165‑314 503 | filmtheaterfanfare.nl
Zomerstop tot 8 augustus

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

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

Le grand bain di 27.8 | God Only
Knows vr 30.8 | Vrienden Blaze za 31.8

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

ROTTERDAM

4 KINO Rotterdam

Gouvernestraat 129-133 | 010
268 1160 | kinorotterdam.nl

Juli Verwacht Dutch Angle:
Chas Gerretsen & Apocalypse
Now do 4.7 | Le jeune Ahmed do
4.7 | The Lion King do 17.7 | Ruben Brandt do 18.7 | Midsommar do 25.7 | The Wolf’s Call
do 25.7 | The Dead Don’t Die do
25.7 | Ugly Dolls vanaf do 31.7 |
Quentin Tarantino Death Proof
do 18.7 | Django Unchained di
23.7 | From Dusk Till Dawn vr
19.7 | The Hateful Eight do 25.7

Booksmart heeft
iets slordigs, iets
onafs. De film zit
vol onduidelijk geschetste personages, net te lange
scènes, pijnlijk
uitpakkende improvisaties, al te
makkelijke
punchlines en ongrappige bijrollen.
Dat je desalniettemin van Book
smart kunt genieten, zelfs van de
film kunt houden,
zit ’m natuurlijk
ook juist in die
rommeligheid, die
iets ontegenzeggelijk charmants
heeft.
Basje Boer in de Filmkrant

| Inglourious Basterds za 20.7
| Jackie Brown do 11.7 | Kill Bill:
Vol. 1 za 13.7 | Kill Bill: Vol. 2 di
16.7 | Pulp Fiction di 9.7 | Reservoir Dogs za 6.7 | True Romance
za 27.7 | Expat Le jeune Ahmed
ma 8.7 | Special The Cure: Live
in Hyde Park London do 11.7
Augustus Verwacht Playmobil
de Film wo 7.8 | Diego Maradona do 8.8 | Once Upon a Time in
Hollywood do 15.8 | Ask Dr.
Ruth do 15.8 | Blinded by the
Light do 22.8 | Sorry to Bother
You do 22.8 | The Matrix do
29.8 | Quentin Tarantino Death
Proof di 13.8 | Django Unchained do 22.8 | From Dusk till
Dawn vr 9.8 | The Hateful Eight
di 27.8 | Inglourious Basterds
di 20.8 | Jackie Brown di 6.8 |
Kill Bill: Vol. 1 do 8.8 | Kill Bill:
Vol. 2 za 10.8 | Pulp Fiction za
3.8 | Reservoir Dogs do 1.8 |
True Romance za 24.8 | Special
Woodstock zo 18.8
4 Lantaren Venster

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

Juli Verwacht Ballon do 18.7 |
Britt-Marie was hier do 11.7 |
Cat Stories do 4.7 | Claire’s Camera do 18.7 | Le jeune Ahmed
do 4.7 | Mijn bijzonder rare week
met Tess do 4.7 | Qui m’aime
me suive! do 11.7 | El reino do 4.7
| Retablo do 4.7 | Ruben Brandt
do 18.7 | Tel Aviv on Fire do 25.7
| Veearts Maaike do 25.7 | Weldi
do 25.7 | Arts in Cinema Renoir
di 2.7, vr 5.7, di 9.7 | Gay & Les
bian Film Galore di 2.7 | Retablo di 2.7 | IFFR Encore La flor,
parte 1 vr 12.7 | La flor, parte 2
za 13.7 | La flor, parte 3 zo 14.7
| Isabelle Hupert juli/augustus
| Lust for Life De films van Ed
van der Elsken (i.s.m. het Nederlands Fotomuseum) vr 5.7 |
Music docs Miles Davis: Birth
of the Cool ma 8.7, do 11.7 | Rof
fa Mon Amour Film Festival wo
17.7 t/m zo 28.7 | Summer Film
School Roffa mon amour do
18.7 t/m zo 28.7 |
Augustus Verwacht Ask Dr.
Ruth do 15.8 | Au bout des
doigts do 1.8 | Blinded by the
Light do 22.8 | Diego Maradona do 8.8 | Engel do 8.8 | La promesse de l’aube do 1.8 | La quietud do 22.8 | So Long, My
Son do 1.8 | Temblores do 22.8
| Special Woodstock zo 18.8 |
Terrasbios do 1.8 t/m zo 4.8

SCHAGEN

4 Fth De Luxe/Scagon

Theater

Torenstraat 1B (Cultuurhuis
M18) | 0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
Zomerstop tot september

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 |
wennekercinema.nl
Claire Darling vr 5.7, za 6.7 | Der
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Augustus Cold War vr 9.8 (Molen de Ster) | Leto zo 18.8 (Fort
aan de Klop) | Arrival za 24.8
(Huis Doorn)
4 Louis Hartlooper Complex

goldene Handschuh vr 26.7, za
27.7 | Greta do 18.7, vr 19.7, za
20.7 | Leto vr 19.7, za 20.7 | Mademoiselle de Joncquières do
11.7, vr 12.7, za 13.7 | Red Joan do
4.7, vr 5.7, za 6.7 | El reino vr 12.7,
za 13.7 | Wild Rose do 25.7, vr
26.7, za 27.7

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452
| hartlooper.nl | Onderstaande
films draaien in Louis Hartlooper òf Springhaver

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/’t

Spectrum

Steeg 9 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl

Open Doek Openluchtfilmfestival vr 23.8, vr 30.8
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70

Open Doek (Jet Geerkensplein)
De dirigent vr 23.8

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomijnen.nl

Juli Apollo 11 do 18.7 t/m za 24.7
| Camino do 11.7 t/m za 24.7 |
The Fall of the American Empire vr 12.7 t/m za 24.7 | Gloria
Bell do 4.7 t/m wo 10.7 | Nous finirons ensemble do 4.7 t/m za
20.7 | Pride vr 26.7 t/m wo 31.7 |
Queen of Hearts do 25.7 t/m wo
31.7 | Rocketman do 11.7 t/m wo
31.7 | Shadow do 4.7 t/m za 6.7
| Tolkien do 25.7 t/m wo 31.7 |
Wild Rose do 4.7 t/m wo wo 10.7
| Buitencinema Love Is All You
Need do 11.7 | Moonlight do 25.7
Augustus Ballon vanaf do 15.8
| The Biggest Little Farm vr 2.8
t/m za 10.8 | Diego Maradona
vanaf do 8.8 | The Favourite vr
16.8 t/m za 24.8 | Le jeune Ahmed do 1.8 t/m wo 14.8 | Queen
of Hearts do 1.8 t/m wo 7.8 | Pride do 1.8 t/m vr 2.8 | Le semeur
vr 16.8 t/m wo 28.8 | Tolkien do
1.8 t/m zo 11.8 | Buitencinema
Een man die Ove heet do 8.8 |
Le grand bain do 22.8

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

Menistenplein 9 | 0599‑610
777 | smoky.nl
Zomerstop tot 3 september

TIEL

4 Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344673 500 | agnietenhof.nl
Zomerstop tot september

TILBURG
4 Cinecitta

Willem II straat 29 | 085-902
2996 | cinecitta.nl
Juli Freek (met Q&A) wo 10.7
Augustus Woodstock zo 18.8

UDEN

4 Filmhuis De Pul

Kapelstraat 13 | 0413-265 091
| filmpul.com

UTRECHT
4 ’t Hoogt

Kantoor: Nijverheidsweg
16-C | 030‑2312216 | hoogt.nl

An Elephant Sit
ting Still is de eerste en enige film
van Hu Bo (19882018). Kort na het
voltooien van zijn
film maakte hij
een einde aan zijn
leven. Met die wetenschap zou je in
Elephant een kroniek van een aangekondigde dood
kunnen lezen, of
een treurzang op
een land zonder
hoop. Want zo
portretteert hij
China.
Dana Linssen in de Filmkrant

