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REDACTIONEEL
Tijdens het recente filmfestival van Londen
werden filmmakers tijdens een panel opgeroepen om films te maken over klimaatverandering
die een breed publiek kunnen bereiken en niet
alleen preken voor eigen parochie. Een van de
sprekers was Scott Z. Burns, producent van An
Inconvenient Truth (2006). Klimaatverandering
is ontegenzeggelijk een urgent probleem en je
kunt alleen maar hopen dat mensen die dat
ontkennen ooit de pijn van hun vergissing zullen
voelen. Maar: alsjeblieft geen politieke boodschappen verpakt in prekerige, middelmatige
films. Prekerig en middelmatig is immers vaak
de norm voor wie met een boodschap een groot
publiek wil bereiken.
De traditionele manier om politieke boodschappen in de kunsten te versimpelen,
meestal in een realistisch ogende stijl, helpt in
ieder geval niet. Jos van der Burg schrijft op
pagina 24 over de (on)zin van politieke films.
Decennialang hebben we films voorbij zien
komen die op toegankelijke manieren waarschuwen tegen fascisme en charlatans. Dat
houdt fascisten en charlatans niet tegen, zien
we nu. Of zie het zo: Banksy is leuk, maar we
hebben het inmiddels toch vooral over de idiote
bedragen die voor Banksy’s werk betaald worden. Discussie over wat de kunstenaar laat zien,
is er niet.
Wie de realiteit probeert na te bootsen, doet
die realiteit tekort. Op pagina 22 schrijft Pim
van den Berg over de hang naar realisme in
games en waarom dat een heilloze weg is. Jean
Renoir steld vorige eeuw precies hetzelfde over
film: ‘We weten dat in de geschiedenis van alle
kunsten de komst van perfect realisme samenging met perfecte decadentie. Waarom is alles
prachtig wanneer de techniek nog primitief is,
en bijna alles lelijk wanneer de techniek is
geperfectioneerd? Technische perfectie creëert
alleen verveling, want het kan de natuur slechts
nabootsen. De natuur nadoen kan enkel leiden
tot de dood van een kunstvorm.’ Liever die
realiteit laten zien zoals die is: verschrikkelijk
en prachtig, tegenstrijdig, onkenbaar en
onbegrijpelijk.
Cinema is een empathiemachine, schreef
criticus Roger Ebert ooit. Dat kan cinema inderdaad zijn. Maar niet als je de wereld versimpelt
en daarmee je publiek onderschat. Bertrand
Bonello’s Nocturama (2016) is vooral door
Engelstalige critici afgefikt vanwege z’n ontoegankelijkheid en ‘hipsterterrorisme’, maar die
film zegt meer over terreur dan Clint Eastwoods
The 15:17 to Paris (2018). Bonello’s Zombi Child
(2019), (nog) niet in Nederland te zien, zegt
meer over de erfenis van het Franse kolonialisme dan Indochine (Régis Wargnier, 1992). Het
zijn maar voorbeelden.
Je kunt zeggen: de eenvoudige, eenduidige
verhalen hoeven de complexe verhalen niet uit
te sluiten. Dat klopt, maar de productie van die
complexe verhalen staat overal ter wereld onder
druk. Ken Loach - zie hiernaast - is het hier
hartstochtelijk mee oneens. Zijn films, zoals
zijn nieuwe aanklacht tegen moderne slavernij
waarover we hem spraken (pagina 16), zijn altijd
activistisch geweest. De vraag is alleen: wie
komt er echt in actie door die films?
RONALD ROVERS

“Het verbaast me niets
dat mensen boos en
onzeker zijn”
Ken Loach en Paul Laverty over
Sorry We Missed You
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Word nu abonnee van de Filmkrant en ontvang El reino van
Rodrigo Sorogoyen 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 El reino, winnaar van
zeven Goya’s, de belangrijkste filmprijzen
van Spanje. Bent u al abonnee maar brengt
u een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*
Manuel López-Vidal is een geliefd en charismatisch politicus, maar ook onderdeel van een corrupt politiek systeem, waarin ieder zich verrijkt
met publiek geld. Terwijl Manuel een collega en
goede vriend die zich schuldig maakt aan corruptie indekt, wordt hij zelf het middelpunt van
de aandacht en schuiven zijn partijgenoten alle
schuld op hem.
Mariska Graveland in de Filmkrant: ‘De
beweeglijke camera, snelle montage en pompende muziek versnellen de hartslag van deze
politieke thriller, gefilmd vanuit het perspectief
van de dader, die uit het koninkrijk verstoten
wordt. [...] De grote vraag die boven de film blijft
hangen is wie er schuld heeft aan dit systeem
waarin een geweten de weg naar de top van de
apenrots blokkeert. Als gevallen koning wil
Manuel zand gooien in de gesmeerde machinerie van corruptie. Maar de koninkrijken blijven
bestaan.’
* 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 20 november 2019, met dank aan Remain in Light (Cherry
Pickers).

REALISME IS

BEKROMPEN
Weg met realisme in games 4 22

THE THINKING VIDEO
MACHINE #33 ESSAY
filmkrant.nl

MUILEZELVERHAAL | De gevierde Uruguayaanse schrijver
Felisberto Hernández stierf vier jaar voordat Au hasard
Balthazar (Robert Bresson, 1966) werd gemaakt. Toeval of
niet: veel details in Hernández’ verhaal The Woman Who
Looked Like Me (de autobiografie van een paard) komen
overeen met beelden en gebeurtenissen in Bressons
klassieker over een ezel. Toch zijn de toon en intentie van de
twee auteurs zeer verschillend. In hun video-essay op
filmkrant.nl plaatsen Cristina Álvarez López en Adrian
Martin woorden uit het verhaal op beelden uit de film, die zo
versmelten tot een samengesteld muilezel-verhaal.
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LODEWIJK CRIJNS OVER
BUMPERKLEEF

‘IK NEEM HET OP

VOOR DE
BRAVE BURGER ’
In de horrorthriller Bumperkleef
loopt een verkeersruzie tussen
twee mannen volledig uit de
hand. Regisseur Lodewijk Crijns
rijdt zelf 27 jaar schadevrij, maar
kan zich zo’n hanengevecht goed
voorstellen. “Ook ik heb een
problematisch ego.”

LODEWIJK CRIJNS OP; DE SET VAN BUMPERKLEEF

Mensen die zich in het verkeer niet aan de regels houden, irriteren hem mateloos, zegt de in 1970 in Eindhoven geboren Lodewijk Crijns, die we onder veel
meer kennen van Jezus is een Palestijn (1999), Met
grote blijdschap (2001) en zijn grootste publiekssucces
Alleen maar nette mensen (2012). Hij kan er niets aan
doen, maar zijn stressniveau stijgt dan snel. Als voorbeeld noemt hij de autorit die hij regelmatig maakt
van Amsterdam naar zijn moeder in Brabant. “Ik erger me kapot aan mensen die achter het stuur zitten
te appen. Je ziet het al van ver doordat ze steeds net
over de lijn rijden. Ik wil dan altijd naast zo iemand
gaan rijden en een gebaar maken, zo van: ‘Ben je weer
lekker aan het appen, sukkel!’, maar dat mag niet van
mijn vrouw.”
Ja, hij heeft een verstandige vrouw, lacht Crijns,
waarna hij nog een verkeersvoorbeeld geeft waarvan
zijn bloed gaat koken. “Ik sta voor een principieel dilemma als ik op een tienbaansweg netjes rechts rijd,
maar iemand op de middenbaan te langzaam. Als ik
die auto wil inhalen, ga ik me dan aanpassen aan die
verkeerssukkel door eerst vier banen naar links te
gaan? Daar heb ik grote moeite mee, dus haal ik hem
uiteindelijk rechts in, wat niet mag. Op het moment
dat ik passeer, wil ik toeteren en een gebaar maken
van: ‘Wat ben je nou eigenlijk aan het doen?’” Maar
ook dat mag dus niet van zijn vrouw, die wat dat be-

DOOR JOS VAN DER BURG

treft lijkt op de vrouw in Bumperkleef.
Alleen is deze vrouw, die Diana heet,
minder succesvol in het kalmeren van
haar man Hans als hij het in de auto,
waarin ook hun twee kinderen zitten,
op de snelweg aan de stok krijgt met de
chauffeur van een bestelbusje. Als Hans
er vol ingaat tegen deze kerel (“een totale randdebiel”) blijkt zijn opmerking
tegen Diana dat hij het wel even zal
oplossen al snel een gevalletje grove
zelfoverschatting.

ARROGANT

Bumperkleef is een even spannende als
vermakelijke horrorthriller, waarin veel
frustratie, maar ook zelfspot van Crijns
zit. “In Hans heb ik alle slechte eigenschappen van mezelf uitvergroot. Zijn
gedrag in het verkeer lijkt een béétje op
dat van mij. Ook ik heb een problematisch ego.” Voordat hij in Amsterdam
woonde, was dat anders. “Toen ik 25
jaar geleden als Brabantse dorpsjongen in Amsterdam ging studeren, was
ik beleefd en introvert en hield ik me
netjes aan de regels. Maar 25 jaar deel-
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nemen aan het Amsterdamse verkeer en wonen in
probleemwijken heeft me gedwongen mijn karakter
te veranderen. Langzaam ben ik de arrogante bijdehante hufterigheid van de echte Amsterdammer gaan
overnemen. Het is dat mijn vrouw niet weg wil uit de
stad, want anders waren we vijftien jaar geleden al
vertrokken naar een dorp, waar mooie loofbomen in
je tuin staan en je naast je huis kunt sleutelen aan je
auto.”
In Bumperkleef wordt Hans keihard gestraft voor
zijn ‘problematische ego’. Ook gaat zijn zelfbeeld van
stoere kerel en rots in de branding voor zijn gezin
ontluisterend aan flarden. Als het erop aankomt is
hij geen held maar een lafaard. Crijns: “Ik wilde een
verhaal maken over een man met een groot ego dat
wordt afgepeld.” Dat de film geen promotie is voor
het gezinsleven – het moderne gezinnetje oogt nogal
kil – is geen toeval. “Mijn vrouw en ik zijn bewust
kinderloos en ik heb er de grootste lol in een satire te
maken over mensen met kinderen in een SUV. Hoe
meer kinderen en hoe groter de SUV, hoe meer zin ik
heb om ze in de zeik te nemen.”

