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Ik ga een paar dingen op een hoop gooien. À la
Twitter. Waar je @filmkrant trouwens ook kunt
volgen. 1/9
In een opiniestuk in The Guardian schreef
een Britse onderzoeker van artificiële intelligentie op 19 augustus over de derde fase in de
‘weaponisation of information’ die eraan komt.
Daarin had ze het over ‘hypernudges’: algoritmen die zorgen voor een menu van verregaand
gepersonaliseerde informatie, die van minuut
tot minuut onze keuzes bepalen doordat ze een
extreem gefilterde kijk op de wereld voorschotelen. 2/9
Diezelfde dag werd bekend dat streamingdienst Disney+ op 12 november in NL van start
gaat. Streamingdiensten werken met algoritmen: ze serveren steeds meer van hetzelfde, op
basis van eerdere voorkeuren. 3/9
Diezelfde dag schreef de Financial Times
dat Apple zes miljard dollar investeert om met
Amazon, Netflix en Disney te kunnen concurreren. 4/9
Diezelfde dag deed vakblad Variety verslag
van een masterclass van Alejandro González
Iñárritu op het filmfestival van Sarajevo. De vijfvoudig Oscarwinnaar waarschuwt voor een ‘dictatuur van het algoritme’, waarin zowel
streamingdiensten als filmstudio’s het aanbod
volledig toesnijden op de grootste gemene
deler. “Ze hebben content nodig om de pijplijn
te vullen”, zegt hij. “Er is ongeduld om geëntertaind te worden, om snel met een plot gevoed te
worden. Alles moet duidelijk zijn, begrijpelijk,
wereldwijd, als een Coca-Cola commercial.’ 5/9
Deze ontwikkeling is al jaren zichtbaar in de
groei van sociale media, waar de algoritmes van
de techbedrijven en gebruikers zelf voor een
gefilterde kijk op de wereld zorgen. En natuurlijk
in de daling van het aantal dagbladabonnees en
de afkalvende steun voor publieke omroepen:
consumenten zijn ook hun eigen algoritme en
dat algoritme beschouwt steeds meer informatie als spam. Zoals streamingdiensten de series
die niet onmiddellijk winstgevend blijken
(gemeten naar het aantal kijkers) ook steeds
sneller als spam beschouwen. 6/9
Met miljardenbudgetten van streamingdiensten kunnen Europese filmfondsen niet concurreren. Niet proberen dus die series en films te
imiteren maar concentreren op een eigen visuele en narratieve stijl. Dat is geen nieuw inzicht
maar met de marcherende miljarden in aantocht wel een steeds belangrijker inzicht. 7/9
Ongeveer een maand voor die 19e augustus
begon Sandra Heerma van Voss naar de films
van Andrej Tarkovski te kijken. Een maker die ze,
zoals ze zelf op pagina 10 schrijft, altijd had
weten te mijden. Die in zekere zin spam was.
Dat Eye Tarkovski’s films opnieuw vertoont
(vanaf 14 september, tegelijk met een nieuwe
tentoonstelling) was de perfecte aanleiding om
haar algoritme uit te dagen. 8/9
Je denkt dat leven betekent: je eigen algoritme perfectioneren. Waardoor je steeds beter
denkt te weten hoe het zit. Maar wat je eigenlijk
doet is minder nieuwsgierig worden. Aangestuurd door de miljarden kostende algoritmes
van een handjevol bedrijven. Daarom schrijven
wij over Tarkovski. Over games (waar algoritmes
ook steeds machtiger worden). Over Peter
Strickland. Over Manta Ray. Over Joost Rekveld.
Omdat je die misschien nog niet kent. Maar laat
@filmkrant niet je enige algoritme zijn. 9/9
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 26 SEPTEMBER

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang The Wild Pear Tree van
Nuri Bilge Ceylan op dvd.

Als u nu een jaarabonnement neemt,
dan ontvangt u niet alleen een jaar lang
de Filmkrant in de bus, maar als welkomstgeschenk ook de dvd van The Wild Pear Tree
van de Gouden Palm-winnende regisseur
Nuri Bilge Ceylan (Winter Sleep). Bent u al
abonnee maar brengt u een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u allebei het welkomstgeschenk.*
The Wild Pear Tree is een coming-of-age-film
én commentaar op hedendaags Turkije. Literatuurliefhebber Sinan droomt er al jaren van om
schrijver te worden en keert na zijn studie terug
naar zijn geboortedorp in Anatolië, waar hij zijn
eerste werk wil laten publiceren. Hij doet zijn
uiterste best, maar de schulden van zijn gokverslaafde vader gooien keer op keer roet in het
eten.
Dana Linssen in de Filmkrant: ‘De Turkse
cineast Nuri Bilge Ceylan maakte een lange,
epische karakterstudie van de onhebbelijke
jonge schrijver Sinan. En misschien is The Wild
Pear Tree wel tegelijkertijd een wandeling door
zijn debuutroman.’
* 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 + e-mailadres. Deze aanbieding is geldig tot 26 september 2019, met dank aan September Film.

IN FABRIC
Wie de jurk past 4 6

THE THINKING VIDEO
MACHINE #31 ESSAY
filmkrant.nl

REIS NAAR DE KERN | De films die in onze kindertijd een

vormende invloed op ons hebben, zijn meestal geen cinefiele
klassiekers of meesterwerken. De meesten hebben we nooit
teruggezien en herinneren we ons waarschijnlijk verkeerd.
En toch is ons innerlijk universum, ons meest intieme
verhaal, onuitwisbaar bevangen door hun spookachtige
overblijfselen. In hun video-essay op filmkrant.nl geven
Cristina Álvarez López en Adrian Martin deze maand een
praktijkvoorbeeld aan de hand van een van de vele verhalen

over een fantastische reis naar de kern van de aarde, gemaakt
in het jaar dat een van hen geboren werd.
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PETER STRICKL AND OVER IN FABRIC

‘ IK ZIE HET LUXE WARENHUIS ALS
EEN SPOOKHUIS ’
Peter Strickland heeft zich met films als Berberian Sound Studio en
The Duke of Burgundy bewezen als een van de interessantste Britse
filmmakers van de laatste jaren. In zijn nieuwe film In Fabric zaait een
rode jurk dood en verderf. “Verborgen of onuitgesproken verlangens
DOOR MIKE LEBBING
lenen zich goed voor een film over een jurk.”			
Binnen een decennium heeft Peter Strickland (1973)
zijn sporen verdiend binnen de Britse arthousecinema met vier zeer uiteenlopende en moeilijk classificeerbare films. In Katalin Varga (2009) volgden we
de mysterieuze titelfiguur op haar wraaktocht door
de woeste Roemeense Karpaten. Berberian Sound
Studio (2012) vertelde een bizar verhaal over een
geluidskunstenaar die aan een Italiaanse horrorfilm
werkt; Strickland maakte er voor het eerst internationaal indruk mee. Een lesbische sm-relatie vormde
de basis van het hypnotiserende The Duke of Burgundy (2014).
Stricklands nieuwste film In Fabric, die vorig jaar
in première ging op het filmfestival van Toronto,
lijkt zijn meest ambitieuze werk tot nu toe. Hij laat
verschillende verhaallijnen en stijlen door elkaar
lopen en soms frontaal botsen. Het resultaat is een
fascinerende hybride van vele verschillende genres
en invloeden. Actrice Fatma Mohamed steelt de show
als een demonische kledingverkoopster, die aan de
lopende band onnavolgbare oneliners uit haar mouw
schudt over hoe kleren de vrouw maken.

In Fabric is een mengsel van zwarte humor en sociale satire, gepeperd met fetisjisme, sensualiteit en horror. Het
voelt als een moderne interpretatie en mix van de films van
meestersurrealist Luis Buñuel en exploitatiefilmer Jesús
Franco. “Buñuel was absoluut van invloed op de film.

Vooral hoe hij de dualiteit verkent tussen verborgen
dierlijke verlangens enerzijds en anderzijds de sociale
normen die aan vriendelijk en oppervlakkig gedrag ten
grondslag liggen. Volgens mij lenen die thema’s van
verborgen of onuitgesproken verlangens zich goed
voor een film over een jurk. Met kleding raak je snel
verzeild in ideeën over fetisjisme, body dismorphic disorder [ingebeelde lelijkheid, ML] en zo verder.
“Eigenlijk is de satire op de consumptiemaatschappij voor mij het minst interessante aspect van de
film, omdat ik de hoofdpersonen niet als consumenten zie. Dat element speelt inderdaad op de achtergrond mee, in de scènes met de wachtrijen en de
vechtpartijen tussen klanten, maar In Fabric is geen
zedenschets met een opgeheven vingertje. Ik vond het
interessant om een luxe warenhuis te zien als een soort
spookhuis. En op een bepaalde manier worden dat

soort plekken steeds zeldzamer. Ik wilde de geluiden
van winkelend publiek laten horen als een geluid uit
het verleden, iets dat verdwenen is. Trouwens, ik weet
helemaal niet hoe ik al die elementen bijeenbreng in
een film. Scenarioschrijven is voor mij een intuïtief
proces. Voor In Fabric heb ik geprobeerd me te verplaatsen in mijn jeugd en te recreëren hoe ik als kind
winkels ervoer: als een groot mysterie.”
Bepaalde elementen van In Fabric deden me ook denken
aan Dario Argento’s Suspiria: de heksenkring van winkelbediendes, een deur die opent en sluit waaruit muziek
weerklinkt, het gebouw met geheime doorgangen dat afbrandt… “Ik ben een fan van Suspiria, maar de film

was geen invloed op In Fabric. Als het zo zou zijn zou
ik dat openlijk toegeven, maar zo is het niet. De overeenkomsten berusten op puur toeval. De invloeden
op In Fabric komen uit een andere hoek: William
Kleins Who Are You, Polly Maggoo?, Herk Harvey’s
Carnival of Souls en Kenchi Iwamoto’s Kikuchi, hoewel ik die laatste film nooit heb gezien. En allerlei invloeden buiten de cinema, zoals de mannequinsculpturen van Edward Kienholz, de serie The Office
van Ricky Gervais en Stephen Merchant, de titelsequentie van Shaun Costello’s Waterpower, de muziek
van Swans en The Bohman Brothers, de performancekunst van Katalin Ladik, ASMR-video’s op YouTube en als laatste, maar zeker niet de minste, Engelse
warenhuizen. Ik heb de remake van Suspiria trouwens niet gezien. Ik heb überhaupt geen films gezien
de laatste tijd.”
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‘De satire op de
consumptiemaatschappij is
voor mij het minst
interessante aspect van de film,
omdat ik de
hoofdpersonen
niet als consumenten zie. Het is
geen zedenschets
met een opgeheven vingertje.’

behoefte, waarover hij wel signalen afgeeft, maar hij
schaamt zich te veel om het uit te spreken. Ik voel me
aangetrokken tot dit soort introverte personages. Reg
Speaks verschilt eigenlijk niet zoveel van Gilderoy in
Berberian Sound Studio. We zijn tegenwoordig zó gewend om in films vooral alfamannetjes te zien. Ik vind
mensen die er moeite mee hebben om zichzelf emotioneel bloot te geven veel interessanter. En veel menselijker bovendien.”

PETER STRICKLAND

Hoe kreeg je het voor elkaar om Gwendoline Christie, bekend van de laatste twee Star Wars-films en Game of
Thrones, te strikken voor deze lowbudgetproductie?

“Gwendoline’s vertegenwoordiger liet ons weten dat ze
gek was op The Duke of Burgundy en daardoor maakten
we een afspraak. Het bleek dat we veel interesses deelden en veel gemeenschappelijke vrienden hadden van
lang geleden. Ik denk dat onze verstandhouding tijdens
de draaidagen gebaseerd was op het feit dat we zoveel te
bespreken hadden. Ik had de rol van Gwen al geschreven, dus die naam was puur toeval. In het begin was het
een veel kleinere rol, maar ik heb toen meer scènes voor
haar geschreven. Het accent dat ze gebruikt in de film is
een tamelijk standaard Thames Valley-accent, maar dat
het in de context een beetje bizar klinkt vind ik heel fijn,
ook al was het eigenlijk niet zo bedoeld.”
Aan de andere kant van het acteursspectrum hebben we
Leo Bill, die de verlegen wasmachinereparateur Reg Speaks
geweldig neerzet. Hij is zowel grappig als intrigerend. Wat
trok je in dit personage aan? “Ik ben gek op Reg Speaks.

Ok, ik hou van alle personages, maar ik vind het heerlijk hoe hij nooit somber of vrolijk is. Toch zit er een
passie diep in hem verborgen, die oplaait wanneer hij
benen in panty’s ziet. Het is duidelijk een persoonlijke

Muziek is een onlosmakelijk onderdeel van al je films. Deze
keer verzorgde Cavern of Anti-Matter een prachtige en bezwerende soundtrack. Hoe nauw werk je samen met de
componisten en muzikanten, en heb je een specifieke
werkwijze? “Ik heb heel nauw samengewerkt met Tim

Gane van Cavern of Anti-Matter en we begonnen al
vroeg aan dit project, wat echt een bijzondere luxe
was. We begonnen eigenlijk al voordat ik echt wist wat
voor film ik wilde maken. Het is altijd moeilijk om een
evenwichtige synthese met componisten te bereiken,
in de zin dat je nauw wilt samenwerken maar ze tegelijkertijd ook de vrijheid wil geven om ze hun eigen
dingen te laten doen. Het belangrijkste is dat ze zichzelf kunnen zijn en je niet probeert ze in een Ennio
Morricone-functie te schuiven. Wanneer ik een componist vraag om samen te werken is dat omdat ik van
zijn muziek hou. En dat wil ik niet kwijtraken door ze
te dwingen bezig te zijn met mijn muzikale voorkeuren. Tim wilde heel graag een cover doen van Mick
Jaggers soundtrack voor Kenneth Angers
Invocation of My Demon Brother, maar hij veranderde
zijn versie zo dat het technisch gezien niet te veel in de
buurt van het origineel kwam. Daardoor kreeg hij het
idee van het geluid van een brandalarm, en door dat
muzikale idee kreeg ik weer het idee van het oproer
aan het einde van de film.”
Ik moet het toch even vragen: heb je De jurk (1996) van Alex
van Warmerdam gezien? “Ik hoorde van die film, maar

pas nadat we de opnamen van In Fabric hadden beëin-

digd. Er zijn een heleboel films over bezeten jurken of
andere objecten en het werkelijk bizarre feit is dat ik
geen enkele daarvan kende tot ik klaar was met de opnamen. Intussen ben ik ervan beschuldigd dat ik gejat
zou hebben uit enkele van die films, wat me frustreert,
omdat ik altijd erg eerlijk ben wanneer ik me door een
andere film laat inspireren. Het probleem is dat ik me
in het verleden aan zoveel andere films heb vergrepen,
dat niemand me meer gelooft. Maar ik zou De jurk
graag nog willen zien, wat ook geldt voor Tobe Hoopers I’m Dangerous Tonight.”
Toen ik je twee jaar geleden voor het laatst sprak, hadden
we een interessante discussie over erotische cinema en artistieke porno van de jaren zeventig. De laatste tijd worden
die films steeds vaker heruitgebracht, zoals die van de
Amerikaanse visionair Radley Metzger. Waarom denk je dat
die revival ontstaat? “Ik voel me waarschijnlijk om de

verkeerde redenen aangetrokken tot die films. Dat
soort cinema bevat een energie en sfeer die je in
mainstreamfilms nooit zult aantreffen. Ik weet niet
wat de oorzaak was, maar er stond een stel visionaire
pornoregisseurs op in de jaren zeventig, zoals Metzger,
Wakefield Poole, Peter de Rome, Jim Bidgood en
Shaun Costello. Hun films wentelen zich een wereld
van verborgen verlangens en zijn vaak op een unieke
manier gefilmd. Eerlijk gezegd ben ik niet geïnteresseerd in het doorbreken van taboes of grenzen an sich.
Maar het is gewoon zo dat films die grenzen overschrijden vaak op een heel interessante manier zijn
gemaakt. De sfeer is vaak ongelofelijk dromerig of
exotisch, zoals in het geval van Poole of Bidgood, of
lijkt op een pure nachtmerrie, zoals bij Costello. Dat
soort films bereiken hoogten of diepten die je in de acceptabele vormen van cinema niet aantreft. Ik wil niet
zeggen dat de films waarover we toen discussieerden
allemaal goed zijn. Ik zou zelfs zo ver willen gaan dat
sommige ervan bijzonder verontrustend of zelfs giftig
zijn. Maar je kan er altijd iets in vinden dat je inspiratie
oplevert.” 

Eye Filmmuseum
Michael Mann
(Heat, Miami
Vice, Collateral ):
Master of the
Modern Urban
Noir

HEAT
&VICE

nU te zien in de filmtheaters

HEA
&VI

The Films of
Michael Mann
30 aug – 18 sep 2019

vanaf 12 september in de filmtheaters
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IN FABRIC
Peter Strickland
wilde met In Fabric
een ASMR-film
maken, geïnspireerd
op die YouTubefilmpjes met fluisterende stemmen,
ritselend papier en
ruisend textiel die bij
sommigen voor
‘eargasms’ zorgen.
Het werd een film
over een behekste
jurk in Dario Argentostijl.
DOOR DANA LINSSEN

Het gevaarlijkste kledingstuk uit de geschiedenis is
waarschijnlijk de vergiftigde bruidsjurk die Medea aan
haar rivale Glauce stuurt, als zij door haar geliefde
Jason voor deze andere vrouw in de steek is gelaten.
Beroemder is misschien nog wel het zogenaamde
‘Nessus-hemd’, doordrenkt met het bloed en het zaad
van centaur Nessus, dat de jaloerse echtgenote van
Heracles aan haar man gaf om zijn trouw af te dwingen, maar waarin hij levend verbrandde.
Niet alleen de Griekse mythologie kent verhalen
over betoverde kledingstukken; ook de filmgeschiedenis staat er bol van. Je zou kunnen zeggen dat Paul
Thomas Andersons Phantom Thread (2017) met die
traditie speelt, door de geheime boodschappen die
modeontwerper Reynolds Woodcock erin meegeeft
aan hun draagster. In Peter Stricklands nieuwe film
In Fabric komt ook zo’n betoverde jurk voor, maar
Stricklands interesses gaan alle kanten op. Meer nog
dan seks en jaloezie is hij geïnteresseerd in het eigen
leven dat kledingstukken lijken te leiden, en het meer
fetisjistische karakter ervan. Bovendien levert hij met
een knipoog ook kritiek op de verleidingen van de
consumptiemaatschappij. Maar het is bij Strickland
allemaal nooit zo eenduidig. Daarvoor houdt hij teveel van verboden vruchten. Het is alsof hij met zijn
film een nieuwe mythologie of kledingsemiotiek heeft
willen schrijven.

FREUDS NATTE DROOM

De hoofdrol in In Fabric is voor een rode jurk die ergens begin jaren tachtig in de uitverkoop in een sjiek

warenhuis in een nondescripte stad opduikt. Het
is een tijdloos ontwerp, en bovendien bezit de jurk
magische kwaliteiten: hij past iedereen (willen we
niet allemaal zo’n jurk?). Sterker nog: hij geeft iedere
drager een gevoel van welbehagen (willen we dat niet
allemaal ook?). Maar de prijs voor dat genot is helaas
iets hoger dan we er in de uitverkoop voor hadden
willen betalen.
De eerste draagster van de jurk is de alleenstaande moeder en bankemployee Sheila (Marianne
Jean-Baptiste). Zij kiest de jurk uit (of kiest de jurk
haar uit?) als ze voor het eerst weer op datingpad
gaat. Bij haar openbaren zich de eerste symptomen
van dit Nessus-kleed. Is de jurk jaloers op z’n draagster?
In plaats van dit gegeven strak te structureren
gaat Stricklands film alle kanten op. We wisten van
de regisseur van onder meer Berberian Sound Studio
(2012) en The Duke of Burgundy (2014) al dat hij een
liefhebber is van Italiaanse horror, en dan met name
van de giallo-films van Dario Argento, waarin de
natte dromen van Dr. Freud schaamteloos kunnen
uitkomen. Ook In Fabric houdt weer het midden tussen fetisjfilm en pastiche, en de verwijzingen naar Argento’s Suspiria (1977) zijn overdadig. In plaats van de
heksensabbat achter de schermen van een dansschool
zijn we hier getuige van de manier waarop kleding
wordt gefabriceerd in het mysterieuze kledingatelier
van het warenhuis, waar het er minstens even duister
en ritualistisch aan toegaat als in Argento’s film (en de
remake van Luca Guadagnino van vorig jaar).

‘Fabric’ betekent niet alleen ‘textiel’, maar ook
‘structuur’, bijvoorbeeld die van een gebouw, en er is
iets net zo fluïde en organisch aan die ‘architectuur’
als aan de jurk. Bovendien is het interessant om over
kleding ook te denken als iets dat op een andere manier ‘structuur’ geeft aan de drager.

BRANDENDE JEUK

Kleding transformeert de drager, maar de drager laat
ook zijn afdruk na in zijn kleding. Strickland is dol op
dat transformerende effect, ook van de cinema zelf.
In Fabric is een staalkaart van reclames en commercials, van het rituele gedrag van kledingverkoopsters,
van genderverkenningen, van erotiek. Op z’n beste
momenten geeft de film je het gevoel in een berg zacht
satijn te duiken. En op z’n allerbeste voel je ook de
brandende allergische jeuk van synthetische stoffen.
Strickland vertelde in interviews dat hij zich voor
de film, behalve door jeugdherinneringen als hij weer
eens door zijn moeder naar een of andere uitverkoop
werd meegezeuld, ook liet inspireren door van die
ASMR-filmpjes op YouTube, voluit autonomous sensory meridian response, waarin fluisterende dames
met knisperend papier op ruisend textiel sommige
luisteraars een ‘eargasm’ bezorgen. Maar je kunt er
ook andersoortige rillingen van krijgen natuurlijk.
IN FABRIC

VERENIGD KONINKRIJK, 2018 | REGIE

PETER STRICKLAND | MET MARIANNE JEAN-BAPTISTE,
GWENDOLINE CHRISTIE, FATMA MOHAMED | 118
MINUTEN | DISTRIBUTIE DE FILMFREAK | TE ZIEN
VANAF 5 SEPTEMBER 
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EINDELIJK TARKOVSKI

TERGEND EN
VERPLET TEREND
Sandra Heerma van Voss wist de
films van Tarkovski om uiteenlopende redenen jarenlang te
mijden. Nu Eye een groot
retrospectief aan hem wijdt, kon
ze niet langer wegduiken. Was
haar kijkvrees terecht?
DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS

Wat weet ik van Andrej Tarkovski? Vrijwel niets. Rus.
Filmregisseur. Hetzelfde soort cult-aureool als Pier
Paolo Pasolini en Rainer Werner Fassbinder. Namen
waar het clubje film-groupies waar ik in mijn studietijd mee omging mee dweepte – méésterlijke films,
briljánte mannen. Ik meed ze om dezelfde, nogal laffe
reden dat ik bepaalde lijvige literaire klassiekers links
liet liggen: uit angst om door de mand te vallen. Wat
als ik er niets van zou snappen? Of, misschien nog erger, als ik er niets aan vond?
Zo omzeilde ik jarenlang Tarkovski, maar nu kan ik
niet om hem heen: in Eye wordt dit najaar een groot
retrospectief aan hem gewijd en in de voorpubliciteit
wemelt het van de schitterende setfoto’s. Her en der
pik ik citaten op van de man die geldt als een van de
grootste Russische filmregisseurs van de vorige eeuw,
en ze klinken bemoedigend: film moet je ondergaan,
niet proberen te begrijpen. Cinema draait om ritme,
om stijl. Tarkovski’s in totaal zeven lange speelfilms
blijken al in de jaren dat ze werden uitgebracht (19621986) het publiek zowel in vervoering als in grote
verwarring te hebben gebracht. Wat houdt me nog
tegen?
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tator zoals regisseurs van grote films dat ook moeten
zijn. En de beloning blijft uit: als de klok klaar is, kan
de jongen alleen nog maar uitgeput huilen. Roebljov
neemt hem in de armen. Twee harde, eenzame kunstenaars vinden elkaar.

SOLARIS (1972)

ANDREJ ROEBLJOV

ANDREJ ROEBLJOV (1966)

Tja, hier was ik dus bang voor: sneeuw en kou.
Laat-middeleeuws Rusland is grof en desolaat, met
een getergde hoofdpersoon die vanuit een klooster zijn
roeping als iconenschilder volgt. Gekwelde gesprekken
met zijn leermeester Theophanes de Griek over de
slechtheid van de mens, die eeuwige zondaar, en hoe
de schoonheid van de kunst met dat gegeven te verenigen valt. Een mannenwereld – de enige substantiële
vrouwenrol is die van Irma Raush, Tarkovski’s eerste
echtgenote, die als het dorpsgekkie de onschuld zelve
verbeeldt. Ze kan niet praten, reageert intuïtief als een
peuter en wekt zelfs in de stugge hoofdpersoon beschermende gevoelens op.
De film duurt vreselijk lang – acht hoofdstukken van
in totaal 183 minuten, wat ik natuurlijk nooit van tevoren had moeten checken. Beelden als penseelstreken
kunnen niet verhullen hoe hard en onbetrouwbaar de
natuur is. Larven krioelen over de voeten van de oude
Theophanes, overal ligt modder en vuil, gevulde kool
geldt hier als een delicatesse. Roebljov poseert als een
nederig figuur, maar snauwt zijn sympathieke knechtje
lelijk af. En als het werk aan de iconen eindelijk vordert,
volgt een inval van leip grijnzende, sadistische Tataren
en wordt de kerk vernietigd, het knechtje gespietst en
valt een paard met trillende benen van een instortende
trap. Vreselijk. Net als eerder bij Kurosawa’s Seven
Samurai kan de overdonderende cinematografie me
niet voldoende afleiden van het geweld.
Maar wacht. In de tweede helft, de tweede film
eigenlijk, vindt een kentering plaats. Roebljov heeft
een zwijggelofte afgelegd en kijkt alleen nog maar. En
wat ziet hij? Een bluffende jongeman vervult de levensopdracht van zijn overleden vader en vervaardigt
een enorme, bronzen kerkklok. Hij ronselt tientallen
arbeiders en wordt een bruut, een nietsontziend dic-

Vergeleken met Andrej Roebljov is Solaris een makkie, toegankelijk voor iedereen die van psychologisch
drama houdt, al speelt de film op een ruimtestation
en is het scenario gebaseerd op een roman uit 1961
van sciencefictionschrijver Stanislaw Lem. Technisch zijn er sindsdien oneindig veel geavanceerdere
ruimtefilms gemaakt – wat bliepjes en knopjes en het
ontbreken van zwaartekracht betreft zijn we anno 2019
blasé. Maar Solaris gaat vooral over sterfelijkheid.
Kort gezegd: zijn onze dierbare doden wel echt weg?
Psycholoog Kelvin krijgt in de ruimte gezelschap van
een levensechte schim van zijn overleden vrouw Hari,
wier fluïde identiteit Tarkovski aangrijpt voor ongemakkelijk lange shots van een stuiptrekkende jonge
actrice met prachtige benen (Natalja Bondartsjoek).
Het ouderwetse seksisme daargelaten, blijven tijdloze
gewetensvragen over – onlangs nog werden ze precies
zo gesteld in de Amerikaanse toneelverfilming Marjorie
Prime (2017). Daar zijn het hologrammen die vergeetachtige ouderen gezelschap komen houden.

HET OFFER (1986)

Tarkovski’s laatste film is zijn enige grote knieval naar
een bewonderde collega: hij ‘doet’ hier een Bergman,
bijgestaan door diens cameraman Sven Nykvist, set designer Anna Asp en acteur Erland Josephson. Het resultaat doet net als Woody Allens Interiors wat gekunsteld
aan, met veel depressieve dialogen en theatrale acteursopstellingen, en toch is Het offer me al na een halfuurtje
dierbaar. Een halfuurtje waarin een criticus en gewezen
acteur van middelbare leeftijd tegen zijn zoontje aan
brabbelt over het verleden, de wereld en de duistere toekomst. Waar moet het heen met de mens en zijn obsessie met technologische vooruitgang? En waarom praat
hij zoveel, wat heeft het voor zin?
In zijn houten huis op een desolaat eiland treft
Alexanders welvarende, gekwelde gezin de voorbereidingen voor een verjaardagsetentje. Op televisie
wordt een nucleaire ramp aangekondigd, en dat is
voor Tarkovski reden om maar weer een vrouw hysterisch te laten worden: Susan Fleetwood krijst en

SOLARIS

kronkelt als echtgenote Adelaide, die pas bedaart nadat ze is platgespoten door een louche ogende huisvriend, dokter Victor. Álle vrouwen zijn loeders in Het
offer – dienstmeisje Maria heeft zelfs heksengaven.
(Hield Tarkovski eigenlijk wel van vrouwen, en moet
ik dat erg vinden? Mag ik me, in plaats van met die
krengen, vereenzelvigen met Alexander, zijn zelfhaat
en zijn verjaardagsdip?)
Met 142 minuten is ook Het offer geen tussendoortje, en de rafelranden zijn zichtbaar: tussenshots
van door elkaar rennende stadsburgers zijn zo uit de
lucht gegrepen dat het lachwekkend wordt. Maar
Alexanders teloorgang wordt imponerender naarmate de film vordert. In zijn megalomanie denkt hij
de kernramp te kunnen afwenden met persoonlijke
offers – hij waant zich Gods dienaar en eindigt in een
ambulance, als zomaar een gek.
Het laatste shot van ‘Kleine Man’, het zoontje dat
het nu zonder zijn vaders bescherming moet stellen,
is diep ontroerend. De wetenschap dat Tarkovski
kort na voltooiing van Het offer terminale longkanker
bleek te hebben en zijn eigen zoon Andrej jr. naar
Cannes moest sturen om de juryprijs voor de film in
ontvangst te nemen, maakt het nog schrijnender.

STALKER (1979)

Een trein… Een denderende trein die de glazen over
tafel doet dansen. Een man, een vrouw, een ernstig
meisje met een gehaakt hoofddoekje om. De man wil
naar de Zone, zijn vrouw kent de gevaren en probeert
hem tegen te houden. Maar wacht eens even. Hier
was ik bij. Dit heb ik al eens meegemaakt. Bij de Filmclub van het Haagse buurttheater De Regentes vond
een paar jaar geleden een Russische maand plaats –
daar moet het geweest zijn. Zonder dat ik het wist zag
ik een Tarkovski, en het was tergend en verpletterend.
Ik weet niet meer waar het verhaal over ging, maar ik
herinner me het geluid, de godverlaten landschappen
uit de Zone en de milde sensatie van gemarteld worden, zonder dat ik weg wilde. Ik was de ideale, naïeve
toeschouwer.
ANDREJ TARKOVSKI FILMPROGRAMMA EN
ANDREI TARKOVSKY – THE EXHIBITION
14 SEPTEMBER T/M 6 DECEMBER IN EYE FILMMUSEUM,
AMSTERDAM |

eyefilm.nl | ZES VAN TARKOVSKI’S

FILMS WORDEN DOOR EYE IN LANDELIJKE DISTRIBUTIE
GEBRACHT EN IN CA. TWINTIG NEDERLANDSE
FILMTHEATERS VERTOOND 

HET OFFER
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TIEN JA AR FILMFONDS-BELEID

REGISSEURS
NA AR DE ACHTERBANK

Doreen Boonekamp zwaait af na tien jaar als directeur van het
Nederlands Fonds voor de Film. Waar staat de Nederlandse film na
het afscheid van de machtigste Filmfonds-directeur van de
DOOR KARIN WOLFS EN JOS VAN DER BURG
afgelopen kwart eeuw? 
“Doreen krijgt heel veel power.” Aldus waarnemend
Filmfonds-directeur Ger Bouma tien jaar geleden over
de benoeming van Doreen Boonekamp tot directeur.
Anders dan haar voorgangers kreeg Boonekamp bij haar
aantreden twee petten: ze werd zowel directeur als bestuurder van het Filmfonds. Zowel de dagelijkse leiding
als de beslissingsbevoegdheid over alle door het Filmfonds gesubsidieerde filmprojecten kwamen zo in één
hand te liggen. Daarbij werd de maximale zittingstermijn van de directeur verlengd van acht naar tien jaar.
Dankzij haar uitstekende netwerk, ook in Haagse
politieke kringen, wist Boonekamp twintig miljoen
euro aan jaarlijkse economische stimuleringsmaatregelen los te peuteren in een tijd waarin op cultuur werd
bezuinigd. Het budget van het Filmfonds steeg zo onder haar leiding van 36 naar 52 miljoen euro per jaar.
Een prestatie van formaat.
Meer geld voor film is altijd fijn, maar het Filmfonds
wilde ook meer invloed op de besteding ervan. Waar
haar voorganger Toine Berbers werd verguisd omdat hij
als Filmfonds ‘op de achterbank van de producent’
wilde gaan zitten, drong de nieuwe directeur al snel
door tot de bijrijdersstoel. Vanaf die plek oordeelt het
Fonds niet alleen over de inhoudelijke maar ook over
de zakelijke kant van filmplannen en de staat van
dienst van de makers, houdt het de voortgang van projecten in de gaten, kan het beperkingen of voorwaarden
stellen aan de betrokkenheid van regisseurs en scenaristen, bespreekt het met de makers de werkkopie van
hun film en moet het de ‘picture lock’ (de definitieve
montageversie van een film) goedkeuren. Kortom, bij
het maken van een film kijkt het Filmfonds mee van de
wieg tot het graf.

VAN LADA NAAR VOLKSWAGEN

Binnen het Filmfonds – een van de zes landelijke cultuurfondsen – ontwikkelde zich onder Boonekamps
leiding een managementcultuur, gericht op de markt,

publieksbereik en herbesteding van geld. In feite was
dat een voortzetting van het beleid van Berbers, die
met commerciële hits de bezoekersaantallen wilde
opkrikken en het plan opvatte om een poel van succesvolle producenten van publieksfilms te creëren.
Filmmakers moesten de markt volgen.
In dit klimaat gedijen op een groot publiek
gerichte filmers het beste, met als kampioen Johan
Nijenhuis. Arthousefilmers sukkelen ver achter hen
aan. In de top tien van meest productieve speelfilmregisseurs 2010-2019 (zie kader) is David Verbeek de
enige arthouseregisseur. De Lada, waarmee de Nederlandse film in een publieksonderzoek in 2002 werd
vergeleken, is de afgelopen jaren veranderd in een degelijke doch onopvallende Volkswagen. Filmmakers
beoordeelden in een enquête begin dit jaar de kwaliteit van de Nederlandse speelfilm als middelmaat.
Driekwart van de bijna driehonderd deelnemers vindt
de culturele betekenis onvoldoende tot gemiddeld.
Ruim tachtig procent is van mening dat de Nederlandse film internationaal achterloopt. De algemene
teneur: het ontbreekt in de Nederlandse filmwereld
aan gedurfde, originele en verrassende films. Dat is
geen toeval, maar een gevolg van het Filmfondsbeleid.

PRODUCENTEN CENTRAAL

In de kunstwereld is de normale gang van zaken dat
degenen die kunst maken subsidies aanvragen. Bij het
Filmfonds gaat er het anders aan toe. Regisseurs of
scenaristen mogen in beginsel zelf geen realiseringssubsidie aanvragen; het primaat ligt bij de producenten. Een filmmaker moet eerst een producent overtuigen van de genialiteit van zijn filmplan, waarna deze bij
het Filmfonds een subsidieaanvraag kan indienen.
Bovendien mogen niet alle producenten dat. Vanaf
2010 mochten 24 producenten, die alle eerder minstens twee bioscoopfilms hadden gerealiseerd, meedelen in de subsidie. ‘Professionalisering van het onder-

nemerschap van producenten’, heet dat in
Filmfonds-jargon. In de praktijk zette het een rem op
de toestroom van nieuw bloed, wat de toch al kleine
filmwereld tot een conservatief bolwerk maakte. De
kritiek dat deze patstelling nieuwe producenten op
achterstand zette, leidde begin dit jaar tot een versoepeling van de regeling: elke producent die in de afgelopen zeven jaar één film heeft geproduceerd mag nu
subsidie aanvragen.
De versoepeling verhult niet dat bij het Filmfonds
de wereld is omgedraaid: niet de filmmakers, de artistieke bron van de verhalen, staan centraal, maar de
producenten, die over het geld gaan. Van zakelijke organisatoren zijn zij sinds 2011 door het Filmfonds opgewaardeerd tot inhoudelijk eindverantwoordelijken.
Regisseurs zijn gedegradeerd tot artistieke uitvoerders.
Als producenten een filmplan niet zien zitten, zakt de
kans dat die film gemaakt wordt richting het nulpunt.
Kortom, in Nederland zitten de producenten en het
Filmfonds inmiddels voorin de auto en de makers in
een aanhangwagentje. Cultuurbeleid is industriebeleid
geworden. Met als gevolg veilige keuzes en een schrijnend gebrek aan vernieuwingsdrang.
Wat dat beleid ook uitlokte, was ’productiedwang’:
de opgelegde druk om maar films te blijven fabriceren,
ook als de plannen daarvoor niet optimaal zijn uitgewerkt of voorbereid, met als belangrijkste doel het betrokken productiehuis op de been te houden. Waarom
het systeem niet omkeren en subsidie toekennen aan
de beste ideeën van filmmakers met wie producenten
vervolgens in zee kunnen gaan?

MEER VAN HETZELFDE

Marktaandelen, revolverende middelen, verdienmodellen, groeicijfers: wie de jaarverslagen en
beleidsplannen van het Filmfonds leest, zou makkelijk kunnen denken dat het stukken zijn van een
beursgenoteerd bedrijf. Daarbij hoort ook dat er
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Spreek een
filmmaker of
producent over
het Filmfonds
en binnen drie
zinnen gaat het
over de bureaucratie
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MEEST PRODUCTIEVE
SPEELFILMR EGIS
SEURS 2010-2019
NEGEN FILMS
JOHAN NIJENHUIS

Foeksia de miniheks | Bennie Stout |
Verliefd op Ibiza | Toscaanse bruiloft |
Apenstreken | Rokjesdag | Onze jongens |
Gek van geluk | Verliefd op Cuba

ZEVEN FILMS
JORAM LÜRSEN

Het geheim | Dolfje weerwolfje | Alles is
familie | Bloedlink | Publieke werken | Het
verlangen | Bankier van het verzet

BORGMAN, DE UITZONDERING DIE DE REGEL BEVESTIGT

tegenover slecht nieuws altijd goed nieuws staat. Zo
opent het jaarverslag over 2010 met de opmerking
dat het marktaandeel van de Nederlandse film in het
bioscoopbezoek weliswaar is gedaald, maar dat meer
Nederlandse films minstens honderdduizend bezoekers trokken (van tien naar dertien).
In feite staan de laatste jaren bijna alle seinen op
rood. Het meest zichtbaar is dat in het aandeel van
de Nederlandse film in het totale bioscoopbezoek. In
2009, het jaar dat Boonekamp aantrad als directeur,
bedroeg dat ruim 17%. Twee jaar later steeg het naar
een recordhoogte van ruim 22%. Het bleek een incident, te danken aan de twee miljoen bezoekers voor
Gooische vrouwen, want in de jaren erna daalde het
aandeel sterk, vooral na 2015, met als (voorlopig?)
dieptepunt net iets meer dan 11% vorig jaar.
Aan het eind van Boonekamps termijn staat de
Nederlandse publieksfilm er in de bioscoop slechter
voor dan bij het begin ervan. Men lijkt uitgekeken op
meer van dezelfde romkoms en familiefilms. Ook met
de andere poot van het filmbeleid, de arthousefilm, is
het kwakkelen. Nederlandse arthousefilms halen de
internationaal prestigieuze festivals zelden. Alex van
Warmerdams grimmige Borgman, waarmee
na 38 jaar eindelijk weer een Nederlandse film de competitie van Cannes haalde, bleek een uitzondering in
het stilstaande water van de Nederlandse filmvijver.
Het Filmfonds leverde een bijdrage aan de verdere
marginalisering van de arthousefilm door het bestaansrecht ervan onderuit te halen onder verwijzing
naar bezoekersaantallen, zonder er een inhoudelijke
waarde of effectiever beleid tegenover te stellen.

BUREAUCRATISCHE MUUR

Spreek een filmmaker of producent over het Filmfonds en binnen drie zinnen gaat het over de bureaucratie. Gek wordt men van de hoeveelheid informatie
die moet worden verstrekt. Natuurlijk: het Filmfonds

ZES FILMS
moet erop toezien dat het overheidsgeld voor films
goed wordt besteed, maar in de afgelopen tien jaar is
het fonds uitgegroeid tot een bureaucratische moloch.
Het personeelsbestand groeide van 26 medewerkers
in 2009 naar 44 nu. De beheerslasten verdubbelden
van ruim twee miljoen naar ruim vier miljoen euro.
Die groei wordt slechts ten dele verklaard door de
stijging van het budget van het Filmfonds.
Die bureaucratie is fnuikend voor creativiteit en
talent. Ze heeft bijgedragen aan een behoudende filmcultuur, die steunt op vertrouwde formats, gebaande
paden en maximale bedragen. Dat levert films op
waaraan niemand zich een buil valt, maar die ook niemand verrassen. Filmvoorstellen die in stijl en inhoud
afwijken van het gangbare worden door het Filmfonds
niet omhelsd, maar met wantrouwen bekeken.
Die klacht is ook doorgedrongen tot minister Van
Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
In haar in juni aan de Tweede Kamer gestuurde Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 vraagt ze het
Filmfonds ‘meer ruimte te creëren voor de ontwikkeling van filmprojecten en de autonomie van makers
– scenaristen, regisseurs en onafhankelijk filmproducenten – en zijn regelingen zo in te richten dat productiedwang afgeremd wordt’. De goede verstaander
hoort er forse kritiek in op het Filmfonds-beleid. Die
klinkt ook door in de vraag van de minister om ‘meer
diversiteit in het palet aan audiovisuele producties
aan te brengen’.
Boonekamps opvolger Bero Beyer, die in maart
2020 het directeurschap van het International Film
Festival Rotterdam inruilt voor dat van het Filmfonds,
wacht een schone taak. 
Karin Wolfs IS FILMJOURNALIST EN LID VAN
‘FILMMAKERSINITIATIEF 2018’, DAT HET DEBAT OVER
DE KWALITEIT EN CULTURELE BETEKENIS VAN DE
NEDERLANDSE FILM WIL STIMULEREN.