Juli Verwacht Ballon do 11.7 |
Cat Stories do 4.7 | Funan do
11.7 | Le jeune Ahmed do 4.7 |
Long Day’s Journey into the
Night do 4.7 | Mijn bijzonder
rare week met Tess do 4.7 | The
Professor and the Madman
do 4.7 | El reino do 4.7 | Ruben
Brandt do 11.7 | What You Gonna Do When the World’s on Fire
do 11.7 | Film Zomer Festival za
22.7 t/m do 22.8
Augustus Verwacht An Affair
do 22.8 | Ask Dr. Ruth do 15.8 |
Blinded by the Light do 22.8 |
Diego Maradonna do 8.8 | Engel do 8.8 | Once Upon a Time
in Hollywood do 15.8 | Only You
do 15.8 | Sorry to Bother You do
22.8 | Working Woman do 22.8 |
Film Zomer Festival za 22.7 t/m
do 22.8
4 Springhaver

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
springhaver.nl | Bovenstaande films draaien in Louis
Hartlooper òf Springhaver

VEENDAM

4 Filmhuis vanBeresteyn

Museumplein 5a | 0598-317
730 | vanberesteyn.nl
Zomerstop tot september

VEENENDAAL

4 Filmhuis Veenendaal

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

Juli The Extraordinary Journey of the Fakir za 20.7, za 27.7 |
Green Book za 13.7 | Red Joan za
6.7 | Films op het strand Doris
vr 12.8 | Mamma Mia! Here We
Go Again vr 19.7 | Demain tout
commence vr 26.7
Augustus Claire Darling za 3.8
| Coureur za 17.8 | Rocketman za
24.8, za 31.8 | The White Crow
za 10.8 | Films op het strand
Paddington 2 vr 2.8 | Begin
Again vr 9.8 | Tulipani vr 16.8

VENLO

4 Filmtheater De Nieuwe

Scene

Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183
| nieuwescene.nl

Juli Dirty God do 4.7 t/m wo 10.7
| Hotel Mumbai do 4.7 t/m wo
10.7 | Mademoiselle de Joncquières ma 1.7 t/m wo 31.7 | Red
Joan ma 1.7 t/m wo 24.7 | Shadow do 18.7 t/m wo 31.7 | Take
Me Somewhere Nice do 25.7
t/m wo 31.7 | Tolkien do 25.7
t/m wo 31.7 | Wild Rose do 4.7
t/m wo 10.7 | Yuli do 18.7 t/m wo
31.7 | Arts in Cinema Klimt &
Schiele ma 1.7 t/m wo 24.7
Augustus Mademoiselle de

La Flor: een filmfestival in een film

ADVERTORIAL

823 minuten. Bijna veertien
uur. Zo lang duurt de film La
Flor van de Argentijnse filmmaker Mariano Llinás. Toch
is dit niet het type experiment dat je na een uur of twee
doet afvragen of het niet wat
korter kon.
Nee, deze monumentale
ode aan de cinema stroomt
juist over van de energie. De
film bestaat uit zes verhalen
waarin Llinás steeds dezelfde
vier actrices cast in totaal
verschillende genres en settings. Wie zich in de eerste
paar uur gegrepen weet, zit

met gemak de hele rit uit.
L.A. Times noemde het al ‘de
definitie van een must-see’.
La Flor draait i.h.k.v. LV ♥
IFFR Encore van 12 t/m 15 juli
in LantarenVenster (opgedeeld in drie zittingen), op
Picl vanaf 11 juli en later ook
elders in Nederland en België.

Jonqueres do 1.8 t/m wo 7.8 |
The Professor and the Madman
do 15.8 t/m wo 28.8 | Queen of
Hearts do 15.8 t/m wo 28.8 |
Shadow do 1.8 t/m wo 7.8 | Take
Me Somewhere Nice do 1.8 t/m
wo 7.8 | Tolkien do 1.8 t/m wo
7.8 | The Wild Pear Tree do 15.8
t/m wo 28.8 | Yuli do 1.8 t/m wo
7.8 | Arts in Cinema Water Lilies
Monet do 15.8 t/m wo 28.8

Verwacht Angry Birds 2 wo 21.8
| Artemis Fowl wo 7.8 | Blinded by the Light do 22.8 | Dora
and the Lost City of Gold do 8.8
| Fast & Furious: Hobbs & Shaw
do 1.8 | Once Upon a Time in
Hollywood do 15.8 | Playmobil
De film wo 7.8

VLAARDINGEN

4 Filmtheater Het Zeepaard

Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) | Reserveren via website /
hetzeepaard.nl |
Zomerstop tot september

VLISSINGEN
4 Cine City

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Juli The Little Comrade ma 8.7 |
Andre Rieu Maastricht Concert
za 27.7 | Verwacht Ben met de
eendjes op reis do 4.7 | Juf Roos
wo 31.7 | The Lion King do 17.7 |
Spider-Man: Far From Home do
4.7 | Stuber do 11.7 | Ugly Dolls
wo 31.7
Augustus Woodstock za 18.8 |

THE PRADO MUSEUM

4 Filmtheater De Leest

Vredesplein 12 | 0416-337746 | deleest.nl

WAGENINGEN

4 Filmhuis Movie W

Generaal Foulkesweg 42a (‘t
Venster) | moview.nl

The Fall of the American Empire do 4.7 t/m di 9.7 | Le semeur
do 4.7 t/m wo 10.7

WEESP

4 City of Wesopa

Herengracht 23 | 0294-458
093 | wesopa.nl
The White Crow do 4.7

WINTERSWIJK

4 Filmhuis Winterswijk

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Prinses Marijkelaan 4 | 071561 2566 | filmtheatervoorschoten.nl

Juli Green Book wo 24.7 | Le jeune Ahmed do 25.7, za 27.7, zo
28.7 | Nous finirons ensemble di 9.7, do 11.7, zo 14.7 | Rocketman do 18.7, za 20.7, zo 21.7 |
They Shall Not Grow Old vr 19.7
| Toy Story 4 za 6.7, zo 7.7, wo
10.7, za 13.7, zo 14.7, wo 17.7, za
20.7 t/m zo 28.7 | Wild Rose do
4.7, vr 5.7, zo 7.7 | Exhibition on
Screen Young Picasso za 13.7
Augustus Toy Story 4 za 24.8,
wo 28.8, vr 30.8 | Woodstock
zo 18.8 | Arts in Cinema Klimt &
Schiele vr 9.8

Kunst in filmtheaters
Geen zin om deze zomer in
lange rijen voor musea te
staan? De serie Arts in Cinema
biedt een alternatief met documentaires over gerenommeerde musea en schilders,
onder wie Renoir, Degas,
Klimt en Schiele en Picasso.
Kunst kijken zonder ver te
hoeven reizen, timeslots en
gedrang. Dat is het idee achter Arts in Cinema. Of zoals
het op de site staat: ‘Arts in
Cinema is een serie spraak-

WAALWIJK

makende documentaires over
internationale top-exposities
en bevlogen kunstenaars.’ Die
bevlogen kunstenaars moeten blijkbaar wel dode kunstenaars zijn, want van de negen documentaires die Arts in
Cinema dit jaar aan filmtheaters aanbiedt, gaat er niet één
over een nog levende kunstenaar. Voor zulke films moeten
we elders zijn, maar voor de
gecanoniseerde kunstenaars
van Arts in Cinema kunnen
we in een groot aantal
filmtheaters terecht. Te zien
zijn: Degas: Passion for Perfection, Klimt & Schiele: Eros
and Psyche, Renoir: Revered
and Reviled, Young Picasso en
Waterlilies of Monet: The
Magic of Water and Light.