OOG OM OOG

Dat Bumperkleef aan de polderhorror van Dick Maas
(De lift, 1983; Amsterdamned, 1988; Sint, 2010) doet
denken, maar dan in een versie 2.0., vindt Crijns
prettig om te horen. “Ik ben een groot bewonderaar
van Dick Maas, omdat hij de enige is in Nederland
die door hem zelf bedachte publieksfilms maakt. Dat
is ook mijn ideaal, maar ik heb goed geluisterd naar
het commentaar op Dicks werk. Ik begrijp het als
mensen zeggen dat zijn dialogen niet goed zijn, de
humor vaak flauw is en dat hij zich als maker nauwelijks heeft ontwikkeld. Dat neemt niet weg dat ik
Moordwijven en Sint fantastische films vind. Ik wil
graag films maken zoals hij ze maakt, maar met een
boodschap. Ik ben het niet met hem eens dat je boodschappen maar bij de Albert Heijn moet doen. Er is
niets mis met een boodschap in een film. Neem Dirty
Harry met Clint Eastwood. Die film heeft een duidelijke boodschap: schiet criminelen van de straat.
Punt. Ja, die boodschap spreekt mij zeer aan.”
Dat Crijns wil dat misdaad, ook de kleine straatcriminaliteit, hard wordt aangepakt, leidde ruim tien
jaar geleden tot het idee voor een fakedocumentaire
over een winkelier in Amsterdam-West, die het recht
in eigen hand neemt en criminele jongeren van de
straat schiet. Dat de film, die Oog om oog zou gaan
heten, er nog steeds niet is, komt doordat het Filmfonds en omroepen er geen heil in zien. “Men vindt
een film over iemand die criminelen van de straat
schiet populistisch.” Crijns ziet het anders: “Ik neem
het op voor de brave burger en ben allergisch voor
misdaadkomedies. Ik haat romantisering van misdaad en van jonge mannen die zich eraan spiegelen.
Dan krijg ik een blinde-woedevlek. Ik wil films maken over personages wier afkeer van hufterigheid aan
het einde nog groter is dan aan het begin. Zulke films

‘Voor elke crimineel die uit de
maatschappij
wordt verwijderd,
planten we
honderd bomen
Dat geldt ook voor
SUV ’s: voor elk
verwijderd exemplaar ook honderd
bomen. Nederland wordt zo een
stuk mooier’
krijg ik niet gefinancierd, maar voor een film over
iemand met een hekel aan hufterigheid die eindigt
als straathoekwerker, zou ik meteen subsidie krijgen.
Ik maak liever een verhaal over een straathoekwerker die probleemmakers, inclusief ouders die hun
kinderen niet hebben kunnen opvoeden, uit de samenleving verwijdert, maar dat is een uitzichtsloze
boodschap. Ja, ik denk heel zwart-wit.”

RECHTS GELUID

Het idee van Oog om oog houdt Crijns nog steeds
bezig. Recent schreef hij er een variatie op. “Die gaat
over tienerjongens in Gouda, die thuis bij hun ouders
wonen en zien hoe bang deze zijn voor kleine straatcriminelen. Er worden fietsen en telefoons gestolen,
maar de politie doet niets. De ouders van deze jongeren willen verhuizen, maar de tieners willen niet
buigen voor criminaliteit en asociaal gedrag. Ze richten een burgermilitie op en gaan de strijd aan met de
straatcriminelen.” Ook dit idee zal het vrijwel zeker
niet tot film brengen. “In een gesprek bij het Filmfonds vroeg men of het niet iets positiever kon. Ook
zei men dat filmsubsidie er niet is om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, maar om ze bij elkaar te brengen. Er is in Nederland een links engagement, maar ik vind dat er in de filmwereld ook ruimte
moet zijn voor een rechts geluid.” Het Filmfonds lijkt
er anders over te denken. “Dat vind ik jammer, maar
mijn vrouw is er blij om. Zij wil geen boze mannen
aan de deur en mij niet verliezen.”
Crijns’ opvattingen doen misschien vermoeden dat
hij de PVV of Forum voor Democratie aanhangt, maar
dat is niet zo. “Ik begrijp die partijen goed, maar heb
nooit op ze gestemd. Ik ben niet rechts op die manier,
maar groen-rechts.” Wat dat inhoudt? “Alle criminelen moeten weg en voor elke crimineel die uit de
maatschappij wordt verwijderd, planten we honderd
bomen. Dat geldt ook voor SUV’s: voor elk verwijderd

exemplaar planten we ook honderd bomen. Nederland
wordt zo een stuk mooier.” Met een serieus gezicht:
“Helaas is er niet zo’n partij in Nederland.”

OPVOEDEN

Terug naar Bumperkleef, dat door het Filmfonds wél
opmerkelijk snel werd omarmd. “Sinds Jezus is een
Palestijn heb ik nooit een film zo snel gefinancierd
gekregen.” Crijns vermoedt dat de reden is dat hoofdpersoon Hans een louterende psychologische ontwikkeling doormaakt. “Daarmee staat of valt financiering
van films in Nederland. De personages in de films van
Dick Maas hebben die ontwikkelingen niet en daarom
loopt hij voor financiering altijd tegen muren aan.”
Genoeg over het Filmfonds. Crijns praat liever
over de technische hoogstandjes die nodig waren om
Bumperkleef te kunnen maken. Hij prijst cameraman
Bert Pot en John Thorborg, als colorist de eindbepaler
van het kleurenpalet in de film, die “een revolutionair
nieuw filmsysteem” bedachten, met als resultaat dat
het lijkt alsof alle ruzie- en horrorscènes op een snelweg zijn gefilmd. De werkelijkheid is anders, want veel
scènes zijn opgenomen in een studio met een set-auto, die 360 graden kon draaien rond een megascherm
(met 8 bij 2 meter even groot als de schermen in voetbalstadions) met snelwegbeelden erop.
De basis was Crijns’ gedetailleerde storyboard.
“Sommige scènes waren zo ingewikkeld – eentje
heeft vijftig camera-instellingen – dat het storyboard vaak ons enige houvast was.” Filmtechniek is
belangrijk voor Crijns, maar het gaat hem uiteindelijk
om het verhaal en de boodschap van de film. Wat hij
met Bumperkleef wil vertellen? “Wanneer wijzen we
iemand op fouten, vergissingen of hufterig gedrag?
Waar ligt de grens? Zeggen we: laat maar, of wijzen
we iemand erop?” Bij Crijns hoeven we niet te raden
naar het antwoord: “Ik wil graag mensen opvoeden
en kan me moeilijk inhouden.” 
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“Emin Alper’s A Tale of Three Sisters is a unique work
that deftly blends Chekhov and the Brothers Grimm”
THE HOLLYWOOD REPORTER
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OVERTUIGEND ATLETISCHE EN
ZELFVERZEKERDE ROL NEER!”
~ Screen International

“KNAPPE PRODUCTIE
EN ENERGIEK GEFILMD!”
~ Hollywood Reporter

“OOGVERBLINDEND”
~ Variety
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BUMPERKLEEF

BUREN RUZIE MET 160 KM
PER UUR

Hoe verbeeld je de Nederlandse
identiteit? Met een Henk en
Ingrid achter het stuur komt
regisseur Lodewijk Crijns een
heel eind. Zijn Bumperkleef geeft
Nederland een horrorvijand op
DOOR ALEXANDER ZWART
maat.		
Denkend aan Holland zie ik brede snelwegen door oneindig laagland gaan... Als Bumperkleef begon met
een motto, had het vrij naar Marsman deze dichtregel
kunnen zijn. De regel die synoniem is geworden met
het romantische gevoel dat Nederland bij velen oproept. Maar hoe breng je de Nederlandse identiteit
eigenlijk in beeld? Je kan nog zo veel stroopwafels,
Sinterklazen of een wapperende driekleur in beeld
brengen, dat maakt je film – anders dan wat er in
beeld is – nog niet typisch Nederlands.
Zit het dan in de nuchterheid waarmee dingen in
beeld worden gebracht? Wellicht, maar dat verklaart
nog niet waar de herkenbaarheid van de nieuwe film
van Lodewijk Crijns (Alleen maar nette mensen, 2012;
Kankerlijers, 2014) in zit. Zijn film is juist een over
the top thriller annex roadmovie annex horror annex
komedie over een bedrieglijk simpel gegeven: terreur
gedreven door verkeersfrustratie, door huis-, tuinen keukenalledaagsheid. Ontzettend serieus genomen
kneuterigheid.
Met Bumperkleef vraagt Crijns zich af hoe het zou
zijn als frustratie uitmondt in horror, zich afspelend
tegen een relativerend – doe maar gewoon dan doe je
al gek genoeg – kabbelend landschap. Noem het de
duistere meerwaarde van de Nederlandse identiteit.

WIT BUSJE

Voorin de auto zitten Hans en Diana, die alles voor
elkaar hebben. Goed verzorgd, een mooi huis, goede
auto en twee mooie dochters achterin. Over hun werk
krijgen we niks te weten, maar hun voorkomen is
bovenmodaal. Hij zou arts kunnen zijn, zij vertegenwoordiger, of omgekeerd. We volgen ze op een vrije
dag, op weg naar Hans’ ouderlijk huis in Twente. Zijn
vader is jarig, en zoals moeder aan de telefoon zegt:
“Het is misschien wel zijn laatste”.
Tijd dringt. Twente moet op tijd bereikt worden,
maar er is dreiging. Niet van buitenaf, maar van
binnenuit. Vanuit onze eigen snelwegen, de spreekwoordelijke aderen door ons land. Er is hier zoals in
veel andere horrorfilms geen vreemdsoortig wezen
dat de dreiging vormt. Nee, de dreiging komt van een
wit busje dat het gezin letterlijk op de hielen zit. In
dat witte busje rijdt een bumperklever. Op zich geen
probleem. Sterker nog, het lijkt in eerste instantie een
burenruzie à la Rijdende Rechter, maar dan met 160
km per uur. Maar door de proloog ligt er al een bom
onder dit familie-uitje. Burenruzie of niet, de duivel
zit hier in iemand die de buurman had kunnen zijn,
die vanachter de coniferen naar ons glimlacht.

KNIPOOG

Terwijl dat gegeven op de spits gedreven wordt, krijgt
het met een uitgestreken gezicht vertelde Bumperkleef
meer en meer de toon van een satire. Satire als sociaal commentaar. De geheel blanke cast onderstreept
daarbij that something is rotten in the state of Holland.