Jos van der Burg IS REDACTEUR VAN DE FILMKRANT.

DENNIS BOTS

Achtste groepers huilen niet |
Oorlogsgeheimen | Code M | Storm: Letters
van vuur | Vals | Circus Noel

NICOLE VAN KILSDONK

Richting west | Patatje oorlog | Onder het
hart | Ventoux | Toen mijn vader een struik
werd | Oude liefde

VIJF FILMS

ANTOINETTE BEUMER

De gelukkige huisvrouw | Loft | Jackie |
Soof | Rendez-vous

BARBARA BREDERO

Mees Kees | Mees Kees op kamp | Mees kees
op de planken | Dikkertje Dap | Taal is zeg
maar echt mijn ding

WILL KOOPMAN

Gooische vrouwen | De verbouwing |
Gooische vrouwen 2 | All You Need Is Love |
April May and June

PAULA VAN DER OEST

Black Butterflies | The Domino Effect |
Lucia de B. | Tonio | Kleine IJstijd

RUUD SCHUURMAN

De Club van Sinterklaas & het pratende
paard | De Masters | De Club van
Sinterklaas & de verdwenen schoentjes |
De Club van Sinterklaas & geblaf op de
pakjesboot | 100% Coco New York

DAVID VERBEEK

R U There | Club Zeus | How to Describe a
Cloud | Full Contact | An Impossibly Small
Object

Paul Ruven en Steven de Jong zijn niet
vermeld. Zij regisseerden weliswaar veel
speelfilms, maar hoofdzakelijk zonder steun
van het Filmfonds.
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DEATH STRANDING

Games en film lijken vanzelfsprekende bondgenoten. Maar
hoe meer de twee vervlochten
raken, hoe meer duidelijk wordt
dat ze fundamenteel niet bij
elkaar passen. Films zijn niet
goed voor games. DOOR PIM VAN DEN BERG
In 2010 schreef de gerenommeerde filmcriticus Roger
Ebert dat games nooit kunst kunnen zijn. Het zijn
maar spelletjes: ze houden zich per definitie bezig
met lol en met geld verdienen. Ze missen de oorspronkelijke, autonome visie van een enkele kunstenaar. In tegenstelling tot Eberts geliefde films zullen
games ons nooit fundamenteel beroeren of aanzetten
tot diepe reflectie.
Gamers hebben hem die uitspraken nooit vergeven.
Tot zijn dood werd hij overspoeld met reacties, sommige beleefder dan andere. Al bleef hij achter zijn uitspraken staan, de hele discussie putte hem uit. Hij gaf
zich gewonnen. ‘Sommige meningen kun je beter voor
je houden’, verklaarde hij in een column getiteld ‘Oké,
kinderen, speel in mijn voortuin’, een krappe drie jaar
voor zijn dood.
Het deed er niet echt toe dat Ebert amper verstand
had van games. Vanaf het begin hebben games hun
artistieke legitimiteit gezocht bij film, en gamers waren happig op erkenning. Dat juist de nestor van de
filmkritiek zich uitsprak tegen het idee van games als
kunst kwam extra hard aan.

BLONDE MATJES

Film is altijd een vanzelfsprekende inspiratiebron
voor games geweest. De affiniteit tussen de twee ligt
voor de hand: beide zijn visuele media, beide scheppen fantastische werelden uit het niets. De vriend-

DE ONMOGELIJKE LIE
schap kreeg vorm in de jaren tachtig, toen games de
huiskamer en de mainstream betraden. Er werden
games gemaakt over populaire films en strips, van E.T.
the Extra-Terrestrial tot Back to the Future. Omdat
spelcomputers nog lang geen vloeiende, realistische
beelden konden tekenen, werd vooral de stijl van films
nagebootst. Zo moet een monochrome klomp pixels
vaag in de vorm van E.T. het ruimtewezen voorstellen,
en keek Police Quest II (1988) de felle kleuren, blonde
matjes en synthesizermuziek af van Miami Vice. Maar
de agenten leken vanwege hun korrelige uiterlijk amper op echte mensen, laat staan op Sonny Crockett.
In de jaren negentig kwam daar verandering in.
Dankzij krachtigere computers en de opkomst van
de cd-rom kwamen er echte filmbeelden in games.
Daar werd direct gretig gebruik van gemaakt: games
gebruiken verhalen om de actie zin te geven. Met film
is het een stuk makkelijker om een lopend verhaal te
vertellen dan met een spel zelf. Het was spannender
dan de lappen tekst of knullige animaties die ervoor
gebruikt werden. Bovendien kon film voortbouwen op
het toen nog minder realistische uiterlijk van het spel.
Twee populaire games experimenteerden op haast
tegengestelde manieren met de nieuwe mogelijkheden die film bood. Strategiespel Command & Conquer
(1995) speelt voor elk level een gefilmde militaire
briefing af, waarin generaals en terroristen, adequaat
gespeeld door de makers zelf en lokale theateracteurs
uit Las Vegas, recht in de camera spreken. De briefings geven de nodige achtergrondinformatie over de
oorlog die je spelenderwijs uitvecht.
Belangrijker is dat het spel zich niet richt tot een
fictieve hoofdpersoon maar tot de speler zelf, alsof het
geen spel is maar geheime militaire software waarmee je echt tanks en helikopters aanstuurt. Zelfs het
installatieprogramma doet alsof het een beveiligde
videoverbinding aanlegt. De eerste keer dat je het spel
opstart word je gelijk naar de briefings doorgestuurd,
in plaats van naar het gebruikelijke spelmenu, of andere indicatoren dat je daadwerkelijk in een spel zit.

Voor een van de eerste games die gebruikmaakt
van filmbeelden, is Command & Conquer een bijzonder doortastende implementatie van de unieke mogelijkheden die film biedt: fotorealisme, gelijktijdigheid
en de camera als rechtstreeks communicatiemiddel.
Maar de eigenzinnige experimenten van Command &
Conquer kregen weinig navolging. Uiteindelijk werden games gegrepen door een andere filmtrend.

SCHIZOFREEN

De sciencefictionspellen Wing Commander III (1994)
en IV (1996) sloegen een andere weg in. Regisseur
Chris Roberts strikte een aantal bekende acteurs,
onder wie Mark Hamill en Malcolm McDowell, en
bouwde om het ruimteschipspel een doorsnee space
opera à la Star Trek en Battlestar Galactica. Beide Wing Commanders bevatten meer dan twee uur
aan filmbeelden, waarin je op bepaalde punten als
hoofdpersoon Hamill keuzes maakt die het verhaal
enigszins beïnvloeden, 24 jaar voordat Black Mirror:
Bandersnatch dit jaar enorm de aandacht trok met
hetzelfde trucje. Hamills optreden was ongetwijfeld
een droom die uitkwam voor sciencefictionliefhebbers. Zijn hoofd op de kaft verhoogt vanzelf de status
van het spel.
In tegenstelling tot Command & Conquer lijkt
Wing Commander meer geïnteresseerd in de culturele
status van film dan de unieke technische mogelijkheden. Het teert op de bestaande populariteit van
bekende acteurs en bekende genres. De interactiviteit in de filmstukken komt niet helemaal uit de verf:
ongeacht je keuzes eindigen beide Wing Commanders
elke keer hetzelfde. De kleine variaties geven hooguit
de illusie van interactiviteit: wie een relatie onderhoudt met wie, of hoe (on)beleefd Mark Hamills personage is tegen anderen, hebben uiteindelijk weinig
effect op de loop van het verhaal. Voor Hamill was het
spelen van een personage met drie mogelijke karakters tegelijk – neutraal, vriendelijk en bot – naar eigen
zeggen een ‘compleet schizofrene’ acteerervaring.
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EFDE TUSSEN GAMES
EINDELOZE WILLEKEUR

Lineariteit is voor filmische games onvermijdelijk.
Het is technisch en financieel (vooralsnog) niet haalbaar om de potentiële interactiviteit van games aan te
laten sluiten op de hoge productiewaarden van film.
Hoe hoger de productiewaarden van het gefilmde,
verhalende element, hoe meer werk het is om daar
vertakkingen aan toe te voegen. Elke seconde moet
geschreven, geprogrammeerd, geregisseerd, geanimeerd en ingesproken worden. Dat kost te veel tijd en
geld. Voor een simpele game is het veel makkelijker
om eindeloze willekeur, keuze en variatie te bouwen.
Vaak geldt: hoe epischer de vertelling, hoe minder de
keuzevrijheid voorstelt.
Daarom lijken film en spel vooral gescheiden van
elkaar te bestaan, in plaats van dat ze fundamenteel
samensmelten tot een nieuwe vertelvorm. Uiteindelijk beperkt de film de mogelijkheden van het spel,
en voegt het spel weinig toe aan de vertelling van de
film – het beïnvloedt in ieder geval zelden het verloop
ervan. Het is eigenlijk vaak een onderbreking: als je
speelt, kun je niet kijken, en als je film kijkt ben je niet
aan het spelen. Ze sluiten elkaar uit.
En dan is er nog de kwestie rondom ‘ludo-narratieve dissonantie’, een term die slaat op die momenten
waarop spel en verhaal (thematisch) botsen. Wanneer
de charmante hoofdpersoon tussen twee filmpjes in
een onvoorstelbare hoeveelheid ‘schurken’ doodt met
escalerend vuurwapengebruik, is het moeilijk om nog
te geloven dat hij een weldenkend, functionerend
lid van de samenleving moet voorstellen. Zou John
McClane in Die Hard nog steeds die geinige Jan met
de pet zijn als hij elke verdieping van Nakatomi Plaza
grondig zuivert van honderden, zo niet duizenden
Duitse kluisrovers? Want dat is wat talloze filmische
games van je verlangen.
Daarom stelde Ian Bogost, mediawetenschapper en
schrijver van het boek How to Talk About Videogames
vorig jaar in The Atlantic dat ‘computerspellen beter
zijn zonder verhalen’. Games vertellen hun ‘verha-

EN FILMS

len’ op andere manieren, door alledaagse ruimtes en
voorwerpen op speelse, nieuwe manieren te benaderen. Een spel maakt van een grasveld een voetbalveld,
en bepaalt dat je een doodgewone bal ineens niet
meer met je handen mag aanraken. Daaruit kan de
zingeving en reflectie ontstaan die Roger Ebert zo belangrijk vond.
Er verschijnen steeds meer nieuwe, veelal kleinere games die die nieuwe kunstopvatting van games
omarmen. Herald (2017) laat je meeleven in de maatschappelijk ondergeschikte rol van de hoofdpersoon
van kleur door je zijn routineuze, soms vernederende
werkzaamheden herhaaldelijk uit te laten voeren.
Nuclear Throne (2015) en Minit (2018) gebruiken de
gameconventie van ‘doodgaan en opnieuw proberen’
als symbolische vertolking van collectieve actie: al die
levens en al die pogingen maken opgeteld een verschil
in het uitspelen van het spel en proberen zo een betere, minder wrede wereld te verwezenlijken.

mens net niet goed genoeg imiteert om te overtuigen,
en daarom ongemak of walging oproept. Daarin is het
niet de enige. Veel games pronken met nieuwe technologieën die een steeds realistischer uiterlijk mogelijk maken, en de supersterren die ze daarom naar
hun spel kunnen transporteren. Films versterken het
arbitraire idee dat games steeds realistischer moeten
ogen, en sluiten daarmee een heel scala aan mogelijkheden uit.
Games hebben tenslotte maar weinig eigen sterren.
Mario en Lara Croft missen de menselijke herkenbaarheid en diepgang om lang te boeien. Filmsterren
verlenen games prestige en een bekend gezicht om
meer exemplaren te kunnen verkopen. Naarmate
games groter, duurder en realistischer worden, groeit
de noodzaak om met sterren en spektakel te komen.
Het is logisch dat games en films zo hecht blijven.
Tegelijkertijd is het een onmogelijke liefde. Films zijn
niet goed voor games.

BUIKSPREEKPOP

BREEKPUNT

Desalniettemin is de weg die Wing Commander
insloeg de norm geworden onder de grootste, kostbaarste games, al zijn door de opkomst van steeds
realistischer ogende spellen de filmbeelden vervangen
door digitale animaties uit de spellen zelf. Enerzijds is
dat weer een punt van trots en prestige: kijk, zeggen
games, we hebben film niet meer nodig. We maken
nu onze eigen films. En games kunnen nog veel meer!
Aan de andere kant ziet dat er niet altijd even overtuigend uit. Het aanstaande vervolg op Wing Commander, Squadron 42 (2020) verruilt echte acteurs voor
hun digitale evenbeelden. Plotseling zijn Mark Hamills
gezichtsuitdrukkingen stijf en zijn bewegingen houterig. Zelfs Gary Oldman, die in het spel een legerofficier
speelt, lijkt tijdens een toespraak op een buikspreekpop, een enorm contrast met zijn Oscarwinnende monologen in Darkest Hour (2018).
Squadron 42 lijkt met volle overgave in de uncanny
valley te duiken – het punt waarop een technologie de

Naast Squadron 42 verschijnen komend jaar nog twee
opmerkelijke, ambitieuze games die filmsterren centraal zetten in hun vertelling (en promotie).
Cyberpunk 2077 pronkt met een ijskoude Keanu
Reeves met metalen arm. Death Stranding belooft
een ongebruikelijk verhaal over futuristische verzetsstrijders die een soort van a-temporele duisternis
op afstand houden met de hulp van speciale baby’s
in lichtgevende cocons. De eigenzinnige Japanse
spellenmaker Hideo Kojima werkt al jaren aan dit
ongetwijfeld weergaloze spektakelstuk, met in de
hoofdrollen acteurs Norman Reedus, Mads Mikkelsen
en Léa Seydoux.
Deze games maken duidelijk dat het breekpunt
in zicht komt. Naarmate de rol van film in games
groeit, wordt de fundamentele spanning tussen de
twee onhoudbaar. Misschien leren games dan hun
eigen verhalen te vertellen en kweken ze weer hun
eigen sterren. 
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THE KITCHEN
LADYGAZING:
G

DE VROUWENBENDE
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
vrouwenbende uit The Kitchen.
DOOR BASJE BOER

Waarom kiest een man voor een leven in de misdaad?
Wat zijn de gevolgen? Gaat hij aan wroeging ten onder? Of verliest hij zich in de criminaliteit? Wat zeggen zijn misdaden over hem als mens? Als man? De
voorbeelden van films over bendes, en de mannen die
er deel van uitmaken, zijn talloos. Vrouwelijke misdadigers zien we minder vaak, laat staan hele bendes die
uit vrouwen bestaan, of zelfs maar een groepje vrouwen dat een misdaad pleegt. Maar áls ze te zien zijn,
worden vrouwelijke criminelen dan anders verbeeld
dan hun mannelijke collega’s?
The Kitchen, het regiedebuut van scenarioschrijver
Andrea Berloff, voert drie vrouwelijke gangsters
op in het New York van de late jaren zeventig. In de
wijk Hell’s Kitchen draaien drie kopstukken van de
Ierse maffia onverwacht de bak in. Tegen de zin van
de bende in nemen hun echtgenotes de zaken over.
Kathy (Melissa McCarthy), Ruby (Tiffany Haddish)
en Claire (Elisabeth Moss) blijken geschikter voor het
vak dan hun mannelijke collega’s. Dat ze hun leven
lang door mannen zijn geschoffeerd, onderschat,
onderdrukt en mishandeld maakt ze feller en
gepassioneerder dan wie dan ook. En dan zien ze er
ook nog eens leuk uit.

ROMANTIEK

Weinig filmmakers hebben het genre van de gangsterfilm zo slim naar hun hand gezet als Martin Scorsese.
In films als Mean Streets (1973), Goodfellas (1990) en
The Departed (2006) gebruikte Scorsese de georganiseerde misdaad om het thema aan te snijden dat als
een rode draad door heel zijn oeuvre loopt: toxic masculinity. Scorseses gangsters bieden tegen elkaar op als
haantjes. Ze bluffen, proberen mee te doen met de big
boys en gaan onherroepelijk op hun smoel. Het door de
Ierse maffia gedomineerde Boston in The Departed, het
gecorrumpeerde Las Vegas in Casino (1995), de Italiaans-Amerikaanse maffia in het New York en New Jersey van weleer in Goodfellas: de werelden die Scorsese
schetst zijn ontegenzeggelijk aantrekkelijk. Samen met
de hoofdpersonen word je verleid door de macht, het
geld en de glamour. Maar juist door misdaad enerzijds
te verheerlijken en anderzijds in al zijn wreedheid te laten zien komt Scorsese dicht bij de waarheid.

Hadden Scorseses gangsters ook vrouwen kunnen
zijn? In theorie misschien. Natuurlijk, ook vrouwen
zijn gevoelig voor de romantiek en opwinding van
a life of crime. Maar was Henry Hill, de gangster
uit Goodfellas, een vrouw geweest, dan was hij een
veel oppervlakkiger personage geweest, in een veel
oppervlakkigere film. Het personage Hill is nauw
vervlochten met Scorseses ideeën over wat het
betekent om een man te zijn onder macho’s, om
onder druk te staan om stoer te zijn, om een tough
guy te zijn, een wiseguy. Maak je van Hill een vrouw,
dan verliest Goodfellas aan betekenis.

BOKSBAL

Hoe zit dat met The Kitchen? Hadden de vrouwelijke
hoofdpersonages ook mannen kunnen zijn? Kathy is
de zachtaardigste van het drietal. Ze is de enige die
kinderen heeft, en tevens de enige die oprecht van
haar echtgenoot houdt. Claire is de zwakste, de naïe-

veling. Doodsbang is ze voor haar agressieve man. En
Ruby, die in eerste instantie geen uitgesproken persoonlijkheid lijkt te hebben, blijkt de meest geharde
van het stel. Als zwarte vrouw tussen de Ieren heeft
ze zich al die jaren niet alleen tegen seksisme moeten
verdedigen, maar ook tegen racisme. Voor alle drie
geldt dat hun persoonlijkheid zich vooral aftekent
tegen hun omgeving. Waar Scorseses gangsters altijd
handelen vanuit interne motieven, daar reageren de
vrouwen uit The Kitchen vooral op wat hen overkomt.
Hoe bad ass ze ook zijn, ze zijn in die zin passiever
dan Scorseses antihelden.
Op verschillende momenten wordt duidelijk
gemaakt waarom deze drie vrouwen voor de misdaad
kiezen: Kathy kan geen werk vinden omdat ze
kinderen heeft; Ruby werd mishandeld door haar
moeder; Claire weigert om nog langer een boksbal te
zijn, over zich heen te laten lopen, of op straat in één
adem te worden nagefloten en voor kutwijf te worden

17

DE FILMKRANT 
#423 SEPTEMBER 2019

GEWOON EEN
HORRORFILM
Carmen Felix schrijft over mainstream,
genre en niche en gaat heus haar mening
niet onder bioscoopstoelen of loungebanken steken.

Dat ze hun leven
lang door
mannen zijn
geschoffeerd,
onderschat,
onderdrukt en
mishandeld
maakt ze feller
en gepassioneerder dan wie
dan ook

uitgemaakt. Alle drie zijn ze in de val van het huwelijk
gelopen, wat betekent dat ze, nu het erop aankomt,
niet in staat zijn om op eigen benen te staan. Kortom,
ze hebben zo hun redenen om de gangster uit te
hangen, en die redenen zijn niet alleen valide, ze zijn
ronduit schrijnend. Maar hoezeer regisseur Berloff
ook haar best doet om het gedrag van de vrouwen uit
te leggen, daarmee maakt ze het nog niet invoelbaar.
Daarmee kun je je nog niet in ze inleven.

PLEZIER

Ook Quentin Tarantino laat zijn films graag afspelen
in de wereld van de georganiseerde misdaad, waar hij
zijn gangsters oeverloos laat ouwehoeren over popcultuur. In tegenstelling tot Scorsese geeft Tarantino de
hoofdrol daarbij nog wel eens aan een vrouwelijke misdadiger, met als bekendste voorbeelden ‘The Bride’ uit
het tweeluik Kill Bill (2003/2004) en de titelfiguur uit
Jackie Brown (1997). Beide vrouwen zijn in wezen sterk,

slim en taai, maar Tarantino toont ze precies op het
moment dat ze op hun kwetsbaarst zijn. Juist daardoor
is het zo eenvoudig om met ze mee te leven, en om te
begrijpen waarom ze hun keuzes maken.
In Death Proof (2007) gunt Tarantino zijn
vrouwelijke hoofdpersonen zelfs een complete posse.
Deze vrouwen zijn geen misdadigers, en al helemaal
geen gangsters, maar hij laat ze wel een misdaad
plegen. Ook hun geweldsdaad is een reactie op wat
hen is aangedaan, maar waarin deze film verschilt
van The Kitchen, en wat hem ook zo goed maakt,
is het onvervalste plezier dat de vrouwen aan hun
wraak beleven. Het plezier slaat niet alleen over op
de kijker, het maakt het verhaal complex. Het roept
vragen op. Vind je hun misdaad rechtvaardig? Mag je
het recht in eigen handen nemen? En zo ja, betekent
dat dat de wet tekortschiet? Net als Scorsese laat
Tarantino zien hoe rommelig en complex misdaad
kan zijn; hij toont zowel de lekkere als de gitzwarte
kant ervan. En zijn vrouwen? Hij laat zien hoe
vrouwen geconfronteerd worden met geweld en
misogynie, maar hij zet er ook iets tegenover:
vriendschap, lol, levensvreugde. Deze vrouwen
worden in geen enkel opzicht gedefinieerd door
mannen, of door de daden van mannen.

PERSOONLIJKHEID

Het meest prikkelende thema dat The Kitchen aanstipt, is de tegenstelling tussen kwetsbaarheid en
kracht. Wat betekent het om zacht te zijn? Of hard?
Na een incident belooft Claire zichzelf dat ze nooit
meer zwak zal zijn. Van Ruby komen we te weten dat
haar moeder haar heel bewust hard heeft gemaakt,
dat alle kwetsbaarheid eruit is geslagen. En Kathy, de
meest empathische van de drie, zal uiteindelijk leren
dat die eigenschap zowel een kracht is als een zwakte.
In haar film over vrouwen in een mannenwereld
roept Berloff de vraag op wat harde en wat zachte
eigenschappen precies zijn, om vervolgens niets
interessants met die kwestie te doen, zoals ook de
ontwikkelingen die de vrouwen doormaken eenduidig
en clichématig zijn. Dat macht corrumpeert, wisten
we al. En dat een geslagen hond uiteindelijk zal bijten,
ligt ook voor de hand. Het zijn algemeenheden die
niets zeggen over wie deze vrouwen zijn, of over wat
hun daden voor hen betekenen. Vrouwelijke personages die zich ophouden in een gangstermilieu zullen
zich op de een of andere manier tot mannen moeten
verhouden, dat begrijp ik. Maar dat ze daarnaast ook
een persoonlijkheid hebben, die helemaal los staat
van de mannen om hen heen, dat is iets wat
Tarantino wel begrijpt, en Berloff helaas niet.
THE KITCHEN VERENIGDE STATEN, 2019 | ANDREA
BERLOFF | MET MELISSA MCCARTHY, TIFFANY
HADDISH, ELISABETH MOSS, DOMHNALL GLEESON | 103
MINUTEN | WARNER BROS. PICTURES | TE ZIEN VANAF
26 SEPTEMBER 

Net als het zaaddodende label van een film die
‘on-Nederlands goed’ zou zijn, krijg ik rillingen
over m’n rug als snobs, critici of filmmakers
zeggen dat een film ‘genre-overstijgend’ is. Ik
dacht eerst altijd dat dit zoiets betekende als
‘genre-overlappend’ of ‘deze film valt binnen
meerdere genres’, maar damn, het is veel pretentieuzer dan dat!
Als er wordt gesproken over ‘genre-overstijgend’ dan kun je er bijna altijd van uitgaan dat
de maker, recensent, kijker of distributiebobo
vindt dat specifiek déze film natuurlijk veel
beter en vooral meer highbrow is dan andere
titels uit hetzelfde genre. Ultiem voorbeeld is in
deze het vaak belachelijk gemaakte genre horror. De Engelse term ‘elevated horror’ betekent
grofweg: horrorfilms die niet zo trashy, lowbrow
of ordinair zijn als veel onbenullige mensen
denken. Elevated horror is horror voor mensen
die een stijve pik krijgen van Oscar-lijstjes en
Cineville-passen. Elevated horror is hoe men in
‘de business’ gewoon goede horrorfilms aan een
groter publiek probeert te verkopen, waarbij ze
tegelijkertijd even met hun lompe poten andere,
eerdere horrorfilms de grond in trappen.
Natuurlijk, er worden films gemaakt die écht
een goede mix van verschillende genres zijn en
waarvan je denkt dat het horror is tot je ze
bekijkt en erachter komt dat het eigenlijk een
breakup movie slash vakantiefilm slash bizarre
tripthriller is – ik kijk naar jou Ari Aster – en die
krijgen een pass. Maar Asters eerste film Hereditary is toch gewoon een straight up horrorfilm? En toch werd Hereditary (nu op je Netflix,
kijk) destijds met veel bombarie gelanceerd als
een ‘familiedrama dat zich ontpopt tot nachtmerrie’. Oké, kan een keer gebeuren. Maar ik heb
toch echt een horrorfilm gezien. Hetzelfde geldt
voor andere titels van de afgelopen jaren zoals
The Witch, A Quiet Place, It Follows en zelfs de
nieuwe Pet Sematary (ebaseerd op een boek
van horrordaddy Stephen King). Allemaal films
die min of meer aan ons worden gepitcht als
‘beter dan horror’.
En wat er vervolgens gebeurt bij die hard horrorfans (ik noem geen namen maar ik heb het
misschien over mezelf) is dat je verwachtingen
hartstikke weird worden:
Waar ga ik nu heen? Is het weer zo’n arthouse
waar rond de 88e minuut een druppeltje bloed
vloeit? Noemen ze het elevated horror omdat er
geen reet in gebeurt of omdat deze film zo
enorm andere horrors overstijgt? Zijn mijn verwachtingen niet te hoog na al dat vijfsterrengeweld van gerenommeerde kranten die zich
anders nooit aan een ‘ordinaire’ horror wagen
maar nu opeens door een megafoon tetteren dat
It Follows het beste is wat het genre de afgelopen jaren heeft voortgebracht? Wie ben ik?
Ik raak ervan in de war en wil, al is het maar
uit respect voor de honderden niet-elevated
horrorfilms die ik in m’n leven heb gezien en
waar ik ondanks wisselende kwaliteit toch zo
intens van heb genoten, dat we stoppen met die
term. Iets is horror of niet. Hou me niet voor de
gek met omslachtige terminologie en vooral:
doe iets aan dat minachtende toontje, daar is
niks sympathieks aan.
CARMEN FELIX
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MANTA RAY

JACHT OP EEN
ONZICHTBARE PROOI

Mensen verschijnen en
verdwijnen, lenen elkaars
identiteit en blijven ongrijpbaar
in dit bekroonde regiedebuut,
dat impliciet maar invoelend
verwijst naar de tragiek van de
Rohingya-vluchtelingencrisis.
DOOR SASJA KOETSIER

Een jonge visser vindt in het mangrovebos een gewonde man. Hij neemt hem mee naar huis, verpleegt
hem, leert hem alles wat hij weet, en verdwijnt spoorloos. De vreemdeling treedt in zijn voetsporen. Hij
neemt zijn plek in op de vissersboot waar hij werkte
en wanneer de ex-vrouw van de visser terugkeert
naar diens huis geeft hij de gastvrijheid die hij van zijn
vriend kreeg door. Hij biedt haar een verblijfplaats
aan en wordt ook haar geliefde. Maar dan duikt ineens
de visser weer op.
De synopsis van Manta Ray (Kraben rahu) leest
min of meer als een sprookje, terwijl de film in dialoogarme scènes – de aangespoelde man spreekt geen
woord – het mysterie naadloos laat overlopen in de
meest banale realiteit. Het speelfilmdebuut van de
Thaise filmmaker Phuttiphong Aroonpheng ademt
een typisch soort magisch realisme dat herkenbaar
is voor wie al eens iets van landgenoot Apichatpong
Weerasethakul zag. Maar of het nu bekend aanvoelt of
volslagen vreemd, het effect is betoverend.
Mensen verschijnen en verdwijnen; dat is een
gegeven waar Manta Ray weinig uitleg bij geeft. Te
water geraakt tijdens een storm, verklaart zijn baas
als de visser op een dag niet meer terugkeert van zee.
Dat hij diezelfde baas vlak daarvoor had verteld dat hij

hem niet meer wilde helpen bij de louche klusjes waar
hij zijn werknemers ’s nachts voor optrommelt, is natuurlijk geen toeval.
Raadselachtiger dan die verdwijning is hoe de visser plotseling weer opduikt. Zijn gestalte, gemaskerd
met een rode bivakmuts, verschijnt in beeld wanneer
zijn ex-vrouw, gespeeld door zangeres Rasmee Wayrana, een lied aanheft waarin ze een verloren geliefde smeekt om terug te keren. Waar komt hij ineens
vandaan? Heeft ze hem zojuist vanuit het dodenrijk
teruggeroepen naar de wereld van de levenden? En
wat betekent zijn terugkeer eigenlijk voor de ander?
Hoe is het om een plek te vinden en die ook weer te
moeten opgeven?

die hij in de korte film Ferris Wheel (2015) al verkende. In de manier waarop hij die thematiek naar het
scherm vertaalt ligt de nadruk minder op het verhaal
dan op het ervaren van de beelden; niet verwonderlijk
voor een regisseur die eerder naam maakte als cameraman.
De reuzenmanta uit de titel fungeert als een bijna
mythische vis, die de naamloze visser in zijn vrije tijd
via een curieuze methode probeert te lokken: hij gooit
stukjes kwarts in zee, die hij speciaal voor dat doel in
het bos opgraaft. Hij vindt de stenen op zijn gehoor.
Op een van die speurtochten vertelt hij aan zijn vriend
dat het bos bezaaid ligt met de lichamen van mensen
van wie niemand weet waar ze vandaan komen.

MYTHISCHE VIS

ONZICHTBARE PROOI

Vlak voor het openingsbeeld van Manta Ray verschijnt de tekst “For the Rohingyas” op het doek. Dat
is informatie om niet te missen, want in de rest van de
film wordt alleen impliciet verwezen naar het lot van
deze opgejaagde bevolkingsgroep.
Om die verwijzingen op te pikken, helpt het om een
paar dingen te weten. Dat de Rohingya’s de afgelopen
jaren vanuit Myanmar niet alleen de grens met
Bangladesh overstaken (waar we in het nieuws veel
over hebben gehoord), maar ook over water hun heil
zochten in Thailand. Dat de Thaise autoriteiten betrokken zijn geweest bij gewelddadige pogingen om de
toestroom van vluchtelingen te stoppen, bijvoorbeeld
door hun gammele bootjes terug te jagen richting zee,
met massale verdrinking tot gevolg. Dat in 2015 vlakbij
de grens met Maleisië tientallen lichamen van Rohingya’s werden gevonden, slordig begraven of gewoon
achtergelaten in de open lucht; vluchtelingen die door
honger, uitputting of ziekte waren overleden terwijl ze
door mensenhandelaren werden vastgehouden.
Die feiten vormen de achtergrond van Manta Ray,
waarmee Aroonpheng voortborduurt op thematiek

Of er een verband is tussen deze dode zielen en het
glinsterende gesteente dat daar ook in de grond
verstopt zit, waarom dat gesteente die reusachtige
roggen aantrekt en wat dit alles te maken heeft met
terugkerende beelden van een donker bos waar een
met knipperende, bontgekleurde lampjes opgetuigde
schutter jaagt op een onzichtbare prooi? Naar een
sluitend antwoord op zulke vragen hoef je in Manta
Ray niet te zoeken.
Al die echo’s en schaduwen die de film voor- en
achteruitwerpt, genereren uiteindelijk wel hun eigen
logica, die zich hecht aan de beelden en de delicate
muziek van het Franse componistenduo Snowdrops.
Het maakt de film tot het audiovisuele equivalent
van een oratorium: een veelstemmige compositie van
gekleurd licht, die zich ontlaadt in een emotionele
apotheose.
MANTA RAY

(KRABEN RAHU) THAILAND, 2018 |

REGIE PHUTTIPHONG AROONPHENG | MET WANLOP
RUNGKUMJAD, APHISIT HAMA, RASMEE WAYRANA | 105
MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN
VANAF 12 SEPTEMBER, OOK VIA
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M IAMI VICE & BLACKHAT

VERDER KIJKEN

DAN HET MENSELIJK

OOG

Blackhat (2015) begint met een satellietweergave van
planeet aarde. Elk volgend beeld komt dichterbij het
doelwit: een kerncentrale in China. Daar duikt het
beeld een computer in, langs internetkabels naar de
mainframe van het bedieningspaneel.
Het inzoomen houdt pas op in het meest minuscule onderdeel van de computer, een soort informatiesnelweg waar enen en nullen als elektrische schokjes
door het circuit racen. Ergens op de wereld is een
hacker dit systeem binnengedrongen. Hij geeft dit
circuit een overload, de ventilatoren van de reactor
lopen vast en de meltdown begint.
Effectiever is een cyberaanval nog niet verbeeld.
Geen toeval dat de scène gemaakt werd door Michael
Mann, de regisseur die al zijn misdaadverhalen extreem serieus neemt. Al vanaf zijn eerste film, het
voor televisie gemaakt The Jericho Mile (1979), had de
Amerikaanse regisseur een fascinatie voor criminelen en de politieagenten die hen op de hielen zitten.
In klassiekers als Thief (1981) en Heat (1995) ving
hij de levens van kluis- en bankrovers, Manhunter
(1986) draait om een gevaarlijke seriemoordenaar,
The Insider (1998) legt de criminele praktijken van de
tabaksindustrie bloot en Public Enemies (2009) volgt
de historische overvaller John Dillinger. In Blackhat,
Manns meest recente film, zijn hackers de nieuwste
variant op de meestercrimineel.

DUALISTISCH

Wat al deze films met elkaar gemeen hebben is Manns
toewijding aan een zo effectief mogelijke verbeelding
van zijn misdaadverhalen. In Thief zit een geweldig
shot dat recht door het slot van een kluis zweeft. Zoals de openingsbeelden van Blackhat ook al aantonen,
kiest Mann voor een verbeelding van misdaad op
haast microscopisch niveau. Toch zijn deze verhalen
altijd zo groots mogelijk. Zijn grootstedelijke misdaadsaga’s gaan niet alleen over de boef en de agent,
maar ook over hun vrienden, familieleden, collega’s
en de steden waar die zich allemaal in bevinden.
Het beste voorbeeld van hoe groots de schaal
van een Michael Mann-film kan voelen is Heat, zijn
meest bekende titel dankzij de geniale hoofdrollen
van Robert DeNiro als bankovervaller en Al Pacino
als de detective die achter hem aanzit. Dit haast drie
uur durende misdaadepos heeft de cop-versus-robber-formule geperfectioneerd. Heat is het zeldzame
soort film dat zijn genre overstijgt: dit is niet slechts
een misdaad- of actiefilm, maar een artistieke film

Natuurlijk moet je Thief, Heat en
al die andere klassiekers van
Michael Mann gaan zien tijdens
het retrospectief dat Eye rond de
filmmaker organiseert. Maar
juist Miami Vice en Blackhat zijn
rijp voor veel meer erkenning –
en de beste digitale projectie.
DOOR HUGO EMMERZAEL
MICHAEL MANN OP DE SET VAN BLACKHAT

vol contemplatieve momenten over de dualistische
aard van deze inmiddels iconische personages. Aan
welke kant van de wet je staat maakt in het universum
van Mann niet uit. Wanneer je je in de misdaad stort,
raak je er onlosmakelijk mee verbonden.
Dit is het crux van al Manns films. Wat steeds verandert is hoe de regisseur zijn archetypische verhalen
verbeeldt. Zijn beste films zijn een perfect huwelijk
van stijl en inhoud, en de relatie tussen die twee is
gaandeweg zijn carrière sterker geworden. Wat mij
betreft zijn twee van Manns recente, niet zeer enthousiast ontvangen films dan ook zijn meesterwerken: de remake van Miami Vice (2006) en Blackhat.
Waarom? Dat vergt extra uitleg.

zijn hoofdpersonages zich meer kunnen verliezen
in die nieuwe, broeierige landschappen en vreemde
lichtpatronen. Collateral is een melancholische film
over een hardwerkende taxichauffeur (Jamie Foxx) die
door duister toeval de chauffeur wordt voor een even
koelbloedige als sympathieke huurmoordenaar (Tom
Cruise). Een nacht lang rijden ze door Los Angeles om
een moordlijst af te werken, samen gevangen in het
dashboardlicht van die taxi. De mooiste beelden vinden echter buiten de auto plaats en zetten dit intieme
misdaadverhaal in perspectief: hoe belangrijk deze
nacht ook lijkt, deze mannen zijn maar een stipje in
de eindeloze reeks lichten die Los Angeles rijk is.

DIGITALE VIDEO

Dit soort existentialistische gevoelens zaten altijd al
in de films van Mann verborgen, maar in zijn digitale
werken komen ze meer naar de voorgrond. Dat maakt
zijn latere films een stuk melancholischer en indringender. Zijn filmversie van Miami Vice is zijn meest
emotionele film tot dusver. En dat terwijl de televisieserie, waarmee Mann in de jaren tachtig doorbrak,
allesbehalve emotioneel is. Miami Vice (1984-1990)
was razend populair, maar werd door critici weggezet als een oppervlakkige serie over gladde criminelen, snelle auto’s en mooie vrouwen – Dragnet voor
de MTV-generatie.
Enkele jaren voordat ons bioscoopaanbod werd
overspoeld met remakes, reboots, sequels en ‘legacyquels’ maakte Mann een tegendraadse filmversie
van zijn iconische hitserie. Miami Vice is haast een
anti-remake, met geen millimeter ruimte voor nostalgie. Daarvoor is de wereld waarin de film zich afspeelt
te onoverzichtelijk. Sonny Crockett (Colin Farrell) en

Dat uitgerekend Michael Mann zo’n goede film over
hackers heeft gemaakt, viel te verwachten. Hij is namelijk een van de regisseurs die de digitale revolutie in
Hollywood heeft aangevoerd. Toen digitale camera’s
aan het begin van de 21ste eeuw op bioscoopwaardige
kwaliteit konden filmen, was Mann een van de weinigen
die deze jonge technologie op grote schaal durfde in te
zetten. Waar anderen klaagden over beperkingen en
kwaliteitsverlies, zag hij juist nieuwe mogelijkheden.
“Ik stapte over op digitale video om ’s nachts te
kunnen zien”, vertelde Mann in een interview over zijn
eerste grote digitale film Collateral (2004). “Je ziet
alles wat het menselijk oog kan zien, en meer. Je ziet
broeierige landschappen met heuvels en bomen en
vreemde lichtpatronen. Dat moest de wereld zijn waar
mijn personages zich doorheen zouden bewegen.”
Sinds het invoeren van digitale cinematografie zijn
Manns films nog verder naar binnen gekeerd. Alsof

ANTI-REMAKE
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SUPERJACHT
CINEMA
Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) zijn er nog wel, maar hun
koele temperament uit de serie heeft plaatsgemaakt
voor overweldigende melancholie en bezorgdheid.
Undercover in de drugssmokkel riskeren de twee
niet alleen hun eigen levens, maar ook die van hun geliefden. Crockett raakt nog dieper verstrengeld in zijn
gedachtes wanneer hij verliefd wordt op de partner van
de drugsbaas die hij moet oppakken. Hij lijkt meer op
een rouwend personage uit een film van Terrence Malick dan op de gelikte politieagenten van weleer. In een
emotionele waas beweegt hij zich door het criminele
circuit van Miami, Cuba en de Dominicaanse Republiek. Zelfs zonder dat hij iets zegt voel je zijn emotionele belevingswereld. Colin Farrell hoeft alleen maar
naar de stormachtige horizon van Miami te kijken;
Manns korrelige, digitale cinematografie doet de rest.

FAKKELS EN KOGELS

Blackhat is emotioneel een tikje diffuser, maar dat
past ook wel bij superhackers die een digitaal katen-muis-spel met elkaar spelen. Wat Blackhat vooral
fascinerend maakt is dat het verhaal een globaal
perspectief vereist. Nadat de Chinese kerncentrale

is gehackt, werkt China samen met de FBI, die op
zijn beurt de hulp inroept van het gevangen genomen
hacktalent Nick Hathaway (een norse Chris Hemsworth) om de mysterieuze cyberterrorist op te sporen.
Met het vrijkomen van Hathaway ontstaan vriendschappen en bloeien fatalistische liefdes op. Met die
typische film noir-elementen komen er meer emoties
op het spel te staan.
Onvergetelijk, en wat mij betreft oprecht het meest
indrukwekkende moment uit Manns oeuvre, is de
ontknoping, waarin Hathaway eindelijk oog in oog
komt te staan met zijn doelwit. We bevinden ons inmiddels in Indonesië, waar rondom een tempel een
religieuze ceremonie in volle gang is. Dankzij Manns
digitale camera’s worden de held en de schurk omsingeld door het natuurlijke licht van talloze fakkels.
Dan begint het ontknopende vuurgevecht en worden
de fakkels bijgestaan door de plotse lichtflitsen van
afgevuurde pistolen.
Dit soort momenten, dat is waarvoor je naar de
films van Michael Mann kijkt. De beste momenten in
die films bevatten alles (verhaal, emotie en betekenis)
gevat in de textuur van het beeld. 