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515
| filmhuiswinterswijk.nl
Zomerstop tot 3 september

WOERDEN

4 AnnexCinema

Rosmolenlaan 1 | 0348-436
510 | annexcinema.nl

Juli André Rieu Maastricht
Concert za 27.7, zo 28.7 | Ver
wacht Apollo 11 di 9.7 | Filmhuis
The Biggest Little Farm vr 5.7 |
Camino vr 12.7
Augustus Verwacht Angel Has
Fallen do 22.8 | Angry Birds 2
wo 21.8

ZAANDAM

4 Filmtheater De Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631
1993 | de-fabriek.nl

Juli Apollo 11 vr 5.7 t/m zo 7.7, di
9.7, wo 17.7 | Ballon do 18.7 t/m
ma 22.7, do 25.7 t/m zo 28.7, wo
31.7 | Britt-Marie was hier do
11.7 t/m ma 15.7, do 18.7 t/m za
20.7, wo 24.7 | Claire’s Camera vr 19.7, za 20.7, ma 22.7, za
27.7, zo 28.7, di 30.7 | Freek za
13.7 (met Q&A), zo 14.7, vr 19.7,
za 20.7, zo 28.7 | The Identical Strangers vr 5.7 t/m zo 7.7,
wo 10.7 | Le jeune Ahmed do 4.7

Wie in Arts in Cinema meteen een compleet museum
wil bezoeken, moet naar The
Prado Museum: A Collection
of Wonders gaan, waarin de
kijker door het museum in
Madrid wordt rondgeleid.
Alle genoemde films zijn in
teveel filmtheaters te zien om
hier te kunnen noemen.
Raadpleeg de site van Arts in
Cinema.
Monet staat overigens ook
centraal op het Monet Art
Festival in Zaandam. Monet
verbleef in 1871 vier maanden
in Zaandam. Later schreef hij
in een brief aan zijn collega
Pisarro een zinnetje dat
Zaandam-promotors niet
kunnen laten liggen: “Zaandam is wel bijzonder opmerkelijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven.”
ARTSINCINEMA.NL
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Apollo 11			 11111
Booksmart 			 11111
Carmen & Lola 			 11111
Cat Stories 			 11111
De libi			 11111
El reino 			 11111
Der goldene Handschuh 			 11111
The Good Terrorist 			 11111
The Green Fog 			 11111
Le jeune Ahmed 			 11111
Long Shot 			 11111
Men in Black: International 			 11111
Mijn bijzonder rare week met Tess 			 11111
Queen of Hearts 			 111231
Ramen Shop 			 11111
Tarde para morir joven 			 11111
Toy Story 4 			 11111
La terra dell’abbastanza 			 11111
Untouchable 			 11111
What You Gonna Do When the World’s on Fire? 		 11111
X-Men: Dark Phoenix 			 11111
Yesterday 			 11111
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4 FiZi

Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.
nl
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Dana Linssen

Trouw

Belinda van de
Graaf

Cinema.nl/VPRO

Juli Aladdin do 18.7, zo 21.7, zo
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4 Filmhuis Cameo

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl
Juli Coureur di 30.7 | Rafiki di
23.7 | Red Joan di 9.7 | Take Me
Somewhere Nice di 16.7
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ZIERIKZEE

ZOETERMEER

Juli Ága vr 5.7, ma 8.7 | Blue Velvet wo 10.7 | Edie vr 19.7, wo
24.7, do 25.7, zo 28.7 | Un homme a la hauteur ma 15.7, do 18.7,
zo 21.7, di 23.7, vr 26.7, di 30.7
| Queen of Hearts za 6.7, di 9.7,
vr 12.7, za 13.7 | Ramen Shop vr
5.7, zo 7.7 | Remains of the Day
wo 31.7 | Retour en Bourgogne
zo 14.7, di 16.7, za 20.7, ma 29.7
| Het rode korenveld wo 17.7 |
Wild Rose do 4.7, za 6.7, do 11.7,
vr 12.7, za 13.7
Augustus Ballon di 6.8, za
10.8, di 13.8 | Burnt by the Sun
wo 7.8 | Claire’s Camera za 17.8,
ma 19.8 | The Day After vr 23.8,
zo 25.8 | Dovlatov vr 16.8, zo
18.8 | De geest van de bijenkorf za 3.8 | Heremakano wo
28.8 | Un homme a la hauteur
vr 2.8 | In the Mood for Love wo
21.8 | Jazz & So zo 25.8 | Le jeune Ahmed do 8.8, za 10.8 | Jinpa
vr 30.8 | The Little Comrade za
31.8 | Only You do 15.8, za 17.8,
do 22.8, za 24.8, di 27.8 | La
promesse de l’aube vr 23.8,za
24.8, ma 26.8, do 29.8, za 31.8 |
Retablo vr 16.8, di 20.8 | Retour
en Bourgogne do 1.8 | Taste of
Cherry wo 14.8 | Tel Aviv on Fire

Coen van Zwol

Juli Aladdin do 18.7 | Ballon do
25.7 | Circus Noël zo 14.7 | Dirty
God do 4.7 | Green Book di 16.7
| Hotel Mumbai do 18.7 | Mademoiselle de Joncquières vr 5.7
| Queen of Hearts vr 12.7 | Rocketman do 11.7 | Singel 39 vr 5.7
| A Star is Born di 23.7 | Three
Identical Strangers wo 10.7 |
Tolkien do 4.7 | Wonder Park
do 11.7 |
Augustus Bohemian Rhapsody
di 6.8 | Dumbo do 1.8 | Rafiki do
1.8 | Wild Rose vr 2.8 |

Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |
luxorzutphen.nl

Algemeen Dagblad

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

4 Filmtheater Luxor

Ab Zagt

4 Filmhuis Zevenaar

ZUTPHEN

De Telegraaf

ZEVENAAR

Augustus Dirty God di 27.8 |
The Fall of the American Empire di 6.8 | Sofia di 20.8 | Wild
Rose di 13.8 |

Marco Weijers

André Rieu Maastricht Concert
za 27.7, zo 28.7

NRC Handelsblad

Het Rond 2 | 030-692 7400 |
figi.nl/bioscoop

André
Waardenburg

4 Hotel Theater FIGI

de Volkskrant

ZEIST

Floortje Smit

Zomerstop tot 3 september

28.7 | Avengers: Endgame zo
7.7, vr 19.7 | Ballon do 18.7 | Casper & Emma op jacht naar de
schat do 25.7 | Coureur vr 5.7 |
The Fall of the American Empire za 6.7 | Huisdiergeheimen 2
zo 14.7, wo 17.7 | The Hustle za
27.7, di 30.7 | Pokémon Detective Pikachu wo 24.7, wo 31.7 |
Rocketman do 25.7 | Le semeur
zo 14.7 | Take Me Somewhere
Nice zo 21.7 | Tolkien za 20.7, di
23.7 | Wild Rose zo 7.7, vr 26.7 |
Yuli zo 28.7
Augustus Aladdin do 8.8 | Ballon do 8.8, di 27.8 | The Biggest
Little Farm di 20.8 | Casper &
Emma op jacht naar de schat
do 1.8, do 15.8 | A Dog’s Journey zo 4.8, zo 18.8 | The Fall of
the American Empire za 3.8 |
Film do 22.8 | Men in Black: International za 24.8 | Mia and
the White Lion zo 25.8 | Pokémon Detective Pikachu zo 11.8,
wo 14.8 | The Professor and
the Madman zo 25.8 | Queen of
Hearts zo 4.8, za 10.8, di 13.8 |
Rocketman vr 9.8, do 15.8, vr
16.8 | Take Me Somewhere Nice
vr 2.8 | Toy Story 4 wo 21.8, wo
28.8 | Woodstock zo 18.8 | Yesterday zo 11.8, za 17.8, vr 23.8

De Filmkrant/
Trouw

In Theater de Poorterij
Nieuwstraat 2 | Reserveren via
e-mail cinemaarten@planet.
nl / cinemaarten.nl

Gerhard Busch

Het Parool

Joost Broeren-
Huitenga

De Groene
Amsterdammer

Basje Boer

Ága			
11111

30.7 | Veearts Maaike vr 26.7, za
27.7, ma 29.7 | Yesterday do 4.7
t/m zo 14.7, vr 19.7 t/m zo 21.7, di
23.7, vr 26.7 t/m ma 29.7
Monet Art Festival za 6.7 |
Zaanse Zomergast Peter de Rijcke The Last Waltz wo 17.7

de Volkskrant

25.7 t/m za 27.7 | El reino do 4.7
t/m zo 7.7, vr 12.7, za 13.7, di 16.7 |
Rocketman vr 5.7, za 6.7, vr 12.7,
za 13.7, zo 21.7, zo 28.7 | Ruben
Brandt za 20.7, zo 21.7, di 23.7,
vr 26.7, za 27.7, wo 31.7 | Tel Aviv
on Fire do 25.7 t/m za 27.7, di

Berend Jan
Bockting

t/m ma 8.7, do 11.7 t/m zo 14.7, di
16.7 | Mijn bijzonder rare week
met Tess za 6.7, zo 7.7, za 13.7, zo
14.7, za 20.7, zo 21.7, za 27.7, zo
28.7 | Qui m’aime me suive! vr
12.7 t/m ma 15.7, do 18.7 t/m zo
21.7, wo 24.7 | Ramen Shop do