Het gevaar komt van de bumperklevende, ons dicht op
de huid zittende, buurman. En terwijl Crijns ons daarmee confronteert, knipoogt hij met zijn filmcitaten
juist naar buiten, naar de beeldtaal van Hollywood die
we zo goed begrijpen.
De auto als moordmachine? Is dat geen knipoog
naar Steven Spielbergs speelfilmdebuut Duel (1971)?
Een man bij wie alle opgekropte woede het kookpunt bereikt, met buitenproportionele uitbarstingen
tot gevolg: gevalletje Michael Douglas in Falling
Down (Joel Schumacher, 1993). En heeft diezelfde
man die overal opnieuw ongeschonden weet op te
duiken niet verdacht veel weg van Javier Bardems
Church uit No Country for Old Men (Ethan & Joel
Coen, 2007)?
De vrijheid en kundigheid waarmee Crijns dit materiaal de polder in trekt is tekenend. In Bumperkleef
zit het anarchisme van zijn eerste films (afstudeerfilm Lap rouge, 1997; Jezus is een Palestijn, 1999),
gegoten in de mal van de publieksfilms die hij zich de
afgelopen jaren eigen heeft gemaakt. Met hulp van
de nauwelijks bekende theateracteur Willem de Wolf
creëert hij hier bovendien de Freddy Kruger, Leatherface of Michael Myers die Nederland verdient: een
op het eerste oog onopvallende, burgerlijke man met
een iets te duidelijke dictie. Terwijl wij in het verkeer
maar wat schreeuwen, wil hij gewoon dat je je excuses aanbiedt. Je reed namelijk iets te dicht op hem.
De vijand is een moraalridder die over lijken gaat.
Zijn naam? Ed.
BUMPERKLEEF NEDERLAND, 2019 | REGIE
LODEWIJK CRIJNS | MET JEROEN SPITZENBERGER,
ANNIEK PHEIFER, WILLEM DE WOLF | 85 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SPLENDID FILM | TE ZIEN VANAF
31 OKTOBER 
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MARTIN ŠULÍK OVER THE INTERPRETER

‘ALS JE EEN BOEK DICHTSL A AT
IS HET VERHA AL ER TOCH NOG ’
Als je een film maakt moet je iets hebben om van te houden en iets
om te haten, zegt Martin Šulík over The Interpreter, zijn ongewone
roadmovie waarin de zoon van een kampbeul en de zoon van ouders
die tijdens de Holocaust zijn vermoord, terugreizen naar het verleden.
DOOR DANA LINSSEN
Beide personages gaven hem daar alle aanleiding toe.
“U bent een antisemitisch zwijn.” “En u een zionistische Übermensch.” De eerste ontmoeting tussen
de tachtigjarige Ali en de Oostenrijkse bon vivant
van middelbare leeftijd Georg verloopt niet helemaal
volgens verwachting. Althans. Wiens verwachting eigenlijk? Georg, zoon van nazi-officier Graubner, had
Ali niet op zijn stoep verwacht. Hij vindt dat hij nu
wel klaar is met het verleden van zijn vader. Hij weigert de schuld op zich te nemen voor iets wat hij niet
gedaan heeft. En Ali, ja, die was wel voorbereid, op
zijn manier, met een pistool in zijn zak om de moordenaar van zijn ouders op zijn beurt te vermoorden,
maar hij is te laat. De oude man is na het schrijven van
zijn nogal eufemistisch getitelde Herinneringen gestorven. En Ali Ungar, vertaler van beroep, kreeg dat
boek in handen.
Het is niet direct het meest voor de hand liggende uitgangspunt voor een buddymovie. En toch is
dat hoe The Interpreter van de Slovaakse filmmaker

Martin Šulík zich op een gekke manier het beste laat
omschrijven. Het thema is heftig: de intergenerationele trauma’s van de Holocaust. De aanleiding
ernstig: de manifestatie van een nieuwe fascistische
politiek in Europa. En toch had hij tijdens het schrijven enorm veel plezier gehad in het verzinnen van
absurdistische situaties tussen de beiden tegenpolen, vertelde Šulík vorig jaar op het Filmfestival van
Berlijn, waar de film zijn wereldpremière beleefde.
We spraken hem met een klein groepje journalisten
uit alle windstreken.
In uw film liggen veel geschiedenissen begraven. Het trauma van de Holocaust werkt nog steeds door in Europa.
Wanneer ontstond bij u het idee om daar een film over te
maken? “We zien recentelijk dat er in Europa weer al-

lerlei dingen opduiken waarvan we dachten dat die afgesloten waren en tot het verleden behoorden, zoals
extreemrechtse en fascistische politiek. Het is niet een

exclusief Europees fenomeen. Je ziet het overal gebeuren. Er is overigens niet alleen een interesse in het verleden van mensen die de lessen niet hebben geleerd en
heimwee hebben naar die politiek. Er zijn ook genoeg
jonge mensen die de gevaren zien van de tijd waarin
we ons nu bevinden, die geïnteresseerd zijn in geschiedenis en politiek. Bij ons in Slowakije zijn elke
week documentaires over het Derde Rijk, over Hitler,
over Göring op televisie, over de oorlog aan het Oostfront. Maar ik weet niet hoe mensen dat interpreteren.
Is het een waarschuwing? Is het heimwee? Is het verheerlijking? Er zijn ook genoeg mensen die totaal gedesinteresseerd en historisch-apathisch zijn.
“Coscenarist Marek Leščák en ik vroegen ons af hoe
het zou zijn voor iemand wiens ouders in de Holocaust
zijn vermoord om mee te maken dat dergelijke ideeën weer opkomen. Mijn generatie heeft veel mensen
gekend die de Holocaust hebben meegemaakt, voor
de jongere generatie is dat veel verder weg. Het is van
groot belang om contact te hebben met ooggetuigen.
En bij gebrek aan ooggetuigen met hun verhalen.
Ali Ungar is gebaseerd op een goede vriend van mijn
moeder, wiens echtgenote in het kamp heeft gezeten,
maar zij hebben er nooit over verteld. Het waren heel
levenslievende mensen, maar ze leefden noodgedwongen heel erg in het heden, hun verleden hadden ze
afgesloten als een boek dat je dichtslaat. Wat niet be-
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tekent dat het verhaal er dan niet meer is. Het verhaal
van de film zelf is zo niet echt gebeurd. Ik heb de verhalen van vele Joden in deze geschiedenis verweven.”

verdedigen of te heroveren. Zowel in Georg als in Ali
zitten genoeg elementen om van te houden en om te
haten.”

De verhouding tussen vaders en zonen en de overdraagbaarheid van schuld en trauma is een belangrijk thema van
de film. U heeft aan het einde van de film gekozen voor een
nogal onverwachte tournure. Zonder te spoilen: waarom
was juist dat belangrijk? “Het is een metaforisch einde

Dat brengt ons als vanzelf op de casting, die nogal opmerkelijk is. Ali wordt gespeeld door de Tsjechische filmmaker
Jiří Menzel; Peter Simonischek, die iedereen kent uit Toni
Erdmann, speelt Georg. “Vanaf het begin was duidelijk

waarmee ik heb willen zeggen dat we in ons leven misschien vaak geneigd zijn te denken dat we met zaken in
het reine zijn gekomen, en dat er na de schuld ook
boete is gedaan, of vergeving gevonden, maar dat ze er
zelfs dan nog zijn. Laat staan als ze niet goed verwerkt
zijn. Georg heeft zijn hele leven geprobeerd zijn verleden, zijn geschiedenis te ontkennen, maar op het moment dat hij door Ali gedwongen wordt een aantal feiten onder ogen te zien, kan hij niet meer ontsnappen.
De oplossing die hij kiest is niet ideaal, maar het is een
metafoor.
“Een goede vriend van mij zegt altijd dat je om een
film te maken iets nodig hebt om van te houden en iets
om te haten. Uit het conflict daartussen ontstaat het
drama. Elk verhaal heeft een bepaalde mate van conflict nodig, omdat dat je in staat stelt je waarden te

‘De humor in de
film komt voort
uit de ontmoeting
tussen twee heel
verschillende
personages.
Tijdens het
schrijven hebben
we veel genoegen
beleefd aan het
verzinnen van
absurdistische
momenten. De
humor is wrang.
Bij sommige
grappen vergaat
je het lachen.
Maar ze kleuren
ook onze emoties,
waardoor we de
tragedie van het
verleden des te
harder voelen.’

dat je niet zomaar iedereen kunt casten voor deze film,
omdat je met twee heel gecompliceerde personages te
maken hebt. Net toen we het scenario voor The Interpreter hadden geschreven kwam Toni Erdmann uit en
ik werd verliefd op dat personage en op acteur Peter
Simonischek, die tegelijkertijd heel sarcastisch en heel
charmant en emotioneel en menselijk kan zijn. Dat
was precies wat Georg nodig had.”
U had makkelijk voor zwaar drama kunnen kiezen, maar de
film is bij tijd en wijle licht en absurdistisch, waarom was
dat belangrijk? “De humor in de film komt voort uit de

ontmoeting tussen die twee heel verschillende personages. Tijdens het schrijven hebben we veel genoegen
beleefd aan het verzinnen van de absurdistische momenten die daaruit voortkomen. De humor is wrang.
Bij sommige grappen vergaat je het lachen. Maar ze

kleuren ook onze emoties, waardoor we de tragedie van
het verleden des te harder voelen. We wilden dat de
beide mannen op een bepaalde manier de levens zouden representeren die ze hadden aan weerszijden van
het IJzeren Gordijn en hoe ze die levens na de val de de
Muur hebben voortgezet. Georg is opener, een levensgenieter, en directer in de manier waarop hij op dingen
reageert. Ali is vol van angst, ten opzichte van de wereld
en het leven. Georg heeft de hele wereld rondgereisd,
terwijl Ali slechts één keer met zijn vrouw naar Bulgarije is geweest. En nu onderneemt hij opeens die enorme tocht, door Europa, door de landschappen van de
geschiedenis, en moet ook hij leren leven en Georg leren
denken. De één is een geheelonthouder, de ander houdt
ervan om te drinken; de één is zijn hele leven monogaam geweest, de ander is al voor de derde keer getrouwd. Een odd couple. Voor mij waren hun gezichten
het belangrijkste. Ik hield ervan er tijdens het draaien
naar te kijken. Het zijn landschappen van het verleden
geworden.” 