Aan welke kant
van de wet je
staat maakt in
het universum
van Mann niet uit.
Wanneer je je in
de misdaad stort,
raak je er
onlosmakelijk
mee verbonden.
Dit is het crux van
al Manns films.
Wat steeds
verandert is hoe
de regisseur zijn
archetypische
verhalen
verbeeldt

MALTESE FALCON

Slenterend over de kade van een Grieks eiland
beloerde ik het ene na het andere superjacht. Ik
verbaasde me over hun namen zoals Scandal of
Shake & Bake. Op de meeste boten was geen
levende ziel te zien behalve poetsende bemanningsleden in kraakwitte poloshirts. De loopplanken raakten nergens de wal, als ophaalbruggen zweefden ze boven de kade, alsof ze de
onbereikbaarheid van het leven aan boord wilden benadrukken. Sommige schepen hadden
hun onderwaterverlichting aan, waardoor je
visjes kon zien zwemmen in onnatuurlijk blauw
licht. Mijn wandeling langs de haven had iets
weg van een tour door een meubelshowroom na
sluitingstijd. Ieder lampje perfect gedimd, alle
kussentjes perfect op hun plek, maar geen
leven te bekennen.
Tot ik stuitte op een motorjacht met een
eenzame gestalte midden in de salon. Zijn achterhoofd tekende als een zwart stipje af tegen
een enorm beeldscherm. Hier zat een multimiljonair een superheldenfilm te kijken. Wat me
trof was de gewoonheid van het tafereel. Ook
als je een jacht kunt laten bouwen van een miljoen per meter heb je soms gewoon zin om een
dvd’tje op te zetten.
Websites met superjachten te huur tonen
niet alleen foto’s van het imponerende moederschip maar ook van het speelgoed. Zo wordt een
van de spectaculairste zeiljachten ter wereld,
Maltese Falcon, 88 meter lang, huurprijs
480.000 euro per week, aangeprezen met
foto’s waarop je de opvarenden om het schip
heen ziet zeilen in lasers, de snelle eenpersoons
zeilbootjes die je bij elk Fries vakantiehuisje of
zeilvereniging tegenkomt. Het valt blijkbaar niet
mee om je op zo’n enorm schip niet dood te vervelen. De lol zit voor eigenaren vooral in het
bestellen van gadgets waar je andere schepen
de loef mee kunt afsteken. Film aan boord is
hierbij het nieuwste strijdtoneel. Bij de Nederlands werf Feadship is dit jaar een motorjacht
te water gelaten, Lady S, met een 3 miljoen dollar kostende IMAX-bioscoop aan boord. Is dit
het voorlopige toppunt van decadente cinema?
Zoals altijd winnen zeiljachten het in elegantie
van motorjachten. Maltese Falcon kun je omtoveren tot een openluchtbioscoop waarbij films
geprojecteerd worden op het voorzeil.

MIAMI VICE
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‘HEROÏSCH BLOEDVERGIETEN
BESTA AT NIET’

ALEJANDRO L ANDES
OVER MONOS
Het koortsachtige, haast psychedelische Monos begeeft zich in de explosieve wereld van Colombiaanse
kindsoldaten. Monos blies eerder al bezoekers van de filmfestivals van Berlijn en Sundance omver.
Alejandro Landes’ bijzondere oorlogsfilm durft voorbij politiek, ideologie, genre en zelfs gender te kijken.
DOOR HUGO EMMERZAEL
“Monos wil juist zonder die hokjes”, aldus de Colombiaanse regisseur.
Het was “een mix van onwetendheid, gekte en waanzin” die Alejandro Landes (Cocalero, 2007; Porfirio,
2011) naar de jungle van Colombia dreef om de chaos
van een van de langstlopende guerrillaoorlogen te filmen. Niet in de frontlinies, waar paramilitaire groeperingen aan de twee kanten van het politieke spectrum
het tegen elkaar opnemen, maar juist aan de lome,
snikhete achterkant. Jongeren worden daar volwassen
als soldaat in een oorlog schijnbaar zonder einde.
In Monos vangt Landes de belevingswereld van
zulke puberale rebellen, die allemaal op hun eigen
manier ook in een innerlijk, hormonaal conflict verstrikt zijn. Terwijl zij kampen met hun explosieve
identiteit, seksualiteit en gender, staan ze te popelen om zich in dat grote externe conflict te storten,
waar de Kalasjnikovs eindelijk af mogen gaan. In een
koortsachtige, haast psychedelische stijl laat Landes
die twee werelden samenkomen, met dank aan een
intense soundtrack van Mica Levi en de indringende
beelden van de Nederlandse cameraman Jasper Wolf.
Monos is meedogenloos en realistisch in zijn verbeelding
van het leven als kindsoldaat in de jungle. Wat motiveerde
u om zo’n intense film te maken? “Het voelt met mijn

films altijd alsof ik een sprong waag. Als ik spring, realiseer ik me nog niet hoe diep het is. Zou je immers

springen als je het wel wist? Een film als deze plan je
dus niet eventjes. Die leef je en die maak je. Voor mij is
deze film wel geboren uit een heel specifiek moment:
er is nu eindelijk sprake van vredesonderhandelingen
tussen de verschillende groeperingen. Tegelijkertijd
kijk ik naar de wereld en zie ik overal dezelfde chaos.
Alles is gefragmenteerd en rommelig. De wereld is in
een oorlogsnevel gehuld. Neem de conflicten in Irak,
Syrië, Afghanistan. De grenzen zijn vervaagd. Dit is
niet de Tweede Wereldoorlog waarbij je wist aan welke kant je stond.”
Dat eenzijdige narratief zijn we verloren. “En dat geeft ons
de mogelijkheid om politiek en ideologie te vergeten, en
het over echte mensen te hebben. Ja, dit is een oorlogsfilm, maar ik heb het niet over de frontlinie. Dat romantische ideaal van heroïsch bloedvergieten bestaat
niet. In Monos beland je daarom achteraan de oorlog.”
Waar vooral gewacht wordt. “Is dat niet wat oorlog voor

het grootste deel is, wachten?”

Koos u er daarom voor om niet te veel in te gaan op de specifieke politieke omstandigheden van deze oorlog? “Men-

sen die vechten, denken niet aan marxistische ideologie of de idealen van het vrijemarktkapitalisme. Wat

ze aan hun hoofd hebben is: de mensen van wie ze
houden, met wie ze willen zijn, wat ze voelen in hun
lijf, wat ze die avond gaan eten. Het zijn mensen die
vechten. Dat is het enige gegeven. Dus het gaat niet om
de jongens tegen de meisjes, links tegen rechts. Het
gaat dieper dan dat.”
U kiest voor een coming-of-agefilm, waarin tieners ook
worstelen met hun identiteit. “Die periode is één lang

innerlijk conflict. Het lichaam verandert, er is een metamorfose gaande. Het is prachtig en grotesk. Dat innerlijke conflict is een mooie spiegel voor het conflict dat
in de buitenwereld woedt. Dit is een film over mensen
en lichamen, die toevallig in een oorlog verwikkeld zijn.”
Monos kijkt niet weg van de traumatische gebeurtenissen
en toch verbeeldt u deze jongeren niet als slachtoffer.
Waarom? “Niemand wil dat kinderen in oorlogen

vechten. Ik maak daar geen film over, want dat ligt te
zeer voor de hand. Ik zie Monos liever als deel van een
gesprek. Mensen nemen stellingen in: ben je communist of kapitalist? Links of rechts? Jongen of meisje?
Lekker makkelijk, maar Monos wil juist zonder die
hokjes. De film is gewelddadig, maar is dat exploitatie? Het uitvergrote geweld van tien mensen neerschieten zonder erbij te zweten wil ik niet filmen. In
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‘Hoge militaire
onderhandelen
over vrede,
maar sommige
soldaten in de
lagere regionen
willen gewoon
blijven vechten’

detail tonen hoe iemand leeft met het geweld dat diegene heeft aangericht, dát wil ik laten zien.”
Over hokjes gesproken: journalisten vergelijken deze film
met Lord of the Flies en Heart of Darkness, broeierige werken over oorlogsgeweld in verre oorden. Vindt u het
vreemd dat Monos op een hoop wordt gegooid met boeken
die geschreven zijn vanuit koloniaal perspectief? U lijkt
namelijk postgender, postgenre en al helemaal postkoloniaal te werken. “Ik ben blij dat je het zegt. Ik hoorde

Duitse critici zelfs de vergelijking maken met Werner
Herzogs Aguirre, der Zorn Gottes (1972), en om eerlijk
te zijn heeft Monos daar niets mee te maken. Dat is
een westers, koloniaal perspectief. Dit zijn de verhalen van mensen uit dit land.”

En wat kunnen wij uit deze verhalen leren over uw land?

ALEJANDRO LANDES

“Mijn generatie is de eerste sinds een lange tijd die
kans maakt op een vredig land. De film stelt dus eigenlijk twee vragen: wat gebeurt er met de jongeren die uit
deze oorlog worden getild? Wat volgt er dus nadat de
wapens zijn neergelegd, komt er ontwikkelingshulp of

MONOS

Apenstreken in oorlogstijd
Alejandro Landes’ fascinerende, ongrijpbare Monos sleept ons mee in de chaos en
wanorde van een groep tienerguerrilla’s, die
het samen moeten zien te rooien op een afgelegen bergvlakte.
In zijn als documentaire vermomde speelfilmdebuut Porfirio (2011) speelde Alejandro
Landes een geraffineerd spel met feit en
fictie. Hij castte de echte Porfirio Ramirez
Aldana, een Colombiaanse man in een rolstoel die een lokale beroemdheid werd nadat
hij een vliegtuig kaapte – ja, echt. Landes
liet Porfirio een variant op zichzelf spelen,
en brouwde daaromheen een minimalistische fictieversie van diens leven in huisarrest.
Opvolger Monos is een compleet andere
film. De maximalistische beelden van woeste
bergvlaktes en weelderige jungles (geschoten door de Nederlandse cameraman Jasper
Wolf) staan mijlenver van een documentaire-esthetiek, en bieden een schril contrast
met het stoffige, dorpse minimalisme van
Porfirio. Ook het allegorische, symbolisch
geladen oorlogsverhaal speelt in een compleet ander register dan het aardse realisme
van die eerdere film. Maar Landes’ fluïde
omgang met de realiteit staat hier opnieuw
centraal.
Want hoewel Monos zich afspeelt in een
onbenoemd, sprookjesachtig niemandsland,
en even tijdloos is als het verhaal van Lord of
the Flies waarnaar overduidelijk verwezen
wordt, is de film tegelijkertijd onlosmakelijk
verbonden aan de dagelijkse realiteit van
Landes’ thuisland Colombia, en de wankele

vrede die daar op dit moment wordt opgebouwd na vijf decennia burgeroorlog.
De film draait om een kleine groep tienercommando’s, leden van een guerrillabeweging die hoog in de ruwe bergen een
afgelegen station bemannen. Daar komt
ook de meerduidige titel vandaan – ‘mono’
betekent in het Spaans zowel ‘aapje’ als
‘schattig jochie’.
De kids, die schuilnamen als Rambo, Lady,
Smurf en Boom-Boom dragen, hebben maar

vervolging? De andere vraag is: wat gebeurt er met de
mensen die achterblijven in de jungle? Militaire hoofden onderhandelen over vrede, maar sommige soldaten
in de lagere regionen willen gewoon blijven vechten.”
Is dat geen universeel fenomeen, dat oorlog doorbloedt in
nieuwe conflicten? “Wanneer je het zo specifiek en in-

tiem in beeld brengt, dan denk ik inderdaad dat het
universeel begint te voelen. Het gaat hier over een urgente en kwalijke guerrillaoorlog, met meer dan zestig jaar het langstlopende conflict in de moderne wereld. En toch staat het ergens ook symbool voor al die
andere oorlogen van vandaag. De oorlogen in Afghanistan, in Irak, in Syrië. Die zijn minstens zo rommelig en chaotisch. Weet je daar wel waar iedereen voor
vecht? Weet je echt waar het front is? Of is oorlog altijd veel onoverzichtelijker dan we in eerste instantie
denken?” 

twee taken: het in leven houden van melkkoe
Shakira, en het bewaken van hun westerse
krijgsgevangene (Julianne Nicholson), die ze
enkel aanduiden als Doctora. Beiden gaan
bepaald niet van een leien dakje, zoals te verwachten is wanneer je een groep losbandige
en hormonale tieners alleen laat zonder volwassen begeleiding maar met een flinke lading wapens.
Landes geeft doelbewust vrijwel geen
context aan zijn rebellen. Waar ze voor
vechten; wie ze waren voor ze soldaat werden; waar dit alles zich afspeelt – het blijft
allemaal in het ongewisse. Die ongrijpbare
sfeer wordt extra aangezet met de vervreemdende tonen van componist Mica
Levi, eerder verantwoordelijk voor de al

MONOS

FILMSCHUUR HAARLEM,

7 SEPTEMBER 16.30 UUR,
HUGO EMMERZAEL

even mysterieuze muziek voor Under the
Skin en Jackie. Door zijn film los te zingen
van elke specifieke plaats en tijd, boetseert
Landes een verhaal dat tegelijk tijdloos is,
en extreem specifiek over onze tijd gaat.
De chaos en trauma’s van oorlog zijn van
alle tijden, maar deze ‘schatjes’ komen
onvermijdelijk voort uit het gewelddadige
hier en nu.
JOOST BROEREN-HUITENGA

MONOS

COLOMBIA/ARGENTINIË/NEDERLAND/

DUITSLAND/ZWEDEN/URUGUAY, 2019 | REGIE
ALEJANDRO LANDES | MET SOFIA BUENAVENTURA,
MOISÉS ARIAS, JULIANNE NICHOLSON | 102 MINUTEN |
DISTRIBUTIE GUSTO | TE ZIEN VANAF 5 SEPTEMBER 
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TIGERS ARE NOT AFRAID

ZAKGELD HERINNER JE JE L ATER
NIET, EEN PAK SL AAG WEL
Tigers Are Not Afraid laat je door de ogen van kinderen naar de
Mexicaanse drugsoorlog kijken. De kinderblik is een beproefde
strategie van filmmakers, die het perspectief gebruiken om de wereld
door een magische lens te laten zien maar ook om de gruwel en
DOOR JOS VAN DER BURG
absurditeit scherper te tonen.					
Commotie op het filmfestival van Venetië in 1996: de
vijfjarige kleuter Victoire Thivisol won de prijs voor
beste actrice voor haar rol in Jacques Doillons Ponette.
Schande, vonden velen, want een kleuter kan niet
acteren, die doet een aangeleerd kunstje. Kunstje of
niet: Thivisol maakte diepe indruk als een meisje dat
moet leren omgaan met de plotselinge dood van haar
moeder door een auto-ongeluk. Rare zinsnede trouwens, ‘leren omgaan met de dood’, want hij suggereert
een soort cursus. Je volgt een paar lessen rouwen,
waarna je verder kunt met je leven.
Zo werkt het niet. Niet bij volwassenen en zeker niet
bij kinderen. Ponette kruipt in het hoofd van een verwarde kleuter en dat levert geweldige kleuterlogica op.
Als Ponettes tante zegt dat Jezus uit de dood opstond,
vraagt Ponette waarom haar moeder dat dan ook niet
doet. Alle troostende volwassenen in haar omgeving
kunnen haar verdriet en verwarring niet wegnemen.
“Het is niet fijn om een kind te zijn”, constateert ze.
Hollywood denk daar anders over. In Hollywoodfilms zijn jonge kinderen altijd schattig, vrolijk en
opgewekt, met als oermodel Shirley Temple. Angst,
verwarring en verdriet kennen ze niet. Zelfs niet als
hun moeder bij een auto-ongeluk om het leven komt,
waarmee de door Temple gespeelde kleuter in Bright
Eyes (1934) te maken krijgt, net als Ponette. Het verschil tussen de kinderen kan niet groter zijn: Shirleys
levenslustige personage laat zien hoe volwassenen
kleuters graag zien, Ponette hoe verwarrend het leven
voor kleuters kan zijn.

OERMODEL

Hollywood leert ons niets over de werkelijke belevings- en ervaringswereld van kinderen. Daarvoor
moet je elders zijn. In The Quiet Room (1996) van de
Nederlandse Australiër Rolf de Heer besluit een zevenjarig meisje om niet meer te praten als reactie op de
huwelijksproblemen van haar ouders. Ze wil zwijgen
tot de huwelijkscrisis is opgelost. Dat weten we omdat
haar gedachten als voice-over te horen zijn. Dat ze
door te zwijgen de relatieproblemen van haar ouders
denkt te kunnen oplossen, is een fraai voorbeeld van
magisch denken. Prachtig is ook haar kinderlogica:

“Mensen zoenen en hebben veel problemen. Kinderen
zoenen niet, maar hebben ook problemen.”
Opmerkelijk is dat films die een serieuze poging
doen om kinderen te begrijpen meestal twee doelen
hebben. Door in het hoofd van een kind te kruipen,
tonen ze de gedachtewereld van kinderen, maar
daardoor ook de absurditeit, gruwelijkheid, belachelijkheid en benepenheid van de wereld van volwassenen. Dat kinderen ondanks dat ze niet zoenen toch
problemen hebben, is in de meeste films te wijten aan
volwassenen. Daarin is zelden iets mis met kinderen,
maar wel met volwassenen. Een klassiek voorbeeld
is François Truffauts Les quatre cents coups (1959),
waarin een in een liefdeloos milieu opgroeiende
twaalfjarige jongen afglijdt in kleine criminaliteit en
als straf in een internaat belandt. Truffaut laat er geen
misverstand over bestaan dat de knul slachtoffer is
van sociale omstandigheden en dat hij geen straf verdient, maar begrip.

MONSTER

De jongen in Les quatre cents coups reageert met rebellie op de autoritaire en liefdeloze wereld om hem
heen, maar in veel films gaan kinderen de verwarrende werkelijkheid om hen heen met magisch-realistische fantasieën te lijf. Een schitterend voorbeeld
is Victor Erice’s gelaagde El espíritu de la colmena
(De geest van de bijenkorf, 1973). In de in het Spanje
van 1940 spelende film raakt een in zichzelf gekeerd
zevenjarig meisje na het zien van Frankenstein (1931)
zo geobsedeerd door het monster, dat ze ernaar op
zoek gaat. Haar fantasie wordt gevaarlijk als ze het
monster gevonden denkt te hebben in de persoon van
een gewonde Republikeinse soldaat die zich verborgen houdt voor het Franco-regime, en hem eten gaat
brengen. Dat ze haar ouders niets vertelt over wat ze
uitspookt, zegt veel over de kille sfeer thuis.
Nog meer indruk maakt Carlos Saura’s meesterwerk
Cría cuervos (1976), waarin een door de dood van haar
moeder getraumatiseerd achtjarig meisje, net als het
kind in De geest van de bijenkorf gespeeld door de fascinerende Ana Torrent, in magische fantasieën vlucht.
Met bakpoeder, waarvan haar moeder haar ooit wijs-

maakte dat het giftig is, wil ze haar vader doden. Als hij
sterft, denkt ze dat het haar schuld is.

SCHULDGEVOEL

De achtjarige in Cría cuervos is niet het enige kind
in films dat met schuldgevoel rondloopt over iets
waaraan het niets kan doen. Als ouders elkaar het
huis uitvechten, denken kinderen bijna vanzelf dat
zij de oorzaak zijn. Maar ook in meer uitzonderlijke
situaties speelt schuldgevoel bij kinderen een belangrijke rol. In The Little Comrade uit 2018 wordt de
zesjarige Leelo geplaagd door haar moeders laatste
woorden. Wanneer de vrouw om politieke redenen
door het communistische regime wordt opgepakt en
bij het afscheid zegt dat ze snel terug zal zijn als haar
dochtertje zich braaf gedraagt, denkt Leelo dat het
haar schuld is als moeder maar niet terugkomt. Door

Door in het hoofd
van een kind te
kruipen, tonen
deze films niet
alleen de gedachtewereld van
kinderen, maar
daardoor ook de
absurditeit,
gruwelijkheid,
belachelijkheid
en benepenheid
van de wereld van
volwassenen.
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die kinderblik schetst de film des te indringender de
gruwel en de absurditeit van het stalinisme, waarin
kinderen zomaar van hun moeder werden beroofd,
die vervolgens jarenlang of zelfs voorgoed verdween.
Waarin kinderen volwassenen angstig horen fluisteren omdat iedereen een verrader kan zijn.
Door kinderogen kijken is een veelgebruikte strategie van filmmakers in landen met een repressief
regime. Je kunt er maatschappijkritiek in kwijt en
tegelijk glippen jeugdfilms makkelijker door de censuur. Beroemde voorbeelden zijn films van de Iraanse
filmmakers Abbas Kiarostami en Jafar Panahi. In Kiarostami’s Waar staat het huis van mijn vriend? (1987)
zoekt een jongetje naar het huis van een klasgenootje
van wie hij per ongeluk een schrift heeft meegenomen. Zijn zwerftocht geeft een indringend beeld van
de samenleving en het autoritaire Iraanse onderwijssysteem. “Zakgeld herinner je je later niet, een pak
slaag wel”, zegt de opa van het jochie. In Panahi’s De
witte ballon (1995) zwerft een meisje door Teheran op
zoek naar een verloren bankbiljet, waarbij ze allerlei
buitenstaanders ontmoet, onder wie een Afghaanse
vluchteling, om wie niemand zich bekommert.

MORELE SPIEGEL

Films met jonge hoofdrolspelers worden niet alleen
gemaakt om een boodschap aan volwassenen te sturen. Ze vieren ook de enorme veerkracht van kinderen
in moeilijke situaties. Vluchten in magisch denken
is een overlevingsstrategie, maar kinderen zijn ook

in praktische zin inventieve overlevers. Een geweldig
voorbeeld is het zesjarige Joodse meisje in de Russische film Anna’s War (2018). Als enige overlevende
van een massamoord op joden in de Oekraïne weet ze
zich anno 1941 maandenlang te verbergen, nota bene
in een nazi-hoofdkwartier. Waargebeurd volgens
regisseur Aleksei Fedorchenko. Maar ook als het niet
waar is, is de film een schitterende hommage aan de
veerkracht van kinderen.
Toch loert bij zulke films ook een risico. De verleiding is groot om kinderen als nog onbesmette en onschuldige personen te portretteren. Als authentieke
en pure wezens die volwassenen met hun eerlijkheid
een morele spiegel voorhouden. Iraanse films hebben daar soms last van, maar ook het brave jochie in
Vittorio De Sica’s klassieker Ladri di biciclette (Fietsendieven, 1948), komt dicht in de buurt van de smetvrije kinderwereld van Shirley Temple. Kinderen zijn
geen heiligen en de beste films met kinderen zijn zich
daarvan bewust. Net als volwassenen kunnen kinderen dader en slachtoffer tegelijk zijn. Voorbeelden?
In Maurice Pialats L’enfance nue (1968) schopt een
tienjarig, onhandelbaar jochie een kat meedogenloos
van de trap. De jongen heeft het moeilijk, want hij
is door zijn moeder naar een pleeggezin verbannen.
Maar toch. Een tragischer voorbeeld is Louis Malle’s
Au revoir les enfants (1987), waarin een gefrustreerde
schooljongen in de oorlog zijn drie Joodse klasgenoo
tjes verraadt. Soms lijken kinderen verdomd veel op
volwassenen. 

TIGERS ARE NOT AFRAID

Fantasie als
wapen tegen
trauma’s

Hoe maak je de invloed van het Mexicaanse
drugsgeweld op kinderen voelbaar? Regisseur Issa López zoekt het niet
in sociaalrealisme maar in een duister
sprookje over vijf getraumatiseerde kinderen in een bende.
“Laten we het over sprookjes hebben”, zegt
de juf in de klas van de tienjarige Estrella.
Even later klinken er schoten in de school.
Als het voorbij is, worden alle kinderen naar
huis gestuurd. Wanneer Estrella thuiskomt,
blijkt haar moeder spoorloos verdwenen –
meegenomen door een drugsbende.
Doordat een over de vloer en muur
kruipend bloedspoor Estrella letterlijk blijft
achtervolgen, begrijpen we meteen dat
Tigers Are Not Afraid (Vuelven) geen
sociaalrealistisch drama zal worden. Het
wekt dan ook geen verbazing dat Estrella na
de verdwijning van haar moeder niet bij
buren of familieleden aanklopt, maar bij
een bende van vier straatkinderen. Met hen
neemt ze het op tegen een meedogenloze
drugsbende, waarbij de kinderen worden
vergezeld door een tot leven gekomen
tijgerknuffel.
Door uit allerlei genres tegelijk te putten
laat de Mexicaanse regisseur Issa López zien
dat ze lef heeft. Soms is de film rauwrealistisch, soms magisch, maar hij bevat ook elementen uit spookverhalen, horrorfilms en
sprookjes. Leven en dood lopen door elkaar
en drugsdoden laten als geesten van zich horen. Dat vereist een andere kijkhouding dan
gewoonlijk bij films over in het nauw gedreven kinderen. Hier geen empathisch sociaalrealisme, maar een verbeeldingsrijke vertelling over door geweld getraumatiseerde
kinderen. Estrella en haar bendevriendjes
vluchten in magisch-realistische fantasieën
om de werkelijkheid aan te kunnen. Het is
hun overlevingsstrategie.
Het idee achter het inktzwarte gruwelsprookje is duidelijk, maar de combinatie
van genres werkt niet altijd even goed. Soms
doen de kinderavonturen niet denken aan
een meedogenloze drugsstrijd op leven en
dood, maar aan een spannende survivaltocht. Op die momenten voelt de film te alledaags voor de gruwelijke werkelijkheid, die
te lezen staat in een tekstje aan het begin van
de film: door het drugsgeweld in Mexico zijn
de afgelopen tien jaar 160.000 mensen vermoord en 53.000 mensen spoorloos verdwenen.
Door tijgers geïnspireerde kinderen zijn
niet bang, maar drugsbaronnen ook niet.
JOS VAN DER BURG

TIGERS ARE NOT AFRAID (VUELVEN)

MEXICO,

2017 | REGIE ISSA LÓPEZ | MET PAOLO LARA, JUAN
RAMÓN LÓPEZ | 83 MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP
FILM | TE ZIEN VANAF 29 AUGUSTUS, OOK VIA
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STUPID YOUNG HEART

KINDEREN

DIE KINDEREN KRIJGEN
Selma Vilhunens Stupid Young Heart draait om thematiek die altijd
actueel is: tienerzwangerschap. Vilhunen laat het modern aanvoelen
door dat verhaal te plaatsen in de context van de extreemrechtse elementen die de afgelopen jaren in veel landen de kop opstaken. DaarDOOR SACHA GERTSIK
mee is de film echter helaas niet minder voorspelbaar.
Kiira (Rosa Honkonen) is een populaire danser, Lenni
(Jere Ristseppä) een onzekere skater. Half omdat ze
elkaar leuk vinden, half omdat dit nou eenmaal is wat
je als tiener doet, zijn ze tijdens een feestje bij elkaar
in bed beland. Het resultaat is Kiira’s alsmaar groeiende buik (een Nederlandse bijdrage aan de film, gefabriceerd door het legendarische Rob’s Propshop en
vervolmaakt met digitale effecten door Planet X).
Die zwangerschap weerhoudt Kiira er niet van mee
te doen aan haar danstraining, maar dwingt haar wel
tot een versnelde volwassenwording. Daar zit de crux
van Stupid Young Heart, dat na de première in 2018 op
het filmfestival van Toronto ook in de Generation14sectie van de Berlinale vertoond werd. Lenni doet zijn
best om Kiira bij te benen, maar zoekt in afwezigheid
van een vaderfiguur heil bij de verkeerde vrienden. Het
beweeglijke camerawerk van Lisabi Fridell, met de
energie die bij de leeftijd van de hoofdpersonen past,
volgt hen in hun wat voorspelbare lot. Ze doen hun best
bij elkaar te blijven, maar hun tieneronhandigheid en
hormonale opvliegendheid zitten in de weg.
Ook veel van de eerdere films van Vilhunen (zoals
Little Wing en de recente documentaire The Hobbyhorse Revolution) hebben tieners als hoofdpersonages.

“Een film maken kost veel tijd en geld, dus dat wil ik
graag besteden aan een belangrijk onderwerp. Dat
zijn kinderen voor mij”, vertelde ze in een interview.
Ook in haar gesprek met de Filmkrant benadrukt ze
het belang van de educatieve waarde van de film. Daar
ligt dan ook de grootste waarde van dit verhaal.
Maar een aantal prachtige beelden van tieners in
hun natuurlijke habitat ten spijt, blijven Vilhunens
pogingen om dicht bij deze altijd actuele tienerproblematiek te komen helaas te veel formulewerk. De
foute surrogaat-vaderfiguur Janne (Ville Haapasalo)
zegt precies de verkeerde dingen tegen Lenni, die in de
oren van een tiener precies goed klinken; Kiira’s weeën
beginnen nét op het moment dat Lenni wordt opgepakt. En dat allemaal tegen de achtergrond van raciale
spanningen die de verhaallijn rond enkele personages
met een andere achtergrond dan de Finse totaal in
dienst stellen van de witte tieners. Een belangrijk verhaal dus, maar niets dat we niet eerder en beter zagen.
STUPID YOUNG HEART

(HÖLMÖ NUORI SYDÄN)

FINLAND/ZWEDEN/NEDERLAND, 2018 | REGIE SELMA
VILHUNEN | MET ROSA HONKONEN, JERE RISTSEPPÄ,
VILLE HAAPASALO | 90 MINUTEN | TE ZIEN VANAF
5 SEPTEMBER 

SELMA VILHUNEN OVER
STUPID YOUNG HEART

‘IN FINLAND KWAMEN
VEEL TIENERS KIJKEN’
Regisseur Selma Vilhunen hoopt dat haar
Stupid Young Heart jongeren aan het denken zet over de tijd waarin ze opgroeien.
“Het voelde alsof ik me op onbekend terrein
begaf.”
“In realityshows als Teen Mom is ouderschap
onder pubers eigenlijk altijd een probleem,
maar dat heeft vooral met de problemen van
de familie of de maatschappij te maken. Die
dingen worden te vaak met elkaar verward.
“Onze grootste uitdaging was een balans te
vinden in de verbeelding van extreemrechts.
We wilden echte mensen tonen, niet zomaar
eendimensionale schurken. We gaan uit van
de menselijkheid die in iedereen schuilt. Ongetwijfeld zijn er mensen die veel beter weten
dan wij waar dit gedachtegoed vandaan komt
en wat er op het spel staat als het zo’n prominente rol in een cultuur gaat spelen. Voor ons
was het vooral belangrijk om te benadrukken
dat Lenni nog maar een kind is. Ik wil empathie blijven hebben voor hem, want ik begrijp
waarnaar hij op zoek is: volwassenen die er
voor hem zijn, bevestiging, steun. Hij zal dat
ook moeten geven aan zijn eigen kind en dat
maakt voor mij de koppeling tussen de twee
verhalen zo interessant.
“Als je film niet over superhelden gaat, is
het in Finland lastig om tieners naar de bioscoop te lokken. Dus dat er veel tieners naar
deze film zijn gekomen vind ik geweldig. En
dat ze ook, dankzij educatieve screenings
met extra lesmateriaal, worden aangemoedigd om te discussiëren over onderwerpen
als politiek, gender en ouderschap vind ik
heel belangrijk. Zij groeien op in deze maatschappij, dus het is noodzakelijk dat ze weten in wat voor een klimaat ze volwassen
worden.”
HUGO EMMERZAEL
LEES DE LANGE VERSIE VAN DIT INTERVIEW OP
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openingsfilm la belle epoque

COMPETITIE FILM EN LITERATUUR
Film by the Sea is hét festival waar boekverfilmingen centraal staan
en is sinds 1999 een begrip in Zeeland en ver daarbuiten. Elk jaar
komen tienduizenden bezoekers naar de havenstad Vlissingen om
zich tien dagen lang te laven aan een selectie van de betere nieuwe
boekverfilmingen, maar evenzeer om te genieten van de fameuze
Zeeuwse gastvrijheid. Film by the Sea is ook bekend vanwege zijn
royale aandacht voor Franstalige cinema en dit jaar komen daar nog
documentaires, muziekfilms, ‘late night movies’ en een retrospectief
rond de Russische filmmaker Andrej Tarkovsky bij. Ruggengraat van
het festival is de Film en Literatuur Competitie, waarbij een vakjury,
dit jaar onder voorzitterschap van Stine Jensen, uit acht titels een
winnaar kiest. Veel films worden ingeleid door de makers zelf of door
terzake kundige sprekers.
De 21ste editie is de eerste onder het artistiek directeurschap van
Jan Doense, filmproducent en voormalig zakelijk leider van de Filmkrant. Hij is de opvolger van Leo Hannewijk, die aan de wieg stond
van Film by the Sea en het gedurende twintig edities tot een van de
belangrijkste en best bezochte filmevenementen van Nederland
maakte.

De Film en Literatuur Competitie is sinds jaar en dag een van de belangrijkste
peilers van het festivalprogramma. Niet alle literatuur is te herleiden tot een
roman. Dit jaar bevat de competitie maar liefst twee filmadaptaties naar toneelwerk. Anderzijds leidt niet ieder boek of toneelstuk tot een film met acteurs van
vlees en bloed; ook animatie is heel goed in staat die vertaalslag te maken.
The Swallows of Kabul, naar de roman
van Yasmina Khadra, is er een indringend
voorbeeld van. In getemperde aquareltinten vertelt de animatiefilm het verhaal
van twee stellen die elk op hun eigen
manier te maken krijgen met het wrede
Taliban-regime in Kabul anno 1998.
Onwrikbare tradities spelen ook een rol in
The Invisible Life of Euridice Gusmão,
waarin de dromen van twee zussen uit
het Rio de Janeiro van de jaren 50 stuklopen op de bittere werkelijkheid. Gebaseerd op de debuutroman van Martha
Batalha.
Machismo beheerst ook het bestaan van
Nicolas, aanvoerder van een Napolitaanse
jeugdbende in Piranhas, naar de roman
La paranza dei bambini van Roberto Saviani. Als één schrijver in staat is die wereld
van binnenuit te beschrijven is het de
schrijver van de wereldwijde én verfilmde
bestseller Gomorra wel.

Van een heel andere orde: Mouthpiece.
Een theaterstuk waarvan schrijfsters en
actrices Amy Nostbakken en Norah
Sadava ook in de verfilming ervan tegelijkertijd de hoofdrol van Cassandra voor
hun rekening nemen, een vrouw die de
uitvaart van haar moeder moet verzorgen.
Een opmerkelijk vormexperiment dat op
voorhand nieuwsgierig maakt.
Schrijver Donato Carrisi nam als regisseur
zelf de verfilming van zijn roman La
ragazza nella nebbia ter hand. En geloof
maar dat zijn thriller over het onderzoek
naar een verdwenen meisje in de Alpen op
het doek even bloedstollend is als op de
pagina.
In Kapsalon Romy, de titel verraadt het al,
gaat het er wat minder heftig aan toe, al
verdwijnt in zekere zin ook hier een personage: de in Alzheimer wegglijdende oma
van de 11-jarige Romy. Naar de ontroerende jeugdroman van Anna Woltz.

got in een ontwenningskliniek haar leven
weer op orde te krijgen.
Jean-Louis en Anne uit Les plus belles
années d’une vie, de nieuwe film van eregast Claude Lelouch, staan voor een heel
andere herkansing. Krijgt de liefde tussen
het koppel uit Une homme et une femme
(1966) meer dan een halve eeuw later een
nieuwe impuls?
Van twee geliefden die lange tijd van
elkaar waren gescheiden naar een hand
die van zijn eigenaar is gescheiden en in

de animatiefilm J’ai perdu mon corps de
weg terugzoekt. Beetje griezelig, melancholiek ook, en vooral: volstrekt origineel.
Voor een lichte cultuurschok schrikt Vive
le cinéma trouwens ook niet terug. De
documentaire Système K schetst een
levendig, kleurrijke portret van de straatartiesten die in de Congolese hoofdstad
Kinshasa kunst maken uit afval.
En uiteraard biedt Film by the Sea buiten
de competitie nog veel, veel meer Franstalige films. Viens voir ça!

RETROSPECTIEF ANDREJ TARKOVSKY
the swallows of kabul

Ghost Town Anthology klinkt onheilspellender. Maar deze verfilming van de
debuutroman van de Canadees Laurence
Olivier, gedraaid op korrelig 16mm-film, is
zeker geen horror. Wel hoogste origineel
en prettig ontregelend.
Meer down to earth is het op een toneelstuk van de Schotse schrijver Kieran Hurley gebaseerde Beats. Hoe twee Schotse
vrienden anno 1994 met druggebruik en
bezoekjes aan illegale raves hun saaie
bestaan proberen te ontvluchten. Tot het

licht aangaat en de werkelijkheid hard
binnenkomt.

Vakjury

De winnaar van de Film en Literatuurcompetitie wordt gekozen door een vakjury. De vakjury bestaat dit jaar uit voorzitter en filosofe Stine Jensen, schrijfster
Maartje Wortel, componist Henny Vrienten, filmmaker Rudolf van den Berg en
actrice Genelva Krind.