UITKIJK.NL

de Volkskrant

ten zij veel dat de films van
deze volkomen oorspronkelijke en originele filmmaker,
wiens wortels in de nouvelle
vague liggen, sprankelende,
intelligente en licht-filosofische exploraties zijn van
menselijk gedrag in de liefde.
Rohmers personages zijn
meesters in rationalisaties en
vallen blind in de valkuil van
het zelfbedrog.
De in 1920 geboren Rohmer brak internationaal door
met zijn Morele Vertellingen,
zes films die hij tussen 1962
en 1972 maakte over jonge
mannen en vrouwen die
prachtige volzinnen over alle
facetten van de liefde debite-

OBSESSIONS

4 Filmtheater Cinemaarten

ren, maar niet doorhebben
dat ze vooral worden gedreven door Eros. Alleen al het
feit dat vrouwen in deze films
geen passieve liefdesobjecten
zijn, maar even actief denkende en handelende personages als mannen, maakt ze
bijzonder. Illustratief is Ma
nuit chez Maud (1969), waarin een gescheiden vrouw probeert een man die ze net heeft
ontmoet het bed in te krijgen,
maar omdat deze kerel als
goed katholiek seks voor het
huwelijk afwijst, leiden haar
pogingen vooral tot veel praten over relaties en het huwelijk. Omdat Rohmer zelf katholiek was, had dat makkelijk een moralistische film
kunnen opleveren, maar
Rohmer was geen moralist.
Hij onderzocht met zijn films
onze moraal, die hij met zijn
personages van alle kanten
bekeek. Het maakt hem eeuwige actueel. Hoog tijd voor
een groter retrospectief. Eye?

Bor Beekman

De in 2010 overleden Eric
Rohmer dreigt nu al in de vergetelheid te raken. Treurig.
De Uitkijk doet er iets aan
met de vertoning van zijn
meesterlijke, zes films tellende serie Morele Vertellingen.
Van sommige regisseurs
kan het je niet schelen dat ze
na hun dood worden vergeten, maar van Eric Rohmer
wel. De man maakte, laten we
het woord maar gebruiken,
tijdloze films over tijdloze
onderwerpen. Over de liefde
dus, maar zijn boy meets
girl-benadering is totaal anders dan wat we kennen van
conventionele films. In Rohmers films wordt meer over
de liefde gepraat dan dat hij
wordt bedreven. Zijn personages blinken uit in verbaal
rondtrekkende bewegingen,
waarbij ze andere dingen
zeggen dan ze voelen. Rohmers films zijn praatfilms en
Frans, wat volgens mensen
die zulke films nooit zien een
oersaaie combinatie is. We-

ZALTBOMMEL

Ronald Rovers

Volkomen uniek: Eric Rohmer
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Pluk de Nacht

DIE TOMORROW

vr 9.8, zo 11.8 | Het vervloekte
geld za 31.8 | Weldi vr 30.8 | Yuli
ma 5.8, vr 9.8, ma 12.8 | Buiten
bios za 24.8

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | Reserveren via
website | filmtheaterfraterhuis.nl

Juli Premières Ballon do 18.7 |
Britt-Marie was hier do 11.7 | Le
jeune Ahmed do 4.7 | The Professor and the Madman do 11.7
| Qui m’aime me suive! do 11.7 |
El reino (The Realm) do 4.7 | Richard Says Goodbye do 25.7 |
Tel Aviv on Fire do 25.7 | Weldi do 25.7 | Geprolongeerd Ága
| Queen of Hearts | Ramen Shop
| Rocketman | Tolkien | Yesterday | Isabelle Huppert La dentellière vr 19.7, ma 22.7 | Pop
Up Cinema Celeplein The Wife
vr 19.7, za 20.7 | Green Book vr
26.7, za 27.7 | Zwolse premières
Cat Stories | The Little Comrade | Veearts Maaike
Augustus Verwacht Au bout
des doigts | Blinded by the
Light | Diego Maradona | The
Violin Player | Where’d You Go,
Bernadette | Isabelle Huppert
La pianiste vr 16.8, ma 19.8

is. And Your Bird Can Sing
(Shô Miyake, 2018) is een Japanse verfilming van een roman over drie richtingloos
door het leven dolende twintigers die in een driehoeksverhouding belanden. De film
wordt internationaal geprezen om zijn melancholieke
sfeer en de afwezigheid van
clichés over twintigers. De
Thaise filmmaker Nawapol
Thamrongrattanarit voert in
de mengeling van documentaire en fictie Die Tomorrow
(2017) mensen op die nog
maar kort hebben te leven.
Het doet misschien een deprimerende film vermoeden,
maar Die Tomorrow is een
fijnzinnig en springerig essayistisch betoog over rijke
levens in het zicht van de
dood en acceptatie van de
eindigheid van het leven.
Naast de vertoning van
lange films staat onder de titel Shorts Night één avond
volledig in het teken van de
korte film. Ook is er een kindermiddag en in samenwerking met het feministische
kunstcollectief The Tittymag
een paneldiscussie over feminisme en film. Buurtbewoners zijn net als vorig jaar met
hun honden welkom op Dog
Day Afternoon. En elke middag zijn er live-optredens van
VJ’s en DJ’s. Nieuw is de filmquiz.
PLUKDENACHT.NL

JEUGDFILM

Overzicht van vertoningen
van kinderfilms. De adressen
zijn te vinden in het eerste
deel van de agenda.

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Casper & Emma op jacht naar
de schat 4+ 6.7 | Dumbo 6+
10.7 | Superjuffie 6+ za 20.7, zo
11.8 | Mijn bijzonder rare week
met Tess 5+ | Mia and the White Lion 9+

AMSTERDAM

4 Eye Filmmuseum

Juli Alles mag & Koningsdag 5+
wo 10.7, zo 14.7, zo 21.7, zo 28.7
| Mijn bijzonder rare week met
Tess 5+ za 6.7 t/m ma 8.7, wo
10.7, 12.7 t/m ma 29.7, wo 31.7
Augustus Mijn bijzonder rare
week met Tess 5+ do 1/8 t/m
di 6.8

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Mijn bijzonder rare week met
Tess 5+ zo 7.7 t/m wo 31.7 | Casper & Emma 4+ za 20.7 t/m za
31.8 | Vechtmeisje 8+ zo 21.7
t/m wo 31.7 |

MIRA

Regisseur Fatih
Akin wilde zo realistisch mogelijk
zijn, vertelt hij in
interviews. Niet
alleen in het tonen
van het geweld
van de echt bestaande seriemoordenaar Fritz
Honka, die in
Hamburg minstens vier prostituees ombracht,
maar ook in de
wereld om Honka
heen. Daarin is hij
echter niet geslaagd. Der golde
ne Handschuh
toont in het beste
geval een grotesk
uitvergrote versie
van de realiteit.
Joost Broeren-Huitenga in de
Filmkrant

Wanneer de
vierjarige
Kun zijn
pasgeboren
zusje Mirai
ontmoet, is
hij in eerste
instantie
dolbij met
haar komst.
Maar als de aandacht van zijn
ouders steeds meer naar Mirai gaat, voelt Kun zich al snel
buitengesloten en boos. Plots
ontdekt hij een magische
tijdreispoort in zijn achtertuin.
Mamoru Hosoda is een
grote naam in de wereld van
de Japanse animatie, en
waagde zich al eerder aan een
magische tijdreis in The Girl
Who Leapt Through Time
(2006). Rik Herder over Hosoda in de Filmkrant: ‘Een
humanist in hart en nieren
die met tedere maar haarscherpe blik kijkt naar het alledaagse.’ Mirai werd genomineerd voor een Oscar voor
Beste Animatiefilm.
Mirai is sinds eind juni
verkrijgbaar op dvd en VoD.
Cinéart stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

schrijver, filosoof en programmamaker Stine Jensen.
Exclusief voor Filmkrant
lezers biedt Film by the Sea
van zaterdag 14 op zondag 15
september een nachtje hotel
voor twee personen aan. De
overnachting is inclusief
tweemaal gratis toegang tot
het Storytel FilmBoekenbal
op zaterdag 14 september én
zes vrijkaartjes voor een film
naar keuze. Om in aanmerking te komen moet u wel
eerst een vraag beantwoorden. Welke ontwerper was
verantwoordelijk voor het
nieuwe campagnebeeld van
het festival? Vermeld uw antwoord in de mail.
ASH IS PUREST WHITE