THE INTERPRETER

Waarschuwing
uit het verleden
De inmiddels bejaarde zoon van een SSofficier en de nog oudere nazaat van twee
van diens slachtoffers reizen in deze tragikomische roadmovie langs het beladen verleden van hun ouders.

MARTIN ŠULÍK

“Ik zoek de SS-Stormbahnführer Graubner.”
Ali Ungár windt er geen doekjes om. De tachtiger reisde dan ook helemaal uit Slowakije af
naar Wenen, met pistool en al, om deze
Graubner om te brengen. Na het lezen van
diens boek over zijn jaren als nazi-soldaat is
Ali er namelijk van overtuigd dat deze Graubner tijdens de Holocaust verantwoordelijk
was voor het ombrengen van zijn ouders.
Maar Ali is te laat: Graubner is al dood. In
Wenen vindt hij alleen diens zoon Georg, een
levensgenietende zeventiger die niet bezig is
met zijn vaders daden. Aan Ali’s woede en
beschuldigingen heeft hij weinig boodschap
– “Mijn vader heeft honderden mensen neer
laten schieten”, serveert hij hem bruusk af.
Na wat verwensingen over en weer – “antisemitisch zwijn”; “zionistisch Übermensch” – druipt Ali af.
Toch blijkt het bezoek iets wakker te hebben geschud in Georg, en niet veel later staat
hij op zijn beurt bij Ali op de stoep in Bratislava. Hij huurt Ali in als tolk voor een tocht
langs de plekken waar zijn vader tijdens de
oorlog gestationeerd was. Vol tegenzin stemt
Ali ermee in – een beetje voor het geld, en
een beetje in de hoop ook iets te weten te ko-

THE INTERPRETER

FILMSCHUUR

HAARLEM, 2 NOVEMBER 16.30 UUR

men over zijn eigen ouders.
Zo trekt dit tragikomische tweetal door
Slowakije in The Interpreter, de 22ste speelfilm van Martin Šulík. Vakkundig balanceert
de regisseur in de roadmovie die volgt op de
precaire grens tussen odd couple-komedie
en Holocaust-drama. Dat hij niet van het
slappe koord dondert, is voor een belangrijk
deel te danken aan zijn twee hoofdrolspelers.
De stoïcijnse, keurige Ali wordt indringend
neergezet door Jiří Menzel, een van de legendarische regisseurs die naam maakten in de
Tsjechische Nieuwe Golf van de late jaren
zestig. Het andere uiterste is de flierefluitende bon vivant Georg, gespeeld door Peter
Simonischek, die een vrolijke variant op zijn
rol als de vrijgevochten vader uit Toni Erdmann (Maren Ade, 2016) ten beste geeft.
The Interpreter steunt in zijn eerste helft
nog vooral op de chemie tussen deze twee
tegenpolen, maar gaandeweg maakt hun
lolbroekerij plaats voor een meer serieuze
ondertoon. Šulík creëert in zijn fictie gaandeweg steeds meer doorkijkjes naar de realiteit,
door Georg en Ali gaandeweg hun tocht echte
Holocaust-overlevers te laten ontmoeten. Zij
vertellen hun echte verhalen, als scherpe
waarschuwingen uit het verleden. Šulík hamert het er nergens in, maar uiteraard is de
achterliggende gedachte duidelijk: het grote
vergeten dat hier een kleine correctie krijgt, is
ook de reden dat er tegenwoordig over de hele
wereld weer ruimte is voor oplevingen van
fascisme en rechtsextremisme.
JOOST BROEREN-HUITENGA

THE INTERPRETER

SLOWAKIJE / TSJECHIË /

OOSTENRIJK, 2019 | REGIE MARTIN ŠULÍK | MET JIRÍ
MENZEL, PETER SIMONISCHEK | 113 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 31
OKTOBER, OOK VIA

picl.nl
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LADYGAZING
G
In wat voor soort rollen worden vrouwen zoal
opgevoerd? Is ze een stereotype of een rolmodel?
In de reeks Ladygazing plaatst Basje Boer recente
vrouwenrollen in perspectief. Dit keer: de biopics
en documentaires over tragische sterren. DOOR BASJE BOER

JUDY

DE TRAGISCHE STER
Nina Simone, Amy Winehouse, Maria Callas, Whitney Houston, Nico: sinds een paar jaar worden we
overspoeld met documentaires en biopics over iconische zangeressen die, behalve hun vak, maar één
ding gemeen hebben: hun tragische levensloop en
uiteindelijke ondergang, die de toon van deze films
volledig bepalen. Muzikaal gezien hadden deze
vrouwen niet méér van elkaar kunnen verschillen,
maar privé werden al hun levens getekend door
trauma, drugs, geheimen, tirannieke ouders
en/of ongezonde liefdesrelaties en depressie en/
of andere psychische problemen. In de verbeelding
wordt het rauwe randje niet geschuwd. Heroïne,
seksueel misbruik, eetstoornissen – alles komt in
deze feelbadfilms voorbij. En aan bovenstaand rijtje
kan vanaf deze maand Judy toegevoegd worden, over
een korte periode aan het einde van het leven van
musicalster Judy Garland. Is het een trend? En zo ja,
waar komt die dan vandaan?

NEERWAARTSE SPIRAAL

In Judy wordt de titelrol op spectaculaire wijze ingevuld door Renée Zellweger. Dertien jaar geleden
speelde Zellweger een ander icoon in een andere
biopic: schrijver Beatrix Potter, in Miss Potter (Chris
Noonan, 2006). Het verschil tussen de twee films
is tekenend: waar biopics over bekende vrouwelijke
makers (zangeressen, actrices, kunstenaars) de laatste
tijd vooral inzoomen op de tragische aspecten van
hun levens, waren ze tot ongeveer tien jaar geleden
optimistisch en warm, of anders zo keurig, op het
tuttige af, dat ze alsnog geruststelden. Denk aan de
life-affirming vrouw-overwint-trauma-verhalen van
Coal Miner’s Daughter (Michael Apted, 1980, over
Loretta Lynn) en What’s Love Got to Do with It (Brian
Gibson, 1993, over Tina Turner), of aan recentere
binnen-de-lijntjes-kleurende biopics als La vie en
rose (Olivier Dahan, 2007, over Édith Piaf), Coco
avant Chanel (Anne Fontaine, 2009) en Becoming
Jane (Julian Jarrold, 2007, over Jane Austen). Wat is
toch de reden dat we ineens zo graag de nadruk leggen
op wat wringt, wat ontregelt, wat somber stemt? Dat
we naar vrouwen kijken die niet overwinnen maar

juist pijnlijk ten onder gaan? En dat die neerwaartse
spiraal ook nog eens compromislozer dan ooit wordt
verbeeld?
Aan het einde van 1968 is Judy Garland de
belichaming van vergane glorie. In de Verenigde
Staten is haar carrière zo goed als voorbij, maar in
Engeland heeft ze nog een schare fans. Dus laat ze
zich overhalen om in Londen een reeks concerten
te geven, die allemaal bij voorbaat zijn uitverkocht.
Maar Judy’s stem is niet meer wat die geweest
is. Ze drinkt te veel, heeft slaapproblemen, slikt
uppers en downers. In glorieus in beeld gebrachte
flashbacks, die het midden houden tussen droom
en nachtmerrie, tussen herinnering en fantasie,
zien we hoe Garland opgroeit op de filmset, waar
ze al vanaf zeer jonge leeftijd in een keurslijf wordt
geperst. Er wordt op haar ingepraat dat ze meegaand
moet zijn, gehoorzaam. Er wordt haar verteld dat
ze niet mooi is, maar gewoontjes: een girl next door.
Terwijl haar vaste tegenspeler Mickey Rooney zich
rond eet aan hamburgers, krijgt Judy niets anders
dan kippenbouillon, plus dieetpillen om de honger
te stillen. Van die pillen ligt ze ’s nachts wakker,
maar daarvoor krijgt ze vervolgens weer slaappillen
toegeschoven. Geen wonder dus dat de Judy Garland
van 1968 zo’n onmogelijk mens is, en zo vreselijk
eenzaam. Zonder steeds weer te benadrukken dat
Garland een slachtoffer was van Hollywood, weet de
biopic Judy duidelijk te maken waarom ze is wie ze is.

DE MACHT HEROVEREN

Wat me opvalt: het huidige feminisme lijkt juist zo
happig op empowerment. Met een voorkeur voor verhalen over overleven en een bijpassende afkeer van
meer complexe verhalen over slachtoffers, lijkt het
soms alsof feminisme wordt verward met emancipatie.
Wie denkt aan hedendaags feminisme, denkt aan mondige vrouwen, stoere hashtags en Beyoncé die met
wapperende haren voor een woord staat dat fel oplicht
in het donker: ‘FEMINIST’.
Zelfs bij #MeToo, en zeker bij #TimesUp, ligt de
nadruk meer op het voor jezelf opkomen dan op de
onderdrukking, de marginalisering, het seksisme

en het misbruik die het voor vrouwen noodzákelijk maken om voor zichzelf op te komen. Kortom,
deze positieve maar wel erg eendimensionale
interpretatie van feminisme focust niet op machteloosheid maar op het heroveren van de macht.
Het is een soort feminisme dat zich vanwege zijn
ongecompliceerde en optimistische karakter bij
uitstek leent voor marketing, en dus ook voor
bigbudget mainstreamfilms, met als gevolg een
hele trits recente films, van Wonder Woman (Patty
Jenkins, 2017) tot Charlie’s Angels (Elizabeth Banks,
2019), waarin bad ass-vrouwen mannen afdrogen of
hun hachje redden, vaak in groepsverband en soms
in superheldenkostuum. Nogal een contrast dus met
al die zwart getinte portretten van vrouwen die echt
bestaan hebben. Het voelt toch een beetje alsof de
tragiek moet doorgaan voor complexiteit. Maar dat
een verhaal somber stemt, betekent nog niet dat het
genuanceerd is.