Geen filmmaker kent zo’n toegewijde schare liefhebbers als de Rus Andrej
Tarkovsky. Voor wie zijn werk niet of slechts oppervlakkig kent: ontdek tijdens
Film by the Sea het tijdloze oeuvre van een van de grootmeesters van de cinema!
Voor het oeuvre van Andrej Tarkovsky
(1932-1986) moet de kijker enig geduld
opbrengen. Zijn scènes ontvouwen zich
traag, de betekenis blijft vaak ongrijpbaar.
Dat was in eigen land tegen het zere been
van de Sovjet-autoriteiten die van een film
heldere, patriottische ideeën eisten. Maar
ondanks de tegenwerking die hij ondervond weigerde Tarkovsky zich te conformeren. De glorie van de communistische
heilstaat liet hem koud. Wat hij beoogde
was de kijker de weg te wijzen naar waarheid en zelfkennis, waarden die elke ideologie overstegen.
Ook aan filmische conventies en logica
had hij lak. In zijn mystieke, spirituele
vertellingen vloeien heden, verleden, dromen en herinneringen vrijelijk samen;
voor de kijker zit er weinig anders op dan
het mysterie te accepteren zoals het zich
aandient. Ingmar Bergman merkte eens
over zijn bewonderde Russische collega
op: ‘Tarkovsky beweegt zich vrijer dan
enig ander door de vertrekken van de
droom.’

portrait de la jeune fille en feu

VIVE LE CINÉMA!
FRANSTALIGE FILMS IN COMPETITIE
Lang niet iedere Franstalige film komt uit Frankrijk. Vandaar dat ons competitieprogramma met Franstalige films dit jaar is herdoopt tot Vive le Cinéma!.
Le portrait de la jeune fille en feu, openingsfilm van Vive le cinéma, neemt de
kijker mee terug in de tijd. In het Bretagne
van de 18de eeuw onstaat, tegen de heersende moraal in, een intieme vriendschap
tussen een portretschilderes en haar
vrouwelijke model.
Eveneens Frans is openingsfilm La belle
époque, waarin de hoofdpersoon met
behulp van een organisatie die tijdreizen
ensceneert terugkeert naar het moment
waarop hij zijn eerste liefde ontmoette in
een bistro in het Lyon van de jaren 70.
Een heerlijke romantische tragikomedie
met een vleugje fantasy.
Vervlogen tijden, al dan niet in een zacht
nostalgisch licht gedrenkt, maken in de

rest van het programma plaats voor
hedendaagse onderwerpen. Zoals in het
Canadese Genèse, waarvan de drie
jonge hoofdpersonen scherp maar liefdevol worden geportretteerd in hun
worsteling met de eerste liefde.
Of neem het idealistische koppel uit het
Zwitserse Le vent tourne. Hun droom
van een duurzaam en zelfvoorzienend
leven wordt met de komst van twee
buitenstaanders flink op de proef
gesteld.
Maar ze zouden waarschijnlijk niet willen ruilen met de hoofdpersoon van het
indringende, wrang-ironisch getitelde
Nos vies formidables. Op het Franse
platteland probeert de verslaafde Mar-

stalker

Tarkovsky’s ambitie was aanzienlijk. Zelf
noemde hij zijn films ‘hiëroglyfen van
absolute waarheid’. Dat is nogal een uitspraak, maar zelfs de meest sceptische
kijker zal zich uiteindelijk gewonnen
geven aan de dwingende overtuigingskracht van Tarkovsky’s filmische meesterschap. De levitatie-scène uit Solaris
(1972). De brandende schuur uit De spiegel (1975). De tussen zandheuvels dolende
reizigers uit Stalker (1979). Het zijn beelden die, eenmaal gezien, voorgoed in het
geheugen staan gegrift. En Tarkovsky’s
films hebben nóg een bijzondere eigenschap: hoe vaker je ze terugziet, hoe meer
details ze prijsgeven. Op zijn films raak je
letterlijk nooit uitgekeken.
Andrej Tarkovsky maakte tussen 1962 en
1986, het jaar van zijn dood, slechts zeven
films. Film by the Sea vertoont er zes, alle
te zien in een digitaal gerestaureerde
kopie. Van De jeugd van Ivan, Tarkovsky’s
debuut uit 1962, tot en met zijn allerlaatste, Het offer, uit 1986.
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09

10

11
Maiden 1/3

12

13

God Exists, Her Name is
Petrunya 1/3
Sons of Denmark 1/3

Storytel

Summer Survivors 1/3

19
20
Les plus belles années d'une vie 1/4
Career Achievement Award

Piranhas 1/4 Opening Film
en Literatuur B

Miles Davis: Birth of the
Cool 2/3

La ragazza nella nebbia 1/4 B

Portrait de la jeune fille en feu 2/4

Celle que vous croyez 2/4 B

The Best of Dorien B. 1/3

In Fabric 1/3

Il testimone invisibile 1/3
Tigers Are Not Afraid 1/3

Apocalypse Now: The Final Cut 1/1 B

Chained 1/3
Manta Ray 1/3
Dolor y gloria 1/4 (tot
24.00)

After the wedding 1/3

VFT One Last Deal 2/3

23

The Invisible Life of Euridice
Gusmão B

Grenslanders 7/8 1/1 met Q&A

Bone Born Bone 2/3
Dutch Angle
Chas Gerretsen

21
22
Light of My Life 1/3

The Purity of Vengeance 1/3 B

Mjólk 1/3

VFT De jeugd van Ivan 1/3

VFT Daniel fait face +
Sisters 1/3

Openluchtvoorstelling Jaws
1/1 (tot 24.00) B

Talkshow

11

12
A Rainy Day in New
York 2/4

13

14
15
Maiden 2/3 met inleiding

16

Temblores 1/3
Storytel

J'ai perdu mon
corps 3/4 B

Système K 2/3

17
Downton Abbey 3/5

Stalker 1/2 B

14

Basmannen 1/1 met Q&A

VFT My Polish
Honeymoon 1/3
Spiegeltent Filmquiz

16
17
The Invisible Life of Euridice Gusmão 2/4 met
inleiding B

18

19
20
De vergeten slag 1/6 met intro

Les plus belles années
d'une vie 3/4

Fête de famille 1/3

Stieg Larsson: The Man Who
Played with Fire 2/3

God Exists, Her Name is
Petrunya 2/3

Pleasure
Piers 2/4

Bone Born Bone 3/3

In Fabric 2/3

La belle époque 3/5
VFT An Unexpected Love 2/3

Before the Frost 2/3

De spiegel 2/3

Operatie Oosterschelde 1/4 met
Q&A

Stones Have Laws 2/3

Roxane 2/3

The Best of Dorien B. 2/3

Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm
2/3 met inleiding B

Sibel 2/3
Piranhas 2/4 met inleiding en Q&A B

Parasite 2/4
VFT Lucide dromen

VFT Long Time No Sea 2/3
Talkshow

21

22
23
Sorry We Missed You 3/6 met Q&A
After the Wedding 2/3

The Third Wife 2/3

Shortcutz by the Sea 1/3 met intro en Q&A

Sons of Denmark 3/3

Chained 2/3

Les uns et les autres 1/1 met intro Claude Lelouch

VFT Sonja: The White Swan 2/3

Le vent tourne 1/3

De jeugd van Ivan 2/3 met inleiding B

Diamantino 1/3
All Is True 2/3

Parasite 1/4

15

The Swallows of Kabul 2/4 met
inleiding B

Goset 2/3

Tigers Are Not Afraid 2/3

An Unexpected Love 1/3

The Strange Sound of
Happiness 1/3
The Report 3/5

13

De Patrick 2/3

Wilkolak 1/3

Talkshow
12

22
23
Portrait de la jeune fille en feu 3/4

My name is Sara 1/3

VFT One Day 1/3

11

21

Sons of Denmark 2/3

Stars by the Pound 2/3

Marighella 1/3

La ragazza nella nebbia 2/4 met inleiding B

20

Rojo 1/3

Genèse 1/3

Andrej Roebljov 1/2 met inleiding

The Book of the Sea 1/3

19
Yao 2/3

Duurzame eilanden 1/4 met Q&A

Mjólk 2/3

Sibel 1/3

The Third Wife 1/3

18

Beats 2/4 B

Les plus belles années d'une vie
2/4 met intro Claude Lelouch

Monos 1/3

10

18

The Souvenir 1/3
Pleasure Piers 1/4 met
Q&A

Pavarotti 2/5

Beats 1/4 B

VFT De spiegel 1/3

The Last Male On Earth 1/3 met
Q&A

The Report 2/5

Ghost Town Anthology 1/3 B

09

17
In gesprek met Claude
Lelouch

The Swallows of Kabul 1/4 met
inleiding B

Roxane 1/3

Downton Abbey 2/5

10

16

Nos vies formidables 1/3

Het Offer 1/3

Portrait de la jeune fille en feu 1/4
Opening Vive Le Cinéma!

Grenslanders 4/5/6 1/1

100% Coco New York 1/1 met Q&A

Stones Have Laws 1/3

The Interpreter 1/3

Talkshow

14
15
Un homme et une femme, 20 ans déjà 1/2
met intro Claude Lelouch

Grenslanders 1/2/3 1/1

Oh les filles! 1/3

J'ai perdu mon
corps 2/4 B

Mackie Messer - Brechts
Dreigroschenfilm 1/3 B

VFT Long Time No Sea 1/3

Sorry We Missed You 2/6

Official Secrets 2/4 B

Celle que vous croyez 1/4 B

All Is True 1/3

La belle époque 2/5

De Literaire K

Official Secrets 1/4 B

Stieg Larsson: The Man Who
Played with Fire 1/3

Sonja: The White Swan 1/3

VFT Be Natural: The Untold
Story of Alice Guy-Blanché 1/2

Kapsalon Romy 1/4 B

Amazing Grace 1/4

Stars by the Pound 1/3

Pavarotti 1/5

20

The Report 1/5

Stupid Young Heart 1/3

Through the Fire 1/3

13

19
De Patrick 1/3 met Q&A

My name is Sara 1/3

Nuestro tiempo 1/3

11
12
Un homme et une femme 1/2

La belle époque 1/5

Yao 1/3

One Last Deal 1/3

Système K 1/3

18

Goset: Het vermoorde
theater 1/3 met Q&A
Storytel

La belle époque
(Engels ondertiteld) 1/5

international student jury

16
17
Sorry We Missed You 1/6

Bone Born Bone 1/3

Kapsalon Romy 2/4 met Q&A B

09

15

J'ai perdu mon
corps 1/4 B

A Rainy Day in New
York 1/4

10

jongerenjury

System Crasher 1/3

Amanda 1/3

Before the Frost 1/3

09

vive le cinéma!

14
De Club van Lelijke
Kinderen 1/3 B

Miles Davis: Birth of the Cool
1/3

Over film en
literatuur

La belle époque 1/5

panorama

Blade Runner: The Final Cut 1/1 B
VFT Storytel

VFT Be Natural: The Untold
Story of Alice Guy-Blanché

Amazing Grace 2/4
Wilkolak 2/3
The Book of the Sea 2/3
Nos vies formidables 2/3
Downton Abbey 4/5
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10
11
Amazing Grace 3/4

12

13

14
Pleasure
Piers 3/4

15

De vergeten slag 2/6

Sorry We Missed You 4/6 met Q&A

Presentatie 5
korte films

Wonderful Losers
1/3

Kapsalon Romy 3/4 met
inleiding B

Mouthpiece 1/6 B

13
Dolor y gloria 2/4

10 jaar Filmstarz
winnaars · 1/1

14

15

Rambo: Last Blood 1/4

Monos 2/3

Can You Keep a Secret? 1/1 B

Little Monsters
1/3

VFT Manta Ray 2/3

16

17

19

20
21
Sorry We Missed You 5/6

The Purity of Vengeance 2/3 B

Ghost Town Anthology 2/3 B
The Pool 1/3

Rojo 2/3 met Q&A

The Strange Sound of Happiness 2/3
met Q&A
Wilkolak 3/3

Mouthpiece 2/3 met inleiding en Q&A B
Making Waves 1/1 met inleiding

A Tale of Three Sisters 1/3

My name is Sara 3/3

Beats 3/4 met inleiding B

Storytel

Temblores 2/3

De jeugd van Ivan 3/3 B

The Discovery of Heaven 1/1 met inleiding B

Il testimone invisibile 2/3

Système K 3/3

CatVideoFest 2019 1/1 met
intro

Ad Astra 1/4

22
23
A Rainy Day in New
York 3/4

Sibel 3/3

Solaris 1/2 met inleiding B

Rambo: Last Blood 2/4

18
Stars by the Pound 3/3

Domino 1/2 met Q&A

Through the Fire 2/3

Sonja: The White Swan 3/3

Stieg Larsson: The Man Who
Played with Fire 3/3
Awards Ceremony

VFT Marighella 3/3

VFT Three Wreckers Tetralogy 1/3

VFT Shortcutz by the Sea 2/3

Talkshow

11
De vergeten slag 4/6 met
inleiding

12
13
Soldaat zonder wapen
4/6 met inleiding

Parasite 3/4

14
15
System Crasher 3/3
Le vent tourne 2/3

One Last Deal 3/3

The Last Male on
Earth 2/3

Kort Zeeuws #2 1/3

VFT Operatie
Oosterschelde 4/4

La ragazza nella nebbia 3/4 B

Temblores 3/3

Downton Abbey 5/5

Ad Astra 2/4

VFT Daniel fait face +
Sisters 2/3

16

17
Stupid Young Heart 3/3

VFT Oh les filles! 3/3

19
La belle époque 4/5

Soldaat zonder
wapen 5/6

Kort Zeeuws #1 2/3

21
22
Slotfilm Fisherman's Friends 1/2

Kort Zeeuws #1 1/3

Slotfilm Fisherman's Friends 1/2 met intro

Zeeuwse
prijzen

Slotfilm Fisherman's Friends 1/2

The Pool 2/3
My Polish Honeymoon
3/3

Operatie Oosterschelde 3/4

Rambo: Last Blood 3/4

Pavarotti 4/5

VFT A Tale of Three Sisters
2/3

VFT Nuestro tiempo 2/3

23

Slotfilm Fisherman's Friends 1/2

Wonderful Losers
3/3

Solaris 2/2 B
Storytel

20

The Swallows of Kabul 3/4 met
intro B

Three Wreckers
Tetralogy 3/3

Minah + Tussentijd 1/3

And Then We Danced 2/3

Duurzame eilanden 3/4

18

Un homme et une femme, 20 ans
déjà 2/2

De vergeten slag 5/6

Official Secrets 4/4 B

After the Wedding 3/3

15

De spiegel 3/3 met inleiding

Minah + Tussentijd 2/3

Through the Fire 3/3

The Strange Sound of
Happiness 3/3 met intro
Fête de famille 2/3

Portrait de la jeune fille en
feu 4/4

The Best of Dorien B. 3/3

The Last Male on
Earth 3/3

Mouthpiece 3/3 met Q&A B

And Then We Danced 1/3

Yao 3/3

The Report 5/5

De Patrick 3/3

Amanda 3/3

Domino 2/2

VFT Stones Have Laws 3/3

14
Dolor y gloria 3/4

The Invisible Life of Euridice Gusmão
4/4 B

Il testimone invisibile 3/3

Piranhas 4/4 B

Talkshow
13

De Club van Lelijke
Kinderen 3/3 B

Light of My Life 3/3

Mjólk 3/3

The Kitchen 1/2 B

VFT
Storytel

23

Nos vies formidables 3/3

Three Wreckers
Tetralogy 2/3

Pavarotti 3/5

11
12
La ragazza nella nebbia 4/4 B

Mackie Messer - Brechts
Dreigroschenfilm 3/3 B

21
22
Official Secrets 3/4 B

Celle que vous croyez 3/4 B

Ghost Town Anthology 3/3 met
inleiding B

Tigers Are Not Afraid 3/3

Little Monsters 2/3

19
20
Amazing Grace 4/4

Un homme et une femme 2/2

Wonderful Losers
2/3

An Unexpected Love 3/3

18

The Book of the Sea 3/3

Stalker 2/2 met inleiding B

One Day 3/3

11

17
A Rainy Day in New
York 4/4

J'ai perdu mon
corps 4/4 B

Summer Survivors 2/3

Het Offer 3/3

Operatie Oosterschelde 2/4

16

The Report 4/5

Duurzame eilanden 2/4

10
Best of Film by the Sea

Maiden 3/3

The Invisible Life of Euridice Gusmão
3/4 B

Monos 3/3

Oh les filles! 2/3

09

De dijk is dicht 1/1

Genèse 2/3

VFT Chained 3/3

De Palma 1/1

Soldaat zonder wapen
3/6 met inleiding

10

23

The Third Wife 3/3

Marighella 2/3

VFT My Polish
Honeymoon 2/3

22
The Interpreter 2/3

Talkshow
12

Genèse 3/3

09

Soldaat zonder wapen
1/6 met Q&A

Soldaat zonder wapen
2/6 met Q&A

First Blood 1/1 B

10
11
The Souvenir 2/3

10

Meidagen

21

Piranhas 3/4 met Q&A B

Stupid Young Heart 2/3

Tirza 1/1 met inleiding B

Light of My Life 2/3

VFT
Storytel

19
20
Nosferatu Filmconcert
1/1 B

One Day 2/3

Diamantino 2/3

09

18

System Crasher 2/3

Amanda 2/3

Living the Light - Robby Muller
1/1 met inleiding

De vergeten slag 3/6

Pres. Slag/
Schelde

Het Offer 2/3 met inleiding

Andrej Roebljov 2/2

Pleasure
Piers 4/4

17

De Club van Lelijke Kinderen 2/3
met Q&A

Trugkieke 1/1

09

16

Before the Frost 3/3
Slotfilm Fisherman's Friends 1/2

Kort Zeeuws #2 2/3

Slotfilm Fisherman's Friends 1/2

Ad Astra 3/4
VFT Le vent tourne 3/3

Talkshow
12
13
Fisherman's Friends 2/2
Kapsalon Romy
4/4 B

15
La belle époque 5/5

Rural Blues 1989 1/1
met Q&A

Celle que vous croyez 4/4
Storytel

14

Goset 3/3

VFT Kort Zeeuws
#1 3/3

20
Dolor y gloria 4/4

Diamantino 3/3

VFT Minah +
Tussentijd 3/3

VFT Soldaat zonder
wapen 6/6
Spiegeltent Big Bo + DJ Jan

Little Monsters 3/3
Roxane 3/3 (tot
24.00)

Summer Survivors 3/3

Rojo 3/3

A Tale of Three Sisters 3/3
Best of Film by the Sea

Pavarotti 5/5

The Pool 3/3
Rambo: Last Blood 4/4

VFT Kort Zeeuws
#2 3/3

23

The Interpreter 3/3

Long Time No Sea 3/3

Fête de famille 3/3

Daniel fait face +
Sisters 3/3
Best of Film by the Sea

22
Beats 4/4 B
The Kitchen 2/2 B

Miles Davis: Birth of the Cool 3/3

God Exists, Her Name is
Petrunya 3/3

21

All Is True 3/3

Shortcutz by the Sea 3/3 met Q&A

Nuestro tiempo 3/3

VFT De
vergeten slag

19

Les plus belles années
d'une vie 4/4

Manta Ray 3/3

Ad Astra 4/4

18

Sorry We Missed You 6/6

Cheesehead Blues
1/1 met Q&A

In Fabric 3/3
The Purity of Vengeance 3/3 B

Best of Film by the Sea

17
Parasite 4/4

The Souvenir 3/3

The Swallows of
Kabul 4/4 B

And Then We Danced 3/3

16

VFT Duurzame eilanden
4/4

Openingsgala en slOt

Als vanouds opent Film by the Sea in stijl,
met de première van een film die u niet
mag missen. In het tragikomische La belle
époque reist zestiger Daniel Auteuil terug
in de tijd om zich weer even de jonge man
te voelen die hals over kop verliefd werd
op zijn latere vrouw.
Na afloop van deze hartverwarmende sentimental journey biedt het festival u de
gelegenheid om na te praten en bij te praten tijdens ons jaarlijkse, muzikaal sfeervol omlijste gala, in zowel de hal van CineCityXL als in de Spiegeltent buiten. En
natuurlijk voorzien we u de gehele avond
van hapjes en drankjes.
De openingsavond van het festival is op
vrijdag 13 september. U bent welkom
vanaf 19.00 uur. Het zaalprogramma gaat
om 20.00 uur van start, waarna u tot
00.30 uur onze gast bent. Dresscode:
Black Tie. Ticketprijs: € 39,–
Mis ook de slotfilm niet op donderdag 22
september niet: Fisherman’s Friends. Het
geestige, waargebeurde verhaal van een
visserskoor uit Cornwall en de platenbons
die hen beroemd wil maken.
La belle époque is vanaf 2 januari 2020 te
zien in de Nederlandse bioscopen. Met
dank aan distributeur Paradiso Filmed
Entertainment.
Fisherman’s Friends is vanaf 10 oktober te
zien in de Nederlandse bioscopen. Met
dank aan distributeur Splendid Film.

stOrytel

Dit jaar verwelkomt Film by the Sea in
Storytel een belangrijke nieuwe partner.
Storytel is dé streaming abonnementsdienst voor luisterboeken, met duizenden boeken in verschillende genres die
zijn te beluisteren en te lezen via een
app voor smartphone en tablet.
Storytel verzorgt gedurende het gehele
festival negen programma’s van 30
minuten elk, die een indruk geven van
de enorme variëteit in luisterboeken.

stOrytel
FilmbOekenbal

Daarnaast verbindt Storytel zijn naam
aan het sinds vorig jaar in ere herstelde
boekenbal. Het Storytel FilmboekenBal
vindt plaats op zaterdag 14 september.
Geen boekenbal zonder thema, en dat van
dit jaar luidt Cinéma, met een brede
waaier aan trefwoorden: Musique, Burlesque, Film, Show, Glitter & Glamour. Geen
bal ook zonder fraai uitgedoste gasten.
Duik in uw garderobe en kom in stijl: chic,
burlesk, in een zwierige rok of in een
flashy kostuum. Wel leuk, geen verplichting!
Locatie: CineCity. Aanvang: 21.00, met in
iedere zaal een boekverfilming. Toegangsprijs: € 25,-, inclusief een glas bubbels bij
binnenkomst en een extra consumptie na
afloop van de film.
Voor meer informatie en tickets zie:
filmbythesea.nl

claude lelouch

CLAUDE LELOUCH
Op 81-jarige leeftijd is de Franse regisseur Claude Lelouch, dit jaar eregast van
Film by the Sea, nog volop aan het werk. In een recent interview verklaarde hij
dat je filmmaken eigenlijk geen baan mag noemen.
Filmen is een passie die zich door geen
pensoengerechtigde leeftijd laat inperken.
En net zo min door traditie. Zijn 50ste
film, La vertu des impondérables, die eind
dit jaar uit moet komen, draaide hij met
zijn... smartphone.
Lelouch vestigde in 1966 zijn naam met
Un homme et une femme, de klassieke liefdesgeschiedenis van twee mensen die
allebei hun partner zijn verloren. De film
leverde hem de Gouden Palm van Cannes
en twee Oscars op, ook dankzij de prachtige hoofdrollen van Jean-Louis Trintignant en Anouk Aimée. Smartphones
bestonden nog niet, maar ook toen al
schrok Lelouch niet terug voor het experiment. De mix van zwart-witmateriaal,
kleur, en verschillende filmformaten die
de film zijn unieke look gaf, was in feite
gedicteerd door het beperkte budget. Kort
gezegd: Lelouch roeide met de riemen die
hij had.
Dat een vorstelijk budget van 50 miljoen

Franse francs bij Lelouch ook in goede
handen was, bewees hij in 1981 met de
epische familiesage Les uns et les autres.
De film volgt de belevenissen van vier
families uit verschillende delen uit
Europa, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In eigen land trok de film ruim 3
miljoen bezoekers, in Nederland ruim 1
miljoen, getallen waarop zelfs de grootste
Hollywoodblockbuster trots mag zijn.
Film by the Sea eert de Franse regisseur
dit jaar in de eerste plaats met de Career
Achievement Award, de oeuvreprijs die op
zondagavond 15 september zal worden
uitgereikt. Daarnaast vertoont het festival,
naast de gerestaureerde versie van Les
uns et les autres, de drie films rond de
twee geliefden uit Lelouch’ doorbraakfilm:
Un homme et une femme (1966), Un
homme et une femme: 20 ans déjà (1986)
en Les plus belles années d’une vie (2019),
welke laatste tijdens het festival zijn
Nederlandse première beleeft.

cOOl, grace & blues

Muziekdocumentaire is eigenlijk een te
beperkte benaming voor een genre dat
zo’n brede variëteit van stromingen en
stijlen kent. En niet alleen dat. In Miles
Davis: Birth of the Cool wordt de grillige
slotfilm fisherman's friends
persoonlijkheid van de grote jazztrompettist van vele kanten belicht. Amazing
Grace daarentegen beperkt zich tot
Van actuele vluchtelingenproblematiek tot kleinschaliger, maar daarom niet minder twee avonden uit de carrière van soulverhalen uit de Tweede Wereldoorlog:
indringende documentaires als De verge- zangeres Aretha Franklin. Meer had ze
Zeeuwse filmers tonen ook dit jaar weer
ten slag en Soldaat zonder wapen. Te zien niet nodig voor de opnamen van haar
hun veelzijdigheid. In zeven documentai- tijdens De Dag van de Slag op woensdag
gelijknamige legendarische album. Nog
res en negen korte fictiefilms.
zo’n machtige stem galmt door in
18 september.
Tussen de documentaires springt één
Pavarotti, over de legendarische ItaliOok van Zeeuwse bodem zijn de vele
onderwerp er duidelijk uit. In november
korte fictiefilms die zijn te zien tijdens De aanse tenor. Terwijl in Oh les filles! hard
1944 vond voor de Zeeuwse kust de slag
en zacht elkaar afwisselen in een overDag van de Zeeuwse Film op zaterdag 21
om de Schelde plaats, een van de belang- september. Van sciencefiction tot horror zicht van het vrouwelijke aandeel in de
rijkste militaire operaties uit de Tweede
en van comedy tot drama en romantiek. Is Franse popmuziek. Uitgesproken gruiWereldoorlog, en uiteraard gaat dat jubi- er eigenlijk een genre dat niét is vertegen- zig zijn dan weer de overwegend manleum niet onopgemerkt aan Film by the
nelijke stemmen in de twee korte blueswoordigd?
Sea voorbij. Nee, (nog) niet met De slag
documentaires Cheesehead Blues Re-cut
Voor een volledig overzicht van beide
om de Schelde, de grote oorlogsfilm die
(van festivaldirecteur Jan Doense) en
dagen, zie: filmbythesea.nl.
voor najaar 2020 gepland staat, maar met
Rural Blues 1989.

VAN ZEEUWSE BODEM

miles davis: birth of the cool

SPECIALS

the last male on earth

DOCUMENTAIRES
Sportliefhebbers, natuurliefhebbers en muziekliefhebbers: met een keur aan
documentaires worden ze dit jaar op hun wenken bediend. Een greep uit het
aanbod.
Sporten is afzien. Vraag het maar aan de
wielrenners van Wonderful Losers, een
hommage aan de knechten en waterdragers, die nooit als eersten over de finishlijn gaan. Of neem wedstrijdzeilster Tracy
Edwards, hoofdpersoon van Maiden en
vrouw in een seksistische mannenwereld.
Van de male chauvinist naar The Last
Male on Earth, over de laatste noordelijke
witte neushoorn op aarde. Zullen wetenschappers erin slagen de soort voor uitsterven te behoeden? Onvermijdelijk lijkt

overigens het einde van de amusementspieren langs de Britse kusten. Pleasure
Piers doet verslag van de aanstaande
ondergang van deze prachtige Victoriaanse bouwwerken. Gelukkig zijn boeken een langer leven beschoren, ook al
is de schrijver niet meer onder ons.
Zoals de Zweed Stieg Larsson, beroemd
van zijn Millennium-romans, maar ook
een onverschrokken onderzoeksjournalist, zoals te zien in Stieg Larsson: The
Man Who Played with Fire.

Naast reguliere filmvoorstellingen presenteert Film by the Sea ook dit jaar weer
een groot aantal specials: talkshows met
bijzondere festivalgasten, prijsuitreikingen, hommages, een grote filmquiz, double bills en unieke vertoningen. Te veel
om op te noemen, maar we lichten er
alvast een paar evenementen voor u uit.
Zoals de komst van regisseur/producent
Ate de Jong. Niet alleen voor de vertoning
van de door hem geproduceerde Harry
Mulisch-verfilming The Discovery of Heaven (2001), maar ook voor een gesprek
over zijn nieuwe boek Onder de rode
loper, over de duistere kanten van het
filmwereldje. Én voor de presentatie van

een expositie van zijn autobiografische
collages. Of de openluchtvoorstelling van
Jaws. Huiver, terwijl een zilte zeewind om
uw oren speelt en het allemaal nog echter
maakt! Meer oorstrelends: de live-uitvoering van de speciale score die componist
en Volkskrantjournalist Kevin Toma
maakte voor de expressionistische vampierklassieker Nosferatu. Of kies voor realistisch én Zeeuws: de nieuwe Nederlands-Vlaamse thrillerserie Grenslanders
van Erik de Bruyn. Te zien in een marathon van acht razend spannende afleveringen. Raadpleeg voor àlle festivalspecials de website of het programmaschema
in dit katern.

grenslanders

PRAKTISCHE INFORMATIE
De 21ste editie van Film by the Sea vindt plaats van 13 t/m 22 september in Vlissingen, in het bioscoopcomplex CineCity en het Vlissings Filmtheater. Film by
the Sea is hét festival voor boekverfilmingen. De hoofdcompetitie van het festival bestaat uit acht boekverfilmingen. Daarnaast presenteert Film by the Sea
Franstalige films, voorpremières en unieke importitels, verrassende late night
movies en (muziek)documentaires. Bovendien zijn er ook heel wat goede parties
en lekkere muziekoptredens.

in fabric

LATE NIGHT MOVIES
Sommige films laten de kijker in verwondering achter. Ze zijn bizar, door hun
stijl of onderwerp. Soms verwekken ze kippenvel, soms hilariteit. Films in een
niet te categoriseren categorie. Een prikkelende paradox? Dan is het nieuwe programma Late Night Movies voor u.
Openingsfilm In Fabric zet meteen de
toon, met een curieuze intrige rond een
behekste rode jurk. Niet zozeer eng als
wel vervreemdend, deze beeldschone,
hypergistileerde hommage aan Italiaanse
B-thrillers uit de jaren 60 en 70. Meer van
deze tijd, maar zeker niet minder verrassend: horrorkomedie Little Monsters,
waarin een meute zombies een zomerkamp vol kleuters belaagt. Komt vast wel
goed. Minder rooskleurig ziet het eruit
voor de hoofdpersoon van The Pool, over
een man die zich in een leeg zwembad
een krokodil van het lijf moet zien te houden. Keren we met The Strange Sound of
Happiness, een documentaire immers,
dan misschien terug in realistischer sferen? Dat wel, al doet de queeste van de
man die op zoek is naar de oorsprong van
de mondharp zeker niet alledaags aan.

Om maar te zwijgen van die surrealistische animaties... Uitgesproken grimmig is
wat de Poolse kinderen in Wilkolak overkomt. Nog maar net bevrijd uit een Duits
concentratriekamp staat hen alweer de
volgende bedreiging te wachten: een roedel bloeddorstige honden. Absurder is
dan weer het verhaal van de gesjeesde
Portugese voetballer in Diamantino: hij
wordt onderworpen aan een ultrageheim
kloonprogramma van de overheid! En tot
slot, over niet te categoriseren films
gesproken: mis vooral de Thee Wreckers
Tetralogy niet. Van de Nederlandse filmmaker Rosto die afgelopen maart op
50-jarige leeftijd overleed. Vier korte films
gebundeld tot één grote, groteske én
muzikale trip door de verbeelding van een
alleskunner die nog zoveel meer had te
geven.

Waar vindt Film by the Sea plaats?
Hoofdlocatie: CineCity, Spuikomweg 1,
Vlissingen
Tweede locatie: Vlissings Filmtheater,
Peperdijk 263, Vlissingen
De locaties liggen op loopafstand (zo’n 5
minuten) van elkaar. Er zijn in totaal
negen zalen van filmhuisformaat tot het
grootste doek van Nederland, de CineCity
XL-zaal.
Bereikbaarheid?
Per trein: Vlissingen is goed bereikbaar
met het openbaar vervoer. Vanaf NS-station Vlissingen kom je met bus 56 en 57
bij het Scheldeplein. Van daaraf is het 3
minuten lopen naar CineCity of het Vlissings Filmtheater.
Per auto: Tegenover CineCity bevindt zich
een parkeerterrein. De parkeergarages
Scheldeplein en De Fonteyne bevinden
zich op loopafstand van CineCity en het
Vlissings Filmtheater.
Waar vind ik het programma?
In dit katern en online: filmbythesea.nl/
voorstellingen
Hoe kan ik kaartjes kopen?
Op twee manieren.
Online via filmbythesea.nl
1. Je maakt eerst een account aan zodat je
in één keer zoveel tickets kunt kopen als
je wilt, maar ook eenvoudig extra tickets
kunt kopen zonder dat je opnieuw al je

gegevens hoeft in te vullen.
2. Aan de kassa’s van hoofdlocatie CineCity Vlissingen.
Let op: Wil je zeker weten dat er plaats is
bij de voorstelling van je keuze, koop dan
je kaarten zo snel mogelijk online. Sommige voorstellingen verkopen snel uit.
Wat zijn de tarieven?
Regulier: € 10,50
Openingsgala: € 39,Storytel FilmBoekenbal: € 25,Slotfilm: € 13,00
Toeslag voor films van
140 + minuten: € 1,Zijn er kortingsacties?
Met een tienrittenkaart ben je goedkoper
uit. Je koopt deze online via filmbythesea.
nl. Een tienrittenkaart kost € 89,- en is
geldig voor reguliere tickets. Eventuele
toeslagen moeten nog wel worden bijbetaald.
Kan ik overnachten in
Vlissingen?
Een bezoek aan Film by the Sea wordt pas
echt een feestje in combinatie met een of
twee overnachtingen. Vlissingen heeft
hotels en B&B’s in alle prijsklassen.
Ervaar de fameuze Zeeuwse gastvrijheid
en ontdek de gastronomische geneugten
van de provincie met de hoogste concentratie sterrenrestaurants van Nederland.
Suggesties vind je op filmbythesea.nl.

Niet iedereen
houdt van
een open einde.

Mooi.

Alle ruimte voor cultuurliefhebbers. Zeeland is namelĳk
helemaal het einde. Het houdt niet op bĳ Film by the Sea.
Het culturele aanbod van Zeeland is groter en diverser
dan je denkt. En speelt zich altĳd af in prachtige Zeeuwse
decors. Verruim nu je blik op vvvzeeland.nl/cultuur.
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DOMINO

DE MACHT VAN HET BEELD
Een geplaagde productie herken
je van ver. Zo ook: Domino, de
nieuwste film van Brian De Palma,
met Carice van Houten. Een
politieke wraakfantasie die op elk
vlak ondermaats is, al ontwaar je
bij vlagen toch de hand van de
DOOR GUUS SCHULTING
meester.
Commotie was er eigenlijk al vanaf het begin rondom
Brain De Palma’s terrorismefilm Domino. De Europese productie, waarin twee Deense politieagenten
op een terreurnetwerk stuiten, werd geplaagd door
weigerende figuranten, geldproblemen en waarschijnlijk ook een recalcitrante filmmaker. Want de
legendarische regisseur van onder ander Blow Out,
Carrie en Scarface staat bepaald niet bekend om zijn
welwillendheid of begripvolle houding. In een recent
interview met de Franse krant Le Figaro mopperde de
Amerikaan alvast dat hij nog nooit zo’n verschrikkelijke set had meegemaakt.
Dat is aan Domino af te zien. In De Palma’s politieke wraakfantasie is zijn handelsmerk, het verhoogde
realisme, ondergesneeuwd geraakt door de ongeïnspireerde dialogen. Wanneer een groepje terroristen
via een drone een stierengevecht bestookt is er een
sprankje visuele flair, maar veel materiaal lijkt op de
montagetafel verloren te zijn gegaan. Zoals ook de
plot, die het verhaal van Kopenhagen via Brussel naar
de Spaanse kust brengt, meer gedreven lijkt door het
grote aantal productiepartners dat de film mogelijk
maakte, dan door de speurtocht van politieagenten
Christian (Nikolaj Coster-Waldau) en Alex (Carice
van Houten) naar de Libische immigrant Ezra Tarzi (Eriq Ebouaney) die verantwoordelijk is voor de
moord op hun collega Lars (Søren Malling).

BEGLUREN

Toch heeft scenarist Petter Skavlan (Kon-Tiki) goed
gezien dat er voor een verhaal over wraak geen betere
setting bestaat dan Europa. IS-zelfmoordterroristen,

machtsbeluste politici, oprukkend rechts; elke groep
heeft zo zijn eigen reden voor wraak- en schuldgevoelens. In Domino laat Skavlan ze tijdens de klopjacht
van Christian en Alex over elkaar tuimelen. Zonder
dat ze het weten leidt Tarzi het tweetal direct naar de
IS-terrorist Salah Al Din (Mohammed Azaay), een
man die verantwoordelijk is voor de moord op Tarzi’s
vader en met een reeks aanslagen de Europese samenleving probeert te ontwrichten.
Dat de death to the infidels-retoriek van Al Din nogal
onbeholpen aanvoelt, neemt niet weg dat De Palma’s
aandacht gedurende de film steeds meer richting die
IS-terroristen drijft. De Palma is altijd een scherp observator geweest van de veranderende beeldcultuur;
daarvan getuigt ook de documentaire De Palma waarin
Noah Baumbach en Jake Paltrow hem vrijuit laten praten over zijn films en hoe die zich tot de beelden van
hun tijd verhouden. In Domino staat de beeldtaal van
de terrorist centraal, en de manier waarop die door de
constante aandacht van live video gemotiveerd wordt.
Dat we elkaar constant begluren, is het belangrijkste
thema in het werk van de Amerikaan.
Zelfs De Palma’s meest iconische stijlmiddel, de
splitscreen (zie zijn meesterlijke horrorsprookje Sisters
uit 1972 voor het hoogtepunt ervan), wordt ingezet om
een aanslag live te streamen. “Het ene beeld toont de
destructie die je teweegbrengt, het andere kant laat
jouw opoffering zien”, legt Al Din uit via twee camera’s
die op de loop van zijn machinegeweer gemonteerd
zijn. Hier zien we ook het Nederlandse aandeel in de
film: IS heeft het voorzien op de rode loper van het
Nederlands Film Festival (hier omgedoopt tot het Ne-

derlands International Film Festival). En over de macht
van het beeld gesproken: niet alleen de terroristen
onderwerpen zich eraan, ook de perscamera’s stappen
moedwillig de kogelregen binnen om exclusieve beelden te schieten van de aanslag. Alleen De Palma komt
weg met zulke pathetiek, zoals alleen Scorsese wegkomt met de rat-metafoor in The Departed.

WEINSTEIN

De meester zelf kijkt er gelaten op terug. In het mopperinterview met Le Figaro claimt De Palma ook dat
Domino “niet zijn film is”. Reden: “Ik heb het niet
geschreven en ik had een heleboel problemen met de
financiering. Een groot deel van het team is niet betaald door de Deense producenten. En ondanks dat de
film klaar is, heb ik geen idee wat de toekomst van dat
project zal zijn; het lot ligt in de handen van de producenten. Dit was mijn eerste ervaring in Denemarken en zeer waarschijnlijk mijn laatste.”
Wellicht zit daar een opmaat voor De Palma’s
nieuwste project: een horrorfantasie waarin een seksueel roofdier (gemodelleerd naar Harvey Weinstein)
huishoudt in de filmindustrie. Naar verluidt speelt
het verhaal zich voor een groot deel af tijdens het
Toronto International Film Festival. Zou dit zijn afrekening worden met de filmindustrie? Ergens in Domino voel je toch het vuur weer branden.
DOMINO

DENEMARKEN/FRANKRIJK/ITALIË/BELGIË/

NEDERLAND, 2019 | REGIE BRIAN DE PALMA | MET
NIKOLAJ COSTER-WALDAU, CARICE VAN HOUTEN, GUY
PIERCE | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE DUTCH
FILMWORKS | TE ZIEN VANAF 26 SEPTEMBER 

Een film van Peter Strickland, regisseur van
BERBERIAN SOUND STUDIO
THE DUKE OF BURGUNDY

“an impressively uncategorisable affair”
THE GUARDIAN

Vanaf 5 september in de bioscoop

een uitgave van de filmfreak

Het grootste onaflhankelijke filmblad
van Nederland.
Nu ook op

9a

zakformaat
vernieuwde website > filmkrant.nl
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HOLLANDSE

NIEUWE

In de reeks Hollandse Nieuwe
spreken we makers met een
première op de 39ste editie van
het Nederlands Film Festival. We
trappen af met Tamara Shogaolu,
Mischa Kamp en Ingrid Kamerling,
die we vroegen: waarom wilde je
deze film maken en wat heeft de
Nederlandse film nu nodig?
DOOR MARISKA GRAVELAND

INGRID KAMERLING
TAMARA SHOGAOLU

“Another Dream is een hybride animatiedocumentaire en virtual-realitygame die bestaat uit audio-opnames van een jong, lesbisch stel uit Egypte. Ik heb hen
gevolgd sinds zij asiel zochten in Nederland na hun
deelname aan de Egyptische Revolutie van 2011. Ik
wilde hun verhaal vertellen op een manier die stereotyperingen in twijfel trekt en het beeld weet te wissen
dat massamedia neerzetten van vrouwen met kleur,
homoseksuelen en de moslimgemeenschap. Dat leidde ons automatisch tot een experimentele en nieuwe
manier van vertellen. Zo konden we door animatie
de identiteit van de vrouwelijke hoofdpersonen beschermen.
“We leven allemaal in onze eigen verhalen. Als
kunstenaar met een multiculturele achtergrond
ben ik, na op veel plekken in de wereld te hebben
gewoond, geïnteresseerd in de complexiteit van de
verhalen die de wereld vormen. Het delen van deze
verhalen op een innovatieve en aansprekende manier
is vandaag de dag urgenter dan ooit. We horen in de
politiek en in de media te vaak de tegenstelling tussen
‘zij’ en ‘wij’, maar door technologische ontwikkeling
zie ik de mogelijkheid om de wereld meer dan ooit alleen ‘wij’ te laten zijn. Nieuwe media, zoals VR, hebben de kracht om het politieke persoonlijk te maken
en het persoonlijke universeel.
“Er is een grote vraag naar meer representatie van
mensen met kleur in de Nederlandse film- en mediagemeenschappen. Er zijn zoveel rijke culturen en
bijzondere gemeenschappen in Nederland en ik denk
dat het noodzakelijk is hun verhalen in te voegen in
de Nederlandse cultuur – om mensen met kleur als
volledige en menselijke personages te presenteren en
niet als karikaturen. Waarom zouden we deze stemmen en perspectieven niet meenemen in de verhalen
die we vertellen over de wereld om ons heen?”

MISCHA KAMP

“Kapsalon Romy gaat over een oma die haar kleindochter Romy na school opvangt in haar kapsalon.
Oma Stine (Beppie Melissen) doet dit met frisse
tegenzin, om haar dochter uit de brand te helpen na
een scheiding. Romy en oma Stine zitten met elkaar
opgescheept. Maar dan neemt Stine de tienjarige
Romy in vertrouwen over haar toenemende vergeetachtigheid en dat verandert hun relatie. De speciale
band tussen de personages intrigeerde me. Hoe deze
mensen, in zulke verschillende fases van hun leven,
steeds dichter bij elkaar komen. Daarnaast is het een
verhaal over hoe verschillende generaties met Alzheimer omgaan.
“Wat de Nederlandse cinema nodig heeft zijn niet
te arty films maar ook minder hapklare films. Films
gemaakt met een hart (maar dan niet in de titel), die
voor zowel acteurs als publiek uitdagend zijn. En
filmeducatie op scholen, kennis over filmgeschiedenis, genres en scenario’s. Zoals er ook literatuurles
is op scholen. Naast de boekenlijst moet er ook een
filmlijst met (Nederlandse) films komen. Je leert op
school ook gedichten lezen en schrijven, zo zou je ook
een film kunnen analyseren, of met alle mediamiddelen van tegenwoordig leren hoe je met beeld en geluid
een verhaal kan vertellen.”