Remain in Light (Cherry Pickers) stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.
PÁJAROS DE VERANO

Colombia,
jaren zeventig. Tijdens een
dorpsceremonie op
een uitgestrekte
woestijnvlakte laat
Rapayet
zijn oog
vallen op de
mooie Zaida. Maar om ook
echt met haar te kunnen
trouwen, is een grote bruidsschat nodig. Terwijl de oudere vrouwen van de inheemse
Wayuu-familie hun mystieke
rituelen blijven volgen, grijpen Rapayet en leden uit een
bevriende familie hun kans
om geld te verdienen met het
smokkelen en verkopen van
grote partijen marihuana.
Met de drugs en het verdiende geld, komt het geweld.
Een kroniek in vijf adembenemend gefilmde hoofdstukken. Leo Bankersen in de
Filmkrant: “Een beklemmende ballade over de kettingreactie van drugs, geweld en
wraak.”
Pájaros de verano is vanaf 3
juli verkrijgbaar op dvd. September Film stelt vijf dvd’s
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

Van 13 tot
en met 22
september
vindt in
Vlissingen
de 21ste
editie van
Film by the
Sea plaats,
een van de
leukste filmfestivals van Nederland, met een speciale focus op boekverfilmingen. Een
selectie hiervan wordt beoordeeld door een vakjury die dit
jaar wordt voorgezeten door

Misdaad
epos en
episch liefdesdrama
ineen van de
Chinese
grootmeester Jia
Zhang-ke
(Still Life, A
Touch of Sin). Qiao verliest
haar hart aan de lokale bendebaas Bin. Wanneer Bin in
een hinderlaag wordt gelokt,
redt zij hem door een illegaal
vuurwapen af te vuren. Ze
wordt veroordeeld tot vijf
jaar gevangenisstraf. Op het
moment dat ze vrijkomt gaat
ze direct weer op zoek naar
Bin. Maar is alles nog wel zoals vroeger?
Laura van Zuylen in de
Filmkrant: ‘De film toont de
perikelen van Qiao’s getormenteerde hart. Uitkomst is
een vergooid leven, voor een
man die het niet waard is.’
Qiao wordt meesterlijk vertolkt door Zhang-ke’s vaste
actrice: muze en echtgenoot
Zhao Tao.
Ash is Purest White is vanaf 30 juli verkrijgbaar op dvd.

ARNHEM

11.7 | Stip & Vlek 4+ vanaf 25.7

NIJMEGEN

Mijn bijzonder rare week met
Tess 5+ vanaf wo 3.7

DEVENTER

Kleine Nicolaas gaat met vakantie 6+ za 13.7, zo 14.7, ma
15.7

WIN EEN WEEKEND NAAR
FILM BY THE SEA

Eddy Wenting 2019

Een begrip in Amsterdam en
sinds een paar jaar ook in
Utrecht: het openluchtfilmfestival Pluk de Nacht. Daarin
geen mainstreamfilms, maar
bijzondere (inter)nationale
speelfilms, documentaires,
korte films en animaties van
makers die platgetreden paden mijden.
Je bent filmliefhebber en
hebt een baantje bij een bioscoop en wil met je filmliefde
en kennis iets doen. Dat was
het geval bij een clubje (film)
vrienden. Een openluchtfilmfestival leek hen leuk.
Lang verhaal kort: in 2003
begon Pluk de Nacht op de
unieke locatie Het Stenen
Hoofd aan het IJ. Later kwam
Utrecht erbij.
Inmiddels is Pluk de Nacht
dus toe aan de zestiende editie, die wordt gehouden van
31 juli t/m 4 augustus in de
Vrijhaven in het Werkspoorkwartier in Utrecht en van 14
t/m 24 augustus op de vertrouwde locatie het Stenen
Hoofd in Amsterdam.
Alvast twee films uitgelicht die een indruk geven van
het soort films dat er te zien

Lezersacties juli/augustus

4 Focus Filmtheater

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Manou op de meeuwenschool
6+ vr 12.7, zo 14.7 | Mijn bijzonder rare week met Tess 5+ za
6.7, wo 10.7, za 13.7, wo 17.7, vr
19.7, za 20.7, wo 24.7

DELFT

4 Filmhuis Lumen

Casper & Emma op jacht naar
de schat 4+ tot 11.7 | Kleine
Anna & Lange Oom 4+ tot 25.7
| Pluk van de Petteflet 5+ vanaf

4 Filmhuis De Keizer

Duck Duck 6+ vanaf do 4.7 | Mia
and the White Lion 9+ vanaf do
4.7 | Mijn bijzonder rare week
met Tess 5+ vanaf do 4.7

HILVERSUM

4 Filmtheater

Casper en Emma op jacht naar
de schat 4+ do 4.7, wo 10.7, za
13.7, di 16.7, di 23.7 | Mijn bijzonder rare week met Tess 5+
za 6.7, zo 7.7, wo 10.7, vr 12.7 t/m
ma 22.7

INTERESSE?

Stuur een e-mail 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. Deze actie loopt tot
29 augustus 2019. Winnaars
ontvangen bericht en over de
uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

4 Lux

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Juli Huisdiergeheimen 2 6+ wo
3.7, wo 10.7, za 20.7, ma 22.7
t/m za 27.7 | Keuzefilm basis
school za 6.7
Augustus Huisdiergeheimen 2
6+ za 24.8, ma 26.8 t/m za 31.8

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Mijn bijzonder rare week met
Tess 5+ vanaf za 6.7

31 juli-4 aug
Nijverheidsweg 4
Utrecht

14-24 aug
Stenen Hoofd
Amsterdam

Een unieke
inkijk in het echte
boerenleven
IEDEREEN!
KAN HET
hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

VANAF 25 JULI IN DE FILMTHEATERS
© 2019 SELFMADE FILMS / KRO-NCRV

LEES HETG!
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UNWATCHABLE

COMPULSIEF KIJKEN
op. Maar met Howls for Sade verplaatst Debord de
verantwoordelijkheid voor het kijken (of ervaren) op
z’n minst deels naar de toeschouwer.

ERMEE WEGKOMEN

REPULSION

Essaybundel Unwatchable plaatst het concept
van ‘dat wat niet bekeken kan worden’ midden
in vrijwel elke discussie over media-esthetiek,
-theorie en -politiek die momenteel plaatsvindt. Van representatietheorie tot de ethiek
van de toeschouwer. Unwatchable is
DOOR DANA LINSSEN
onmisbaar.
Met één hand bedekken we onze ogen en met de
andere houden we onze smartphone vast. Met die
beschrijving van een plaatkje op het Amerikaanse
satirische platform The Onion zetten de samenstellers
van essaybundel Unwatchable in de inleiding de paradoxale houding neer die hedendaagse mediaconsumenten hebben ten aanzien van beelden. Ze zijn overal, we hebben een aan verslaving grenzende neiging
om alles te willen en te moeten zien, en tegelijkertijd
framen en filteren we die beelden omdat er vele redenen zijn om ze als unwatchable te kwalificeren.