ONONTKOOMBAAR SLOT

Er is nog een recente film waar Judy me aan herinnerde: Bradley Coopers vorig jaar verschenen A Star Is
Born, waarin Lady Gaga en hijzelf gedoemde geliefden
spelen. Het was de vierde incarnatie van een inmiddels
klassiek verhaal dat zich in eerste instantie afspeelde
in de filmindustrie en in latere versies in de muziekbusiness: een oude rot in het vak ontmoet een bleue
ingenue op het moment dat zijn neergang net is ingezet
en haar carrière nog moet beginnen. Natuurlijk dacht
ik ook aan A Star Is Born omdat Judy Garland speelde in de tweede en beste verfilming van het verhaal,
die van George Cukor uit 1954. Maar ook het verhaal
zelf – de met roem worstelende ster, de setting van de
entertainmentwereld, het onontkoombare tragische
slot – lijkt perfect te passen in de recente golf verhalen
waarin kunstenaars noodlottig eindigen. Maar verschil
is er ook: ten eerste is de tragische ster uit A Star Is
Born fictief, ten tweede is hij een man.
De vergelijking met A Star Is Born deed me
beseffen dat mannelijke kunstenaars al véél langer
op deze manier worden verbeeld. In melancholi
sche films worden ze neergezet als complex,
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gevoelig, briljant, verslaafd; gebukt gaand
onder verwachtingen en lijdend voor hun kunst.
Vrouwelijke kunstenaars werden intussen steeds
verbeeld zoals in de A Star Is Born-films: vol frisse
moed, op het naïeve af – áls ze überhaupt werden
geportretteerd. Misschien verklaart dat dan deze
nieuwe trend van vrouwelijke kunstenaars die
ten onder gaan aan hun vak. Misschien zit er een
feministisch sentiment achter: als mannelijke
kunstenaars op schrijnende wijze aan hun einde
kunnen komen, dan kunnen vrouwelijke kunstenaars
dat heus ook. Het levert prachtige en indringende
films op, zoals Asif Kapadia’s documentaire Amy
(2015), maar ik merk ook dat ik steeds meer verlang
naar portretten van vrouwelijke kunstenaars die
eens niet gitzwart kleuren.
Op de Roze Filmdagen zag ik afgelopen voorjaar
een verheugend alternatief. Wild Nights with Emily
(Madeleine Olnek, 2018), een biopic die draait om

Eetstoornissen,
heroïne, seksueel
misbruik; alles
komt voorbij in
deze feelbadfilms

het idee dat de negentiende-eeuwse dichter Emily
Dickinson lesbisch zou zijn geweest, is een ronduit
hilarische komedie. Dickinson was min of meer een
kluizenaar, ze was ongehuwd en gecompliceerd;
kortom, haar leven leent zich bij uitstek voor een
drama. (Terence Davies maakte in 2016 nog het
prachtige A Quiet Passion over haar.) Maar je kan
er dus óók een heerlijk absurdistische komedie
van maken, die toch recht doet aan Dickinson
als kunstenaar, en aan haar vooruitstrevende en
wonderschone poëzie. De film deed me verlangen
naar meer eigenzinnige biopics over vrouwen die
briljant zijn en toch worstelen, die slachtoffer én
stoer zijn. Tot die tijd vermaken we ons met films
als Judy, een niet erg originele maar zeer waardige
toevoeging aan de trend.
JUDY IS TE ZIEN VANAF 14 NOVEMBER | ZIE OOK DE
RECENSIE OP PAGINA 35 

KIJKERS
VERDIENEN
Carmen Felix schrijft over mainstream,
genre en niche en gaat heus haar mening
niet onder bioscoopstoelen of loungebanken steken.
Luister, mij zie je ook niet hysterisch schaterlachend naar de dichtstbijzijnde cinema stuiven
om als eerste een kaartje te scoren voor de
nieuwste Bon Bini-egoshow of het zoveelste
romkommerige shitfest met Jan Kooijman en
Loes Luca op de rood met witte poster. Natuurlijk ben ik in de tijd van mijn Pathépas vaak
genoeg ironisch naar Nederlandse films met
hartje, liefde of verliefd in de titel geweest,
maar er kon bij mij niet eens een oprechte glimlach vanaf. Het zijn films die het niet goed doen
in de kringen waar ik en de gemiddelde Filmkrant-aficionado ons waarschijnlijk in bevinden. En toch bekruipt mij steeds vaker de volwassen, begripvolle gedachte: moeten we wel
zo minachtend praten over al die populaire
Nederlandse films?
Natuurlijk, het is heel makkelijk scoren, maar
vraag eens aan honderd willekeurige Nederlanders hoeveel van de recente Gouden Kalf-winnende films van dit jaar (publieksprijs uitgezonderd! Jandino kennen we allemaal) ze al hebben
gezien. En vraag daarna even wat ze van Jan
Kooijmans buzzcut in Verliefd op Cuba vonden.
Wedden dat er meer Nederlanders zullen zijn die
weten waar die tweede vraag in godsnaam over
gaat? Nou zeg ik niet dat we met z’n allen maar
dingen moeten gaan maken die speciaal afgestemd zijn op de slechte smaak van heel erg
veel mensen, liever niet zelfs. Maar we zouden
wel iets vaker stil mogen staan bij het feit dat
die mensen tenminste wel nog naar de bioscoop gaan voor het erbarmelijke dialoogje dat
Jan Kooijman en Abbey Hoes in die rotfilm op
lopen te dreunen.
Nee, een film is niet net zo goed als de hoeveelheid mensen die hem heeft gezien. Maar
een film die door slechts 1.500 mensen is
gezien en wordt overladen met prijzen en “magnifiek, on-Nederlands goed dit!”-kreten voelt
ook altijd een beetje... zielig. Natuurlijk, veel
films verdienen meer kijkers. Maar heel veel
andere films ook niet.
Het begint mij nu ook een beetje te duizelen
omdat ik voor beide kanten wel wat voel. Aan de
ene kant: hoe vet dat je met de zoveelste lege
romkom toch weer 500 duizend (dat is dus veel
in Nederland) mensen naar de zalen kan lokken.
Aan de andere kant: god, blijf in godsnaam originele, vette dingen maken die we niet al honderd keer hebben gezien. Maar het allerliefste
zou ik meer van het middensegment zien. Ik wil
populaire Nederlandse films zien die geen F*ck
de liefde zijn en ook zeker geen Gluckauf. Sorry
guys.
Gelukkig zijn er nu twee vrouwen (geen probleem, wij lossen het wel weer op hoor mannen)
en een hele lekkere acteur bezig dat middensegment weer flink wat leven in te blazen. Een
sexy, spannende, deprimerende thriller die niet
moeilijk te behappen is maar ook niet van het
type hap-slik-weg. Met steracteurs maar ook
met diepgang. Allemaal dus even hysterisch
schaterlachend richting Instinct hollen en
erachter komen dat er heel weinig te lachen
valt, maar dat is deze keer een heel goed teken.
CARMEN FELIX
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KOSTUUMONTWERP

OOK WIT TE SPORTSOKKEN
VERTELLEN EEN

VERHAAL
Dat Arthur Fleck in Joker (Todd Phillips, 2019) witte
sportsokken draagt is geen toeval. Zo schetst de film
meteen het beeld van een tragische figuur die in een
mottig flatje bij zijn overbezorgde moeder woont.
Fleck is een man die in de hoek gezet is, getreiterd
wordt en ongezien blijft – op goede dagen.
Kostuumontwerper Mark Bridges, die Oscars won
voor zijn werk in Phantom Thread (2018) en The Artist
(2014), koos bewust voor die uitverkoopsokken, die
later ook nog door Fleck als Joker worden gedragen.
Deze vullen Flecks eerdere, verwassen kringloopkleren van goedkoop ogende stoffen als polyester en acryl
stilistisch aan. Wie er een beetje op let kan in vrijwel
iedere film zien hoe kostuumontwerp een wezenlijk
onderdeel is van het creatieve productieproces.

films droeg, leverde bijvoorbeeld 210.000 dollar op.
Edward Scissorhand’s markante tenue ‘deed’ 105.000
dollar. Niet ieder kostuum gaat trouwens glansrijk de
geschiedenis in: sommige stukken verdwijnen in een
anonieme kast en worden nooit meer gezien.

ESSENTIEEL RADERTJE

Zodra de filmmaker met het scenario op de proppen
komt, gaat ook de kostuumontwerper ermee aan de
slag. Wat biedt het plot, waar en wanneer speelt het
zich af? Welke scènes zijn cruciaal, wat zijn de camerastandpunten en hoe zit het met de lichtval, geplande special effects en eventuele 3D-vertoning?
Als deze vragen beantwoord zijn, duikt de kostuumontwerper in het stoffenaanbod en worden de eerste
schetsen op papier gezet. Stofkeuze en structuur zijn

GRASDUINEN IN KOSTUUMDEPOTS

EDWARD SCISSORHANDS

Van Elton Johns hysterische
paillettenpakken in Rocketman
tot de historische twinsets van de
presidentsvrouw in Jackie: achter
elke film en z’n maker staat een
kostuumontwerper. Wat voegen
kostuums toe aan een verhaal en
hoe onderscheidt de kostuumontwerper zich van collega’s in
DOOR MARICKE NIEUWDORP
de mode?		