“Oma en Chris & de rode auto gaat over mijn 94-jarige oma Hildegard en haar 30-jarige kleinzoon Chris,
mijn neef. Hij zorgt een paar dagen per week trouw
voor zijn oma. Ze kijken dan samen naar de film Intouchables. Tegen het advies van de familie in neemt
Chris oma mee op een laatste reis naar Luxemburg.
Toen hij vertelde dat ze er samen tussenuit zouden
knijpen, wist ik dat ik een mooie rode draad voor de
film te pakken had. Ik voelde dat er een universeel
verhaal zat in deze twee mensen die elkaar vinden in
hun imperfecties. Ze waarderen elkaars gebreken en
geven elkaar de vrijheid om zichzelf te zijn.
“Ik zag de film ook als een experiment in tijd. De
scènes zijn vaak in real time opgenomen, waardoor
je het gevoel krijgt met oma en Chris mee op reis te
zijn. Hoe ervaar je tijd? Zeker bij een naderend einde. Leef je dan vooral in herinneringen? Lopen de
emoties op? Nee, die momenten waren eigenlijk heel
gewoon, maar dan veel intenser en langgerekter. Het
is alsof er een heel leven besloten ligt in die laatste
vakantie, terwijl die maar zes dagen duurde. Zonder
dat ze ooit terugblikken of praten over de dood. Ik
ken geen mensen die zo in het moment kunnen zitten
als zij, wat maakte dat ze in een heerlijk tijdsvacuüm
terechtkwamen.
“De Nederlandse film zou meer laagdrempelige
opstartfinancieringsmogelijkheden met kleinere budgetten kunnen gebruiken, om alvast te kunnen starten
met je film. Nu ben je vaak heel lang met een aanvraag
bezig en loop je het risico dat je documentaire alweer
passé is, of dat je personages hun belangrijkste ontwikkeling al hebben doorgemaakt terwijl jij je scenario nog aan het schrijven was.”
LEES DE LANGERE VERSIES VAN DEZE EN MEER
INTERVIEWS OP

filmkrant.nl. HET NEDERLANDS

FILM FESTIVAL VINDT PLAATS VAN 27 SEPTEMBER TOT
EN MET 5 OKTOBER IN UTRECHT; ZIE


filmfestival.nl
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DOLOR Y GLORIA

ANTONIO BANDERAS OP HET
MOOIST VAN ZIJN KUNNEN
Pedro Almodóvar laat Antonio Banderas
schitteren in het melancholische en myste
rieuze Dolor y gloria. De acteur speelt vol over
gave een gepijnigde filmmaker die terugblikt
op zijn armoedige jeugd en zijn glorieuze
DOOR OMAR LARABI
carrière. 
De Spaanse nestor Pedro Almodóvar wordt er weleens
van beticht dat hij telkens dezelfde film maakt, hoewel hij ook af en toe een uitstapje maakt naar andere
genres, zoals in de psychologische thriller La piel que
habito uit 2011. Maar dat deert geenszins. Ook in Dolor y gloria speelt hij met bekende thema’s als het getroebleerde familieleven en ontluikende seksualiteit.
De humor is ook onvervalst Almodóvar, evenals het
verhaaltechnische vernuft, de zwoelheid en de kleurrijke sets: botsingen van paars en bruin, rood en wit of
groen en geel springen in het oog en spatten van het
scherm.
Salvador (Antonio Banderas) lijdt aan allerlei
ouderdomskwaaltjes zoals gewrichtspijn en tinnitus. Daarnaast hebben ademhalingsproblemen en
angstaanvallen ervoor gezorgd dat hij zijn geliefde
vak al enige tijd niet meer uitoefent. In de duistere
openingsscène zien we hem met een fiks litteken op
zijn borst, terwijl hij onder water in een zwembad zijn
adem inhoudt. Dit esoterische shot lijkt een speelse
knipoog naar Sunset Boulevard (1950). Billy Wilder
opent zijn mysterie immers met het dobberende stoffelijk overschot van zijn hoofdpersoon Joe Gillis, in
soortgelijke waterige en omineuze omstandigheden,
en Almodóvars oeuvre barst van de verwijzingen naar
het oude Hollywood.
Dan volgt een flashback naar Salvadors armzalige
jeugd op het Spaanse platteland in de jaren zestig.
Het is een sublieme overgang: van het zwembad naar
een idyllische, zonovergoten rivierbedding waar
Salvadors moeder Jacinta (Penélope Cruz) met een
DOLOR Y GLORIA

groep vrouwen kleding wast en volksliedjes zingt,
over liefde en rouw. Cruz werkte voor het eerst met
Almodóvar samen in Carne trémula (1997), waarin ze
opvallend genoeg ook gestalte gaf aan de moeder van
het hoofdpersonage.
Dolor y gloria is net als Almodóvars Volver (2006),
waarin Cruz eveneens acte de présence geeft als moeder, losjes gebaseerd op de jeugdjaren van de cineast.
Salvador ontpopt zich vijftig jaar eerder als filmmaker
wanneer hij van zijn moeder de opdracht krijgt om de
analfabete buurman taalles te geven. Doceren blijkt
voor de slimme knaap een onvervalste vorm van regie: de touwtjes in handen nemen. “Niet klagen, maar
luisteren”, aldus de meester in spe.
In het heden wordt Salvador uitgenodigd om de
opgepoetste versie van zijn 32 jaar oude filmklassieker
Sabor te herintroduceren aan het publiek, samen met
hoofdrolspeler Alberto, die hij sinds de toenmalige
première niet meer sprak. Het weerzien van de maestro met zijn protegé – met wie hij destijds in onmin
raakte – is bitterzoet: in een bijzonder geestige scène

vraagt Salvador aan de aan lagerwal geraakte junkie
of hij wat van zijn heroïne mag roken, waarop Alberto
hem van repliek dient: “Waarom zou je daar nu nog
aan beginnen?”
De drug blijkt evenwel voor de filmmaker dé manier
om zijn fysieke pijn te bedwingen, en om maar niet te
hoeven denken aan zijn artistieke impasse. Ook kan
Salvador, diep verzonken in zijn roes, zijn writer’s
block omzeilen, en zich toegang verschaffen tot zijn
diepste gedachten, waarin hij wordt meegezogen naar
een van zijn eerste angstaanvallen, decennia eerder.
In deze flashback zien we hoe Salvadors buurman zich
na een dag zwoegen besluit te wassen, in het zicht van
de jongeling. Bij het zien van zijn penis, wordt het Salvador even zwart voor de ogen.
Verderop in de film heeft Jacinta plannen om haar
zoon naar een seminarie te sturen, niet vanwege zijn
opbloeiende homoseksualiteit, maar zodat ze een
mond minder hoeft te voeden. Almodóvar onderging
min of meer hetzelfde lot. Godzijdank was er cinema, het medium dat redding bood. De filmmaker
kwam na zijn verhuizing naar een grotere plaats in
contact met de magie van het witte doek; Salvador
denkt in Dolor y gloria met weemoed terug aan zijn
filmische ontmaagdingen, en hoe beslissend die zijn
geweest voor zijn verdere leven. Een leven waarin hij
glorieus zal zijn en waarin hij pijn zal lijden, zoals de
titel aanduidt.
Zinspeelt Almodóvar hier op het aloude idee dat
kunst een vorm van zelfkastijding is? Het is ook een
bijna christelijke boodschap: de zalvende Salvador
biedt het publiek troost met zijn films, maar moet zelf
nog de innerlijke vrede vinden.
Dolor y gloria is boven alles een toonbeeld van
mooi oud worden. Banderas (de winnaar van de trofee
voor beste acteur in Cannes) is als fragiele, dolende
ziel in een prachtige Almodóvar op het mooist van
zijn kunnen.
DOLOR Y GLORIA

FILMLIGA IN DE NIEUWE KOLK ASSEN, 6 SEPTEMBER 19.30 UUR, GERLINDA HEYWEGEN |

SPANJE, 2019 | REGIE PEDRO

ALMODÓVAR | MET ANTONIO BANDERAS, PENÉLOPE

FILMSCHUUR HAARLEM, 21 SEPTEMBER, 16.30 UUR, OMAR LARABI

CRUZ, ASIER ETXEANDIA | 113 MINUTEN | DISTRIBUTEUR
CINÉART | TE ZIEN VANAF 19 SEPTEMBER 

KORT

JIM BUTTON EN DE STAD VAN DE DRAKEN

JIM BUTTON EN DE STAD VAN DE DRAKEN
Dennis Gansel | Deze van oorsprong Duitse
jeugdproductie (hier uitgebracht in een Nederlandse nagesynchroniseerde versie) draait om
de avontuurlijke jongen Jim, die de wonderlijke
wijde wereld intrekt met machinist Lucas en
zijn vriendin Emma. Het fantasy-verhaal is
gebaseerd op een boek van Michael Ende, de
schrijver die vooral bekendheid geniet als
bedenker van NeverEnding Story. De verhalen
rond Jim Button (oorspronkelijk Jim Knopf) werden in 1977 al eens verfilmd als poppenanimatie. Deze hedendaagse variant wil, afgaand op
de trailer, wat spektakel betreft wedijveren met
de Amerikaanse concurrenten. Met een budget
van dik 25 miljoen euro is dit dan ook de duurste Duitse film aller tijden.
TE ZIEN VANAF 28 AUGUSTUS 

NIGHT HUNTER
David Raymond | De oorspronkelijke titel van
deze winterse thriller was Nomis, maar dat
werd voor oplettende kijker toch als een iets te
grote spoiler gezien. Ook niet-oplettende kijkers
zullen echter weinig verrassends vinden in dit
verhaal over een kat-en-muisspel tussen een
seriemoordenaar en de agenten die hem opjagen, waarin alle cliché’s van het genre uit de
kast getrokken worden.
TE ZIEN VANAF 29 AUGUSTUS 

THE MATRIX (20TH ANNIVERSARY)
The Wachowski’s | “Veel van de ideeën over
onze realiteit waar we twintig jaar geleden mee
speelden, zijn nu nog veel relevanter”, stelde
Lana Wachowski. Ze deed dat bij de aankondiging van een vierde deel in de Matrix-cyclus, dat

THE MATRIX
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een nogal nare bijsmaak krijgt. Dit is geen
passend afscheid omdat Allen zoveel beter
kan. Nee, dit is niet zijn meest memorabele
natte dag. Zijn echte regenachtige dag in
New York was in Manhattan (1979), waarin
hij met Diane Keaton door een plensbui naar
het planetarium rende, om daar met natte
haren en tegen de achtergrond van het sterrenstelsel elkaars leven te bespreken. Vergeleken bij de lichtheid, melancholie en het
bredere perspectief dat hij daar in een paar

minuten wist te vangen, verlaat hij met A
Rainy Day in New York zijn geliefde stad op
een wat onbeduidende, druilerige dag.


ALEXANDER ZWART

A RAINY DAY IN NEW YORK

VERENIGDE

STATEN, 2019 | REGIE WOODY ALLEN | 93 MINUTEN |
MET TIMOTHÉE CHALAMET, ELLE FANNING, SELENA
GOMEZ | DISTRIBUTIE PARADISO FILMED ENTER
TAINMENT | TE ZIEN VANAF 29 AUGUSTUS 

JINPA

O sole mio in Tibet
A RAINY DAY IN NEW YORK

A RAINY DAY IN NEW YORK

Afscheid van Manhattan
Het oeuvre van Woody Allen kent inmiddels
net zo veel uitschieters als middenmoters.
Zijn waarschijnlijk laatste Amerikaanse
film kijkt weg als een van zijn tussendoortjes. Dat is een net zo jammerlijk als passend afscheid.
De 83-jarige Woody Allen is in zijn decennia
lange carrière net zo berucht geworden om
zijn tussendoortjes als om zijn uitschieters.
Na zijn laatste, het prettig boven de middenmoot uitstijgende Wonder Wheel (2017), lag
de lat daarom niet al te hoog voor zijn volgende, A Rainy Day in New York. Noem het
een cynische inschatting, maar de laatste
decennia volgde na uitbreng van een betere
film namelijk steevast een aantal mindere.
En toen gebeurde het. Komt er normaal
ieder jaar een nieuwe Allen uit, de uitbreng
van het al voltooide A Rainy Day in New York
liep vertraging op. Sinds de opnieuw oplaaiende beschuldigingen van seksueel misbruik
door dochter Dylan Farrow – ze beschuldigde hem al in de jaren negentig maar pas in
het huidige #MeToo-tijdperk krijgt ze meer
bijval – wil het gros van de Amerikaanse
filmindustrie de vingers niet meer aan de regisseur branden.
Gezien Allens leeftijd was het zelfs denkbaar dat er nooit meer iets nieuws van hem
zou uitkomen. Ook nu bekend is dat hij naar

Spanje is uitgeweken voor een volgend project, blijft de gedachte zich opdringen dat A
Rainy Day in New York een afscheidsfilm is.
Het vraagt eerder om een herformulering:
is deze film een passend afscheid van Allens
‘Amerikaanse’ periode? Een bizarre vraag
die nog maar enkele jaren geleden bij niemand op zou zijn gekomen. Wie Allens werk
kent, weet immers hoe doortrokken de
meeste van zijn films zijn van het met name
door hem zo geliefde New York.
Het antwoord is net zo simpel als dubbel:
ja en nee. Ja, deze film is een passend afscheid omdat hij hier door zijn eigen straten
meandert, als in een stadse Odyssee. Een
passend afscheid omdat hij een ode brengt
aan film en filmsets in de stad waar hij zelf
zoveel filmische liefdesbrieven aan schreef.
Een passend afscheid omdat hij een nieuwe
garde Amerikaanse acteurs, waaronder Timothée Chalamet, Elle Fanning en Selena
Gomez aan het woord laat – zij het in zijn eigen wat belegen taaltje. Alsof hij een estafettestokje doorgeeft waarmee zijn naam nog
iets langer door zijn eigen land kan gonzen.
En ja, het is een passend afscheid omdat dit
een van zijn betere tussendoortjes is.
Dat brengt ons bij de ‘nee’. Nee, dit is geen
passend afscheid is, nog los van een scène
met een nagenoeg naakte Elle Fanning die
gezien de beschuldigingen aan Allens adres

Is het een Tibetaanse western, een roadmovie of toch iets heel anders? In ieder geval zorgt de laconieke toon ervoor dat dit
verhaal over een dood schaap en een
vreemde ontmoeting niet afglijdt in vage
mystiek.
“Maak je een grapje?” Dat krijgt vrachtwagenchauffeur Jinpa te horen wanneer hij
aanklopt bij een Tibetaans klooster. Hij heeft
een schaap doodgereden en wil nu dat er
voor de ziel van het dier wordt gebeden. Het
voorval heeft hem meer aangegrepen dan
zijn stoere uiterlijk doet vermoeden. Het was
toch al een rare dag, want wat te denken van
die lifter die hij op de eindeloze hoogvlakte
had opgepikt en die net als hijzelf (en de acteur) Jinpa bleek te heten.
Zo verandert deze laconieke roadmovie
van de Tibetaanse filmmaker Pema Tseden
langzaam maar zeker in iets anders, al valt
het nog niet mee daar precies de vinger op te
leggen. De lifter draagt een opvallende dolk
en laat zich na enig aandringen ontvallen dat
hij op weg is om de moordenaar van zijn vader te doden. Bij een splitsing van de weg –
symboliek! – scheiden hun wegen weer,
maar de chauffeur kan dit nog minder uit zijn
hoofd zetten dan het dode schaap. Zelfs het
vrijen met een plaatselijk liefje lukt niet. Hij
keert zijn wagen en probeert zijn naamgenoot weer op te sporen.
In Venetië werd Jinpa, naar een boek van
Tsering Norbu en een eigen verhaal van de
regisseur, bekroond met de Horizons-
scenarioprijs. Het intrigerende van het verhaal is dat het tegelijkertijd heel realistisch
is, maar ook het gevoel geeft dat we verzeild
zijn geraakt in een vreemde droom over lotsverbondenheid of voorbestemming.
Als kijker voelen we mee met chauffeur
Jinpa die meent dat hem iets overkomt dat
een bevrijding zou kunnen zijn. Ik fantaseer
noodgedwongen maar wat, want eerlijk ge-

volgend jaar opgenomen moet worden. Maar
het is evengoed een prima reden om de inmiddels twintig jaar oude, destijds revolutionaire
actiefilm nog eens op het grote doek te gaan
bekijken.
TE ZIEN VANAF 29 AUGUSTUS 

IT CHAPTER TWO
Andy Muschietti | De helse clown Pennywise
slaat weer toe. De kindacteurs uit het mateloos
succesvolle eerste deel van deze Stephen
King-verfilming worden in dit vervolg, dat zich
27 jaar later afspeelt, vervangen door een volwassen sterrencast. Inclusief een bijrol voor
arthouseregisseur en acteur Xavier Dolan, die
smeekte om in de film te mogen acteren: “Ik
speel alles wat je maar wil”, vertelde hij de
regisseur naar eigen zeggen. “Al is het een deur-

IT CHAPTER TWO

zegd had ik wel iets meer van de achtergrond
van die eenkennige chauffeur willen zien.
Meer dan alleen het feit dat zijn vrouw gestorven is en hij zijn dochter adoreert als de
zon in zijn leven. Eenzaam in zijn cabine zet
hij een cassette met het lied O sole mio op.
Een wraakfilm is het niet, of misschien
een tegendraadse, al doet de manier waarop
Jinpa een theehuis binnenstapt even aan een
western denken. Die ongrijpbaarheid had irritant kunnen zijn, maar Pema Tseden pareert dat met een nuchtere toon, droge humor, nukkige gesprekken, onverwachte
emotie en een voortreffelijke hoofdrolspeler.
Ook de fraaie fotografie met hier en daar een
poëtisch accent of dramatisch beeld helpt
mee. De leegheid van het land naast de
warmte van echte mensen. Het geeft een onmiskenbare charme aan deze innemende
zwerftocht, die geheel in stijl eindigt met een
klein maar veelzeggend gebaar.
LEO BANKERSEN

JINPA (ZHUANG SI LE YI ZHI YANG) CHINA, 2018 |
REGIE PEMA TSEDEN | MET JINPA, GENDEN PHUNTSOK |
87 MINUTEN | DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF
29 AUGUSTUS, OOK VIA

JINPA

picl.nl



IEDEREEN!
KAN HET

U T REC HT

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

Nederlands Fonds voor de Film.

LEES HETG!
VANDAA

27 SE PT — 5 OKT

ier

Op het Nederlands Film
Festival zie je als eerste
Nederlandse premièrefilms
als Instinct, Bumperkleef
en Grimm re-edit. Bestel
je tickets, ook voor
masterclasses van o.a.
music supervisor Andy Hill
(Disney), production
designer Fiona Crombie
(The Favourite) en regisseur
Michael Engler (Downton
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LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

Alleen het beste verhaal telt
Een detective maakt van een vergeten
bergdorpje de arena van een mediahype. De
geheimzinnige thriller La ragazza nella nebbia laat je tot aan het eind in het duister
tasten.

Het openingsshot van La ragazza nella nebbia
(‘het meisje in de mist’) is net een bewegende
kerstkaart. Zo één in sepiakleur. Achter de ramen van het besneeuwde rijtjeshuis flikkeren
lichtjes en in de tuin staat een grote, versierde

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

kerstboom. Een roodharig meisje verlaat dit
huis om een kerkdienst bij te wonen. Ze zal
niet meer terugkeren. Haar huis staat in het
strengchristelijke Avechot in Zuid-Tirol,
Italië. Het is 23 december. Er is één weg om
het dorp in en uit te komen, verder is het omringd door bomen en bergen. De tijd heeft
hier sinds de jaren zeventig stilgestaan. De
mensen dragen houten kruizen, geblokte
houthakkersbloezen en gebreide truien. Hun
meubels zijn massief en donker, hier en daar
vind je bloemetjesbehang.
Genrekennis stuurt de verwachting. Zo’n
religieus dorp riekt naar onheil. Het is wachten op de geheime fetisjen van de bewoners
en welke lijken er uit welke kasten gaan duikelen. Maar La ragazza nella nebbia neemt
een andere afslag. Met een verfilming van
zijn eigen bestseller debuteert schrijver Donato Carrisi als regisseur en hij doet dat met
verve. Het literaire karakter van de thriller
accentueert hij via de personages. Beheerst
wisselt hij tussen stereotypen (de hoogblonde, hooggehakte verslaggeefster, het ultraonschuldige, spierwitte slachtoffer) en
schimmige, ronde personages. Met filmische
middelen benadrukt hij de fictie. Vooral zijn
lichtontwerp is uitdagend. In het flitsen van
de camera’s van nieuwsfotografen schuilt de
veroordeling van een verdachte. Wanneer we
in tegenlicht een mistig silhouet zien, krijgt
het iets hemels, en suggereert het een aankomende val.
Spil van Carrisi’s film is detective Vogel,

vertolkt door Toni Servillo, de prachtacteur
die ons de afgelopen tien jaar de mooiste
rollen in de Italiaanse cinema heeft gebracht (Il divo, Gomorra, La grande bellezza,
Loro). Servillo’s spelkunst maakt La ragazza
nella nebbia geheimzinnig en broeierig tot
aan het eind. Vogel zet een mediacircus op
touw, want hij voelt haarfijn aan dat het
verdwenen meisje een kip met gouden eieren is. Een soort oerdrift wordt aangewakkerd: verdwenen meisjes moeten gered
worden. Meer aandacht betekent meer
mankracht en meer geld. En vooral ook
meer prestige. Vogel verft zijn wenkbrauwen: het is zijn war paint voor de strijd.
Maar welke strijd voert hij precies?
Vogel is het product van het post-truth
tijdperk. Niemand zit te wachten op rechtvaardigheid; hij brengt de kijkers en lezers het
beste verhaal. Het principe dat een verdachte
onschuldig is tot het tegendeel is bewezen
gaat op de schop en politieonderzoek wordt
entertainment. En zo wordt de detective niet
alleen de regisseur van de andere personages
en de schrijver van het overkoepelende verhaal, maar ook de bespeler van ons, het publiek in de bioscoopzaal.
LAURA VAN ZUYLEN

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

ITALIË, 2018 |

REGIE DONATO CARRISI | MET TONI SERVILLO, ALESSIO
BONI, LORENZO RICHELMY, GALATEA RANZI | 127
MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF 5 SEPTEMBER 

THE LAST MALE ON EARTH

Kroniek van een aangekondigd uitsterven
Floor van der Meulen toont in haar scherp
gefilmde, zwartkomische documentaire de
laatste duizend levensdagen van Sudan, de
laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn op aarde.
Wat er al niet achter een titelwijziging kan
zitten. Tijdens de ontwikkeling van Floor
van der Meulens documentaire The Last
Male on Earth, over de laatste nog levende
mannelijke noordelijke witte neushoorn,
heette de film nog Last Male Standing. Maar
inmiddels ‘staat’ die neushoorn niet meer:
Sudan, die op een reservaat in Kenia leefde,
overleed op 19 maart 2018.
Heel even was dat wereldnieuws; daarna
draaide de wereld verder. Maar zelfs voor wie
het glad vergeten was, is de dood van Sudan
geen spoiler bij het kijken naar The Last Male
on Earth. De film zelf benadrukt het namelijk
vanaf het begin, door af en toe een teller in

beeld te brengen die onafwendbaar aftelt naar
nul. De documentaire toont de laatste pakweg
duizend dagen in het leven van het dier, en
draait vooral om het complexe (menselijke)
systeem dat ontstond rondom zijn de-laatste-zijn. Niet voor niets werd als poster voor
de film een foto gekozen waarop de schaduwen van een groep fotograferende toeristen
op het imposante lijf van Sudan vallen.
Met de opiniestukken van en over filosoof
Bas Haring in de krantenkolommen heeft
Van der Meulens film onverwacht de actualiteit in de rug. Voor wie de discussie miste:
Haring stelt dat het verlies van biodiversiteit
helemaal niet zo rampzalig is als veel wetenschappers beweren; die wetenschappers en
andere activisten komen daartegen in verweer. Van der Meulens film mengt zich niet
expliciet in die discussie, maar toont simpelweg hoe het eruit kan zien wanneer een diersoort uitsterft. Al zijn er enkele subtiel-ko-

mische momenten waarin ze experts vraagt
waarom het eigenlijk zo belangrijk is om
precies deze neushoornsoort te redden, en
die mannen (altijd mannen) daarop geen
echt antwoord hebben.
Rondom het in leven houden van Sudan
en het redden van zijn soort is intussen een
flinke menselijke machinerie en economie in
het leven geroepen. Van der Meulen brengt
het in kaart in puntige, zwartkomische scènes, die niet zelden (en dat is een compliment) Ulrich Seidls recente Safari in herinnering roepen. Van marketingmedewerker
van het reservaat tot de als een legereenheid
getrainde park rangers die Sudan beschermen; van de toeristen die een traantje laten
voor ze weer op het vliegtuig naar Europa
stappen tot VN-experts over biodiversiteit.
Telkens weer focussen de beelden scherp
op veelzeggende details – zoals de foto van
de Paus die aan de muur prijkt van een lab

knop of een gordijn – als ik maar in de film zit.”
TE ZIEN VANAF 5 SEPTEMBER 

THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF:
OPGRAVEN & ONTDEKKEN
Joey So & Dianna Bosso | De enthousiaste
stoomlocomotief Thomas is al sinds 1984 een
trouwe kindervriend, al zijn de ambachtelijke
modeltreinen van weleer inmiddels vervangen
door geliktere digitale varianten. In dit nieuwe
avontuur reist het über-Britse treintje naar Italië. Nog net voor de Brexit.

HUSTLERS

TE ZIEN VANAF 11 SEPTEMBER 

DOWNTON ABBEY

DOWNTON ABBEY
Michael Engler | Vier jaar na de laatste van de
ruim vijftig afleveringen van de immens succesvolle kostuumserie zet deze bioscoopversie het

THE LAST MALE ON EARTH

waar een klonende wetenschapper zelf voor
God aan het spelen is. Van der Meulen presenteert geen polemiek of pamflet, maar een
afgewogen documentaire waarin de uitgekiende beelden veel sterker spreken dan de
vele woorden.
JOOST BROEREN-HUITENGA

THE LAST MALE ON EARTH

NEDERLAND/

BELGIË/DUITSLAND, 2019 | REGIE FLOOR VAN DER
MEULEN | 72 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA
DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 19 SEPTEMBER, OOK
VIA

picl.nl



HUSTLERS
Lorene Scafaria | Een ‘modern Robin Hood-verhaal’, noemde journalist Jessica Pressler de
misdaden van een groep strippers die tijdens de
crisis van 2008 besluit om Wall Street-mannen
uit te knijpen. Behalve dan dat ze het geld zelf
houden. De trailer van deze verfilming van
Presslers artikel uit New York Magazine, waarin
naast Jennifer Lopez ook rappers Lizzo en Cardi
B schitteren in hun filmdebuten, geeft goede
hoop voor een stijlvolle vrouwelijke tegenhanger
van Wolf of Wall Street.
TE ZIEN VANAF 12 SEPTEMBER 

verhaal van de welgestelde familie Crawley en
hun personeel voort. Het titulaire huishouden
wordt ditmaal op stelten gezet door koninklijk
bezoek.
TE ZIEN VANAF 12 SEPTEMBER 

AD ASTRA
James Gray | Regisseur Gray drijft steeds verder
af van de kleine drama’s rond de New Yorkse
onderklasse waarmee hij vanaf de jaren negen-
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TAXI ZUM KLO

Geen naar acceptatie
hengelende knuffelhomo
ROJO

ROJO

Verdwenen in
de woestijn
Benjamín Naishtat richt na El movimiento
opnieuw een vergrootglas op het tumultueuze verleden van Argentinië. In het sterk
symbolische Rojo laat een dubieuze strafpleiter een onwelgevallige vreemdeling verdwijnen.
Het is 1975, aan de vooravond van de staatsgreep die dictator Jorge Videla aan de macht
zal brengen. Een verlaten huis wordt op
klaarlichte dag geplunderd. De camera registreert het zwijgzame tafereel op afstand, terwijl vogels vrolijk zingen. Filmmaker Benjamín Naishtat toont in de openingsscène
van Rojo een algehele sfeer van apathie ten
opzichte van de vermissing van Argentijnse
landgenoten, die naar alle waarschijnlijkheid
vanwege hun non-conformistische denkbeelden zijn vermoord en achtergelaten in
de wildernis.
Rojo speelt zich af in ‘een Argentijnse
provincie’. Het maakt niet uit welke: de film,
een kruising tussen film noir en telenovela,
herinnert aan alle vermiste slachtoffers uit
het juntatijdperk én verwijst naar hedendaags Argentijns defaitisme. Advocaat
Claudio (Darío Grandinetti) heeft een onfeilbare reputatie in zijn gemeenschap. Totdat de gesoigneerde jurist op een dag in een
restaurant een aanvaring krijgt met een
vreemdeling die zijn tafel opeist. Claudio
toont zich de verstandigste, maar luttele
minuten later wijst hij de nieuwaangekomene ten overstaan van de andere gasten
terecht: “Je hebt slechte manieren en je
bent een zure vent.” Nadien worden Claudio
en zijn vrouw belaagd door de anonieme

kwelgeest, die stenen naar hun auto werpt.
Het incident escaleert en resulteert uiteindelijk in de dood van de vreemdeling op een
nabijgelegen woestijnvlakte. Claudio’s leven komt op zijn kop te staan wanneer detective Sinclair (Alfredo Castro) de vermissingszaak drie maanden later besluit te
onderzoeken.
Naishtat gebruikt in Rojo treffende symboliek om de hypocrisie en achterdocht van
zijn hoofdpersonage te benadrukken. Tijdens een spelavond met een bevriend echtpaar is Claudio degene die de regels uitlegt;
terwijl hij in zijn leven de morele wetten aan
zijn laars lapt. Bij het aansnijden van een
taart gooit een vlieg roet in het eten – is dit
de eerste voorbode van ellende? Later bezoeken Claudio en zijn gezin een rodeo-evenement. Een stier wordt na de
wedstrijd eerst gecastreerd en vervolgens
geslacht: zal de strafpleiter hetzelfde lot
beschoren zijn?
Of komt hij ermee weg? Zoals de goochelaar die in een nachtclub een nietsvermoedende bezoekster tijdens een truc laat verdwijnen achter de coulissen. Het publiek kan
er, op Claudio na, smakelijk om lachen, zeker
als de dame – in tegenstelling tot al die anderen tijdens de Argentijnse junta – elders
weer opduikt.
Het is alleen spijtig dat Rojo zo nadrukkelijk leunt op de mores van film noir, met een
bruine esthetiek die meer schatplichtig is
aan Amerikaanse cinema uit de jaren zeventig, dan aan de Argentijnse. Hierdoor mist
de film een zekere eigenheid, hoewel de dissonante muzikale composities van Vincent
van Warmerdam een hoop goedmaken.

Ophef! Kamervragen! En natuurlijk een discussie bij Sonja Barend, want zo ging dat in
die tijd. Het christelijke smaldeel van Nederland was weer eens in rep en roer toen de
VPRO in 1985 Taxi zum Klo op de beeldbuis
slingerde. De film had toen al een cultstatus
opgebouwd dankzij de openhartigheid
waarmee regisseur en hoofdrolspeler Frank
Ripploh het gay bestaan in West-Berlijn
anno 1980 in beeld had gebracht.
Conform de titel bestelde Ripploh een taxi
naar de plee, waarna hij de kijker uitnodigde
om in het openbare toilet getuige te zijn van
anonieme seks boven het urinoir. Ook was er
een scène met plasseks en een expliciet in
beeld gebracht rectaal onderzoek bij de dokter. Dat Ripploh al die piemelpret opdiende

met de nodige humor werd nauwelijks opgepikt door de discussiërende voor- en tegenstanders van de uitzending. Evenmin werden
veel woorden vuilgemaakt aan de tragiek van
de hoofdpersoon, die heen en weer wordt
geslingerd tussen de liefde voor zijn nieuwe
partner (Bernd Broaderup) en zijn drang om
in de stad op jacht te gaan naar spannende
seksavontuurtjes.
Vijfendertig jaar na deze controverse lijkt
het erop dat homoseksualiteit in Nederland
breed geaccepteerd wordt. Toch kun je je afvragen of een uitzending van Taxi um Klo nu
wel aanvaardbaar zou zijn. Hoeveel in het
roze geklede feestvierders – hetero, gay en
andere varianten – de emanciperend bedoelde Canal Pride ook bezoeken, ieder jaar
is er weer discussie over die paar bootjes met
schaars geklede leernichten. Waarbij bekende homomannen als Gerard Joling en
Wouter Hamel hun afkeuring uitspreken
over de ‘stigmatisering’ en het ‘extravagante
gedoe’ van mannen in strings.

OMAR LARABI

ROJO

ARGENTINIË/NEDERLAND, 2018 | REGIE

BENJAMÍN NAISHTAT | MET DARÍO GRANDINETTI,
ALFREDO CASTRO, ANDREA FRIGERIO | 109 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF
TAXI ZUM KLO

12 SEPTEMBER 

tig bekend werd. Na de op ware gebeurtenissen
gebaseerde Amazone-avonturen uit The Lost
City of C (2016) komt hij nu met wat in de woorden van de regisseur zelf “de meest realistische
ruimtefilm ooit” moet worden. In de persmap
omschrijft Gray de film verder als “een mix tussen 2001: A Space Odyssey en Apocalypse Now”.
De in de verre toekomst spelende film, die begin
september in première gaat in competitie op
het filmfestival van Venetië, draait om een
astronaut (Brad Pitt) die zijn vader achternareist, zoals de titel aangeeft: richting de sterren. Die titel is een verkorte versie van de
Latijnse uitdrukking ‘per aspera ad astra’, oftewel ‘met moeite naar de sterren’. Dat belooft
weinig goeds voor Pitts personage. Lees de
recensie op filmkrant.nl
AD ASTRA

De Duitse cultklassieker Taxi zum Klo uit
1980 keert terug naar de Nederlandse bioscopen. Het portret van Berlijnse homomannen in het tijdperk voor de aids-epidemie blijkt onverminderd radicaal.

TE ZIEN VANAF 19 SEPTEMBER 

RAMBO: LAST BLOOD
Adrian Grunberg | Elf jaar na de vorige film in de
franchise, en 37 jaar nadat in 1982 het First
Blood vloeide, kruipt Sylvester Stallone voor de
vijfde keer in de huid van Vietnam-veteraan
John Rambo. Nadat die zich in eerdere films
eigenhandig een weg schoot door oorlogen in
Vietnam, Afghanistan en Myanmar, stort hij
zich ditmaal in het drugsgeweld in het grensgebied van Amerika en Mexico. De titel klinkt
nogal definitief, maar hoewel Stallone in eerste
instantie aangaf dat dit zijn laatste keer Rambo
zou worden, liet hij inmiddels weten best bereid
te zijn de rol toch nog vaker te spelen – mits
deze film een succes wordt.
TE ZIEN VANAF 19 SEPTEMBER 

JOOST BROEREN-HUITENGA

RAMBO: LAST BLOOD
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De film van Ripploh gaat wel wat verder
dan een paar blote billen. Er valt af te dingen
op het acteerwerk, de dialogen, de montage
en de cameravoering van de lowbudgetfilm.
Maar Taxi zum Klo is ook een radicale film,
die weigert seks van mannen met andere
mannen af te doen als bijzaak. In een ruzie
met zijn naar monogamie snakkende vriend
Bernd maakt Ripploh duidelijk dat zijn keuze
voor een gay levensstijl nadrukkelijk ook een
keuze is tegen het burgermansbestaan.
Ripploh’s personage is het allesbehalve
een naar maatschappelijke acceptatie hengelende knuffelhomo. Tamelijk egocentrisch laat hij zich leiden door zijn libido,
zelfs als dit uiteindelijk leidt tot het einde

van zijn relatie en het verlies van zijn baan
als schoolmeester. Dat al die onbeschaamde
en onbeschermde pleeseks zou worden ‘afgestraft’ met een dodelijk om zich heen
grijpende aids-epidemie, konden de filmmakers in 1980 niet weten. Het maakt hun
portret van de West-Berlijnse gayscene
achteraf alleen maar tragischer.
FRITZ DE JONG

TAXI ZUM KLO

WEST-DUITSLAND, 1980 | REGIE

FRANK RIPPLOH | MET FRANK RIPPLOH, BERND
BROADERUP, ORPHA TERMIN | 98 MINUTEN | DISTRI
BUTIE ARTI FILM | TE ZIEN VANAF 5 SEPTEMBER, OOK
VIA

picl.nl



CELLE QUE VOUS CROYEZ

Juliette Binoche als
24-jarige vijftiger
Niets is wat het lijkt in Celle que vous croyez, waarin regisseur Safy Nebbou psychologische thriller vermengt met internetromantiek en waarin Juliette Binoche voorkomt dat de vertelling ontspoort.
“Ik deed niet alsof ik 24 was. Ik wás 24.” Of
mevrouw de psychotherapeute dat in haar
oren wil knopen. Natuurlijk, patiënte Claire
Millaud weet heus wel dat ze de kluit bedonderd heeft door zich tegenover haar Facebook-vriendje veel jonger (en blonder) voor
te doen. Maar voor haar voelde het allemaal
echt. In elk geval echter dan haar bestaan als
een vijftigjarige literatuurdocente die na een
huwelijk van twintig jaar opzij is gezet. Ingeruild voor een vrouw die haar dochter had
kunnen zijn. En dat steekt. Net zoals het
steekt dat haar nieuwe minnaar na een
nachtje dampende seks vaststelt dat zij zijn
moeder had kunnen zijn, waarna hij de relatie afbreekt.
In een wat onbekookte poging tot wraak
zoekt Claire in Safy Nebbou’s Celle que vous
croyez op sociale media contact met Alex,
een kameraad van de kerel die haar zojuist
versmaad heeft. Daarbij meet ze zich de
identiteit aan van de 24-jarige blondine
Clara, die in de modewereld werkt en paaldansen als hobby heeft. Wat begint als een
misplaatste grap mondt uit in een intense
romance via internet en telefoon. Als Alex
aandringt op een ontmoeting in real life is
dat het begin van een tragisch einde. Of beter
gezegd: meerdere tragische eindes. Want in
de aan Claire’s psychotherapeutische sessies
opgehangen vertelling blijkt niets te zijn wat
het lijkt. Dat komt vooral door Claire zelf, die
er een handje van heeft cruciale informatie
achter te houden. Maar los van Claire tovert
ook het script enkele konijnen uit de hoge
hoed. Dat pakt minder goed uit – vooral in de
finale waarin het tapijt zeker twee keer te
vaak onder de voeten van de kijker wordt
weggetrokken.
In de handen van mindere filmmakers
zou deze mengeling van internetbedrog,
valse identiteiten, alternatieve feiten, lust
en wraak zomaar kunnen ontaarden in Basic Instinct-achtige thrillertoestanden.

Nebbou beteugelt de ongerijmdheden in de
plot door te vertrouwen op zijn sterkste
troef: de uitstekende acteurs. Nicole Garcia overtuigt als de psychotherapeute, die
meer begrijpt dan haar manipulatieve patiënte lijkt te denken. Met zijn open gezicht is François Civil geknipt voor de rol
van de verliefde puppy Alex. Maar de film
behoort toe aan Juliette Binoche. Gretig
zoomt cameraman Gilles Porte in op de tekenen van levenservaring in het gezicht
van de 55-jarige diva.
Ook al vliegt de vertelling soms uit de
bocht, met haar rijke palet aan expressies en
gebaren verankert Binoche haar personage,
en daarmee ook de film. Binoche gelooft
zichtbaar dat zij Claire van 50 kan zijn, die op
haar beurt weer gelooft dat ze Clara van 24
is. Daarmee neemt ze alle twijfel bij de kijker
weg.
FRITZ DE JONG

CELLE QUE VOUS CROYEZ

FRANKRIJK/BELGIË,

2019 | REGIE SAFY NEBBOU | MET JULIETTE BINOCHE,
FRANÇOIS CIVIL, NICOLE GARCIA | 101 MINUTEN | DIS
TRIB UTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 5 SEPTEMBER 

THE VIOLIN PLAYER

THE VIOLIN PLAYER

Machtige snaren
De regels van het overspeldrama worden
netjes gevolgd in The Violin Player. Maar
wanneer debuterend regisseur Paavo Westerberg zich durft te verliezen, wordt het
pas echt interessant: wat als de viool de
echte hoofdrol had gekregen?
De Fin Paavo Westerberg is in eigen land
bekend als (voormalig kind)acteur en heeft
zich ontpopt tot toneel- en scenarioschrijver. The Violin Player is zijn debuut als regisseur. Het is een film die even degelijk als
eigenaardig is, en vooral dat laatste maakt
nieuwsgierig. De eerste klap wordt al binnen vijf minuten uitgedeeld. Nadat succesvolle violiste Karin de straat oploopt na een
concert, wordt ze slachtoffer van een verkeersongeval. Haar instrument kan ze niet

meer professioneel bespelen. Ze wordt lerares op het conservatorium waar de getrouwde Karin daar de jongere Antti en zijn
viool in de klas krijgt.
Onnodig om verder uit te leggen dat er
iets tussen de twee zal opbloeien. Maar hoe
voorspelbaar dat ook klinkt, Westerberg
getuigt op momenten van een eigenzinnige
blik. Dat is het sterkst wanneer hij zich
durft te verliezen in close-ups. Met van
dichtbij gefilmde handen, instrumenten en
gezichten verbeeldt hij een eeuwige driehoeksverhouding waarin de viool altijd zal
meespelen, in elke relatie die zijn hoofdpersonen Karin en Antti zullen aangaan. De viool als machtig wezen die iedereen in de relatie zal overstemmen, zelfs de boventoon
zal voeren.
Het is moeilijk je niet af te vragen hoe het
was geweest als dit verhaal, meer nog dan
door de dialoog tussen de acteurs, was verteld door de muziek en het instrument. Een
idee dat Westererg zelf opwerpt; in een aantal scènes komt hij daar zo dichtbij in de
buurt dat je hoopt op een vioolvariant van
Whiplash (2014), Damien Chazelles drumsolo van een film over een student en zijn genadeloze muziekleraar. Had Westerberg zich
daar nog meer aan overgegeven, de muziek
nog meer laten spreken, dan had hij (als medeverantwoordelijke voor het scenario) bovendien onderschreven wat hij de conservatoriumleraren in The Violin Player nu tegen
hun leerlingen laat zeggen: “Durf je alsjeblieft te verliezen, daarin zit je eigen stem.”
ALEXANDER ZWART

THE VIOLIN PLAYER

FINLAND, 2018 | REGIE

PAAVO WESTERBERG | 124 MINUTEN | MET MATLEENE
KUUSNIEMI, OLAVI UUSIVIRTA, KIM BODNIA | DISTRI
BUTIE JUST FILM | TE ZIEN VANAF 29 AUGUSTUS 
CELLE QUE VOUS CROYEZ

Verder bevat het Filmjaarboek een lijst met filmprijzen,
bezoekcijfers en adressen van film- en dvd-distributeurs.
Het Filmjaarboek is een onmisbare bron van informatie
voor iedere filmliefhebber, en is zowel professioneel als
thuis te gebruiken.