GEËMANCIPEERDE TOESCHOUWER 2.0

Unwatchable is een interessante titel, want hij betekent van alles – van ‘niet om aan te zien’ tot ‘dat wat
niet bekeken kan worden’ – en heeft daarmee zowel
morele als esthetische implicaties. Maar het kan ook
‘niet beschikbaar om te bekijken’ betekenen, en raakt
zo aan vragen rondom erfgoed en censuur. De meer
dan vijftig essays in de bundel belichten het begrip
van alle kanten en maken het boek daarmee een onmisbare inleiding voor iedereen die in mediacultuur

geïnteresseerd is, van representatietheorie tot de
ethiek van de toeschouwer.
In drie delen – ‘Violence and Testimony’, ‘Histories and Genres’, en ‘Spectators and Objects’ – brengt
Unwatchable de geschiedenis, tradities en taboes in
kaart. Van de vele manieren waarop we (Susan Sonntags essay indachtig) met de ‘pijn van anderen’ om
kunnen gaan, van horror tot Holocaust, van de sadistische filmmaker tot de masochistische toeschouwer,
en de verschillende gaze-theorieën (male, white) die
door een dominante blik op het een, de blik op iets
anders hebben ontnomen.
Met name het derde deel ‘Spectators and Objects’
gaat over wat we met een buiging naar Jacques Rancière de geëmancipeerde toeschouwer 2.0 zouden
kunnen noemen. In ‘The Refusal of the Spectacle’
analyseert Kenneth Berger een van de eerste films die
gemaakt werden met de bedoeling om niet (op een
traditionele manier) bekeken te worden: Howls for
Sade (1952) van Guy Debord. Het is een film waarin
het beeld of wit of zwart is, waarin soms teksten te
horen zijn en soms (tijdens het zwart) helemaal niets.
Het is een antifilm, bedoeld om de toeschouwer te
provoceren. Ondertussen roept dat natuurlijk de
vraag op of film altijd met kijken te maken heeft, en
altijd met kijken naar ‘iets’.
De film werkt alleen bij toeschouwers die verwachten iets te zien. Maar film zou je ook als een ervaring
kunnen omschrijven. Al lost dat de problemen van
het ‘onervaarbare’ (en het ‘onrepresenteerbare’) niet

Dat is ook waarbij criticus B. Ruby Rich in een persoonlijk essay over horrorfilms (‘Why I Cannot
Watch’) aansluit als ze beschrijft dat je wel je hand
voor je ogen kunt houden, maar dan nog niet het
geluid hebt buitengesloten. Maar haar opmerkingen
over het geluid zijn slechts een opstapje voor het
‘gendered geweld’ tegen vrouwen wat zij zag in films
als Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) en Repulsion
(Roman Polanski, 1965) en waar je net zomin aan
kunt ontsnappen als aan Bernard Herrmanns angstschreeuwsoundtrack.
Het is ook wat Jonathan Rosenbaum memoreert
over van Lars von Triers huwelijkshorror Antichrist
(2009), een film die uitkwam kort nadat Rosenbaum
als recensent met pensioen ging, dus die hij niet eens
zou ‘hoeven’ hebben zien als hij niet wilde, maar er
was iets diepers aan de hand. Pas acht jaar later vond
hij zijn argument, in een interview dat Von Trier gaf
over seriemoordenaarsfilm The House That Jack Built
(2018), een film die volgens Von Trier “viert dat het
leven slecht en zielloos is.” Het is dat ‘vieren’ van het
slechte in het werk van Von Trier (niet in alle films,
want Rosenbaum maakt er daarna een punt van om
te beschrijven wat hij wel goed vindt aan andere films
van de Deen) dat hij – al gebruikt hij het woord niet
– amoreel vindt. Het maakt dat de toeschouwer kan
wegkomen met haar of zijn rol in het kijkproces van
de film.
Voor Rosenbaum heeft dat overigens niet alleen
te maken met een medeverantwoordelijkheid voor
het eindresultaat, voor de receptie van de film en het
succes (in kijkcijfers). Het draait ook om de manier
waarop we collectief verantwoordelijk zijn voor het
politiek-sociale klimaat wat een bepaald soort beelden acceptabel maakt en blijft genereren. Die discussie is nog onontgonnen. Hij gaat over actief verzet.
Beelden waar we als moderne Bartleby, the Scrivener
‘liever niet’ naar (zouden moeten willen) kijken. Dat
is een precaire discussie, omdat hij niet over censuur
of zelfcensuur zou moeten gaan, en dus niet over
of alles wel of niet moet kunnen, maar over diepere
persoonlijke en filosofische vragen. Bovendien: is dat
compulsieve kijken van onze gemedialiseerde wereld
nog wel te keren?
UNWATCHABLE

NICHOLAS BAER, MAGGIE

HENNEFELD, LAURA HORAK, GUNNAR IVERSEN
(SAMENSTELLING) | 2019, RUTGERS UNIVERSITY PRESS
| 413 PAGINA’S | € 26,99 
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Thuiskijken
NETFLIXEN OVER ENGELSE TAALGRENZEN

ANGELSAKSISCHE TELEVISIE

CULTURELE KRUISBESTUIVING
OF ASSIMIL ATIE?

JINN

Netflix koketteert met niet-westerse en niet-
Engelstalige content. Zo verscheen onlangs de
eerste Arabisch gesproken televisieserie: Jinn.
Het idee hierachter is – naast winstmaximali
satie – omarming van diversiteit, culturele
kruisbestuiving en het toejuichen van globali
satie. Is dit ook het resultaat? DOOR OMAR LARABI
Netflix etaleert zich bij perspresentaties regelmatig
als idealistische wereldverbeteraar. Tijdens het jaarlijkse persevenement voor het Afrikaanse en Europese
journaille in 2018 werden met veel bombarie de eerste
Turkse en Jordanese Netflix Original aangekondigd.
Deze productie van niet-Engelstalige content – Engelstalig vertegenwoordigt nog steeds de overgrote
meerderheid – heeft als voornaamste reden culturele
kruisbestuiving: als Amerikanen bereid zijn om anderstalige shows te kijken – en anderstaligen Amerikaanse producties – dan krijg je niet alleen een ferme
grip op de markt, dan zwengel je globalisatie aan en
creëer je als inclusief neveneffect dat abonnees zich
verdiepen in andere culturen.

CARTE BLANCHE

Zodoende moeten nieuwe televisiewerelden worden
aangeboord met respectievelijk de Turkse superheldenserie The Protector en de mythische horrorserie
Jinn. Deze niet-Engelstalige campagne begon op 7
augustus 2015 met de eerste Spaanstalige Netflix
Original: Club de Cuervos. De Mexicaanse sitcom
over een gefictionaliseerde voetbalclub plaveide in
datzelfde jaar de weg voor publiekslieveling Narcos.
Het op de levensloop van Pablo Escobar gebaseerde,
Spaanstalige misdaaddrama was naar verluidt een
groot succes in de Verenigde Staten. Zo kwam de

Californische video on demand-dienst op het idee
om meer niet-Engelstalige content te produceren. Ook zagen analytici van Netflix dat Europese
niet-Engelstalige titels als de Duitse sciencefictionthriller Dark en het Italiaanse gangsterepos Suburra
gretig aftrek vinden buiten de Europese landsgrenzen.
Niet-Engelstalige televisiemakers geven aan dat
ze carte blanche krijgen van Netflix om bijvoorbeeld
genretelevisie te maken in hun eigen land, en dat is
bijzonder: Turkije en Jordanië zijn op televisie- en
filmgebied niet per definitie de bakermat van superheldenverhalen en onvervalst gegriezel, en nationale
televisiezenders mijden doorgaans dit soort fictie.
Maar bij de VoD-gigant komt een show direct terecht
bij 150 miljoen abonnees in 190 landen. De hoop is
dus dat kijkers, met de Amerikanen voorop, kennisnemen van onbekende verhaalwerelden. (Er werd
door Netflix al bekendgemaakt dat er weer volop
wordt nagesynchroniseerd.)
Neem The Protector: over de jeugdige Hakan (Çagatay Ulusoy) die in het antiekwinkeltje van zijn oom
een eeuwenoud Ottomaans hemd vindt met mystieke krachten. De serie speelt zich af in Istanboel,
en niet in New York, de stad die vaak (zie Batman en
Spider-Man) de plek van handeling is voor superhelden. Dat werkt verfrissend: we zien geen skyline,
maar pittoreske straten, koffiezaken en tapijtwinkels.
Hier bevinden we ons in een andere, voor (de meeste)
westerlingen minder herkenbare wereld. De makers
kiezen evenwel voor universele thema’s als in de cartoonverfilmingen van Marvel en DC, zoals de strijd
tegen het grootkapitaal: de puissant rijke Faysan Erdim is een soort Turkse Lex Luthor, met allerlei vinnige plannetjes.