Een kostuumontwerper is in principe verantwoordelijk voor alle kostuums. Zij of hij kleedt de hoofdrolspelers, maar ook figuranten die soms slechts een
fractie van een seconde in beeld komen. Ga er maar
aan staan. Waar te beginnen? Kledingstukken kunnen eigenhandig ontworpen en from scratch gemaakt
worden. De productie wordt dan vaak neergelegd bij
vakkundige coupeurs. Maar er zijn meerdere wegen
die naar Rome leiden. Kostuums kunnen ook gehaald
worden uit een van de vele kledingdepots die Hollywood rijk is. Gedurende de filmgeschiedenis hebben
grote studio’s als Paramount en Universal en kostuumleveranciers als Western Costume Company een
aanzienlijk archief opgebouwd waarin kostuumontwerpers en stylisten kunnen grasduinen. Van prehistorische vellen en zeventiende-eeuwse jurken tot
roaring sixties-tenues en spacekleding – you name it,
they have it. Maar kostuumontwerpers halen beslist
hun neus niet op voor kleren uit de kringloopwinkel,
stukken uit eigen kast of uit die van de buurman. Als
het maar strookt met de visie van de regisseur.
Het kan gebeuren dat een door een kostuumontwerper ontworpen stuk na gebruik ook weer in de
rekken van die kledingdepots belandt. Een figurant
kan er in een toekomstige productie weer in schitteren. Andere, uitzonderlijke stukken worden per
veiling verkocht aan de hoogste bieder. Het Superman-pak dat Christopher Reeve in de eerste twee

JACKIE
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belangrijk. Glanzende zijde, fijn gebreide wol of futuristisch neopreen: alles heeft een eigen effect door de
lens van de camera. Hetzelfde geldt voor het ‘volume’.
Hoe ziet het uiteindelijke stuk eruit als het in beweging
is? Komt de boodschap vanuit elke hoek over? En, van
essentieel belang, helpt het de acteur(s) in kwestie om
makkelijk in de huid van een ander te kruipen?
De ontwikkeling die een personage doormaakt
kan door specifieke kledij onderstreept worden.
Daarin onderscheidt de kostuumontwerper zich trouwens van een modeontwerper. De kostuumontwerper
is een teamspeler, een essentieel radertje in het filmproces, ten dienste van de visie van de filmmaker.
In samenspraak probeert de ontwerper het plot te
visualiseren: het in een specifieke tijd en op een
specifieke plek te plaatsen en een sfeer neer te zetten
die past bij de stijl van de film en bij het karakter van
de personages.
Een mooi voorbeeld is Nathalie Portman als Jackie
Kennedy in Jackie (Pablo Larraín, 2016), die haar volgt
in de dagen rondom de moord op John F. Kennedy.
Kostuumontwerper Madeline Fontaine (Yves Saint
Laurent, 2014; Amélie, 2001) liet zich inspireren door
het iconische roze bouclé setje van Chanel dat Jackie
droeg op die fatale dag in 1963. Ze kopieerde het pakje
niet een-op-een, maar paste het aan op cameravoering, beoogde sfeer, lichtval én het lichaam van de
hoofdrolspeelster. Het maakte de transformatie van
actrice naar presidentsvrouw compleet. Portman
draagt in het drama slechts enkele kledingcombina-

ties, maar elk pakje is zo knap gemaakt dat het bijna
een personage op zich vormt.

FELORANJE DUIVELSPAK

Ooit stonden kostuumontwerpers, net als de meeste
regisseurs en acteurs, gewoon op de loonlijst van
een filmstudio. Daar werden kilometers gemaakt.
Misschien wel de belangrijkste uit haar vak is Edith
Head (1897–1981) die in 1923 haar loopbaan startte
bij Paramount, later overstapte naar Universal en die
tot aan haar dood doorwerkte. Head heeft honderden
film- en televisiecredits op haar naam staan, van
Roman Holiday (William Wyler, 1953) en Butch
Cassidy and the Sundance Kid (George Roy Hill,
1969) tot Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958) en The
Man Who Knew Too Much (Hitchcock, 1956). Ze werd
35 keer genomineerd voor een Oscar en won er maar
liefst acht. Deels in de periode dat Oscars nog verdeeld werden over zwart-witfilms en films in kleur.
Zo’n uitzonderlijk cv krijgt geen mens meer opgebouwd.
Toch wordt er genoeg geproduceerd om nu als
kostuumontwerper te kunnen schitteren. Zeker als
het gaat om eigenzinnige benaderingen van kostuumfilms, zoals Sandy Powell (o.a. Carol, Todd Haynes,
2015), onlangs aantoonde met haar beeldige kostuums in The Favourite (Yorgos Lanthimos, 2018). Een
film over de perikelen aan het hof van Queen Anne in
de achttiende eeuw. Powell ontdekte dat er nauwelijks originele kostuums uit die periode bewaard zijn

De kostuumontwerper is een
teamspeler, een
essentieel radertje
in het filmproces,
ten dienste van de
visie van de filmmaker. In samenspraak probeert de
ontwerper het plot
te visualiseren en
een sfeer neer te
zetten die past bij
de stijl van de film
en bij het karakter
van de personages.

gebleven. Wat ze wel aantrof, bleek uitgewoond en te
droevig van kleur. Dus ontwierp en produceerde ze
stukken in de historische Queen Anne-stijl, maar met
een rock & roll-twist, bijvoorbeeld door het gebruik
van diepzwart glanzende stoffen, aangevuld met
contrasterende helwit kanten ruches en kragen. Het
leverde haar een Oscar op.
Ook opvallend is het werk van kostuumontwerper
Julian Day, die helemaal los ging op de hysterische
podiumoutfits die Taron Egerton in Rocketman (Dexter Fletcher, 2019) draagt als Elton John. De tenues
van de Britse zanger wáren natuurlijk al over the top,
maar in deze biopic mochten de kostuums expliciet meer vertellen over de gemoedstoestand van de
protagonist. Zo ontwierp Day het zogenaamde duivelspak: feloranje, propvol veren en pailletten all over.
Het pak verbeeldt een duistere periode uit Elton Johns
leven. Hij moest afkicken, gedroeg zich als een klootzak, maar smachtte tegelijkertijd naar echte liefde.
Zodoende verwerkte Day vuur- en duivelselementen
als hoorns in het tenue, naast hartvormige vleugels
en een hartvormige bril. Het pak vertelt zo al heel veel
over hoe Elton John zich in die periode voelde.

UIT JE KRUIS SCHEUREN

Naast de echte ontwerpkunstenaars werken er natuurlijk ook veel vakgenoten die wat design betreft
niet uit hun dak kunnen gaan. Denk aan actiefilms,
waarin naast de look ook functionaliteit van groot
belang is. Niemand wordt blij als er bij elke take een
kruis inscheurt van een vechtende acteur. Of wat te
denken van kostuumontwerpers die werken aan eigentijdse gezinsdrama’s of romantische komedies;
het gros van deze titels gaat immers over personages
die volstrekt normale kleren dragen. Je kunt zeggen
dat er weinig eer aan valt te behalen, maar in die laatste gevallen is het vaak een verdienste als kostuums
níet in het oog springen, zoals in kitchen sink drama’s.
Geloofwaardigheid is dan juist de crux.
Zo stond kostuumontwerpster Sarah Edwards
voor de mammoetklus om zo’n driehonderd elitaire
feestgangers te kleden in de heistfilm Ocean’s 8 (Gary
Ross, 2018). Deze groep bezocht het chique bal waar
de hoofdrolspelers hun roof plegen. Geen mens zou
het geloven als deze elitaire gasten hun H&M-setjes
voor deze gelegenheid uit de kast getrokken hadden.
Haute couture moest het zijn! Gelukkig kon Edwards
leunen op de bekendheid van de acteurs: modehuizen
stonden te trappelen om de sterrencast én een hele
zwik figuranten aan te kleden. Het kwam de geloofwaardigheid ten goede.
Als Arthur Fleck transformeert naar de Joker, een
wraakzuchtige psychopaat die de spotlights opzoekt,
begint ook zijn garderobe er anders uit te zien. Nu
draagt hij opeens een paars pak met oranje gilet, die
samen een agressief uitroepteken vormen. Dit pak is
eigenzinnig en opvallend en, net als het hernieuwde
personage, distressed: Fleck is diep gegriefd en de
stoffen die hij draagt zijn moedwillig toegetakeld.
Alleen zijn sportsokken steken nog onder het pak uit,
als echo van zijn verleden als pechvogel. Ziedaar: een
gelaagde schurk met een geschiedenis. 
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KEN LOACH EN PAUL LAVERTY OVER
SORRY WE MISSED YOU

‘HET VERBA AST ME NIETS DAT MEN
Een rondetafelgesprek met het Britse regie- en
scenarioteam Ken Loach en Paul Laverty lijkt op een
verkapte consultancysessie met een paar van Engelands voornaamste linkse politieke denkers. De tien
internationale journalisten vragen naar de opkomst
van rechts populisme in hun respectievelijke landen
(“onvermijdelijk wanneer sociale democraten de
kapitalistische wortels van maatschappelijke problemen niet willen aanpakken”), de mondiale toename in anti-abortuswetten (“een blijk van controle
van een extreemrechtse maatschappij die schatplichtig is aan een conservatieve, patriarchale religieuze
achterban”) en het vermeende antisemitisme van
Loach en zijn politieke metgezel, hoofd van de Labour
Party Jeremy Corbyn (“Bullshit. Een valse beschuldiging omdat we solidair zijn met de onderdrukte
Palestijnen”).
Toen Loach in 2016 op het filmfestival van Cannes
een Gouden Palm won met zijn bijstand-versusbureaucratiedrama I, Daniel Blake kwamen zulke
vragen minder vaak aan bod. Maar vervolgens werd
Trump tot president gekozen, stemden de Britten
voor de Brexit en groeide het rechtspopulisme in ele

streken van de wereld. Blijkbaar zijn we meer dan ooit
toe aan een vorm van maatschappelijke herijking. Op
het decadente filmfestival van Cannes bleken Loach
en Laverty de aangewezen personen voor zulke politieke bezinning.

SLANGENOLIE

“Het verbaast me niets dat mensen boos en onzeker
zijn”, zegt Laverty, sinds Carla’s Song (1996) Loach’
vaste scenarist. “Komt er iemand zoals Trump voorbij met zijn Haarlemmerolie en dan stort de boel nog
verder in. We beginnen steeds weer bij af. We moeten
ons opnieuw afvragen: waar komt al deze ongelijkheid
vandaan? En hoe ontwikkelen zich de systemen die
dat in stand houden?”
Deze vragen stellen, en ze in film beantwoorden,
is de specialiteit van Loach. Er is geen andere filmmaker die al meer dan een halve eeuw zo consistent
en doortastend sociaal drama combineert met politiek geëngageerde maatschappijkritiek. Al vanaf zijn
speelfilmdebuut Poor Cow (1967) zet Loach economische en politieke misstanden binnen en buiten het
Verenigd Koninkrijk op de agenda. Keer op keer laat

hij zien hoe individuele problemen voortkomen uit
een collectieve crisis. Hij ageert tegen de erbarmelijke
arbeidsmarkt (Poor Cow); de Britse, koloniale bezetting van Ierland (The Wind That Shakes the Barley,
2006); de onrechtmatige oorlog in Irak (Route Irish,
2010); de onverschillige bureaucratie van een neoliberaal systeem (I, Daniel Blake, 2016). De tragische
hoofdpersonages die hij verbeeldt, zijn onvermijdelijke producten van deze systemen.