Filmjaarboek

In dit Filmjaarboek staan ook zeven artikelen: over
de auteur van het Jaar Hirokazu Kore-eda, Netflix,
westerns, internet-memes, filmprogramma’s op tv, een
enquête onder filmmakers en het Jaaroverzicht met de
belangrijkste films en trends.

Filmjaarboek 2018/2019

In het Filmjaarboek 2018/2019 vindt u beschrijvingen
en uitgebreide credits van alle bioscoopfilms die in 2018
in Nederland zijn uitgebracht.

2018/2019
Alle bioscoop>lms van 2018
l Net?ix in de Bioscoop
l Filmprogramma’s op tv
l Westerns
l Memes als internethype
l Regisseur Kore-Eda Hirokazu

Nu verkrijgbaar in de betere boekhandel
of bij AUP.nl

AUP.nl

NU IN DE BIOSCOOP

9 789463 721035

cover_2018-2019.indd 1

Amsterdam
Univer sity
Press

8-4-2019 09:58:22

adv_fjb_filmkrant.indd 1

De complete filmagenda van
Nederland, direct toegankelijk
> mrmovie.nl

filmagenda

> filmkrant.nl
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ANNA

Sexy superspion
schiet nergens raak
Luc Besson haalt alle Koude Oorlog-clichés
uit de kast in zijn actiefilm over KGB-hitwoman Anna, die zich tegen haar zin in sexy
outfits van opdracht naar opdracht verplaatst.
Moskou, jaren tachtig. KGB-recruiter Alex
(Luke Evans met hilarisch accent) valt het appartement binnen van Anna (Sasha Luss), een
mooie prostituee die haar armoedige leven
vol dominante mannen en blauwe plekken
graag vaarwel zou zeggen. Dat komt goed uit:
de KGB is ter ore gekomen dat deze intelligente meid als kind uitblonk in schaken
(flashback in sepia) en dus een goede aanwinst zal zijn. Maar spionnenwerk doen voor
dat patriarchische clubje? Njet. Anna snijdt
nog liever haar polsen open. Letterlijk welteverstaan. Terwijl ze bijna doodbloedt op een
stoeltje, weet Alex haar tóch te overtuigen.
Iets met “het wantrouwen naar mannen verleggen naar vertrouwen in jezelf” én de belofte dat er na vijf jaar een carrièreswitch in
het verschiet ligt. Anna legt haar hand over
haar opengesneden pols. Ernstige gezichten.
Een hitwoman is geboren. Einde scène.
Dit schetst wel zo ongeveer het niveau van
Anna, waarmee Luc Besson terugkeert naar
z’n oude vertrouwde en commercieel succesvolle hoekje van huurmoordenaars en
vrouwelijke moordmachines; zie eerder
Nikita (1990) Léon (1994) en Lucy (2014). De
vijfjarenbelofte van Alex aan zijn nieuwste
femme fatale blijkt uiteraard een valse. De
KGB verlaat je immers alleen dood. En dus
verplaatst Anna zich tegen haar zin in sexy
outfits van opdracht naar opdracht, onder
streng toezicht van chef Olga (Helen Mirren
met dramatisch Russisch-Engels accent).
Maar een uitweg dient zich aan wanneer
CIA-agent Lenny Miller (Cillian Murphy)
haar tijdens een undercoverklus als model in
Parijs opmerkt. Hij dwingt haar om als dub-

ANNA

belspion voor de Amerikanen de allerhoogste KGB-baas om te leggen, maar dan wel
met vrijheid als beloning. Eind goed, al goed.
Met tussendoor nog wat chemieloze liefdesintriges en actietaferelen die doen denken
aan John Wick of Kill Bill maar niet het
wow-effect van die films hebben.
Om dit weinig verrassende scenario vol
Koude Oorlog-clichés nog enigszins spannend te maken, grijpt Besson veelvuldig naar
plotwendingen en tijdsprongen. Binnen het
eerste half uur spring je van ‘vijf jaar later’
naar ‘drie jaar eerder’ naar ‘drie jaar later’
naar ‘zes maanden eerder’. Deze overkill haalt
alle tempo uit het verhaal en werkt eerder op
de lachspieren dan dat het imponeert. Dat
geldt ook voor vele kazige oneliners (“Dat
etentje gaat nooit plaatsvinden, dus laten we
neuken…”), het nergens overtuigende acteerwerk van het emotieloze ex-model Sasha
Luss en de laffe gevechtschoreografie tijdens
een ‘spectaculaire’ ontsnappingspoging.
Tenzij het de bedoeling was om deze te laten
te lijken op een vertraagde repetitie die
plaatsvindt vóór de camera draait en het
goede geluid er nog niet onder staat.
Professionals Mirren, Murphy en Evans
doen het op die kluchtige accenten na zeker
aardig. Maar een zwak scenario dat draait om
een zwak acterende leading lady is zelfs door
deze acteurs niet te redden. Je vraagt je tijdens
het kijken van Anna vooral af wat Besson met
zijn film wil: een campy actieknaller afleveren
of een poging tot een serieuze karakterschets
van een getekende vrouw die zich staande
houdt in een mannenwereld? In beide gevallen: missie niet geslaagd.
NOA JOHANNES

ANNA

MILES DAVIS: BIRTH OF COOL

MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL

De hipste van allemaal
Was Miles Davis het toppunt van coolheid?
Wel als we de vele talking heads mogen geloven die in Miles Davis: Birth of the Cool de
legendarische jazztrompettist ophemelen.

FRANKRIJK, 2019 | REGIE LUC BESSON | MET

SASHA LUSS, LUKE EVANS, HELEN MIRREN, CILLIAN
MURPHY | 120 MINUTEN | DISTRIBUTIE INDEPENDENT
FILMS | TE ZIEN VANAF 12 SEPTEMBER 

Zomaar een anekdote uit Miles Davis: Birth of
the Cool. Saxofonist Wayne Shorter, dan nog
begin twintig, wordt in 1964 thuis gebeld. Aan
de andere kant van de lijn klint gitaargetokkel
en vervolgens een schorre stem: “The guitar is
a motherfucker, ain’t it?” Het blijkt Miles Davis die de jonge Shorter uitnodigt voor zijn
nieuwe kwintet. Pianist Herbie Hancock kreeg
die dag eenzelfde telefoontje. Lachend: “Hij
vroeg of ik naar zijn huis kon komen en hing
op. Ik wist niet eens waar hij woonde!”
Wie ontvankelijk is voor dit soort muziek
industrie-romantiek zal aan Stanley Nelsons
vlot gemonteerde Miles Davis-documentaire
een hoop plezier beleven. In hoog tempo construeert Nelson (als documentairemaker al
jaren een chroniqueur van de Afro-Amerikaanse geschiedenis) met archiefbeelden, foto’s en vele interviews het levensverhaal van
de legendarische jazztrompettist. We volgen
Davis gedurende de begindagen van de bebop
op 52nd Street waar hij het vak leerde, tijdens
de opnames van het album Kind of Blue waarmee hij een superster werd en zien de muzikale flirts die hij had met funk en elektronische muziek vlak voor hij overleed in 1991.
Ondanks de vele anekdotes en het archiefmateriaal blijft de persoon Davis een

enigma. Uit de film rijst het beeld van zowel
een kluizenaarstype die de bossen in trekt
om geluiden na te spelen, als Mr. Cool die
piekfijn gekleed in de weer is met een nieuwe
sportbolide. Nelson thematiseert die gespletenheid niet, al laat hij doorschemeren
dat hoe meer er wordt uitgelegd, hoe groter
het raadsel zal blijken. In zijn avontuurlijke
biopic Miles Ahead (2015) kwam acteur en
filmmaker Don Cheadle tot dezelfde conclusie. Zijn oplossing: het leven van Davis tonen
als een mysterieuze film noir. Zulke avontuurlijkheid heeft het rechttoe-rechtaan
Birth of the Cool echter niet.
Een terugkerend thema is dat Davis zich
telkens met de hipste jonge muzikanten wist
te omringen. Hoe lukte het hem toch om telkens waar aan de frontlinie van vernieuwing
te staan, zonder zijn muzikale integriteit op
het spel te zetten? “Hij bleef gewoon altijd
dat jongetje dat naar New York trok om
hippe muziek te spelen”, verklaart bassist
Marcus Miller die vernieuwingsdrang. Kan
zijn, maar misschien was hij toch gewoon de
hipste van allemaal. De documentaire pleit
daar in ieder geval met volle overtuiging
voor.
GUUS SCHULTING

MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL
VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE STANLEY NELSON |
115 MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN
VANAF 12 SEPTEMBER 
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van oktober moeten
vóór vrijdag 13 september (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 websites
van de betreffende theaters. De volgende Filmkrant verschijnt
op donderdag 26 september en loopt t/m woensdag 23 oktober.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

nl/hetnieuwefilmhuis

In Fabric do 5.9 | Jinpa do 29.8
| Manta Ray do 12.9 | Monos do
5.9 | A Rainy Day in New York
do 29.8

Au bout des doigts vr 6.9, za
7.9, di 10.9, wo 11.9 | Diego Maradona vr 13.9, za 14.9, di 17.9,
wo 18.9 | A Rainy Day in New
York vr 20.9, za 21.9, di 24.9, wo
25.9 | Reprise Rocketman di
3.9, wo 4.9

ALMELO

ALMERE HAVEN

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

Markt 43 | 036-521 5929 |
corrosia.nl

Pettemerstraat 3 | 072-520
2022 | filmhuisalkmaar.nl

4 Filmhuis Almelo

4 Corrosia

Apollo 11 wo 11.9 | If Beale Street
Could Talk vr 20.9 | Les invisibles vr 6.9 | Red Joan vr 13.9 |
They Shall Not Grow Old wo 25.9

Capharnaüm vr 20.9 | Girl vr 6.9
| Das schweigende Klassenzimmer vr 30.8 | Visages Villages vr 13.9 | Mijn dinsdagavond
vis à vis: Metropolis di 17.9

ALMERE

ALPHEN A/D RIJN

nieuwe bibliotheek

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

4 Het nieuwe filmhuis/De

Stadhuisplein 101 | 036-548
6000 | denieuwebibliotheek.

4 Filmhuis Parkvilla

Green Book vr 30.8, ma 2.9, wo
4.9 | Shadow do 29.8, za 31.8, di
3.9 | Wild Rose di 3.9

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

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

Buñuel in the Labyrinth of the
Turtles | The Day After | Once
Upon a Time in Hollywood | Only
You | La promesse de l’aube |
Rafiki | Rocketman | So Long,
My Son | Yesterday | Premières A Rainy Day in New York do
29.8 | Tigers Are Not Afraid do
29.8 | Celle que vous croyez do
5.9 | Monos do 5.9 | In Fabric
do 5.9 | Rojo do 12.9 | Downton Abbey do 12.9 | Manta Ray
do 12.9 | Documentaires Apollo 11 | Ask Dr. Ruth | The Biggest
Little Farm | Cat Stories | Diego Maradona | Three Identical Strangers | Veearts Maaike
| Miles Davis: Birth of the Cool
vanaf do 12.9 | Eastern Neighbors Film Festival Oost-Europese films, muziek en hapjes.
Scream for Me Sarajevo | Stitches | Gay Film Rafiki | Retablo
| Taxi zum Klo vanaf ma 9.9 |
Previously Unreleased Con el
viento | Tarde para morir joven
| What You Gonna Do When The
World’s on Fire? | Een zomer
met Isabelle Huppert in september La cérémonie | La dentellière | Elle | Valley of Love |
Les valseuses |

Vreemd, vreemder, vreemdst
Filmfestivals die het buitenissige en bizarre vieren zijn
er niet veel. Een uitzondering
is het BUT Film Festival
(B-Movies, Underground &
Trash), dat de extreme uithoeken van de menselijke
geest niet mijdt. De veertiende editie voert de kijker mee
‘naar aardse en buitenaardse
werelden waar creativiteit de
meest bizarre aliens heeft gebaard’.
Geen festival zonder deftige motivatie. Bij het But Film
Festival, dat van 28 augustus
t/m 1 september in de Nieuwe
Veste, Chassé Cinema en
Stadsgalerij Breda wordt gehouden, is dat niet anders. De
organisatoren betonen zich in
hun toelichting op de veertiende editie in een cultuurfilosofische bui. ‘Is het niet
vreemd dat wij ons allemaal
zo ontzettend vreemd voelen?’, vragen zij zich af. Vervolgens stellen zij dat dat niet
vreemd is, omdat ons allerlei
religieuze onzin is aangepraat, zoals: ‘Een baardig opperwezen zou uit een stuk
vlees van een manspersoon
de vrouw hebben geschapen,
en toen kwamen er overal

kinderen.’ Blijkbaar zit het
bijbelverhaal over Adam en
Eva nog stevig verankerd in
de hoofden van de organisatoren, want zij vinden het
‘onvoorstelbaar dat wij ons
dagelijks op de been weten te
houden met dit soort onzin in
ons achterhoofd’. Doen we
dat? Speak for yourself!
Van wonderlijke bijbelverhalen is het maar een kleine
sprong naar het programma
van het But Film Festival, dat
onder andere voert naar gebieden ‘waar UFO’s vrolijk
dartelen door maanlandschappen.’ Wat weer leidt tot
de gedachte dat ‘het hoogst

onzeker is, waarom en waartoe je er bent’ op deze aardbol. Het programma telt ruim
veertig films, waarvan zes in
het themaprogramma Alienated, dat draait om vervreemding. Zoals de vrouw in
I’m a Cyborg, but That’s OK
(Park Chan-wook, 2006) die
denkt dat ze een cyborg is.
Ook te zien: de klassieker The
Man Who Fell to Earth (Nicolas Roeg, 1976), waarin David
Bowie van een verre planeet
op aarde belandt. Naast films
heeft het festival een randprogramma van performances, muziek en kunstexposities.
BUTFF.NL

THE MAN WHO FELL TO EARTH

AMSTERDAM

16.9 | Masterclass Pieter Jan
Brugge zo 1.9 | Restored & Unseen The Color of Pomegranates
ma 23.9 | Pixote ma 9.9 | Tales
of the Future Escape from New
York di 3.9 | Forbidden Planet
do 29.8 | De lift wo 11.9 | Under
the Skin wo 25.9
4 FC Hyena

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
Cine Interzone di 3.9, di 10.9, di
24.9 | Il conformista do 26.9 |
Docu Double Feature The Harvest+ A Summer Love za 7.9
(Q&A) | Distant Constellation vr 13.9 (Q&A), zo 22.9 | Provocative Cinema x Italy Horror za 28.9 | Pung Jung Gak,
Joowon Song 1 do 12.9 | Pung
Jung Gak, Joowon Song 2 zo
15.9 | Sleeping Lions An Evening with Anneke Kampman wo
18.9 | A Summer Love do 19.9 |
Two Films by Sandra Lahire di
17.9 (Q&A) | Two Radical Nights
with Pierre Méréjkowsky vr
20.9, za 21.9
4 Cinecenter

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

Premières Celle que vous croyez do 5.9 | Dolor y gloria do
19.9 | Downton Abbey do 12.9 | A
Rainy Day in New York do 29.8 |
The Violin Player do 29.8 | Cine
expat Dolor y gloria zo 22.9 |
Monos zo 8.9 | Special 8 femmes do 29.8, vr 30.8, zo 1.9,
ma 2.9 | Voorpremière Downton Abbey wo 11.9 | Dolor y gloria vr 30.8, vr 6.9, zo 8.9, za
14.9, zo 15.9
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-589 1400
| eyefilm.nl

Andrej Tarkovski Andrej Roebljov di 17.9, do 19.9, vr 20.9 | De
jeugd van Ivan za 14.9, za 21.9,
ma 23.9 | Nostalghia di 24.9
| Het offer wo 18.9, za 21.9, di
24.9, wo 25.9 | The Return wo
25.9 | Solaris zo 15.9, do 19.9 |
De spiegel ma 16.9, wo 18.9, za
21.9, zo 22.9, ma 23.9 | Stalker ma 16.9, vr 20.9, zo 22.9 |
De moordenaars + De stoomwals en de viool vr 20.9 | Eye on
Art Selected Artist’s Moving
Image di 10.9 | Film en muziek
| 24 Hour Party People vr 21.9 |
Earth (Zemlya) za 22.9 | Miami
Vice za 31.8 | Eye in het Muziekgebouw Der Golem: wie er in die
Welt kam wo 25.9 | Heat & Vice:
The Films of Michael Mann Ali
za 14.9, wo 18.9 | Blackhat do
5.9, wo 18.9 | Collateral do 29.8,
za 31.8, wo 11.9 | Cop vs. Killer do 5.9, vr 13.9 | Heat ma 2.9,
za 7.9, do 12.9 | The Insider ma
9.9, zo 15.9 | The Jericho Mile do
29.8, wo 4.9 | The Keep di 10.9,
wo 18.9 | The Last of the Mohicans zo 8.9, di 17.9 | Manhunter vr 30.8, vr 6.9, vr 13.9 | Miami Vice zo 1.9, vr 6.9, do 12.9, za
14.9 | My Darling Clementine di
3.9, za 7.9 | Public Enemies wo
4.9, ma 16.9 | Thief wo 4.9, ma
9.9 | The Wild Bunch do 5.9, ma

Aambeeldstraat 24 | 020-363
8502 | fchyena.nl

Disney Animation Classics Assepoester zo 1.9 | Alice in Wonderland zo 15.9 | A Female Direction Ginger & Rosa do 12.9
| Food + Film: Cees Holtkamp
Kings of Pastry ma 16.9 | Hyena Invites: Sam de Jong Kikujiro do 5.9
4 Het Ketelhuis

So Long, My Son is
diep geworteld in
de Chinese so
ciaalhistorische
realiteit. Dit zijn
mensen die op
groeiden tijdens
de Culturele Re
volutie, en die hun
kinderen kregen
toen de eenkind
politiek eind jaren
zeventig net was
ingevoerd. Dit zijn
ook de mensen die
communistisch
China zagen ver
anderen in een
vorm van staats
kapitalisme.
Dana Linssen in de Filmkrant

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

Best Dutch Shorts do 19.9 | Celle que vous croyez do 5.9 | Mijn
bijzonder rare week met Tess zo
8.9 | Deutsches Kino 25 km/h
di 14.9 | Gay Film Special Taxi
zum Klo za 7.9, ma 16.9 | Hoe
lees ik een film? The Swallows
of Kabul wo 25.9 | Openlucht
Faust (live muziek van Nieuw
Kollektief) za 21.9 | Gräns vr
30.8 | On Body and Soul vr 6.9 |
The Favourite vr 13.9 | Manifesto Film Festival Constructed
Identities Panel za 7.9 | Hearing
the Image, Seeing the Sound za
7.9 | Princess of the Row za 7.9 |
Het Schimmenrijk ma 2.9 | Surf
Film Nacht The Tony Alva Story wo 4.9
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623
1709 | kriterion.nl

A Beautiful Mind za 7.9 | Metropolis vr 6.9 | Premières Dolor y gloria do 19.9 | In Fabric do
5.9 | Jinpa do 29.8 | Miles Davis:
Birth of Cool do 12.9 | Monos
do 5.9 | Tigers Are Not Afraid
do 29.8
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020616 9994 | info@lab111.nl |
lab111.nl
Andrej Tarkovski Andrej Roebljov zo 22.9 | De jeugd van Ivan
za 21.9 | De spiegel vr 20.9 | Het
offer ma 23.9 | Solaris di 24.9
| Stalker do 19.9 | Classics The
Matrix do 29.8 t/m wo 4.9
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020638 6016 | themovies.nl

Verwacht Ad Astra do 19.9 | Dolor y gloria do 19.9 | Downton
Abbey do 12.9 | A Rainy Day in
New York do 29.8 | Arts in Cinema The Prado Museum za 31.8,
zo 1.9, di 3.9, wo 4.9
4 Oxville Cinema

Meer en Vaart 300 | oxville.nl
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676
8700 | rialtofilm.nl

Manifesto Film Festival Vier
Koerdische shorts van Mazin
Sherbayani vr 6.9 | Les filles du
soleil vr 6.9
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Latin American FilmFest Delft
Als we in Nederland films uit
Latijns-Amerika zien, zijn
dat meestal films uit grote
filmlanden als Argentinië,
Mexico en Brazilië. Latin
American FilmFest Delft biedt
de gelegenheid om (ook) films
te zien uit minder bekende
filmlanden. Een documentaire over de geschiedenis van
Costa Rica en een over het El
Salvador van nu, twee geheel
verschillende animatiefilms
uit Colombia en Uruguay, een
historisch drama uit Cuba,
een melancholiek portret van
dertigers uit Chili, een stille
schreeuw uit Guatemala en
een moedig debuut uit Peru

vormen samen met een
speelse Argentijnse film en
een liefdevolle tragikomedie
uit Mexico een programma
dat net zo divers is als de landen zelf. Bij iedere vertoning

4 Studio/K

Crouching Tiger, Hidden Dragon di 17.9 | Millennium Mambo
di 10.9 | The Wayward Cloud di
24.9 | Yi Yi di 3.9 | Wijnklassieker Chocolat wo 18.9 | Zomergasten Ivo van Hove zo 1.9
4 Zuid-Afrikahuis

Timorplein 62 | 020-692 0422
| studio-k.nu

The Matrix do 29.8 t/m wo 4.9
| Premières Ad Astra do 19.9
| Celle que vous croyez do 5.9
| Downton Abbey do 12.9 | It
Chapter Two do 5.9 | Tarantino
Presents In /K Kiss Me Deadly
28.8 | Enter the Dragon 31.8
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223
2416 | uitkijk.nl

!@#$%deformule!%$#@!
Beeld & Taal van de Rietveld zet
de Uitkijk een dag op z’n kop. do
29.8 | Six Moral Tales L’amour
l’après-midi ma 9.9 | Le genou de Claire ma 2.9 | Specials

is een feestelijk drankje en
hapje. Op Retablo (2017) na
zijn alle films speciaal voor
het festival geïmporteerd.
FILMHUIS-LUMEN.NL

wo 11.9 | La ragazza nella nebbia do 19.9 t/m wo 25.9 | A Rainy Day in New York wo 29.8
t/m vr 13.9 | El reino do 12.9 t/m
zo 22.9 | Rocketman zo 8.9, zo
15.9, zo 22.9 | Temblores do 5.9
t/m wo 25.9 | Tigers Are Not
Afraid wo 29.8 t/m di 10.9 | The
Violin Player do 29.8 t/m wo
18.9 | Wilkolak do 19.9 t/m wo
25.9 | Working Woman do 29.8
t/m wo 4.9 | Yesterday do 29.8
t/m wo 25.9 | Buitenfilm Girl vr
30.8 | Specials Dolor y gloria
(i.s.m. OKW) wo 25.9 | Manta
Ray ma 23.9 (nagesprek) | Monos ma 9.9 (nagesprek)

ARNHEM

4 Focus Filmtheater
RETABLO

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

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055‑521
6346 | gigant.nl

Ask Dr. Ruth zo 22.9, wo 25.9
| The Biggest Little Farm Elke
maandag in september | Blin-

Metro Movies Festival
Velen hebben de mond vol
over inclusiviteit en uitsluiting, maar in het Metro Movies Festival staan deze zaken
centraal. Het festival, dat van
20 t/m 22 september naast de
ingang van metrostation
Gaasperplas in Amsterdam
wordt gehouden, staat in het
teken van ‘connections’.
Hollywood wil graag dat
we het vergeten, maar elke
film heeft een politieke lading, want draagt een wereldbeeld en mensvisie uit.
Het Metro Movies Festival is
zich daarvan bewust en toont
films die iets zeggen over
groepsidentiteiten en samenleven in steden. Zoals Mid90s
(Jonah Hill, 2019), dat de skatecultuur van de jaren negentig in Los Angeles tot leven
wekt. Een stuk grimmiger is
The Hate U Give (George Tillman Jr., 2018), de aangrijpende verfilming van Angie Thomas’ bestseller over etnisch
profileren en het neerschieten
van een ongewapende zwarte
jongen door een politieagent.
In Kicks (Justin Tipping,
2016) begint een jongen een
gevaarlijke zoektocht naar

ADVERTORIAL

zijn gestolen Air Jordans.
Het Metro Movies Festival
vertoont niet alleen films,
maar vindt het ook belangrijk
om over de thematiek te praten. Zo is er op de openingsavond een debat over de veranderingen in Amsterdam-Zuidoost, na vertoning
van de Tegenlicht-documentaire Mijn stad is mijn hart
(Halil Özpamuk, 2018). Ook
te zien is de Deense survivalfilm Cutterhead (Rasmus
Kloster Bro, 2018), waarin
drie mensen vastzitten in een
ondergrondse tunnel. Hope-

ded by the Light do 29.8 t/m wo
11.9 | Camino 29.8 | Celle que
vous croyez do 5.9 t/m wo 18.9 |
The Day After do 29.8 t/m di 3.9
| Diego Maradona zo 1.9, zo 8.9 |
Dirty God ma 16.9 | Dolor y gloria do 19.9 t/m wo 25.9 | Downton Abbey do 12.9 t/m wo 25.9
| Engel (Un ange) zo 1.9, di 3.9,
wo 4.9 | I, Daniel Blake ma 9.9 |
Jinpa vr 6.9 t/m zo 15.9 | Kapsalon Romy za 21.9 | Last Male
on Earth vr 20.9 t/m wo 25.9 |
Manta Ray do 19.9 t/m wo 25.9
| Miles Davis: Birth of the Cool
zo 15.9, di 17.9 | Monos do 5.9
t/m wo 18.9 | Once upon a Time
in Hollywood wo 29.8 t/m do
25.9 | Prado Museum zo 1.9 t/m

lijk geen profetische film voor
de volgend jaar te openen
Gaasperdammertunnel in
Amsterdam-Zuidoost.
Op de laatste festivaldag is
werk te zien van een nieuwe
lichting Nederlandse filmmakers. Onder meer de Amsterdamse komedie De libi
van Shady El-Hamus staat op
het programma, net als een
verzameling korte films van
nieuw internationaal talent.
Verder is er op het festival een
modetentoonstelling en is er
een graffitikunstenaar aan
het werk. En natuurlijk geen
festival zonder eten: er zijn
foodtrucks.
METROMOVIES.NL

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

Celle que vous croyez do 5.9 |
Downton Abbey do 12.9 | Gundermann do 12.9 (met inleiding) | In Fabric do 5.9 | Jinpa do
29.8 | Manta Ray do 12.9 | Miles
Davis: Birth of the Cool do 12.9
| Monos do 5.9 | La ragazza nella nebbia do 5.9 | A Rainy Day in
New York do 29.8 | Rojo do 12.9
| Tigers Are Not Afraid do 29.8
| Arts in Cinema Prado Museum di 3.9, zo 15.9 | Bridge to
the Future Das schweigende Klassenzimmer do 5.9 (met
zaalgesprek) | Fietsfilmfestival Shorts vr 20.9 | Focus op
het dak CatVideoFest do 29.8,
za 31.8 | Keuzefilm The Favourite | Capharnaum | Free Solo |
Den skyldige vr 30.8 | Isabelle Huppert La cérémonie vr 6.9,
zo 8.9, di 10, wo 11.9 | La dentellière vr 30.8, zo 1.9, di 3.9, wo
4.9 | La pianiste vr 13.9, zo 15.9,
di 17.9, wo 18.9 | Publiek kiest
The Favourite | Capharnaum |
Free Solo | Den skyldige do 5.9
| Us of Midsommar vr 6.9 | Hotel Mumbai of Front Runner za
7.9 | Us of Midsommar do 12.9 |
Hotel Mumbai of Front Runner
vr 13.9 | Beach Bum of De Libi za
14.9 | Slag om Arnhem Douglas
J. Charlton - Tien dagen in september 1944 di 17.9 | Herwinnen
door werken zo 15.9 (met inleiding en live muziek) | Theirs Is
the Glory do 19.9, za 21.9

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-012 8560
| asserfilmliga.nl
Carmen y Lola ma 9.9, di 10.9,
za 14.9 | Le jeune Ahmed ma
16.9, di 17.9, za 21.9 | The Little Comrade ma 23.9, di 24.9 |
Long Day’s Journey Into Night
do 26.8, vr 27.8, za 31.8 | Queen
of Hearts ma 2.9, di 3.9, za 7.9

BERGEN

4 Fth CineBergen/Zwarte

Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |
cinebergen.nl
KICKS

Blinded by the Light za 14.9, ma

In Temblores moet
een homoseksue
le man in Guate
mala conversie
therapie onder
gaan. Anders ver
liest hij zijn huis,
baan, vrouw en
kinderen. In zijn
tweede speelfilm
laat Jayro Busta
mante zo stap
voor stap zien hoe
de Guatemalteek
se samenleving
homoseksualiteit
als ziekte wil be
strijden.
Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

16.9, di 17.9, vr 20.9, zo 22.9,
wo 25.9 | Celle que vous croyez vr 13.9, zo 15.9, wo 18.9 | The
Dead Don’t Die zo 1.9, di 3.9 |
Diego Maradona zo 8.9, wo 11.9
| Engel (Un Ange) za 31.8 | De
jeugd van Ivan wo 25.9 | The
Lion King do 12.9, zo 15.9, di
17.9, za 21.9, di 24.9 | Midsommar ma 2.9, di 3.9, do 5.9, za
7.9, zo 22.9 | Miles Davis: Birth
of Cool (i.h.k.v. Jazz & Sail) za
7.9 | Only You vr 13.9, zo 15.9, wo
18.9 | Poms do 29.8 | The Professor and the Madman vr 30.8
| La quietud do 5.9, di 10.9 | La
ragazza nella nebbia do 19.9,
za 21.9, di 24.9 | A Rainy Day
In New York do 29.8, vr 30.8,
za 31.8, zo 22.9 | Richard Says
Goodbye zo 1.9, wo 4.9, vr 6.9,
di 10.9 | Rocketman zo 8.9 | So
Long, My Son zo 1.9, wo 4.9, vr
6.9, wo 11.9 | Tarde para morir joven do 12.9, za 14.9 | Tigers
Are Not Afraid do 19.9, vr 20.9,
ma 23.9 | Yesterday zo 8.9

BOLSWARD
4 Filmhuis

Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.nl

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 076530 3131 | chasse.nl

But Film Festival An Accidental
Zombie do 29.8 | Ach jodel mir
noch einen vr 30.8 | Await Further Instructions za 31.8 | High
Life za 31.8 | Involution vr 30.8
| Kamera o tomeru na! za 31.8 |
Liquid Sky zo 1.9 | The Man Who
Fell To Earth zo 1.9 | Midsommar za 31.8 | Prospect do 29.8
| Soy tóxico vr 30.8 | Trauma
vr 30.8 | The Uwe Boll Story do
29.8 | Belcrum Bios Buitenfilm Le grand bain vr 30.8 | Woman at War za 31.8 | Gay Film
Taxi zum Klo di 24.9 | Woensdagdocu Botero wo 18.9 | Ik ben
er even niet wo 11.9 | The Last
Male on Earth wo 25.9 | Miles
Davis: Birth of the Cool wo 4.9

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl

Au bout des doigts do 29.8, vr
30.8, zo 1.9, ma 2.9, za 7.9 t/m
ma 9.9 | Celle que vous croyez
do 5.9, vr 6.9, zo 8.9, ma 9.9,
wo 11.9 t/m zo 15.9, di 17.9 | The
Dead Don’t Die vr 30.8, zo 1.9
| Dolor y gloria do 19.9 t/m ma
23.9, wo 25.9 | Downton Abbey wo 11.9 t/m wo 25.9 | In Fabric vr 6.9 t/m zo 8.9, wo 11.9,
vr 13.9, za 14.9 | Jinpa do 29.8
t/m zo 1.9, vr 6.9, za 7.9 | The
Last Male on Earth do 19.9, vr
20.9, zo 22.9, ma 23.9 | Long
Day’s Journey into Night do 5.9,
vr 6.9, zo 8.9, vr 13.9, ma 16.9,
wo 18.9 | Manta Ray vr 13.9, za
14.9, di 17.9, do 19.9 t/m zo 22.9
| Miles Davis: Birth of the Cool
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do 12.9 t/m zo 15.9, di 17.9, vr
20.9, za 21.9, ma 23.9, wo 25.9 |
Monos do 5.9 t/m za 7.9, di 10.9,
do 12.9, vr 13.9, zo 15.9 | Once
Upon A Time In Hollywood vr
30.8 t/m zo 1.9, za 7.9 t/m ma
9.9, do 12.9, wo 18.9, vr 20.9, zo
22.9 | Only You vr 30.8, za 31.8
| A Rainy Day In New York do
29.8 t/m do 5.9, za 7.9, zo 8.9,
di 10.9, vr 13.9, zo 15.9, do 19.9
t/m za 21.9, di 24.9, wo 25.9 | So
Long, My Son za 31.8, ma 2.9,
wo 4.9, do 5.9, za 7.9, za 14.9, zo
15.9, do 19.9 | Tarde para morir

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke maand
intro’s bij speciaal geselecteerde films en daarnaast
inleidingen, lezingen, Q&A’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod
en filmprogramma’s (op alfabetische volgorde naam
stad).
4 Gigant | Apeldoorn
 The Day After | 3 septem-

ber, 20.30 uur | Omar Larabi

4 Filmliga in De Nieuwe Kolk

Assen

 Dolor y gloria | 6 septem-

ber, 19.30 uur | Gerlinda Heywegen
4 Filmschuur | Haarlem
 Monos | 7 september, 16.30
uur | Hugo Emmerzael
 Dolor y gloria | 21 september, 16.30 uur | Omar Larabi
4 Filmhuis Rijswijk
 The Wife | 28 september,
13.00 uur | Gerlinda Heywegen
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

joven do 12.9, za 14.9, ma 16.9,
di 17.9, vr 20.9, za 21.9 | Temblores do 29.8, za 31.8, do 5.9,
di 10.9 | Tigers Are Not Afraid vr
30.8, di 3.9 t/m vr 6.9, zo 8.9,
wo 11.9 | The Violin Player do
29.8, za 31.8, zo 1.9, wo 4.9, vr
6.9, za 7.9, ma 9.9, wo 11.9, za
14.9, wo 18.9 | Wilkolak do 29.8,
vr 30.8, zo 1.9, wo 4.9 | Working
Woman do 29.8, vr 30.8, di 3.9
| Arts in Cinema Prado Museum vr 13.9, zo 15.9, ma 16.9, do
19.9 t/m zo 22.9, di 24.9 | Nederlandse Filmnacht Instinct
vr 27.9 | Openluchtfilm Woman
at War vr 6.9 | Sneak Preview di
3.9, di 10.9, di 17.9, di 24.9

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-458 6300 |
isalatheater.nl
God Only Knows zo 15.9 | Rocketman di 24.9 | The White
Crow za 14.9

DELFT

4 Filmhuis Lumen

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

Best Dutch Shorts di 17.9 | Premières Ask Dr. Ruth do 29.8 |
Engel (Un ange) do 5.9 | Jinpa do 29.8 | A Rainy Day In New
York do 29.8 | Working Woman do 12.9 | Deutsches Kino
25 Km/H do 12.9 | Documentaire What You Gonna Do When
the World’s on Fire? do 5.9 |
Isabelle Huppert La cérémonie
ma 16.9 | La dentellière ma 9.9
| La pianiste ma 23.9 | Les valseuses ma 2.9 | Latin American Filmfest Cuba Libre vr 20.9
| The First Lady of the Revolution do 19.9 | Cuatro puntos cardinales za 21.9 | Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe za 21.9
| Septiembre un llanto en silencio zo 22.9 | Tigers Are Not
Afraid di 23.9, wo 24.9 | Sneak
Preview Elke zondag

DEN BOSCH

4 Verkadefabriek

Boschdijkstraat 45 | 073-681
8160 | verkadefabriek.nl

Miles Davis: Birth of the Cool
(i.c.m. Teus Nobel Quintet) za
14.9 | Perfect Cadeau zo 1.9 |
Arts in Cinema Renoir zo 8.9, di
17.9, di 24.9 | Buitenbios Bohemian Rhapsody (Sing-Along) za
31.8 | Dolor y gloria vr 30.8 | The
Matrix do 29.8 | Bossche Filmers do 26.9 | Nieuwe Filmers
Festival za 7.9

DEN HAAG

4 Filmhuis Den Haag

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

Arts in Cinema Prado Museum wo 4.9, za 14.9, wo 25.9 |
Buitenbios Lola rennt za 7.9 |
Cine China The Enigma of Arrival za 31.8 | Cult Classic Friday the 13th vr 13.9 | Film & Debat The Swallows of Kabul do
12.9 | Filmfocus Wilkolak di 3.9
| Hoe lees ik een film Dolor y
gloria wo 18.9 | Klassieker The
Girl with the Red Scarf do 12.9 |
Surf Film Nacht The Tony Alva
Story do 12.9 | UIT Festival Dolfje Weerwolfje zo 8.9 | Lotte van
Uitvindersdorp zo 8.9

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

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

Midsommar 5.9 t/m 9.9
The Professor and the Madman
do 12.9 t/m ma 16.9 | A Rainy
Day In New York do 26.9 t/m ma
30.9 | So Long, My Son do 19.9
t/m ma 23.9 | Tel Aviv on Fire do
29.8 t/m ma 2.9 | Docu Veearts
Maaike di 3.9, wo 4.9 | Special
Woodstock zo 8.9

Filmclub Première met inleiding vr 6.9, za 7.9, di 10.9 | Première zonder inleiding vr 6.9,
ma 9.9, ma 9.9, di 10.9

25.9 | Buitenfilm Mamma Mia!
vr 30.8 | Open Monumentendag Rita & Krokodil 2 za 14.9
gratis film voor de allerjongste
bioscoopbezoekers |

DORDRECHT

DIEMEN

DOETINCHEM

Ouddiemerlaan 104 | 020600 1897 | theaterdeomval.nl

Hofstraat 2 | 0314-340 943 |
gruitpoort.nl

Celle que vous croyez do 5.9 |
Dolor y Gloria do 19.9 | Downton Abbey do 12.9 | Andrej Tarkovski Andrej Roebljov do 19.9 |
Arts in Cinema The Prado Museum vr 30.8 | Cinefiliaal Celle
que vous croyez wo 4.9 | Mega
MovieQuiz za 14.9

822 | filmhuisdekeizer.nl

4 Filmtheater De Omval

The Biggest Little Farm do 19.9,
di 24.9

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg

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

Bohemian Rhapsody zo 8.9
| Edie vr 13.9, wo 18.9 | Gerhard Richter: Painting zo 22.9
| Green Book vr 6.9, wo 11.9 |
Werk ohne Autor vr 20.9, wo

4 Filmhuis/Gruitpoort

Claire’s Camera do 5.9 t/m zo
8.9, di 10.9 | Diego Maradona
za 31.8, ma 2.9 t/m wo 4.9, vr
6.9, za 7.9 | Le jeune Ahmed za
7.9, di 10.9, wo 11.9 | The Little
Comrade do 29.8 t/m zo 1.9, di
3.9, do 5.9, ma 9.9, di 10.9 | So
Long, My Son zo 8.9, di 10.9, wo
11.9, zo 15.9 | Tel Aviv on Fire zo
1.9 | Yesterday vr 30.8, za 31.8,
ma 2.9, di 3.9 | Arts in Cinema
Prado Museum do 29.8, di 3.9,
wo 4.9

Films en strand
Films zien en als het weer een
beetje meezit ook nog tijd
voor een strandwandeling.
Dat is de aantrekkingskracht
van het nazomerfilmfestival
Film by the Sea in Vlissingen.
De eenentwintigste editie,
die van 13 t/m 22 september
wordt gehouden, is de eerste
onder directeur Jan Doense,
maar heeft alle vertrouwde
elementen.
Doense kennen we als de
aanstekelijk over horrorfilms
pratende Mister Horror, maar
nu ook als directeur van het
brede publieksfilmfestival
Film by the Sea. Het hart van
het festival is nog steeds de
competitie van literatuurverfilmingen, waarvan de nieuwe directeur de grenzen een
beetje heeft opgerekt. Voor
het eerst zitten in de competitie ook toneelverfilmingen
(Beats van Brian Welsh en
Mouthpiece van Patricia Rozema), een jeugdfilm (Kapsalon Romy van Mischa Kamp)
en een animatiefilm (The
Swallows of Kabul van Zabou
Breitman en Eléa Gobbé-Mévellec). De vier andere literatuurverfilmingen zijn La ragazza nella nebbia (Donato
Carrisi), Piranhas (Claudio
Giovannesi), Ghost Town Anthology (Denis Côté) en The
Invisible Life of Eurídice
Gusmão (Karim Aïnouz).