In de eerste aflevering van Jinn is het decor de historische stad Petra, gelegen op een Jordanese heuvelrug.
Een schoolklas is vanuit de hoofdstad Amman bij de
ruïnes neergestreken voor een excursie, en het duurt
niet lang voordat de scholieren beginnen te klieren.
Tiener Mira (Salma Malhas) ontpopt zich als de verstandigste van de groep en ziet hoe enkele van haar
mannelijke klasgenoten hun agressie maar moeilijk
kunnen beheersen. Dat deze raddraaiers vervolgens
een voor een worden afgeslacht door een djinn (een
geest) lijkt een goed teken. Alsof de makers hier in
metaforische zin een bloederig einde maken aan het
patriarchaat.
Het staat buiten kijf dat het positief is dat Netflix
niet-Engelstalige en niet-westerse (in het geval van
Turkije is dit een betwistbaar punt) scenaristen de
mogelijkheid geeft een verhaal te vertellen vanuit hun
culturele perspectief; een verhaal dat mogelijkerwijs
leidt tot die culturele kruisbestuiving – gepaard met
een omzetverhoging – waar de streaming dienst zo
naarstig naar streeft. Maar je kan je niet aan de indruk
onttrekken dat series als The Protector en Jinn volgens
een nauwgezette formule zijn gemaakt, die overduidelijk is geworteld in de Angelsaksische televisietraditie.

DE FINAL GIRL

De hoofdrolspeler uit The Protector lijkt meer op Hollywood-ster Shia LaBeouf dan op de gemiddelde Turkse man. En de typisch Turkse of oosterse elementen
uit het verhaal zijn in feite niet meer dan Ottomaanse
oppervlakkigheden die het conventionele superheldenverhaal verbloemen. Hetzelfde geldt voor Jinn:
Mira is de zogeheten final girl: de jonge dame die seks
nog even uitstelt en mede daardoor de gruwelen weet
te overleven, zoals in typisch Amerikaanse horrorfilms
als A Nightmare on Elm Street (Wes Craven, 1984).
Je zou kunnen stellen dat series als Jinn en The
Protector tot de verbeelding spreken bij een groter
publiek vanwege hun universele elementen, maar
er is eveneens een keerzijde; een paradox. Of zoals
filmmaker Yeo Siew Hua (zijn bekroonde film A Land
Imagined gaat later dit jaar in première, en draait onder meer om universaliteit en globalisatie) stipuleert
in gesprek met ondergetekende: “Universele elementen zijn enigszins leugenachtig. Wis je door openlijk
toe te geven aan het universele niet de diversiteit en
het belang van culturele verschillen?”
JINN SEIZOEN 1

JORDANIË, 2019 | REGIE MIR-JEAN

BOU CHAAYA, AMIN MATALQA | MET SALMA MALHAS,
HAMZEH OKAB, SULTAN ALKHAIL | 5 X 25-47 MINUTEN |
OP VOD (NETFLIX) SINDS 13 JUNI 

THE PROTECTOR SEIZOEN 2

TURKIJE, 2019 |

REGIE UMUT ARAL, GONENC UYANIK, GÖKHAN TIRYAKI |
MET ÇAGATAY ULUSOY, AYÇA AYŞIN TURAN, HAZAR
ERGÜÇLÜ | 8 X 46 MINUTEN | OP VOD (NETFLIX) SINDS
26 APRIL 
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DEADWOOD: THE MOVIE

De gruwel en de goor van
wetteloos Amerika
Dertien jaar na het onverwachte einde van
Deadwood breit deze slotfilm alsnog een
bevredigend einde aan de wetteloze wes
ternserie, een van de fundamenten van het
hedendaagse tv-landschap.
Vooraf klonk het niet meteen als een briljant
idee: dertien jaar na de drie seizoenen van
Deadwood zou de westernserie eindelijk een
bevredigend einde krijgen in de vorm van
een film. Teveel vragen waren voor de fans
onbeantwoord gebleven nadat de serie in
2006 plotseling was stopgezet en zowel de
ontwikkeling van personages als van het
grotere verhaal ergens halverwege was blijven hangen. Aan dat onrecht moest een
einde komen. Maar zou deze slotfilm geen
gekunstelde exercitie worden?
Deadwood (2004-2006) was net als The
Sopranos (1999-2007) en The Wire (20022008) een van de fundamenten waarop het
nieuwe tijdperk van televisie werd gebouwd.
Het is een serie over het stadje Deadwood ten
tijde van de goudkoorts in Dakota Territory
in de jaren na 1874. Het combineerde de gruwel en de goor van een plek waar de wet nog
maar net is gearriveerd met een aandacht
voor de ontwikkeling en achtergronden van
personages die we destijds alleen kenden uit
de arthousefilm. Want bedenk dat televisieseries tot de jaren negentig vooral soaps en
sitcoms waren.
Deadwood, aan die metafoor viel niet te
ontkomen, was het smerige, bloederige fundament waarop de Verenigde Staten zijn gebouwd. Geleid door een soort duas politica van

de even meedogenloze als dichterlijke souteneur-koning Al Swearengen en de immer
rechtvaardige sheriff Seth Bullock. Mannen
die trouwens echt bestaan hebben: de serie gebruikte bestaande mensen en mengde feit en
fictie om z’n verhaal te vertellen. Grosso modo
kwam dat verhaal neer op de strijd die het
stadje voerde met het grootkapitaal in de vorm
van George Hearst, een man die zoveel mogelijk grond in handen wil krijgen om goud te
delven. Swearengen ziet zijn heerschappij bedreigd, Bullock wil de wet handhaven.
Dertien jaar later is de film zeker geen gekunstelde exercitie. Verhaallijnen worden
bevredigend afgerond, met meer of minder
geweld, en het leven in het stadje gaat door.
De film geeft de antwoorden die je verwachtte. Het is een afscheid: zo spannend
als de serie was wordt het niet, maar dit
moest gebeuren. We moesten nog even in
bordeel/saloon The Gem rondlopen en we
moesten de verbeten blik van Hearst en de
grijns van Swearengen nog een keer zien.
Er is één maar. Als Deadwood inderdaad
iets wil zeggen over het fundament van de
Verenigde Staten, vormt het soort moreel
rechtvaardige einde dat de serie hier serveert
nogal een contrast met hoe het land zich in
werkelijkheid ontwikkelde.
RONALD ROVERS

DEADWOOD: THE MOVIE

VERENIGDE STATEN,

2019 | REGIE DANIEL MINAHAN | MET TIMOTHY
OLYPHANT, IAN MCSHANE, MOLLY PARKER | 110
MINUTEN | OP VOD (HBO VIA ZIGGO) SINDS 1 JUNI 

DEADWOOD

FLEABAG

FLEABAG

Vrolijk wroeten in taboes en
politieke correctheid
Fleabag is het meisje dat you hate to love.
Want er blijft werkelijk geen feministisch
heilig huisje overeind in deze eclectische en
stiekem reactionaire ‘Britse Girls’.
Fleabag heeft fans en mensen die zeggen dat
je even door moet zetten. Het is dus liefde op
het eerste gezicht of een late tegen-wil-endank-romance met je beste vriendin in deze
Britse versie van Girls. Of beter gezegd girl,
want Fleabag draait om één jonge vrouw die
ook nog een beetje een meisje is.
Het door comédienne Phoebe Waller-
Bridge geschreven en gespeelde titelpersonage heeft in haar eentje meer liefdes- en
carrièreperikelen dan de vier hoofdpersonen
uit Girls bij elkaar. Ze runt een sinds de dood
van haar beste vriendin en zakenpartner
slecht lopende coffeeshop. Heeft een gecompliceerde relatie met haar vader die na
de dood van haar moeder met haar peetmoeder is getrouwd (Olivia Colman als hysterische hippiekunstenares, een schrikbeeld van
monsterlijke, alles absorberende vrouwelijkheid). En dan is er nog zus Claire, in alles
haar tegenbeeld: stijf, frigide, betweterig. En
de parade van vriendjes, freaks en seksbuddy’s – in aflevering één kijkt en kletst ze
verveeld de camera in terwijl iemand haar
onhandig in haar achterste neukt. En de ex –
hun knipperlichtrelatie lijkt voorgoed voorbij nadat hij haar betrapte terwijl ze masturbeerde op een speech van Obama.
Twee seizoenen van elk zes afleveringen
zijn er inmiddels verschenen van deze
BBC-serie. In seizoen twee komt Waller-Bridge pas echt op dreef met het wroeten
in taboes en politieke correctheid, met een

verliefdheid op een priester en allerlei andere
plotverwikkelingen die van Fleabag the girl
you hate to love maken. Zoals ze het zelf zegt
tegen haar vader wanneer ze om twee uur ’s
nachts dronken op zijn stoep belandt: “Ik
heb het verschrikkelijke gevoel dat ik een
gulzige, geperverteerde, egoïstische, apathische, cynische, verdorven, moreel bankroete
vrouw ben die zichzelf niet eens een feminist
kan noemen.”
Binnen de elk zo’n 25 minuten durende afleveringen slaagt Waller-Bridge er niet alleen in om in overdrive een complexe jonge
vrouw neer te zetten en kritiek te leveren op
de manier waarop de neoliberale samenleving millennials in de steek laat en millennials dat zelf in stand houden, maar laat ze
haar chaotische wereld ook nog eens genadeloos uit elkaar vallen. Dat doet ze door
Bridget Jones-achtige bespiegelingen, met
How I Met Your Mother vergelijkbare narratieve lus- en strik-structuren, en het regelmatig à la House of Cards doorbreken van de
vierde wand (en dan één keer het doorbreken
van de doorbroken vierde wand). Het is vermakelijk, hilarisch en eclectisch. Ik behoor
tot de kijkers die meteen een crush op de serie hadden. Maar het is vanaf de eerste minuut een gecompliceerde liefde. Want er zit
ook altijd iets reactionairs in dat kokette flirten met de angst om een slechte feminist te
zijn.
DANA LINSSEN