IJZERVRETER

“We willen onszelf echt niet herhalen,” zegt Loach
over zijn thematisch consistente oeuvre, “maar dit
blijven nou eenmaal onze obsessies.” In Cannes heeft
die vorm van geëngageerde cinema hem inmiddels
twee Gouden Palmen opgeleverd, voor The Wind That
Shakes the Barley en I, Daniel Blake. Al mocht hij ook
op felle kritiek rekenen. Ook door de Filmkrant is zijn
didactische vorm van kitchen sink-drama meerdere
keren doodverklaard. ‘De oude Britse klassensamenleving kent Loach tot in de haarvaten, maar op het
moderne Engeland heeft hij geen greep’, schreef Jos
van der Burg in een Loach-oeuvrestuk uit 2013 dat

Ken Loach volgt zijn Gouden Palm-winnaar I, Daniel Blake op met een
nog veel betere film. Sorry We Missed You gaat over arbeidsexploitatie
in tijden van smartphones, apps en internetopdrachtgevers. Zelfs op
82-jarige leeftijd weet de Britse regisseur met scenarist Paul Laverty
op scherpzinnige en indringende wijze de crisis van ons economische
systeem te ontleden. “Arbeiders worden nog steeds uitgebuit, alleen de
DOOR HUGO EMMERZAEL
methode waarop is veranderd.”				
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NSEN BOOS EN ONZEKER ZIJN’
stiekem al functioneerde als vooruitblikkende necrologie. Loach haakt nu in op het moderne Engeland
met Sorry We Missed You, een nieuw hoogtepunt in
zijn oeuvre. Hier neemt de inmiddels 82-jarige ‘ijzervreter’ Loach het met Laverty op tegen de hedendaagse, hypermoderne gig economy waarin internetbedrijven als Uber, Amazon en UPS functioneren als
digitale opdrachtgevers/bevelhebbers.
Het idee voor de film ontstond tijdens de researchfase van I, Daniel Blake – wat eigenlijk Loach’ laatste
zou worden. Bij de voedselbanken die ze bezochten
zagen Loach en Laverty voornamelijk mensen die zo
goed als fulltime aan het werk waren. Deze ondernemers hadden franchisedeals afgesloten met gigantische internetbedrijven, maar konden door alle complexe regels en protocollen amper rondkomen.

MAXIMALE WINST

Sorry We Missed You volgt een gezin uit Newcastle
dat ook onderdoor gaat aan een soortgelijke deal.
Abby (Debbie Honeywood) is een thuiszorgmedewerker met een te lange patiëntenlijst, Ricky (Kris
Hitchen) een bouwvakker die door de crisis niet meer
aan de bak komt. Uit wanhoop verkoopt Ricky de
gezinsauto, schaft van het geld een bestelbusje aan
en sluit een contract met een postorderbedrijf als
freelance pakketbezorger. Het zou meer moeten opleveren, maar vooral de problemen en schulden stapelen zich op. Loach: “Al die nieuwe technologie wordt
natuurlijk gebruikt om maximale winst uit arbeid te
halen. Iedereen zit vast aan een app, technologie die
kan monitoren, surveilleren, meten en dicteren hoe
mensen leven en werken. Maar jij bent de eigenaar, de
chauffeur, de franchisehouder, dus het bedrijf hevelt
al het risico over naar jou.”
Voor Loach en Laverty is dit feitelijk niets nieuws
onder de zon. “Een eeuw geleden was fabriekseigenaar Andrew Carnegie de rijkste man op aarde”, illustreert Laverty. “Duizenden arbeiders werden aan dezelfde lopende band uitgebuit door een voorman. Nu
is Jeff Bezos de rijkste man op aarde door praktisch
hetzelfde te doen. Het verschil is dat de arbeiders
nu geïsoleerd door het land racen, in hun eigen bus
met hun eigen problemen.” Loach voegt toe: “Het is
nog steeds uitbuiting van arbeiders, alleen de manier
waarop is veranderd.”

LUXEPRODUCT

Sorry We Missed You is spannender en schrijnender
dan I, Daniel Blake. Die laatste gaat over een kwetsbare man die door de gedigitaliseerde bureaucratie
zijn uitkering misloopt. Hier zien we veerkrachtige,
gezonde en hardwerkende Britten die zelfs met de

‘De film is hooguit
het topje van de
ijsberg, daaronder
zitten de verhalen,
de problemen, de
misstanden en
de politieke
theorieën die de
film dragen’
KEN LOACH

beste bedoelingen het hoofd niet boven water kunnen
houden. De problemen van Ricky sijpelen zo ook door
naar zijn gezin, inclusief twee puberende kinderen.
Laverty: “Deze nieuwe vorm van arbeid knaagt aan
de structuur van het gezin. Het tast zo het fundament van onze hele samenleving aan. Wanneer je op
oproepbasis tot negen uur werkt en thuiskomt, is er
geen tijd meer voor samen eten of een goed gesprek.
Nee, je komt uitgeput thuis, probeert te ontladen,
maar je familie zit je in de weg. Je krijgt er alleen maar
meer conflicten van.”
Loach voegt toe: “Tijd is een luxeproduct geworden. Mensen hebben geen tijd meer voor ontspanning of onderonsjes wanneer je geen vrij krijgt in het
weekend, geen vakantiedagen krijgt of niet wordt
uitbetaald wanneer je ziek bent.” In Sorry We Missed
You wordt dat pijnlijk voelbaar. Het is een film die op
je zenuwen gaat werken wanneer de haast en onrust
van Ricky en Abby toeneemt. Loach herinnert zich
hoe hij decennia geleden te horen kreeg dat iedereen
door nieuwe vormen van technologie minder zou
gaan werken. “Mij werd verteld dat ik me moest voorbereiden op hoe ik al die vrije tijd zou gaan indelen.
Nu moeten we erkennen: de werkdruk is alleen maar
aan het groeien.”

VINGERVLUGHEID

Over tijd gesproken. Een collega onderbreekt de
maatschappijkritiek en merkt terecht op: “We praten
nu steeds over politiek, economie en maatschappij.
Het voelt haast frivool als ik u nu iets over uw film en
het daadwerkelijke regisseren ervan zou vragen.”
Loach barst in lachen uit. “Integendeel! Voor mij
kan het één bijna niet zonder het ander bestaan. Het
is immers een essentieel onderdeel van wat we doen.”
Zo verandert de politieke masterclass op het einde

van ons interview toch nog even in een filmgesprek.
Bij de beste Ken Loach-films voelt het alsof je niet
eens naar een film kijkt, merkt diezelfde collega op.
Hoe doet Loach dat? “Dat draait allemaal om techniek. Dit is een persoonlijke voorkeur, maar wanneer
ik merk hoe mooi een shot is, ben ik uit de film. Wat
wij proberen te bereiken is het elimineren van alle
aanwijzigingen dat je naar een film kijkt. Inmiddels
hebben Paul en ik een vingervlugheid ontwikkeld
waardoor we behoorlijk dicht bij ons doel kunnen
komen. De film is nu hooguit het topje van de ijsberg,
daaronder zitten de verhalen, de problemen, de misstanden en de politieke theorieën die de film dragen.”

VERZET

Nog een laatste vraag, ergens tussen film en politiek
in: geloven Loach en Laverty dat hun films voor de
maatschappelijke verandering kunnen zorgen die ze
willen zien? “Met films als I, Daniel Blake hebben we
een daadwerkelijke, zij het kleine impact gemaakt”,
stelt Laverty. “We hebben een voor velen onzichtbaar
politiek probleem zichtbaar gemaakt. Wij zien echter
ook in dat de overheid geen jota is veranderd in de
manier waarop ze omgaan met de armen en de kwetsbaardere groepen. Honger is nog steeds een wapen
dat tegen de onderklasse wordt gebruikt.”
Loch valt hem bij: “We hebben niet de illusie dat
onze films tot verandering leiden. Ik maak ze al meer
dan vijftig jaar en wat heeft dat opgeleverd? Ik kan het
niet vaak genoeg vertellen, maar wie verandering wil
zien, moet de oppositie steunen. Help met het opbouwen van politiek verzet. Rechtse politiek gaat namelijk
niet van koers wijzigen door zielige verhaaltjes. Weerstand tegen verandering zit in hun vorm van politiek
ingebouwd. Natuurlijk zijn deze films nodig, maar vergeet nooit het belang van politieke organisatie.” 

‘AN AUDIENCE-PLEASING
ICELANDIC DRAMA THAT IS
THE YIN TO RAMS’ YANG’
- Variety

Het grootste onaflhankelijke filmblad
van Nederland.
Nu ook op
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VANAF 31 OKTOBER
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SORRY WE MISSED YOU

‘VOOR JOU

De ergste bad guy in de nieuwe film van regisseur Ken
Loach en zijn vaste scenarist Paul Laverty is geen
mens, maar een apparaatje nauwelijks groter dan een
mobiele telefoon: de scanner waarmee de chauffeurs
van pakketbezorgingsdienst PDF in Newcastle hun
werk moeten plannen. Alles registreert het ding. De
pakketjes, de routes, de tijden. En de ‘precisors’: de
leveringen die binnen het uur moeten gebeuren. Die
leveren meer geld op. Maar ook meer stress.
Als Alfred Hitchock met zijn voorbeeld over de
bom onder de tafel het begrip ‘suspense’ niet had uitgevonden, dan was nu de eer aan Laverty en Loach.
Want je bent nog geen zeven minuten onderweg in
Sorry We Missed You, die eerder dit jaar in de competitie draaide van het filmfestival van Cannes, of het
zweet staat je al in de handen. Die scanner gaat voor
problemen zorgen. Want die scanner staat voor een
systeem dat een mix is van de ouderwetse prikklok
en de ongrijpbaarheid van big data. Een vijand die je
niet wilt hebben. En of die nu wordt vertegenwoordigd door die scanner, of door de nulurencontracten
van thuiszorgers, of het stukloon van freelancers en
flexwerkers in alle geledingen van de maatschappij;
steeds grotere delen van de beroepsbevolking krijgen
ermee te maken.