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

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

Laweiplein 1 | Reserveren via
de site of 0512 335 050 | lawei.
nl/film
Buitenfilm Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain vr 6.9

EINDHOVEN
4 Natlab

Het festival opent met La
belle époque, een inventieve
romantische komedie van
Nicolas Bedos over een zestiger in een routineus huwelijk,
die één moment uit zijn verleden mag herbeleven. Hij
kiest voor de eerste verliefde
ontmoeting veertig jaar geleden met zijn vrouw. De film,
die critici doet denken aan
het werk van Charlie Kaufman (Being John Malkovich;
Synecdoche, New York) heeft
met Daniel Auteuil, Fanny
Ardant en Guillaume Canet
geweldige acteurs. Vanaf januari volgend jaar in heel Nederland te zien, maar nu dus
al op Film by the Sea.
Geen kans voor routine in
de relaties van Claude Lelouch, die een oeuvreprijs op
Film by the Sea krijgt, want
de 81-jarige regisseur trouwde vijf keer. Lelouch brak in
1966 door met Une homme et
une femme en had 1981 een
megasucces met Les uns et les
autres. Ruim vijftig jaar na Un
homme et une femme heeft hij
met dezelfde hoofdrolspelers
van toen, Anouk Aimée en
Jean-Louis Trintignant, de
vervolgfilm Les plus belles
années d’une vie gemaakt.
Natuurlijk is de nostalgietrip
op het festival te zien.
FILMBYTHESEA.NL

Kastanjelaan 500 | 040‑294
6848 | natlab.nl

Gay Film Taxi zum Klo zo 1.9
| Nederlandse filmnacht Instinct vr 27.9 | International Cinemas Dutch Cinema do 5.9 |
Italian Cinema do 19.9 | Sneak
Preview elke maandagavond
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

Apollo 11 ma 23.9 t/m wo 25.9
| Lady Bird do 5.9 | Rocketman
ma 9.9 t/m wo 11.9 | Us ma 16.9
t/m wo 18.9

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl
Ash Is Purest White ma 2.9 wo
4.9 | Mug di 3.9

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

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

The Good Terrorist ma 23.9 |
Premières Manta Ray do 12.9
| Monos zo 8.9 | A Rainy Day in
New York do 29.8 | Rojo do 12.9
| Filmclub vr 13.9, di 17.9, wo
18.9, do 19.9, vr 20.9 | Music &
Movies Tarantino! wo 18.9

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | Reserveren
per e-mail: filmhuisermelo@
gmail.com of 06-20207920
De dirigent di 10.9, wo 11.9

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142
| tbeest.nl
Biggest Little Farm do 12.9, vr
13.9, di 17.9 | Queen of Hearts di
10.9, wo 11.9 | Rocketman ma
9.9 t/m do 12.9 | Yesterday wo
18.9, vr 20.9, za 21.9, di 24.9,
wo 25.9

DEVENTER

4 Filmhuis De Keizer

Keizerstraat 78 | 0570‑618

4 Cinema The Movies

MOUTHPIECE

Le jeune Ahmed,
waarvoor de
broers op het af
gelopen filmfesti
val van Cannes de
regieprijs kregen,
is in alles een typi
sche Dardennes.
Door de focus op
een jonge hoofd
persoon en de so
ciale krachten die
op hem inwerken.
Door het klassieke
realisme, met zijn
bedrieglijk simpe
le maar in feite
waanzinnig effici
ënte stijl, waarin
elk beeldkader en
elke camerabe
weging volledig in
dienst van de ver
telling staat.
Sasja Koetsier in de
Filmkrant
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Films boven Amsterdam

en neurowetenschapper
Christiaan Vinkers.
Koyaanisqatsi (1982) is
misschien de meest ideale
film voor vertoning op het
NEMO-dak. De documentaire, 8 september te zien, toont
in een samensmelting van
versnelde en slow motion-beelden op een soundtrack van Philip Glass de aarde als een schitterende planeet, die bedreigd wordt door
de mens. Met een beetje geluk, en de ogen halfdicht,
smelten tijdens de vertoning
op het NEMO-dak de spectaculaire kosmische beelden in
de film samen met het uitspansel boven Amsterdam.

Films zien én een geweldig
uitzicht over Amsterdam?
Dat kan in het weekend van 6
t/m 8 september op het dakplein van het NEMO Science
Museum. In samenwerking
met Kriterion vertoont
NEMO Metropolis, A Beautiful Mind en Koyaanisqatsi.
Nog zeven jaar wachten en
dan zijn we in de wereld van
Fritz Langs Metropolis (1927)
beland, want de scifi-klassieker speelt in 2026. In het
scenario van Langs vrouw
Thea von Harbou is dat geen
gelukzalige maar een dystopische toekomst, met een
tweedeling in de maatschappij. Machthebbers leven in
luxe bovengronds; ondergronds beult een slavenvolk
zich af in mijnen. Het kost
weinig moeite om in Metropolis kritiek op de klassenmaatschappij te zien. Maar
dat de film geen rebellie,
maar verzoening tussen de
klassen predikt, maakte ook
Hitler, met zijn ideeën over
één Duits volk, tot fan van de
film. Filmhistorici bakkeleien
nog steeds over de interpre-

tatie van de film: ademt hij de
Nazi-ideologie of juist kritiek
daarop? Oordeel op 6 september zelf over de in 1927
met een budget van 5 miljoen
mark duurste Duitse film tot
dan toe. Max Welling, hoogleraar machine learning aan
de UVA, houdt een inleiding.
Op 7 september is in A Beautiful Mind (2001) te zien
dat de grens tussen genialiteit en waanzin dun kan zijn.
In de biopic raakt de briljante
wiskundige John Nash in de
greep van schizofrenie. Sterke rol van Russel Crowe. Met
een inleiding van psychiater

GOUDA

the Cool wo 18.9 | Forum Classics Dr. Strangelove ma 9.9 |
The Matrix do 29.8 | Previously Unreleased Con el viento zo
1.9 | Sorry to Bother You za 24.8
| Pride Cinema Temblores ma
9.9 | Sneak Preview wo 4.9
4 RKZ Bios

ma 16.9 | Goede Buren di 24.9
| Rocketman za 21.9, ma 23.9 |
Tel Aviv on Fire zo 8.9, ma 9.9 |
The White Crow za 14.9, di 17.9

4 Cinema Kinski

Dirty God zo 15.9 | Red Joan zo
22.9

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182‑522
200 | filmhuisgouda.nl

Apollo 11 za 7.9, vr 13.9, zo 22.9
| Au bout des doigts za 21.9, wo
25.9 | Ballon ma 2.9, za 7.9, zo
15.9, vr 20.9, di 24.9 | Camino zo 1.9 | Claire’s Camera zo
15.9, za 21.9 | La isla mínima do
29.8 | Le jeune Ahmed zo 8.9, di
10.9, za 14.9, vr 20.9 | The Little Comrade zo 1.9, wo 4.9, za
7.9, ma 16.9, zo 22.9 | Only You
wo 11.9, di 17.9, do 19.9, ma 23.9
| Qui m’aime me suive! za 31.8,
do 5.9, zo 8.9, vr 13.9, di 17.9 |
Ramen Shop vr 6.9, do 12.9, za
21.9 | El reino vr 30.8, di 3.9,o zo
8.9 | Rocketman zo 1.9, vr 6.9,
ma 9.9, za 14.9, zo 22.9 | Todos
lo saben vr 30.8 | What We Did
on Our Holiday za 31.8, di 3.9, vr
6.9 | Working Woman za 14.9,
wo 18.9 | Yesterday vr 13.9, zo
15.9, vr 20.9, di 24.9

GRONINGEN

4 Groninger Forum

Hereplein 73 | 050-312 0433 |
groningerforum.nl

Premières Celle que vous croyez do 5.9 | Dolor y gloria do
19.9 | Downton Abbey do 12.9
| Manta Ray do 12.9 | The Matrix do 29.8 | Monos do 5.9 |
In Fabric do 5.9 | A Rainy Day
in New York do 29.8 | Tigers
Are Not Afraid do 29.8 | Andrej Tarkovski De jeugd van Ivan
zo 22.9 | Ciné-Club La promesse de l’aube di 10.9 | Documentaires Miles Davis: Birth of

NEMOSCIENCEMUSEUM.NL

KOYAANISQATSI

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

Grote Markt 35 | grandtheatregroningen.nl

HAARLEM
4 Filmschuur

Lange Begijnestraat 9 | 023517 3910 | filmschuur.nl

Jinpa ma 2.9 | Verwacht Dolor y
gloria do 19.9 | Monos do 5.9 | A
Rainy Day In New York do 29.8
| Tigers Are Not Afraid do 29.8 |
Filmschuur Extra Dolor y gloria
za 21.9 | Instinct vr 27.9 | Monos
za 7.9 | Open Huis Catvideofest
zo 15.9 | Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer zo
15.9 | Voorpremière Dolor y gloria zo 15.9

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280 353
| filmhuishardenberg.nl
Beautiful Boy di 3.9

HARDERWIJK

4 Filmhuis Harderwijk/

Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 |
filmhuisharderwijk.nl

Christo: Walking on Water zo
22.9 | God Only Knows do 12.9,

HEEMSKERK

Beursstr 44 | 074-255 6789 |
filmhuishengelo.nl

The Fall of the American Empire
do 19.9 t/m zo 22.9 | Phantom
Thread vr 13.9 t/m zo 15.9 | Rocketman do 5.9 t/m zo 8.9 | They
Shall Not Grow Old wo 18.9, vr
20.9, wo 25.9, do 26.9, zo 29.9
| Wild Rose vr 6.9, wo 11.9 t/m
vr 13.9 | Buitenfilm Green Book
za 31.8 | Music & Movies Tarantino! Live soundtracks. wo 18.9
(Concordia, Enschede), do 19.9
(Metropool, Hengelo)

Celle que vous croyez do 5.9 |
Dolor y gloria do 19.9 | In Fabric do 5.9 | Manta Ray do 12.9
| Monos do 5.9 | A Rainy Day
in New York do 29.8 | Tigers
Are Not Afraid z do 29.8 | Andrej Tarkovski De jeugd van Ivan
za 21.9 (met lezing) | Iepenair
The Biggest Little Farm vr 30.8
| Bugs za 31.8 | Ik Ben Alice vr
6.9 | Black Panther za 7.9 | Seniorenfilm Gloria Bell do 19.9 |
Sliekerdoks Miles Davis: Birth
of the Cool zo 15.9, wo 18.9

HILVERSUM
4 Filmtheater

LELYSTAD

Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl

Celle que vous croyez do 5.9 |
Dolor y gloria do 5.9 | Downton
Abbey do 12.9 | Jinpa do 29.8 |
La ragazza nella nebbia do 5.9 |
Miles Davis: Birth of the Cool do
12.9 | Monos do 5.9 | The Last
Male on Earth do 19.9 | A Rainy
Day In New York do 29.8 | The
Report do 12.9 | Taxi zum Klo do
5.9 | Tigers Are Not Afraid do
29.8 | The Violin Player do 29.8
| Andrei Tarkovski Andrej Roebljov do 19.9 | De jeugd van Ivan
do 19.9 | Het offer do 19.9 | Solaris do 19.9 | De spiegel do 19.9
| Stalker do 19.9 | Film & Food A
Rainy Day In New York do 29.8
| Film by Night Amazing Grace
za 31.8 | Dolor y gloria do 29.8 |
Pavarotti do 29.8 | Hilversum
in Gesprek met Peter Buwalda
di 17.9 | Ontbijt & Film Celle que
vous croyez do 5.9

4 Fh Heemskerk/Gebouw de

HOOGEVEEN

Vrijburgtlaan 2 | decirkelheemskerk.nl |

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

Cirkel

Wilhelminaplein 92 | 058‑205
0300 | sliekerfilm.nl

4 Filmhuis

Double vies di 17.9, ma 23.9 |
Roma di 3.9, ma 9.9

4 Filmtheater/Agora

Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl

Ergens is deze
nieuwe film een
spiegel van die
eerdere, een drie
luik waarin Hup
pert telkens een
actrice speelt die
verdwaalt op een
klein Koreaans ei
land. In Claire’s
Camera is het niet
de actrice die ver
dwaald raakt,
maar een regis
seur, en de film
speelt niet in Ko
rea maar in Hup
perts thuishaven
Frankrijk – in Can
nes, om precies te
zijn. Daarmee
wordt het ook
meer Hupperts
film.

It Chapter Two vr 6.9 | Long
Shot di 10.9 | Nous finierons
ensemble di 3.9 | Rambo:
Last Blood do 19.9 | BBB Rambo: Last Blood wo 18.9 | Girls
Night Misfit 2 vr 20.9 | Kleuterbios Thomas de Stoomlocomotief zo 1.9

LEUSDEN

4 De Filmtuin

De Smidse 1b | 033-495 3107 |
www.detuininleusden.nl
Bohemian Rhapsody ma 16.9 |
The Favourite zo 22.9

LISSE

4 Filmhuis Lisse

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

Les invisibles di 10.9 | A Private
War di 17.9 | Rocketman di 24.9
| Wajib di 3.9

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043‑321 4080 |
lumiere.nl

Proef het Theater Yesterday
za 21.9

Kapsalon Romy zo 22.9 | Premières Dolor y gloria do 12.9 |
Downton Abbey do 12.9 | In Fabric do 5.9 | Jinpa do 29.8 |
Manta Ray do 12.9 | Miles Davis: Birth of the Cool do 12.9 |
Monos do 5.9 | The Matrix do
29.8 | A Rainy Day in New York
do 29.8 | Tigers Are Not Afraid
do 29.8 | Andrej Tarkovski Andrei Roebljov zo 22.9 | Stalker do
19.9 | Arts in Cinema Prado Museum zo 8.9, zo 15.9, zo 22.9 |
Exploring Cinema The Guilty
di 17.9 | Musica Sacra Amazing
Grace do 19.9, za 21.9 | Divino amor vr 20.9, za 21.9 | Muezzin vr 20.9, za 21.9 | La prière vr
20.9, za 21.9 | Silence vr 20.9,
zo 22.9 | Snelwegkerk zo 22.9 |
Studium Générale Last Male on
Earth ma 23.9

HELMOND

KAMPEN

MIDDELBURG

Cacaokade 1 | 0492‑529 009
(di t/m do van 9.00 tot 17.00)
| cacaofabriek.nl/film

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

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

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

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

Ága za 14.9, zo 22.9 | An Elephant Sitting Still zo 1.9 (met
hapjes) | Cold Case Hammarskjöld ma 2.9 | Con el viento do
12.9, za 21.9 | La dentellière vr
13.9, ma 23.9 | Le jeune Ahmed
do 5.9, ma 16.9 | El reino zo 8.9,
do 19.9 | Richard Says Goodbye
ma 9.9 | Tarde para morir joven
vr 30.8, za 31.8 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri zo 22.9 | Three Identical
Strangers do 29.8 | What You
Gonna Do When the World’s on
Fire? za 7.9, vr 20.9 | The Wild
Pear Tree vr 6.9, zo 15.9
4 De Cacaofabriek

HENGELO

4 Filmhuis Hengelo

HOORN

4 Cinema Oostereiland

Krententuin 25 | 0229-232 296
| cinemaoostereiland.nl
Celle que vous croyez do 5.9
t/m wo 11.9 | Diego Maradona
zo 1.9 | Downton Abbey do 12.9
t/m zo 15.9 | Miles Davis: Birth
of the Cool do 12.9, zo 15.9 | Monos vr 6.9, zo 8.9, di 10.9 | Once
Upon a Time in Hollywood do
5.9, za 7.9, zo 8.9 | A Rainy Day
in New York do 29.8 t/m wo 4.9

HOUTEN

4 Film Aan de Slinger

De Slinger 40 | 030-635 1024 |
aandeslinger.nl

4 Filmhuis

Les invisibles vr 20.9, za 21.9

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

Joost Broeren in de Filmkrant

4 Cinema Middelburg

The Act of Killing di 24.9 |
Au bout des doigts do 19.9, zo
22.9, wo 25.9 | The Day
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Spectaculair goed filmjaar
Kun je filmjaren net als wijnjaren beoordelen? Het ene
jaar zuur, het andere zoet?
Kino in Rotterdam meent van
wel en bombardeert 1999 tot
een excellent wijn-, pardon
filmjaar. Als bewijs vertoont
het tot en met december negentien films uit dat jaar.
Dat 1999 een exquise filmjaar was, is niet alleen de mening van Kino. Volgens het
gezaghebbende Amerikaanse
online filmmagazine Indiewire was het ‘one of the best
film years ever’. Die bewering
zegt veel over de Amerikaanse bril, want 1999 was vooral
een ijzersterk Amerikaans
filmjaar, waarin Hollywood
zichzelf met gedurfde films
leek te vernieuwen. Van de 23
films die op Indiewire als bewijs moeten dienen dat 1999
een spectaculair goed filmjaar
was, komen er maar liefst 20
uit Amerika. Beetje beschamend wel, die Amerikaanse
bril. Alsof alleen de Amerikaanse cinema er in de inter-

nationale cinema toe doet.
Dat neemt niet weg dat
1999 een buitengewoon
hoopgevend jaar was voor de
Amerikaanse cinema. Er was
een aanstormende generatie
inventieve en creatieve filmmakers, onder wie Spike Jonze (Being John Malkovich),
Sofia Coppola (The Virgin
Suicides), M. Night Shyamalan (The Sixth Sense), Daniel
Myrick en Eduardo Sánchez
(The Blair Witch Project), Alexander Payne (Election),
Trey Parker (South Park: Bigger, Longer & Uncut), Lilly en
Lana Wachovski (The Matrix), Paul Thomas Anderson
(Magnolia), David Fincher
(Fight Club) en Sam Mendes
(weliswaar een Brit, maar
met de Hollywoodfilm American Beauty).
Veel schitterende en baanbrekende films in 1999, maar
het jaar roept terugblikkend
ook een gevoel van treurnis
op. Hollywood deed in 1999
denken aan New Hollywood,
de periode vanaf de late jaren
zestig waarin een nieuwe
generatie filmmakers met
taboedoorbrekende films
Hollywood revitaliseerde.
Er leken nieuwe tijden op
komst, maar de opleving was
van korte duur, want nog
geen tien jaar later domineerden hersenloze blockbusters
Hollywood. Ook 1999 bleek
uiteindelijk niet meer dan een
strovuurtje.

ELECTION

After do 5.9 t/m ma 9.9, wo 11.9
| The Dead Don’t Die do 12.9
t/m za 14.9, di 17.9, wo 18.9 |
Mijn bijzonder rare week met
Tess vr 30.8, zo 1.9, wo 4.9, vr
6.9, zo 8.9, wo 11.9 | Miles Davis: Birth of the Cool vr 13.9 t/m
zo 15.9, wo 18.9 | Monos vr 20.9
t/m zo 22.9, wo 25.9 | Only You
do 29.8, ma 2.9 t/m wo 4.9 | A
Rainy Day in New York do 19.9
t/m ma 23.9 | So Long, My Son
vr 30.8 t/m zo 1.9 | The Violin Player do 5.9 t/m di 10.9, do
12.9, vr 13.9, zo 15.9, ma 16.9 |
Avond van de Franse film Au
bout des doigts do 19.9 | Filmcollege Europese Cinema vr
20.9 | De filmkeuze van: Stefan Kuschnig The Act of Killing di 24.9

MIDDELHARNIS

4 Fh Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482 400 | hetdiekhuus.nl

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 06-1347
3992 | stroomhuisneerijnen.nl

KINOROTTERDAM.NL

Superleesclub The English Patient do 19.9

NIJMEGEN

4 Filmhuis O42

Oranjesingel 42 | 024 303 1111 |
filmhuiso42.nl
Wilkolak Première Manta Ray
do 12.9 | Gayklassieker Taxi
zum Klo do 5.9 | Previously Unreleased Sorry to Bother You do
29.8 | Andrej Tarkovski Andrej
Roebljov do 19.9 | De jeugd van
Ivan do 19.9 | Het offer do 19.9
| Solaris do 19.9 | De spiegel do
19.9 | Stalker do 5.9
4 Lux

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

Celle que vous croyez do 5.9 |
Dolor y gloria do 19.9 | Downton Abbey do 12.9 | In Fabric do
5.9 | Jinpa do 29.8 | The Matrix do 29.8 | Miles Davis: Birth
of the Cool do 12.9 | A Rainy
Day in New York do 29.8| Tigers
Are Not Afraid do 29.8 | Cursus ma 9.9

OIRSCHOT

4 Filmclub/Rabotheater De

Enck

De Loop 67 | 0499-572 691 |
deenck.nl
BlacKkKlansman vr 20.9

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 0541-511 094
| filmhuisoldenzaal.nl
Rocketman di 3.9, wo 4.9 | Lazzaro felice di 17.9 | Yuli wo 18.9 |
Red Joan di 24.9

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

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

Ballon zo 1.9, ma 2.9, di 3.9 |
Les invisibles zo 15.9, ma 16.9,
di 17.9 | Le semeur zo 22.9, ma
23.9, di 24.9 | Tel Aviv on Fire zo
8.9, ma 9.9, di 10.9 | Arts in Cinema Prado Museum do 19.9 |
BuitenBios on Tour Beautiful
Boy do 29.8 | Becoming Astrid
do 5.9 | Green Book vr 30.8 | If
Beale Street Could Talk vr 6.9 |
Vice do 12.9

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

Utopiazaal (Markland College) | Pagnevaartweg 7 |
0165‑314 503 | filmtheaterfanfare.nl

The Biggest Little Farm do 12.9
| Le jeune Ahmed do 5.9 | Queen
of Hearts do 29.8 | A Rainy Day
In New York do 19.9 | The Reader zo 8.9

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

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

The Biggest Little Farm vr. 20.9
| Blaze (gratis voor vrienden)
za 31.8, di 3.9 | The Fall of the
American Empire vr. 27.9, za.
28.9 | God Only Knows vr. 30.8
| Grâce à Dieu di 17.9 | Rocketman za 21.9, di 24.9 | Le semeur
vr. 6.9, di 10.9 | Three Identical Strangers vr. 13.9, za 14.9 |
Cultuurparade Korte films en
trailers zo 15.9 | Open monumenten dag Historische films
(i.s.m. Vereniging Historisch
Purmerend) za 14.9

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

Ballon do 12.9 t/m zo 15.9, wo
18.9 | The Biggest Little Farm
do 29.8 t/m za 31.8, di 3.9, do
5.9 t/m zo 8.9, wo 11.9 | Carmen
& Lola do 29.8 t/m zo 1.9, di 3.9,
do 5.9 t/m za 7.9, ma 9.9, di 10.9
| Queen of Hearts vr 30.8, ma
2.9, wo 4.9 t/m za 7.9, ma 9.9,
di 10.9 | Ramen Shop vr 30.8, za
31.8, ma 2.9, do 5.9 t/m zo 8.9,
wo 11.9 | Tel Aviv on Fire za 31.8,
zo 1.9, wo 4.9 | Working Woman
vr 13.9 t/m ma 16.9, wo 18.9 |
Boek & Film Vele hemels bo-

Theater

ven de zevende vr 20.9, wo 25.9
| Shift Festival za 14.9 The Best
of Dorien B. | Take Me Somewhere Nice vr 13.9 | Short Film:
Official Selection 1 & 2 za 14.9
| Short Film: Made in Limburg
za 14.9

Torenstraat 1B (Cultuurhuis
M18) | 0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
The Biggest Little Farm do 5.9,
vr 6.9 | Terra dell’abbastanza do 12.9, vr 13.9 | Queen of
Hearts do 19.9, vr 20.9 | Apollo
11 vr 20.9 |

ROTTERDAM

4 KINO Rotterdam

SCHIEDAM

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

Verwacht Ad Astra vanaf 19.9 |
Dolor y gloria vanaf 19.9 | Hustlers vanaf 12.9 | In Fabric vanaf 5.9 | It: Chapter Two vanaf 5.9 | Monos vanaf 5.9 | Miles
Davis: Birth of the Cool vanaf
12.9 | The Game Changers ma
16.9 | The Matrix do 29.8 t/m
wo 4.9 | 19 From 99 The Insider do 12.9, ma 23.9 | Magnolia ma 16.9 | The Virgin Suicides
ma 9.9, do 19.9 | Andrej Tarkovski Andrej Roebljov za 21.9, di
24.9 | De jeugd van Ivan za 14.9,
di 17.9 | Filmklub: wo 25.9 | Future Flight Movie Night Artifishal wo 18.9 | Kino Expat Rojo
ma 16.9 | Dolor y gloria ma 23.9
| Kino Live Diner Miles Davis:
Birth of the Cool do 12.9 | Marathon It: Chapter One & Two do
5.9, za 14.9 | Quentin Tarantino Pulp Fiction za 31.8 | Summer Nights Amazing Grace
(i.s.m. LantarenVenster) zo 8.9
| The Gangster, the Cop, the
Devil za 7.9 | Grease (Sing-Along) do 5.9 | The Kitchen vr 6.9
| Monos (i.s.m. IFFR) wo 4.9 |
The Peanut Butter Falcon di
3.9 | Voorpremière Dolor y gloria wo 11.9
4 Lantaren Venster

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

After the Wedding zo 15.9 (&
ontbijt) | Botero wo 25.9 | Celle que vous croyez do 5.9 | Dolor y gloria do 19.9 | Downton
Abbey wo 11.9, do 12.9 | Finding Nemo za 7.9 | Jinpa do 29.8
| Kapsalon Romy zo 22.9 | The
Last Male on Earth do 19.9 |
Manta Ray do 12.9 | Monos do
5.9 | Mother’s Balls di 24.9 | A
Rainy Day in New York do 29.8
| Rojo do 12.9 | The Violin Player do 29.8 | Arts In Cinema Prado Museum zo 1.9, di 3.9, vr 6.9,
di 10.9 | Camera Japan Festival wo 25.9 t/m zo 29.9 | Gay &
Lesbian Summer Anne+ Marathon di 3.9 | Taxi zum Klo di
3.9 | Isabelle Huppert 8 Femmes vr 30.8, zo 1.9, ma 2.9, wo
4.9 | Muziekfilms Miles Davis:
Birth of the Cool do 12.9 | Movieclasses Mother’s Balls di
24.9 | Afripedia Kenia, Senegal, New York wo 11.9 | Special
Rotterdams Open Doek di 10.9 |
Summer Nights Amazing Grace
di 3.9 t/m za 7.9, zo 8.9 (openlucht)

SCHAGEN

4 Fth De Luxe/Scagon

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 |
wennekercinema.nl

Bohemian Rhapsody vr 30.8, za
31.8 | Yesterday vr 30.8, za 31.8

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/’t

Spectrum

Steeg 9 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl

De Werdegang van
het tweetal is
doorspekt met
flashbacks, surre
alistische droom
sequenties en
vooruitwijzingen
die steeds meer
door elkaar begin
nen te lopen, met
claustrofobisch
effect. Op de
stress oproepen
de geluidstrack
klinkt ventilator
gezoem, straatla
waai en vliegtuig
geraas.
Karin Wolfs over Engel in de
Filmkrant

Alleenstaande moeder di 17.9 |
The Biggest Little Farm zo 22.9
| Broken Circle Breakdown vr
30.8 | Leven in de wildernis di
10.9 | The Lion King zo 22.9 |
Wild Rose di 3.9 | Open Doek De
dirigent vr 23.8 | Wereldcinema
Kenia di 24.9
4 Het Gasthuis

Lidwinahof 70

Open Doek Keuzefilm publiek vr
30.8 | Themafilms Elke tweede
en derde dinsdag van de maand.
Wereldcinema Elke vierde dinsdag van de maand.

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

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

Ballon vr 30.8, zo 1.9, wo 4.9 |
Casper en Emma op jacht naar
de schat za 14.9, zo 22.9 | La
cérémonie vr 30.8 t/m zo 15.9 |
The Dead Don’t Die vr 20.9 t/m
wo 25.9 | Dolor y gloria za 14.9
(voorpremière) vanaf do 19.9 |
De jeugd van Ivan za 21.9 t/m
wo 25.9 | Mijn bijzonder rare
week met Tess za 14.9, zo 22.9 |
Monos do 5.9 t/m wo 18.9 | Paradise do 12.9 t/m wo 25.9 | A
Rainy Day in New York vr 6.9
t/m wo 25.9 | So Long, My Son
do 29.8 t/m wo 18.9 | Tel Aviv on
Fire do 29.8 t/m wo 11.9 | Filmcolleges Duitse Cinema door
Jan Salden wo 18.9 t/m wo 25.9
| Kunstbende Talenten presenteren werk. za 14.9 | Nederlandse Filmnacht Instinct vr 27.9
| Zomeravond Buitencinema
Captain Fantastic do 5.9

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

Menistenplein 9 | 0599‑610
777 | smoky.nl

Ash is Purest White di 17.9 |
C’ est ca l’ amour di 24.9 | God
Only Knows di 3.9 | Grâce à Dieu
di 10.9

TIEL

4 Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344673 500 | agnietenhof.nl
Yesterday di 24.9, wo 25.9
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‘Willkommen in der Stadt der Sünde’

TILBURG
4 Cinecitta

Willem II straat 29 | 085-902
2996 | cinecitta.nl

Verwacht Jinpa do 29.8 | A Rainy Day in New York do 29.8

UDEN

4 Filmhuis De Pul

Kapelstraat 13 | 0413-265 091
| filmpul.com

The Biggest Little Farm wo 11.9
| Queen of Hearts do 5.9 | Rafiki
do 29.8 | Tel Aviv on Fire do 26.9
| Yesterday do 19.9 | Yuli do 12.9

UTRECHT
4 ’t Hoogt

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

Dr. Strangelove za 31.8 (Park
Vliegbasis Soesterberg) | Des
hommes et des dieux vr 6.9
(Buitenplaats Doornburgh) |
Oh Lucy! za 7.9 (Buitenplaats
Doornburgh) | King of the Belgians zo 8.9 (Metaal Kathedraal) |
4 Louis Hartlooper Complex

VEENDAM

De film is een hor
rorsprookje, met
als boodschap dat
het beest, het
kwaad, in de mens
kan worden ver
slagen. In elk ge
val door kinderen,
aan wier wils
kracht, overle
vingsdrang, soli
dariteit en verge
vingsgezindheid
Wilkolak een hom
mage brengt.

Museumplein 5a | 0598-317
730 | vanberesteyn.nl

Jos van der Burg in de
Filmkrant

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452
| hartlooper.nl | Onderstaande
films draaien in Louis Hartlooper òf Springhaver
Celle que vous croyez do 5.9 |
Dolor y gloria do 19.9 | In Fabric do 5.9 | The Matrix do 29.8
| Monos do 5.9 | La ragazza nella nebbia do 5.9 | A Rainy Day
in New York do 29.8 | The Report do 12.9 | De Patrick do 26.9
| The Swallows of Kabul do 26.9
| Tigers Are Not Afraid do 29.8 |
The Violin Player do 29.8
4 Springhaver

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

Capharnaüm ma 9.9 | Juf Roos
is jarig zo 15.9 | Once Upon a
Time in Hollywood ma 23.9 |
Veearts Maaike di 10.9 | Yesterday ma 16.9

VEENENDAAL

4 Filmhuis Veenendaal

Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 |
filmhuisveenendaal.nl
Rocketman za 31.8

VENLO

Op zaterdag 5 oktober brengt
het Babylon Berlin Festival je
terug naar het roerige Berlijn
van de jaren 20. Babylon Berlin is de duurste en meest
ambitieuze Duitse serie ooit.
Het verhaal speelt zich af in
1929, de periode van sociale
en politieke omwentelingen
in Duitsland. Armoede,
werkloosheid en opkomend
nazisme staan in groot contrast met de welvaart, het
luxe nachtleven en extravagante feesten. De eerste twee
seizoenen zijn gebaseerd op
de succesvolle misdaadroman Der nasse Fisch van Volker Kutscher. Dit najaar verschijnt het derde seizoen,
waar wederom ook de prominente regisseur Tom Tykwer
aan mee heeft gewerkt.

Tijdens het festival in het
sfeervolle Pathé Tuschinski
in Amsterdam kun je naar de
eerste vier afleveringen van
de hitserie kijken en je laten
inspireren door onder andere

wo 11.9 | Tel Aviv on Fire do 12.9
t/m wo 25.9 | The Wife (besloten) do 29.8 t/m wo 4.9 | The
Wild Pear Tree do 29.8 t/m wo
11.9 | Yesterday do 12.9 t/m wo
18.9 | Arts in Cinema Renoir do
5.9 - wo 18.9 | Beleefweek Limburg Portretten uit de Peel do
5.9 t/m wo 18.9 | Filmcursus
Anders filmkijken 2 do 19.9 –
wo 25.9

Ballon do 29.8, za 31.8, zo 1.9 |
Arts in Cinema Klimt & Schiele vr 13.9 | Live Opera La traviata di 24.9 | Zomerdocu Ask Dr.
Ruth wo 4.9 | Miles Davis: Birth
of the Cool vr 20.9 | Nureyev vr
30.8 |

VLAARDINGEN

The Lion King do 12.9, di 17.9,
wo 18.9, zo 22.9, di 24.9 | Richard Says Goodbye di 10.9, wo
11.9 | Rocketman di 3.9 t/m do
5.9 | Tolkien wo 25.9, do 26.9 |
Toy Story 4 zo 22.9 | Yesterday

4 Filmtheater Het Zeepaard

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

VLISSINGEN
4 Cine City

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Anna do 12.9 | Beats vr 13.9 | La
belle époque vr 13.9, ma 16.9 |
La dentellière ma 9.9 | Domino
do 19.9 | Genèse vr 13.9 | Ghost
Town Anthology vr 13.9 | Hustlers do 12.9 | It Chapter Two do
5.9 | Kapsalon Romy vr 13.9 |
The Matrix do 29.8 | Misfit 2 wo
25.9 | Mouthpiece vr 13.9 | Nos
vies formidables vr 13.9 | Piranhas vr 13.9 | Les plus belles années d’une vie vr 13.9 | Portrait
de la jeune fille en feu vr 13.9 |
La ragazza nella nebbia vr 13.9
| Système K vr 13.9 | Le vent
tourne vr 13.9 | Working Woman ma 2.9

4 Filmtheater De Nieuwe

VOORSCHOTEN

Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183
| nieuwescene.nl

Prinses Marijkelaan 4 | 071561 2566 | filmtheatervoorschoten.nl

Scene

Acusada do 29.8 t/m wo 18.9
| Apollo 11 do 12.9 t/m wo 18.9
| Ballon do 19.9 t/m wo 25.9 |
Carmen y Lola do 19.9 t/m wo
25.9 | Claire Darling do 19.9 t/m
wo 25.9 | De onbegrijpelijke
dood van Mitchell do 19.9 t/m
wo 25.9 | Der goldene Handschuh do 29.8 t/m wo 11.9 | Qui
m’aime me suive! do 29.8 t/m

een workshop lindy hop, een
lezing over de historische
achtergronden en jazzmuziek
van de band WhoSHEdo.
DUITSLANDINSTITUUT.NL

Big Movie Gig za 14.9

WINTERSWIJK

4 Filmhuis Winterswijk

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515
| filmhuiswinterswijk.nl
Ballon di 17.9 | Dirty God di 24.9
| Les invisibles di 3.9 | Wajib di
10.9 | Openluchtfilm Tel Aviv on
Fire za 7.9

WOERDEN

4 AnnexCinema

Rosmolenlaan 1 | 0348-436
510 | annexcinema.nl

Verwacht Ad Astra do 19.9 | It
Marathon za 7.9 | A Rainy Day
in New York do 29.8 CinemaPlus Apollo 11 di 3.9 | Ballon di
3.9 | Yesterday di 3.9 | Engelse
Avond Downton Abbey wo 11.9

ZAANDAM

4 Filmtheater De Fabriek
BABYLON BERLIN

WAALWIJK

4 Filmtheater De Leest

Vredesplein 12 | 0416-337746 | deleest.nl

do 19.9, di 24.9, wo 25.9

WAGENINGEN

4 Filmhuis Movie W

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

Miles Davis: Birth of the Cool
do 12.9 t/m wo 25.9 | Queen of
Hearts za 31.8 t/m wo 11.9 | Ruben Brandt, Collector vr 30.8
t/m di 10.9 | Tel Aviv on Fire vr
13.9 t/m di 24.9 | Tigers Are Not
Afraid do 29.8 t/m zo 8.9

WEESP

4 City of Wesopa

Herengracht 23 | 0294-458
093 | wesopa.nl

Op het dak en bij het water
De zomer duurt nog voort,
dus zijn er nog steeds films in
de buitenlucht te zien. Het

Leids International Film Festival (LIFF) vertoont van 12 t/m

14 september drie films bij het
Valkenburgse Meer. Focus
Filmtheater Arnhem gaat tot
21 september het dak op.
Wie tussen 17 en 25 september 1944 op een dak in
Arnhem zat, liep kans dat
niet te overleven, want de
Slag om Arnhem woedde in
volle hevigheid. Focus

4 Filmtheater Voorschoten

Aladdin do 29.8 t/m zo 1.9 |
Angry Birds 2 do 29.8 t/m za
31.8, wo 4.9, za 7.9, zo 8.9, wo
11.9, zo 15.9, wo 18.9, za 21.9,
zo 22.9, wo 25.9 | Au bout des
doigts do 5.9, vr 6.9, zo 8.9 |
The Lion King do 19.9, za 21.9,
zo 22.9 | A Rainy Day In New
York do 12.9, za 14.9, zo 15.9 |

ADVERTORIAL

THEIRS IS THE GLORY

Filmtheater herdenkt de
strijd tussen 17 en 21 september met filmvertoningen op
het dak van het theater. Op
het programma staat de documentaire Douglas J. Charlton: Tien dagen in september
’44 (Jan Cees ter Brugge,
Maaike Kuyvenhoven), waarin de Britse oorlogsveteraan
Douglas J. Charlton terugblikt op de helse strijd in
Arnhem. Ook te zien is de documentaire Theirs Is the Glory (Brian Desmond Hurst) uit

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

Blinded by the Light do 29.8
t/m ma 2.9, vr 6.9, za 7.9, wo
11.9, vr 13.9, za 14.9 | Celle que
vous croyez do 5.9, za 7.9, zo
8.9, di 10.9, vr 13.9 t/m zo 15.9,
vr 20.9 t/m zo 22.9 | In Fabric vr
13.9, za 14.9, di 17.9, vr 20.9 t/m
zo 22.9 | Dolor y gloria do 19.9
t/m wo 25.9 | The Last Male
on Earth vr 20.9 t/m ma 23.9 |
Manta Ray do 19.9 t/m za 21.9,
di 24.9 | Miles Davis Birth of the
Cool za 14.9, zo 15.9 | Monos do
5.9, za 7.9 t/m ma 9.9, do 12.9
t/m zo 15.9, wo 18.9 | Once Upon
a Time in Hollywood vr 6.9 (met
muziek) | La ragazza nella nebbia do 12.9 t/m ma 16.9, do 19.9
t/m zo 22.9, wo 25.9 | A Rainy

1946, waarin Britse soldaten
die meevochten in de Slag om
Arnhem een jaar later de
strijd naspelen. Een curieus
staaltje re-enactment, dat als
inspiratie diende voor de
Hollywoodfilm A Bridge Too
Far (1977). Met de oorlogsfilms besluit Focus Filmtheater de filmzomer, maar voor
het zover is zijn in september
op het dak nog een aantal
films te zien. Welke dat zijn
hangt af van het publiek, dat
kan kiezen uit The Favourite,
Capharnaüm, Free Solo, Den
skyldige, Us, Midsommar,
Hotel Mumbai, The Front
Runner, Beach Bum en De libi.
In Leiden gaat men niet
het dak op, maar is er een drive-in bioscoop bij het Valkenburgse Meer. Auto’s zijn
welkom. Drie moderne klassiekers zijn te zien aan de oever van het meer: de filmmusical Grease (Randal Kleiser,
1978) op 12 september, de komedie The Blues Brothers
(John Landis, 1980) op 13
september en Night on Earth
(Jim Jarmusch, 1991) op 14
september.
LIFF.NL | FOCUSARNHEM.NL
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4 Filmhuis Zevenaar
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Cinema.nl/VPRO

Gerhard Busch

Het Parool

Joost Broeren-
Huitenga

Au bout des doigts zo 1.9, za 7.9,
wo 11.9, di 17.9 | Britt-Marie was

de Volkskrant

de Volkskrant

Bor Beekman

De Groene
Amsterdammer

Basje Boer

| Working Woman vr 30.8 t/m
zo 1.9 | 50+ film iedere donderdagmiddag | Alzheimer Dag

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

Berend Jan
Bockting

MENSCHEN AM SONNTAG
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4 FiZi

Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.
nl

Au bout des doigts za 14.9 | The
Biggest Little Farm do 29.8 |
Britt-Marie was hier ma 2.9,
di 10.9 | Cat Stories wo 4.9, di
10.9, wo 11.9 | Le jeune Ahmed
zo 8.9, ma 16.9 | The Lion King
do 12.9, di 17.9 | Men in Black:
International vr 30.8 | Poms di
3.9, vr 6.9, za 7.9 | The Professor and the Madman za 31.8, di
3.9 | Ruben Brandt, Collector
zo 15.9 | Spider-Man: Far From
Home za 7.9, vr 13.9 | Tel Aviv on
Fire zo 1.9, vr 6.9 | Toy Story 4 zo
15.9 | Veearts Maaike ma 9.9,
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ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor

Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |
luxorzutphen.nl

Britt-Marie was hier do 5.9, za
7.9, do 12.9, za 14.9, di 17.9 | Celle que vous croyez do 5.9, za
7.9, ma 9.9, do 12.9, za 14.9 | The
Dead Don’t Die do 19.9, za 21.9
| Dolor y gloria zo 22.9, do 19.9,
za 21.9 | Invisible Sue wo 25.9
| Jinpa vr 30.8, vr 6.9, di 10.9 |
Het leven is vurrukkulluk vr 13.9
| The Little Comrade za 31.8, zo
8.9 | Manou op de Meeuwenschool wo 4.9 | Mia and the
White Lion wo 11.9 | Mijn bijzonder rare week met Tess wo
18.9 | Miles Davis: Birth of the
Cool vr 20.9, di 24.9 | A Private War ma 2.9 | La promesse de
l’aube do 29.8, za 31.8 | La quietud di 3.9, vr 6.9 | So Long, My
Son vr 13.9, zo 15.9 | Temblores vr 13.9, ma 16.9 | Het vermoorde theater zo 22.9 | Weldi

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

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

NRC Handelsblad

ZEVENAAR

ZIERIKZEE

Dirty God di 27.8 | Grâce à dieu
di 3.9 | The Hummingbird Project di 24.9 | Les invisibles di
10.9 | Three Identical Strangers di 17.9

Coen van Zwol

Filmhuis Le grand bain ma
2.9 | Wildlife di 10.9 | Yesterday ma 16.9 | Filmliga Heuvelrug Las herederas di 3.9 | Leave No Trace di 24.9 | Woman
at War di 17.9 | Arts in Cinema
Water Lilies of Monet vr 6.9, zo
8.9 | BFF Night Misfit 2 vr 20.9
| Boek & Film If Beale Street
Could Talk ma 2.9 | Horrormarathon It za 7.9

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Algemeen Dagblad

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

4 Filmhuis Cameo

Ab Zagt

4 Hotel Theater FIGI

ZOETERMEER

de Volkskrant

ZEIST

vr 13.9 | Yesterday di 3.9 | Monumentendag film The Hundred Foot Journey za 14.9 | Sneak
Preview wo 18.9

Floortje Smit

Aga di 24.9 | Rocketman di 3.9 |
Yesterday di 17.9 | Yuli di 10.9

De Filmkrant/
Trouw

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

Ronald Rovers

vr 6.9 t/m zo 8.9 | The Violin
Player do 29.8 t/m zo 1.9, za 7.9,
zo 8.9, do 12.9, ma 16.9, di 17.9

4 Filmtheater Cinemaarten

NRC Handelsblad

Day in New York do 29.8 t/m di
10.9, vr 13.9 t/m zo 15.9 | Tigers
Are Not Afraid vr 30.8, za 31.8,

EYEFILM.NL

ZALTBOMMEL

hier do 29.8, za 31.8, ma 9.9, di
10.9, di 17.9 | Casper en Emma
op jacht naar de schat zo 15.9,
wo 18.9 | Christo: Walking on
Water ma 2.9, zo 8.9, wo 18.9 |
Claire Darling zo 1.9, di 3.9, do
5.9, vr 13.9 | Diego Maradona
do 5.9, ma 16.9 | Le jeune Ahmed do 29.8 | Nureyev zo 15.9 |
The Professor and the Madman
wo 4.9, zo 15.9 | La promesse
de l’aube vr 6.9, zo 8.9, di 10.9,
za 14.9, ma 16.9 | Richard Says
Goodbye do 12.9 | Le semeur
ma 2.9, di 3.9, vr 6.9, ma 9.9 | A
Star Is Born za 31.8 | Tigers Are
Not Afraid vr 13.9 | Yesterday
vr 30.8, wo 4.9, zo 8.9, do 12.9
| Arts in Cinema Degas zo 1.9,
wo 11.9 | Diner plus Buitenfilm
Toast (bij Eet-Lokaal) vr 30.8

Dana Linssen

laatbaar voor 18 jaar en ouder.
Bij erotiek, of de suggestie ervan, was de filmkeuring altijd
waakzaam, al was ze iets
ruimdenkender geworden na
de Nederlandse film Jonge
harten (1936), die met zijn
spontaniteit enigszins doet
denken aan Menschen am
Sonntag.
De Duitse film was een gezamenlijke productie was van
de jonge filmmakers Billy
Wilder, Fred Zinneman en de
broers Curt en Robert Siodmak. Met de film gaven zij een
geweldig visitekaartje af en
Menschen am Sonntag staat
inmiddels te boek als één van

Kapsalon Romy za 21.9 | Nederlandse Filmnacht TBS + Instinct vr 27.9 | Roze film Temblores vr 30.8, za 31.8, zo 1.9, di
3.9, za 7.9, wo 11.9 | Zaanse Zomergasten Erik van Druenen
wo 18.9 | Jeff Heijne wo 4.9

Trouw

De film Menschen am Sonntag
was in 1930 een enorme hit.
Uit het portret van vier jongeren die op een lome zomerse zondag in Berlijn worden
gevolgd op hun vrije dag
spreekt een voor die tijd ongewone spontaniteit en losheid. Op 15 september (natuurlijk een zondag) vertoont
Eye de film met live begeleiding van New Cool Collective.
Wie Menschen am Sonntag
nu ziet, wordt nog steeds geraakt door de sprankelende
spontaniteit van de ‘grote
stadssymfonie’. De film heeft
geen strakke plot, maar is een
sfeerschets rond vier jongeren, twee mannen en twee
vrouwen, die er samen op uit
trekken. Ze beleven geen
spectaculaire avonturen,
maar brengen een loom dagje
met elkaar door in Berlijn, onder andere zonnebadend aan
de oevers van de Wannsee.
Oei, zonnebadend? De Nederlandse Filmkeuring ontging de licht-erotische spanning op het strandje niet en
knipte een paar minuten uit
de film. Toen pas was hij toe-

de hoogtepunten van de Europese vroege cinema.
De jazzband New Cool Collective speelt een nieuwe score
bij de (zwijgende) film in Eye
Arena, de centrale café- en
restaurantruimte die voor de
gelegenheid wordt omgedoopt
tot Eye am Sonntag. De film is
op groot scherm te zien, terwijl gelijktijdig op transparante schermen bewerkte fragmenten geprojecteerd worden, die ook zichtbaar zijn
vanaf het terras en de IJ-oever.
Zo moet het filmmuseum
transformeren in een reusachtig vibrerend filmdoek, een cinematografisch jazzpaleis
voor de muziek van New Cool
Collective.