FLEABAG

VERENIGD KONINKRIJK, 2016-2019 |

REGIE HARRY BRADBEER | MET PHOEBE WALLERBRIDGE, OLIVIA COLMAN, ANDREW SCOTT | 12 X 25
MINUTEN | OP VOD (AMAZON PRIME) 
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Wagenaarstraat 16H,
1093 CR Amsterdam
12 juni 2019, 18.03 uur
“Doe je een beetje rustig aan met de rookmachine!?” zegt Sabine van der Helm, als
een productiemedewerker het volgepropte,
piepkleine café vult met een walm van
blauwe rook. “Dit zijn wel chille katten, maar
toch. Van zoveel rook kan een kat makkelijk
over de zeik gaan en dan is ie weg; dan doet ie
niks meer.”
Voor alle zekerheid heeft kattentrainer
Van der Helm van het dierencastingbureau
Catvertise drie ‘mooi uitgekamde boerderijkatten’ meegenomen naar bar One Love Dalloe in de Wagenaarstraat, op een steenworp
afstand van de Amsterdamse Dappermarkt,
waar opnamen plaatsvinden voor Venserpolder, een KORT!-bijdrage van regisseur
Teddy Cherim.
Daarin draait het om Williams (rol van
Emmanuel Ohene Boafo), een Ghanese
kroonprins die een schoonmaakimperium
heeft opgebouwd in de wijk Venserpolder in
Amsterdam Zuidoost. Williams heeft een
bepaalde status verworven en is trots op zijn
werk. Dat de dood van zijn vader hem weer
naar Ghana lijkt te voeren om diens troon te
bestijgen, zorgt dan ook voor een grote innerlijke strijd.
In een van de sleutelscènes drinkt Williams zijn verdriet weg; hij valt op de grond
en belandt in een droomwereld, waarin een
leeuwachtige kat op hem af komt. “Een
béétje een Lion King-achtige scène,” verduidelijkt Cherim.
Van der Helm, die ook de ‘glamourkat’
Abatutu leverde, de hoofdrolspeler van Mark
Verkerks grotestadsdocumentaire De Wilde
Stad, weet precies wie van haar drie katten
het meest geschikt is voor de leeuwenkoning

V.L.N.R. OPNAMELEIDER JURRE WIETEN, GAFFER BEREND
HOLTKAMP, KLEEDSTER SOPHIE BUNINK, ACTRICE KIMBERLEY
AGYARKO, SCENARIST ASHAR MEDINA, SETFOTOGRAAF NOLWENN
LE FLANCHEC, REGISSEUR TEDDY CHERIM, ACTEUR FRIDOLIN DELA
KWAKU FIAKPUI, CAMERAMAN JURGEN LISSE, HOOFDROLSPELER
EMMANUEL OHENE BOAFO, GELUIDS-ASSISTENT LEONARDO
FONTANA BALPARDA, CAMERA-ASSISTENT CHRISTIAAN VAN DIJK EN
GELUIDSMAN GIJS DOMEN

rol: Jochie. “Hij is de meest professionele van
het spul en heeft misschien wel meer gefilmd
dan iedereen hier op de set. Hij is ook te zien
in Kapsalon Romy van Mischa Kamp, die begin oktober in de bioscopen wordt verwacht.”
Terwijl Cherim de steadicambeweging
doorneemt met cameraman Jurgen Lisse posteert Van der Helm Jochie op de bar, waaraan
hoofdrolspeler Boafo met een draadloze koptelefoon op zijn hoofd naar muziek zit te luisteren. Scenarist Ashar Medina steekt zijn
neus om de hoek, en loop direct weer naar
buiten als hij ziet hoe druk het is in het café.
“Kunnen er zoveel mogelijk mensen naar
buiten?!” vraagt opnameleider Jurre Wieten.

Om nog wat ruimte te winnen, worden er ook
nog twee tafeltjes naar buiten gebracht. De
rookmachine geeft nog een pufje, Jochie krijgt
nog een handje tonijn, Boafo legt zijn koptelefoon weg. “Ok dames en heren, kan het een
beetje stil zijn? Quiet please… en actie!”
Williams wil een slok van zijn Guinness
nemen, maar grijpt mis. Het glas valt kapot,
bier spettert alle kanten op. De barman
(Fridolin Dela Kwaku Fiakpui) haalt een
dweil tevoorschijn, maar Williams grist het
ding uit zijn handen. Hij dweilt het bier en
het gebroken glas op, en begint vervolgens
ook de rest van het café schoon te maken.
“This place is a fucking mess”, murmelt hij,
terwijl hij op een barkruk klimt en een vieze
muur begint schoon te schrobben.
“That’s ok, Chief. You don’t have to do
that’, zegt de toegesnelde barman. “Don’t
call me Chief!,” riposteert Williams boos. Hij
probeert de vaatdoek naar de barman te
gooien, maar hij is zo dronken dat hij zijn

evenwicht verliest, van de kruk valt en hard
tegen de vlakte gaat.
Cherim, die de lange scène achter een
monitor heeft gadegeslagen, is tevreden. En
Van der Helm ook: Jochie is lekker lui op de
bar blijven liggen, ook toen Chief woest met
zijn jasje zwaaide.
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

VENSERPOLDER NEDERLAND, 2019 | SCENARIO
ASHAR MEDINA | REGIE TEDDY CHERIM | PRODUCENT
TOPKAPI FILMS, LAURETTE SCHILLINGS | UITVOEREND
PRODUCENT NIELS VISSER | IN COPRODUCTIE MET NTR
| CAMERA JURGEN LISSE | MONTAGE FATIH TURAH |
PRODUCTION DESIGN ELZA KROONENBERG | KLEDING
ANNA DIJKMAN | MAKE UP WILLEMIEN AWUKU | MUZIEK
RICKY CHERIM | MET EMMANUEL OHENE BOFAO,
KIMBERLEY AGYARKO | KLEUR, PLM 10 MINUTEN | ALLE
KORT!JES GAAN IN PREMIÈRE OP HET NEDERLANDS
FILM FESTIVAL, VAN 27 SEPTEMBER T/M 5 OKTOBER IN
UTRECHT 
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VERSCHIJNT OP DONDERDAG 29 AUGUSTUS

MONOS RETROSPECTIEF ANDREI TARKOVSKI
DOLOR Y GLORIA A RAINY DAY IN NEW YORK
JINPA ROJO AD ASTRA DOMINO THE SWALLOWS OF KABUL
TIGERS ARE NOT AFRAID THE LAST MALE ON EARTH CELLE
QUE VOUS CROYEZ RAMBO: LAST BLOOD IT CHAPTER TWO

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
THE VIOLIN PLAYER MILES
DAVIS: BIRTH OF THE COOL
MY SPY DOWNTON ABBEY
THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF ANNA THE INFORMER THE REPORT JIM BUTTON EN DE STAD VAN DE DRAKEN

nu te zien in de filmtheaters

vanaf 18 juli te zien in de filmtheaters

een film van Adrian Panek

vanaf 8 augustus te zien in de filmtheaters

vanaf 22 augustus te zien in de filmtheaters

vanaf 25 juli in
de ﬁlmtheaters