Belinda van de
Graaf

Zondag in Berlijn
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Nederlandse Filmnacht

Lezersacties september

Je kunt wachten op de premièredatum 3 oktober om Halina Reijns Instinct te gaan
zien, maar je kunt de film ook
een week eerder al zien.
Twintig filmtheaters vertonen de openingsfilm van het
Nederlands Film Festival op
27 september in de Nederlandse Filmnacht.
Het woord nacht moeten
we niet letterlijk nemen, want
de twintig filmtheaters vertonen Instinct gewoon ’s avonds
om een uur of negen. Maar
goed ook, want de psychologische thriller kun je misschien beter niet ’s nachts
zien. Carice van Houten
speelt in haar eerste Nederlandse film in acht jaar een
psycholoog in een TBS-kliniek die verstrikt raakt in een
machtsspel met een cliënt.
Deze rasmanipulator wordt
gespeeld door Marwan Ken-

MAURICE

zari, die door zijn internationale carrière ook nog maar
zelden in Nederland is te zien.
Het op ware gebeurtenissen
gebaseerde script is van Esther Gerritsen, naar een idee
van Reijn.
De Nederlandse Filmnacht
werd vijf jaar geleden bedacht als middel om de Nederlandse artistieke film
dichter bij het publiek te
brengen. In eerdere edities
waren Stop Acting Now (Mijke de Jong en Viktor van der
Valk, 2016), Broers (Bram
Schouw, 2017), Niemand in de
stad (Michiel van Erp, 2018)
en Dirty God (Sacha Polak,
2019) te zien. Veel van de
deelnemende filmtheaters
organiseren rond de vertoning van de Filmnachtfilm allerlei randactiviteiten, zoals
Q&A’s en filmquizzen.
FILMNACHT.NL

INSTINCT

vr 30.8, zo 1.9 | Working Woman
ma 23.9, vr 20.9 | 100 jaar in 50
films Charlie’s Country wo 18.9
| Das weisse Band wo 4.9 | Heremakono wo 28.8 | Melancholica wo 11.9 | Spoorloos wo 25.9
| Cellofestival Het vervloekte
geld za 31.8

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | Reserveren via
website | filmtheaterfraterhuis.nl

Premières Celle que vous croyez do 5.9 | Dolor y gloria do
19.9 | Downton Abbey do 12.9 |
In Fabric do 5.9 | Miles Davis:
Birth of the Cool do 12.9 | Rojo
do 12.9 | Geprolongeerd Blinded
by the Light | Diego Maradona
| Only You | A Rainy Day in New
York | The Violin Player | Arts In
Cinema The Prado Museum za
31.8, ma 2.9, wo 4.9 | Klassieker Het offer vr 19.9, ma 22.9 |
Pop Up Cinema Edie vr 13.9, za
14.9 | Zwolse premières Monos
| The Last Male on Earth

JEUGDFILM

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

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Dumbo 6+ | Jim Button en de
stad van de draken 6+ | Mia and
the White Lion 9+ | Mijn bijzonder rare week met Tess 5+ | Superjuffie 6+

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Kinderfilms
Lotte en de maansteen 4+ vr
30.8, za 31.8, zo 1.9 | Lotte van
Uitvindersdorp 4+ do 29.8 | Mia
and the White Lion 9+ do 29.8,
zo 1.9 | Mijn bijzonder rare week
met Tess 5+ vr 30.9, za 31.8

ARNHEM

4 Focus Filmtheater

Thomas de Stoomlocomotief
opgraven en ontdekken 4+ vanaf wo 11.9

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Invisible Sue 6+ zo 1.9 | Mijn bij-

Retablo, dat in
Berlijn de Teddy
Jury Award voor
beste queer de
buutfilm won, is
voor Peru een ta
boedoorbreken
de, moedige film.
De vorm is krach
tig in al zijn be
scheidenheid en
aandacht voor de
tails. De jonge ac
teur Junior Bejar
gebruikt alleen
zijn gezicht en li
chaam om zijn on
derdrukte emo
ties te tonen.
Mariska Graveland in de
Filmkrant

Gerestaureerde versie van James Ivory’s
klassieker
uit 1987,
over de verboden liefde tussen
Maurice
Hall (James Wilby) en Clive
Durham (Hugh Grant). Kort
voor de Eerste Wereldoorlog
ontmoeten de mannen elkaar
op de universiteit van Cambridge en worden ze verliefd.
In het post-Victoriaanse Engeland is homoseksualiteit
strafbaar en Maurice en Clive
worden gedwongen hun liefde verborgen te houden voor
hun omgeving.
De film, naar de gelijknamige autobiografische roman
van E.M. Forster, lanceerde
de carrière van de toen nog
onbekende Hugh Grant en
won destijds de Zilveren
Leeuw op het filmfestival van
Venetië. Ook de hoofdrolspelers werden er bekroond.
Ruim dertig jaar later heeft de
film nog niets aan actualiteit
en kracht ingeboet.
Maurice is vanaf 24 september verkrijgbaar op dvd
en VoD. Lumière stelt vijf
dvd’s beschikbaar voor lezers
van de Filmkrant.

KLANKEN VAN OORSPRONG

De muziekdocumentaire Klanken van
oorsprong
(Hetty
Naaijkens-Retel
Helmrich)
voert het
publiek mee in een mozaïek
van verhalen van Nederlands-Indische artiesten,
waaronder Boudewijn de
Groot, Anneke Grönloh,
Liesbeth List en Ruud en
Riem de Wolff (The Blue Dia-

monds). Samen met 350.000
andere Indische Nederlanders werden zij na de Tweede
Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Indonesië gedwongen terug te keren naar
hun oorspronkelijke vaderland: Nederland.
De artiesten beleefden vele
successen in binnen- en buitenland. Hoewel ze erg van
elkaar verschillen hebben ze
ook veel gemeen. Allereerst
hun geschiedenis van oorlog
en opnieuw beginnen. Daarnaast de muziek als grootste
uitlaatklep. De film bevat
uniek archiefmateriaal uit
Nederlands-Indië en veel
herkenbare muziek.
Klanken van oorsprong is
sinds eind mei verkrijgbaar
op dvd. Scarabeefilms stelt
vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.
DE GENIALE VRIENDIN

Verfilming
van het eerste deel van
De Napolitaanse romans van
Elena Ferrante,
waarvan in meer dan veertig
landen in totaal ruim tien
miljoen exemplaren werden
verkocht. Saverio Costanzo,
die eerder De eenzaamheid
van de priemgetallen van
Paolo Giordano verfilmde,
tekende voor de regie en
werkte voor de bewerking
nauw samen met Ferrante
zelf.
Wanneer de belangrijkste
vriendin in haar leven spoorloos verdwijnt, zet Elena
Greco, een inmiddels bejaarde vrouw ondergedompeld in
een huis vol boeken, haar
computer aan en begint ze
het verhaal van hun vriendschap op te schrijven. Zo
toont de serie de evolutie van
de levenslange vriendschap
tussen deze twee Italiaanse
vrouwen, Elena en Lila, vanaf

hun kindertijd in het Napels
van de jaren vijftig.
De geniale vriendin is sinds
20 augustus verkrijgbaar op
dvd. Lumìère stelt vijf dvd’s
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.
DEVIL’S PIE - D’ANGELO

De Nederlandse documentairemaker
Carine
Bijlsma
volgt soul
icoon en
muzikaal
genie
D’Angelo (echte naam Michael Eugene Archer) tijdens
de tournee rond zijn album
Black Messiah. De muzikant
brak groots door in de late jaren negentig, maar verdween
vervolgens meer dan een decennium uit het publieke oog.
Bijlsma toont Archers innerlijke strijd tussen zijn armoedige afkomst en de verleidingen van de muziekindustrie.
Hugo Emmerzael in de
Filmkrant: ‘Bijlsma heeft weten te filmen hoe Archer weer
vertrouwen krijgt in zichzelf,
zijn band, zijn publiek en zijn
eigen persona. Aan het eind
zien we hem zelfs gelukkig, in
zijn eentje, in duet met zijn
eigen muziek. De vraag is:
hoe bereik je de top zonder
dat gevoel te verliezen?’
Devil’s Pie – D’Angelo is
vanaf 5 september verkrijgbaar op dvd. Cinemien stelt
vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

INTERESSE?

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

zonder rare week met Tess 5+
za 31.8, wo 4.9, za 7.9, zo 15.9,
za 21.9, wo 25.9 | Thomas de
stoomlocomotief, opgraven &
ontdekken 4+ za 14.9, wo 18.9,
vr 20.9, zo 22.9 | Toy Story 4 6+
vr 30.8, zo 1.9, vr 6.9, zo 8.9,
wo 11.9 | Voorpremière Kapsalon Romy 5+ za 21.9 | Peuterbioscoop Masha en de Beer 3+
zo 8.9

HILVERSUM

ZAANDAM

Thomas de stoomlocomotief, opgraven & ontdekken 4+
wo 11.9

Mia en de witte leeuw 9+ zo 1.9,
za 7.9, zo 8.9 | Mijn bijzonder
rare week met Tess 5+ za 31.8
| Thomas de stoomlocomotief, opgraven & ontdekken 4+
za 14.9, zo 15.9, za 21.9, zo 22.9 |
Kinderactiviteit zo 15.9 |

DELFT

4 Cine City

4 Filmhuis Lumen

Dikkertje Dap 6+ | Manou op de
meeuwenschool 6+

4 Filmtheater

HOORN

4 Cinema Oostereiland

Mijn bijzonder rare week met
Tess 5+ zo 1.9

VLISSINGEN
Kleuterbioscoop Thomas de
Stoomlocomotief, opgraven &
ontdekken 4+ zo 1.9, wo 11.9

4 Filmtheater De Fabriek

ZIERIKZEE
4 FiZi

Manou op de meeuwenschool
6+ do 29.8, wo 4.9, wo 11.9 | Mia
and the White Lion 9+ zo 8.9 |
Mijn bijzonder rare week met
Tess 5+ wo 18.9
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DIGITAL TARKOVSKY

SOVJETICOON OVER DE
SMARTPHONE
schap. Met documentaires als The Sprawl: Propaganda About Propaganda (2016), Information Skies (2017)
en Possessed (2018) heeft het collectief zich gevestigd
als bekwame regisseurs die op provocerende wijze de
veelzijdigheid van digitale esthetiek combineren met
het plechtige aura van de arthousefilm. Juist die botsing zorgt voor spannende momenten in hun films.
Diezelfde botsing manifesteert zich ook in dit boek,
bijvoorbeeld in kritische uithalen naar een filmindustrie die krampachtig vasthoudt aan een onderscheid tussen cinema en (digitale) videocultuur. Zie
het 35mm-fetisjisme van hogepriesters Christopher
Nolan en Quentin Tarantino.

KATHEDRAAL

HET OFFER

Twijfel je of je naar een gerestaureerde
Tarkovski moet gaan, omdat zijn films zo lang
duren? Hoeveel tijd spendeer je per dag op de
smartphone, vraagt Metahavens scherp
zinnige film- en smartphonekritiek Digital
DOOR HUGO EMMERZAEL
Tarkovsky.
Het uitgangspunt van Metahavens speelse e-book
Digital Tarkovsky is dat Amerikanen gemiddeld
twee uur en eenenvijftig minuten per dag op hun
smartphone zitten. Dat is acht minuten langer dan
Tarkovski’s Stalker (1979). Het designcollectief dat in
zijn grafisch ontwerp, documentaires, videokunst en
geschreven werk de digitalisering vooral wil omarmen
en onderzoeken, ziet hier geen problemen maar juist
mogelijkheden. Als we dagelijks de gemiddelde lengte
van een Russische filmklassieker op onze telefoons
doorbrengen, kunnen we dan wat we weten over zulke
cinema toepassen op onze digitale ervaringen?

VERZEGELDE TIJD

Zo krijgt de contradictie in de titel van het boek bestaansrecht: wat kunnen we leren van Tarkovski als
we het over smartphones hebben? Veel, als het aan
Metahaven ligt. Tarkovski heeft een grote invloed ge-

had op hoe we schrijven, denken en praten over film.
Niet alleen door zijn poëtische en contemplatieve
films, maar ook door de manier waarop hij er zelf over
schreef en sprak. Sculpting in Time is de Engelse titel
van Tarkovski’s boek over zijn eigen cinema; de toepasselijke Nederlandse vertaling is De verzegelde tijd.
Is tijd verzegelen niet ook wat we doen op de verschillende tijdslijnen van de apps op onze telefoons? Metahaven vindt daarom dat ‘voor elk bezwaar dat we
kunnen maken tegen het digitale apparaat omdat het
ons van tijd berooft, we ook kunnen onderzoeken wat
voor een soort ervaring we hebben terwijl we staren
naar – en omgaan met – deze kleine schermen en de
digitale platformen erin en erachter.’ Met Tarkovski’s
noties van hoe tijd en verstilling werken, duiken de
schrijvers in die apparaten. Zo komen ze met reflecties op hoe we film, apps, bioscopen, digitale ruimtes
en real life ervaren.
Het genot van Digital Tarkovsky is dat de analyses
dieper reiken dan de wat absurde titel doet vermoeden. De aanleiding voor het boek lag in een reeks
colleges die Metahaven in Moskou gaf op het Strelka
Instituut. Flarden uit dat lesmateriaal combineren ze
met een behoorlijk persoonlijk essay dat ook stilstaat
bij Metahavens eigen positie binnen het filmland-

Wat Digital Tarkovsky beweert is dat film een flexibele kunstvorm is die mee kan buigen met nieuwe
apparaten en nieuwe technologie. Het probleem is dat
cinema dat gewoon niet wil. Het klampt zich vast aan
ouderwetse noties van wat film moet zijn en probeert
zo een hiërarchie in stand te houden die eigenlijk zegt:
film is superieur aan de rest. Maar als we kijken naar
hoe verknocht we zijn aan onze alledaagse dosis digitale omgevingen is die hiërarchie allang niet meer van
toepassing is. Een veelzeggende anekdote is het moment waarop Metahaven uitgenodigd wordt voor een
filmfestival en een email krijgt van het festivalhoofd
waarin ze gefeliciteerd worden met hun ‘kunstfilm’.
Waar is het hokje kunstfilm goed voor? De effectieve
analogie die gebruikt wordt in het boek is dat cinema
als een plechtige kathedraal is waarvan je alle regeltjes
moet kennen voor je er naar binnan mag. Ondertussen bivakkeert het klootjesvolk buiten de kathedraal
in een digitale woestenij van apps en filters en tijdlijnen. Wie durft cinema te storen met zulke interfaces?
En zo kom je terug bij Tarkvoski die in zijn boek
over film en tijd schreef, maar ons daarmee ook instrumenten gaf om over andere dingen na te denken:
ons telefoongebruik, de tijd die we erdoor laten verstrijken en hoe dat allemaal doorwerkt in hoe we de
wereld ervaren. Als onze telefoons cinema zijn en
onze digitale ervaringen onderdeel zijn van het dagelijks leven, dan is het leven inmiddels ook een vorm
van cinema, beweert Digital Tarkovsky. De terechte
vraag waar de schrijvers deze redenering mee concluderen is: “But who is directing?”
DIGITAL TARKOVSKY METAHAVEN | 2019,
STRELKA INSTITUTE | 154 PAGINA’S | € 8,99 
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Thuiskijken
JOOST REKVELD: 11 FILMS

DE PUNT ACHTER DE ZIN

#11

Dertien films van experimenteel filmmaker en
lichtkunstenaar Joost Rekveld zijn verzameld
op de dvd 11 Films. Is de manier waarop licht
zich door de tijd beweegt vergelijkbaar met
DOOR DANA LINSSEN
muziek?
Wat is dat toch met onze neiging, of zelfs conditionering om zelfs in de meest abstracte vormen toch
figuratieve elementen te willen herkennen? Of in een
opeenvolging van beelden een verhaal te willen zien?
Misschien is het nog niet eens het allermoeilijkste
om vormen en kleuren te zíen vervormen, maar hoe
communiceer je er vervolgens over? Wat betekenen
(uiterst filmische) begrippen als tijd of beweging?
Joost Rekveld (1970) is op dit moment wereldwijd een
van de interessantste filmkunstenaars die zich met
deze vragen bezighoudt. Er is nog een derde vraag in
zijn werk belangrijk, namelijk: wat zijn de machines
(media) die het mogelijk maken om tijd en beweging
zichtbaar te maken met behulp van dat andere voor
film zo belangrijke element: licht?
Dertien films die Rekveld sinds midden jaren negentig maakte zijn nu gerestaureerd en op een simpelweg 11 Films getitelde dvd uitgebracht. De films
hebben nummers, en die gaan niet netjes van 1 naar
11, (of 13): Rekveld nummert zijn films, en soms zijn
er versies, of afgekeurde of gestrande projecten, maar
de telling gaat voort, wat ook meteen zijn systematische, bijna wetenschappelijke aanpak illustreert. Tot
zijn belangrijkste inspiratiebronnen horen de vergeten of doodlopende sporen in de geschiedenissen

#43

van wetenschap en audiovisuele media in hun meest
brede zin. Je zou het speculatieve media-archeologie
kunnen noemen, maar eigenlijk is het meer dan archeologie nog een soort Jurassic Park. Rekveld graaft
niet alleen de botten van die dinosauriërs uit, maar
knutselt uit het DNA van die botten ook speculatieve
reconstructies. Neem bijvoorbeeld een van zijn meest
recente werken #37 (2009) waarin de Griekse filosoof
Andronicus wordt geciteerd, uit de Paradoxographus
Palatinus (een natuurfilosofisch werkje uit de derde
eeuw), waarin hij stelt ooit, ‘ergens in Spanje’ zichzelf
reproducerende stenen te hebben waargenomen. Hoe
dat er vervolgens uit zou kunnen zien toont de film.
Het is een van de meest enerverende van Rekvelds
werken, vol meanderende mandala’s en kristalvormende caleidoscopen.

VISUELE MUZIEK

Een ander bekend werk is #11 Marey < - > Moiré
(1999). Daarin zijn fotografische experimenten om
beweging weer te geven van filmpionier ÉtienneJules Marey (1830-1904), zo gemanipuleerd dat ze
het beroemde Moiré-interferentie-effect oproepen;
denk aan van die dansende lijntjes in ruitjespakken
op oude beeldbuis-tv’s.
Rekveld begon films te maken vanuit een grote
interesse in elektronische en niet-westerse muziek,
abstracte cinema en wat je visuele muziek zou kunnen
noemen. Een van de eerste vragen die hij zich als maker stelde was of de manier waarop licht zich door de
tijd beweegt op dezelfde manier ‘gecomponeerd’ zou

kunnen worden als muziek, een essentieel andere kijk
op film en narrativiteit dan we gewend zijn. Die vraag
dateert uit de tijd dat hij aan de Interfaculteit Beeld en
Geluid van het Conservatorium Den Haag studeerde
(het tegenwoordige ArtScience van de Hogeschool der
Kunsten Den Haag, waar Rekveld ook les heeft gegeven; tegenwoordig is hij artistiek onderzoeker aan de
Universiteit Gent). Zijn werk is systematisch, maar
vol visuele speelsigheid, een abstracte film maken
over ‘zwangere stenen’ geeft het zelfs iets droogkomisch mee. Maar het zit ook vol visueel genot. Je wilt
er het liefste alleen maar naar kijken, en dat denken
even uitschakelen. En woorden als betoverend of hallucinant vermijden, maar dat is het allemaal wel.
Dankzij nauwkeurige aantekeningen van Rekveld
bij elk van de films in een begeleidend boekje is het
nu ook makkelijker om te begrijpen hoe zijn werk
een voortdurende dialoog met kunstgeschiedenis en
technologie is. Het proces van onderzoek en het zelf
ontwerpen en programmeren van de ‘machines’ die
beelden maken is daarbij een steeds duidelijker gearticuleerd onderdeel van het kunstwerk geworden.
Het resultaat, dat wat wij de film noemen, zelfs al is
het alleen maar een verzameling punten, is slechts de
punt achter een zin. En dat is het verhaal wat Rekveld
schrijft.
JOOST REKVELD: 11 FILMS

NEDERLAND, 2019

(VERZAMELBOX MET FILMS VAN 1993 TOT 2017) | REGIE
JOOST REKVELD | DISTRIBUTIE RE:VOIR EN EYE | NU
VERKRIJGBAAR OP DVD 
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KOM EN ZIE

Alfa en omega
van de
oorlogsfilm
Terwijl De jeugd van Ivan samen met andere
klassiekers van Andrej Tarkovski weer in de
filmtheaters draait, krijgt de gerestaureerde versie van Elem Klimovs Kom en zie een
release op blu-ray. Een beter tweeluik over
de jeugd in oorlog is haast niet voor te stellen.
Toen Andrej Tarkovski werd aangeboden om
het scenario van De jeugd van Ivan (1962) als
zijn speelfilmdebuut te verfilmen, was er een
specifiek verhaalelement dat de Russische regisseur het meeste aansprak: de psychologische staat van Ivan. De film, die flink werd
herschreven door Tarkovski en zijn afstudeerkompaan Andrej Kontsjalovski, speelt
zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en
toont hoe deze jongen (Nikolaj Boerljajev) van
zijn jeugdigheid wordt beroofd. ‘Hij kwam op
me over als een vernietigd personage, volledig
ontwricht door de oorlog’, schreef Tarkovski
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in zijn biografie. Wanneer De jeugd van Ivan
begint is die karaktermoord al gepleegd. Ivan
is een geestachtige verschijning die alleen tot
leven lijkt te komen in idyllische flashbacks en
hoopvolle droomsequenties. Hij wordt steeds
weer wakker in dezelfde nachtmerrie van de
oorlog.
In de Sovjet-Unie reageerde men koeltjes
op deze psychologisch complexe verbeelding
van Ivans trauma. Het verhaal werd als bourgeois weggezet, wat volgens Russische
filmhistorici eigenlijk betekent dat de
non-lineaire vertelling niet gewaardeerd
werd. Buiten Russische grenzen kreeg Tar-
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Spanning op de werkvloer
In de gelauwerde, tragikomische documentaire American Factory toont het doorgewinterde regieduo Julia Reichert en Steven
Bognar de cultuurclash die ontstaat nadat
een Chinese investeerder een Amerikaanse
fabriek heropent.
The American Factory ging op het afgelopen
Sundance festival in première, waar het de
prijs won voor beste regie. De documentaire
werd subiet aangekocht door Netflix, waar
hij verschijnt onder het label van Higher
Ground Productions, de productiemaatschappij van Barack en Michelle Obama. Zij
hebben het plan opgevat om progressieve televisie te programmeren en sloten eerder dit
jaar een deal met de VoD-aanbieder. Hun
bewondering voor het geëngageerde oeuvre
van Julia Reichert en Steven Bognar komt
daarom niet als een verrassing.
Reichert en Bognar besteedden al eerder
aandacht aan de tanende Amerikaanse
maakindustrie: in het voor een Oscar genomineerde The Last Truck: Closing of a GM
Plant (2009) registreerden ze hoe de laatste
auto’s van de band rollen in een fabriek in
Ohio. De filmmakers keren in American Factory terug naar die Amerikaanse staat, die
deel uitmaakt van wat de ‘rust belt’ wordt
genoemd: een gebied waar grote industrieën
voorheen floreerden. In Dayton wordt in
2015 een oude General Motors-loods opgekocht door een Chinese glasfabrikant.
De komst van Chinees geld en daarmee
nieuwe werkgelegenheid wordt door de inwoners toegejuicht, maar niet alles is wat het

lijkt. In een scène waarin de Chinese CEO
en zijn gevolg met alle egards worden ontvangen, klinkt een weifelende muzikale
compositie van Tim Berger. We zien A,
maar we horen B. Dat geldt ook voor de
Chinese managers die binnenmarcheren
en de Amerikaanse arbeiders – veelal af-

kovski wel de lof die hij verdiende: Jean-Paul
Sartre zag zijn filosofische opvattingen over
existentialisme weerspiegeld in De jeugd van
Ivan. De jury van Venetië bekroonde de film
met een Gouden Leeuw, het startschot van
Tarkovski’s roemruchte loopbaan.
23 jaar later bleek een sterk op De jeugd van
Ivan lijkende film het eindpunt van een andere grote Russische regisseur. Elem Klimov
had al een carrière achter de rug met door de
Sovjets gevierde (Welcome, or No Trespassing) en gehate (Rasputin) films toen hij zijn
laatste meesterwerk voltooide. Na het voortijdig overlijden van zijn geliefde vrouw, de
komstig uit de WW – aansturen: ze willen
graag met hun personeel ‘een wonder’ bewerkstelligen, een van de eufemismen voor
winst maken.
De bestuurders bewegen hemel en aarde
om te voorkomen dat de Amerikanen, die
voor dertien dollar per uur monotoon werk
verrichten, een vakbond vormen. Mede
hierdoor ontstaat er spanning op de werkvloer, waar de Chinezen van hun Amerikaanse collega’s volledige inzet en ijzeren
discipline verwachten. De nieuwe samenwerking heeft soms geestige scènes tot ge-

ondergewaardeerde regisseur Larisa Sjepitko,
had Klimov nog maar één film in petto. Dat
was dan wel gelijk zijn meest persoonlijke,
kwade en liefdevolle film ineen.
Kom en zie (1985), een verwijzing naar de
Apocalyps in het boek Openbaring uit het
Nieuwe Testament, volgt een groepje
Wit-Russische partizanen die nazi’s proberen te verdrijven. Jongetje Florja (Aleksej
Kravtsjenko) vindt een geweer en mag mee
op missie. Zo wordt hij eigenhandig getuige
van de ondenkbare horror van de oorlog en
genocide. Het grootste verschil tussen Tarkovski en Klimov is hoe ze die horror benaderen. Tarkovski kiest voor suggesties en allusies. Het geweld kun je je precies voorstellen, maar zie je amper. Klimov kiest juist
voor de openbaring ervan: Florja heeft het
gezien, in zijn jeugd Klimov ook, dus jij moet
het ook zien. Waar Tarkovski zich bezighoudt met wat er overblijft van hopeloze
kinderen, toont Klimov hoe die hoop in eerste instantie verloren raakt. Een betere, en
misschien ook wel zwaardere double bill valt
bijna niet voor te stellen.
HUGO EMMERZAEL
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SOVJET-UNIE, 1985 | REGIE ELEM

KLIMOV | MET ALEKSEJ KRAVTSJENKO, OLGA MIRONOVA
| 146 MINUTEN | DISTRIBUTIE LUMIÈRE | TE ZIEN VIA
BLU-RAY VANAF 24 SEPTEMBER | ANDREJ TARKOVSKI
FILMPROGRAMMA IN EYE FILMMUSEUM,

eyefilm.nl |
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volg, zoals wanneer een Amerikaanse delegatie China bezoekt, en tijdens een
festiviteit ‘YMCA’ zingt. Maar de tragiek
neemt uiteindelijk de overhand, samen met
de ironie: nu zijn het de Chinezen die de
Amerikanen de les lezen.
OMAR LARABI
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VERENIGDE STATEN, 2019 |

REGIE JULIA REICHERT EN STEVEN BOGNAR | 115
MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX | TE ZIEN VIA VOD
SINDS 21 AUGUSTUS 
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THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE

Zeldzame visuele traktatie,
ondanks manisch-depressief
scenario
Deze prequel van Jim Hensons poppenklassieker uit 1982 predikt de revolutie en is
met liefde gemaakt.

TEEN SPIRIT
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Een aanstekelijke soundtrack
is ook wat waard
Doe mij maar een tranentrekkende talentenjacht. Zenuwachtige koppies, valse noten en hopelijk die ene outsider die een
ruwe diamant blijkt. Allemaal in de constructie geperst van een eeuwenoud
gladiatorenspektakel, met Idols en The Voice door John de Mol opnieuw uitgevonden
als tv-format. Klinkt goed? Dan is Teen Spirit een aanrader.
De Poolse Violetta (Elle Fanning) heeft een
zwaar leven op het Engelse Isle of Wight:
haar moeder kan financieel moeilijk het
hoofd boven water houden, dus is de tiener
genoodzaakt bij te springen. Op school is ze
een buitenbeentje. Haar enige uitlaatklep is
haar zangtalent, waarmee ze ook nog een
centje bijverdient in de lokale losers-pub. Op
een dag wordt ze daar gespot door de sjofel
ogende en overduidelijke alcoholistische
Vlad (Zlatko Burić).
Als ze voor de lokale auditie van de nationale talentenjacht ‘Teen Spirit’ een voogd
mee moet nemen, durft ze haar moeder niet
te vragen (“God is het beste publiek voor
jouw talent”, aldus moederlief) en dus vraagt
ze creepy Vlad. Die blijkt niet alleen ooit een
beroemde operazanger te zijn geweest, maar
gooit het ook met Violetta op een dealtje: hij
gaat mee, maar als het wat wordt met die
carrière van haar, dan wordt hij haar manager. Zogezegd, zo gedaan. Zou hij haar langverwachte mentor worden...?
De scènes die volgen zijn gelardeerd met
videoclip-achtige, met neonlicht overgoten
montages van door Elle Fanning zelf ingezongen hits van Robyn, Tegan and Sara en
Ellie Goulding en nog een hele hoop andere
aanstekelijke popnummers van de afgelopen
twintig jaar. Een dansscène op No Doubt’s
‘Just a Girl’ mag natuurlijk niet ontbreken.
De jonge, debuterende regisseur Max
Minghella (als acteur bekend uit onder andere The Handmaid’s Tale en The Social Net-

work) geeft je in 93 minuten waar talentenjachten een heel seizoen over doen. De
moeilijke achtergrond van de deelnemers, de
worsteling, de dalen, de (valse) hoogten en
dan – de camera’s flitsen! – de langverwachte ontknoping. Is het allemaal onverwacht, origineel of sluitend? Natuurlijk niet;
het is zelfs een beetje zielloos. Toch is Teen
Spirit vermakelijk. Nog dagenlang heb je de
soundtrack in je hoofd.
SACHA GERTSIK
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VERENIGD KONINKRIJK/VERENIGDE

STATEN, 2018 | REGIE MAX MINGHELLA | MET ELLE
FANNING, ZLATKO BURIĆ | 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE KPN
| TE ZIEN VIA VOD SINDS 18 JULI 

Wie net als de Skeksis onsterfelijk is, heeft
misschien in 1982 The Dark Crystal gezien,
de poppenfilm van Muppets-bedenker Jim
Henson die niet bepaald voor de allerkleinsten bedoeld was. Niet alleen omdat de poppen vaak iets sinisters hadden, ook omdat
het verhaal over apocalyps en genocide de
doelgroep minder aansprak.
Er is lang nagedacht over een vervolg in de
vorm van een film maar de grote Amerikaanse studio’s wilden niet. Te edgy. Volwassenen kijken toch niet naar poppen?
Kinderen kijken toch niet naar fascistische
reuzenvogels die een zachtaardig elfenvolk
onderdrukken? Netflix zag wel een toekomst
voor het project in de vorm van een tiendelige serie die een prequel op de film is.
Leeftijdsadvies: 12 jaar en ouder.
De serie laat zien hoe het zo mis kon gaan
voor de Gelflings, het vredelievende stammenvolk van Thra, een planeet waarvan het
ecologische en spirituele evenwicht bewaard
wordt door een magisch kristal. De Skeksis
echter bedenken een manier om de kracht
van het kristal te gebruiken om zichzelf te
verjongen en zo het eeuwige leven te verkrijgen. Wanneer het kristal uitgeput raakt, gebruiken ze die om de levenskracht van ontvoerde Gelfings te oogsten. In The Dark
Crystal: Age of Resistance ontdekken drie
jonge Gelflings het geheim van de Skeksis.
Een tiendelige serie met honderdtachtig
verschillende poppen en een verhaal dat zich

afspeelt op negentig verschillende sets is ambitieus en zeldzaam arbeidsintensief. Er is
duidelijk gekozen om trouw te blijven aan de
animatronics, de fysiologie van het origineel:
je ziet de poppen bijvoorbeeld niet lopen. Dat
is een charme van de serie in een tijd waarin zo
veel met visuele effecten tevoorschijn getoverd
kan worden. Sterker nog: het is goed om te beseffen dat we verwend zijn geraakt door het
spektakel van The Lord of the Rings, dat qua
fantasy de toon zette voor alles wat erna
kwam. Deze serie is bescheidener en die wereld voelt dus ook kleiner. Dat is geen bezwaar,
het siert het ambachtelijke van de productie.
Wel bezwaarlijk is dat de afleveringen
nogal wisselend van kwaliteit zijn. De eerste
is teleurstellend vlak bijvoorbeeld, in de
tweede loopt de spanning meteen op. Zo gaat
het op en neer tot de eindstrijd, de volksopstand van de Gelflings om onder de moorddadige dictatuur van de Skeksis uit te komen. Maar ook al verdienden de letters van
het scenario meer aandacht, in de geest doet
deze prequel absoluut recht aan het origineel. Poppenanimatie is, net als de Gelflings,
al jaren een uitstervende soort, maar wordt
door een klein groepje helden toch steeds
weer van de ondergang gered.
RONALD ROVERS

THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE
VERENIGD KONINKRIJK/VERENIGDE STATEN, 2019 |
REGIE LOUIS LETERRIER | MET STEMMEN VAN ONDER
MEER MARK HAMILL, NATHALIE EMMANUEL, HELENA
BONHAM CARTER | 550 MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX |
TE ZIEN VIA VOD VANAF 30 AUGUSTUS 
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Bolstoen 22,
1046 AT Amsterdam
25 juni 2019, 13.11 uur
“Het was heel mooi dames en heer”, zegt regisseur Meikeminne Clinckspoor vanachter
haar monitor. “Amai”, roept ze twee tellen
later, terwijl de poppenspelers al aanstalten
maken om hun spullen weg te leggen. “Ik zie
een fout. Ohhhhh, ik zie een vliegtuig. Kan
iemand dat opblaasvliegtuig weghalen, dan
doen we ’m snel opnieuw.”
Op een snikhete dag vinden er in Allard
Studio’s op een bedrijventerrein bij station
Sloterdijk in Amsterdam opnamen plaats
voor Dropje, een 26-delige kleuteranimatieserie geschreven en geregisseerd door de
Vlaamse Meikeminne Clinckspoor, die in
2017 de Vlaams-Zweedse jeugdfilm Cloudboy maakte.
In Dropje draait het om Dropje. Het is geen
mens, maar ook geen dier. Geen man, maar
ook geen vrouw. Dropje is gewoon Dropje,
een pluizig stuk speelgoed, dat in de ‘alleswinkel’ woont. Van daaruit trekt hij iedere
ochtend ‘de wereld’ in om een mensenkind
te helpen iets op te lossen of te overkomen.
Op zijn eigen, geheel onlogische en grappige
manier.

De immense studio staat vol sets (straten,
huizen) en rekwisieten. Aan een muur hangen storyboards van de verschillende afleveringen; scènes die al zijn opgenomen, zijn
doorgestreept. Vandaag komt er een jochie
in de winkel dat schoonmaken stom vindt.
Dropje zorgt ervoor dat het minder stom
wordt, met behulp van een tuinslang en veel
schuim.
“Okee, eerste positie”, zegt Clinckspoor.
“Die vorige was heel mooi, dames, houdt dat
vast.” Voordat ze achter de monitor verdwijnt, maakt ze met een kwastje nog snel
een voetstappenspoor van water op de vloer.
“Het is makkelijker om ze digitaal weg te
poetsen dan ze te maken”, legt ze uit terwijl
de poppenspelers zich klaarmaken.
“Dwight, kan jij je stok een stukje hoger houden?”
Het loopje van Dropje wordt opnieuw opgenomen – zonder speelgoedvliegtuig in
beeld. Daarna wordt een ‘plate’ gedraaid, een

leeg shot dat gebruikt wordt bij de beeldbewerking. Elk beeld is samengesteld uit vier
los van elkaar opgenomen shots die over elkaar heen worden gelegd – het is dus van
groot belang dat alles exact op dezelfde
plaats staat in ieder shot, terwijl de poppenspelers er soms juist baat bij hebben dat
rekwisieten worden verschoven zodat ze
overal goed bij kunnen.
“Ik ben een detailfucker”, legt Clinck
spoor even later uit. “En het poetswerk is
toch al een zeer precies, tijdrovend proces.
Het wordt gedaan door een bedrijf in Spanje,
terwijl wij hier de laatste afleveringen opnemen. Zo creëren we een tijdloze, universele
wereld, herkenbaar voor ieder kind van drie
tot zes. Hoewel, mijn zoontje is twee, en die
zegt nu ook al de hele tijd ‘poppoppop kijken’.”

REGISSEUR MEIKEMINNE CLINCKSPOOR (RODE ZOMERJURK)
MAAKT EEN SPOOR VAN NATTE VOETSTAPPEN. VERDER V.L.N.R.:
DE POPPENSPELERS MEIKE VAN DEN AKKER, VERA KAYE (IN DE
DEUROPENING MET TUINSLANG EN DROPJE), DWIGHT HEITZER EN
SETDRESSER CHARLOTTE VERSCHURE
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mysterieuze, surrealistische, dromerige en cinematograﬁsch indrukwekkende ﬁlm uit Tibet
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