UTOPIE VAN DE WELVAARTSSTAAT

Onder het neoliberalisme is de burger vervangen door
de consument, en de politieke arena door de marktplaats. Je zou kunnen zeggen dat dat het hoofdthema
is van al Ken Loach’ films. Er is namelijk geen land ter
wereld waar de utopie van de welvaartsstaat zo snel
ten onder ging als in het Verenigd Koninkrijk, terwijl
die nota bene in 1942 al min of meer werd bedacht
door de Britse progressieve politicus en econoom
William Beveridge, zoals Loach in zijn documentaire
The Spirit of ’45 (2013) heeft laten zien.
Maar Loach wordt met de film feller. Bij Sorry We
Missed You voelde hij natuurlijk de hete adem van de
Brexit in zijn nek, al zijn het voor hem altijd de grotere
issues die tellen: de afbraak van de gezondheidszorg,
de teloorgang van vakbonden en arbeiderssolidariteit.
Sorry We Missed You is net zo’n j’accuse als voorganger en Gouden Palm-winnaar I, Daniel Blake (2016),
waarin het hoofdpersonage gevangen zat tussen niet
mogen werken van de artsen, maar niet ziek mogen
zijn van het arbeidsbureau.
Draaide daar alles om individuen die vermorzeld
worden door de bureaucratie, hier volgen we het
gezin van pakketbezorger Ricky tot in de absurdste
extremiteiten van de gig-economie. Bijvoorbeeld:
de auto van echtgenote Abbie moeten verkopen, om
voor Ricky een bestelbusje te kunnen kopen om de
pakketjes te kunnen bezorgen. Waarin hij dan weer
niet zijn gezin mag vervoeren, want dat is ‘slecht voor
het imago van de franchise’. Want Ricky is natuurlijk
geen gewone werknemer, hij is een franchisenemer.
Leve de eufemismen. Hij mag dan wel een slaaf van
de scanner zijn, voor de rest is hij natuurlijk zo vrij als

TIEN

ANDEREN’
Ken Loach is in topvorm met deze
aanval op flexwerken en de gigeconomie die mensen tegen
elkaar uitspeelt en bikkelhard
chagrijn tot managementsfilosofie heeft verheven. Maar er
zit ook een ontroerende veerkracht in Sorry We Missed You:
‘De meeste mensen deugen’.
DOOR DANA LINSSEN

een vogeltje. Of is het beter om te zeggen: volkomen
vogelvrij. Als je je het moment herinnert waarop in
Vittorio de Sica’s neorealistische klassieker Fietsendieven (1948) de lakens worden beleend om een eerder verpande fiets te kunnen aflossen zodat vader Antonio in naoorlogs Rome een baantje aan kan nemen,
dan realiseer je je de grote historische lijnen die Loach
schetst.

PLASTIC FLES

Net als I, Daniel Blake is ook Sorry We Missed You gebasseerd op (undercover) gesprekken met mensen die
in dezelfde situatie zitten als de personages. Piepkleine, maar veelzeggende details vullen het mild-melodramatische van-kwaad-tot-erger-verhaal in met

authentieke momenten. Van de plastic fles als geïmproviseerd urinaal die Ricky op zijn eerste werkdag
van een ‘collega’ krijgt aangereikt (want straks geen
tijd meer om te plassen) tot het “voor jou tien anderen” van ‘baas’ Maloney, die van bikkelhard chagrijn
zijn managementsfilosofie heeft gemaakt.
Maloney is de sidekick van de scanner. De enige
echte menselijke (of nou ja, niet zo menselijke dus)
handlanger van het systeem. Je zou hem eendimensionaal kunnen noemen, maar op een bepaalde manier
representeert hij ook gewoon de ultieme onverbiddelijkheid van de logica van het neoliberalisme waar
vroeg of laat elk individu op stukloopt. Met hem als
ijskoud ijkpunt kunnen alle andere personages in de
film in vele gradaties laten zien hoe de flexeconomie,
of de deeleconomie, of de participatiemaatschappij,
of hoe we het outsourcen van de verantwoordelijkheden van werkgevers en overheden ook willen noemen,
mensen tegen elkaar opzet en uitspeelt. En hoe daarmee uiteindelijk de basisprincipes van solidariteit,
vertrouwen en de democratie worden ondergraven.
Maar er zit, net als in I, Daniel Blake een ontroerende
veerkracht in Sorry We Missed You. De meeste mensen in deze film zijn eigenlijk gewoon heel braaf en
aardig. Ze willen werken, en voor hun gezin zorgen,
en voor anderen, heel veel meer dan het neoliberalisme ons wil doen geloven. Want als je laat zien dat
mensen fatsoenlijk en vriendelijk zijn, dan kun je ze
niet meer tegen elkaar uitspelen. Nooit gedacht dat
het idee van ‘de meeste mensen deugen’ zo politiek
subversief zou blijken te zijn.
SORRY WE MISSED YOU

VERENIGD KONINKRIJK,

2019 | REGIE KEN LOACH | MET KRIS HITCHEN, DEBBIE
HONEYWOOD | 101 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART |
TE ZIEN VANAF 14 NOVEMBER 
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Een melodrama met als
achtergrond de jaren vijftig
en een futuristisch drama
dat zich afspeelt in 2027 zijn
eigenlijk twee films over het
Brazilië van nu, waar de
ultrarechtse machopresident
Jair Messias Bolsonaro de
scepter zwaait en vrouwenrechten stelselmatig
DOOR BOYD VAN HOEIJ
verdwijnen. 

BRAZILIA ANSE
CINEMA

DIVINO AMOR

IN OPSTAND

DE EENHEIDSWORST
De nieuwe film van de Braziliaanse regisseur Karim
Aïnouz, de romanverfilming The Invisible Life of
Eurídice Gusmão, gaat over twee zussen die uit elkaars leven verdwijnen door het verwerpelijke gedrag
van de mannen in hun omgeving. Het verhaal geeft
een goed beeld van de machocultuur in Brazilië,
waarin eer en (schijnheilig) goed fatsoen veel belangrijker zijn dan familie en vergiffenis en waar vrouwen
als maagdelijke paspoppen door het leven moeten als
ze niet voor hoer uitgemaakt willen worden, wat natuurlijk één van de manieren van mannen is om vrouwen hun plaats te wijzen.
Het decor is het Rio de Janeiro van de jaren vijftig,
maar Aïnouz gebruikt de historische achtergrond en
de codes van het melodrama (een genre dat niet toevallig ook heel populair was in de jaren vijftig dankzij
regisseurs als Douglas Sirk) om iets te analyseren wat
helaas tijdloos is: toxic masculinity en de marginalisering en onderdrukking van de vrouw.
De titel van de film verwijst naar het feit dat Guida,
omdat ze alleenstaand én zwanger het huis uit wordt
gegooid door hun vader Antonio, haar twee jaar jongere zusje Eurídice nooit meer zal zien. Nog erger is dat
papa Guida vertelt dat Eurídice naar Europa is vertrok-

ken om muziek te gaan studeren, wat ervoor zorgt dat
Guida haar zusje nooit op zal zoeken, terwijl die gewoon in Rio is gebleven omdat vrouwen volgens
Antonio moeten trouwen en kinderen baren.

LOTSBESTEMMING

Het “tropische melodrama,” zoals Aïnouz de film
noemt, illustreert prachtig hoe de twee jonge vrouwen (aan het begin van het verhaal zijn ze achttien
en twintig) letterlijk en figuurlijk langs elkaar heen
leven in verschillende wijken van Rio. Zoals het een
grandioze tearjerker betaamt, zit er zelfs een scène
in waarin beiden op vrijwel dezelfde plaats zijn maar
elkaar net mislopen. Guida, afgegleden naar de arbeidersklasse, wordt de toegang ontzegd tot een chic restaurant waar Eurídice en haar bourgeois familie gaan
eten. Heel even spelen Eurídice’s dochter en het zoontje van Guida met elkaar, zonder dat ze ooit doorhebben dat ze familie zijn. Het is niet alleen een specifiek,
hartverscheurend moment in dit verhaal maar suggereert ook meer in het algemeen dat er honderdduizenden vrouwen en kinderen constant net naast hun
lotsbestemming grijpen als gevolg van het gedrag van
mannen die vrouwen in maar één mogelijke rol zien.

Mannen in meervoud dus, want we hebben het nog
niet gehad over Antenor, de onbehouwen echtgenoot
van Eurídice die maar niet begrijpt waarom ze een
muziekcarrière zou willen als ze gewoon af en toe wat
op de piano kan pingelen terwijl ze voor de kinderen
zorgt. Haar huis wordt zo een gevangenis waar de
tralies gemaakt zijn van mannelijke ideeën over de
ondergeschikte rol van vrouwen in de maatschappij.
Eurídice Gusmão voelt, mede dankzij het vluchtige, soms onscherpe camerawerk van Hélène Louvart,
vaak aan als een soort tropisch delirium. Het is alsof
de film transpireert, alsof het hele verhaal het gevolg
is van een koorts die vrouwen aan het ijlen brengt
over alles wat er mis zou kunnen gaan in hun levens.
Hier zetten de mannen, soms onwetend maar vaker
expres, alles op alles om de vrouwen onzichtbaar te
houden. Dus het is begrijpelijk dat het verhaal aanvoelt als een soort nachtmerrie die de zussen met
open ogen beleven.

GODDELIJKE LIEFDE

Divino amor van regisseur Gabriel Mascaro (Neon Bull)
lijkt op het eerste gezicht iets heel anders. Het speelt
zich niet in het verleden af maar in 2027, in een asep-
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tische, futuristische en dromerige wereldstad waarin
het anonieme grijs wordt doorrbroken door flarden
neonroze en neonblauw. Dat zijn niet toevallig kleuren
die doen denken aan babymeisjes en -jongetjes, want
de hoofdpersoon, Joana, wil al jaren een kind.
Als vrome medewerkster van de burgerlijke stand
probeert ze stellen die een scheiding willen om te praten, want voor Joana’s is het huwelijk een verbond in
de ogen van God dat niet verbroken mag worden. Ze
biedt de koppels een soort relatietherapie van een religieuze sekte die zich ‘divino amor’, oftewel goddelijke
liefde noemt. De sekteleden houden er onorthodoxe
methodes op na, maar het idee is wel dat stellen leren
om door seks weer dichter bij elkaar te komen, precies
zoals God dat voor getrouwde koppels wil.
Mascaro zet de kijker graag op het verkeerde been.
Zijn hoofdpersoon is een vrouw die op het eerste gezicht niet onderdrukt wordt maar juist de mensen om
haar heen probeert te manipuleren. Totdat je je realiseert dat de reden waarom Joana alles doet, namelijk
haar rotsvaste protestants-evangelische geloof, haar
ook tot een soort slaaf maakt van een ideologie. (Het
is niet moeilijk om je voor te stellen dat Joana voor
Bolsonaro heeft gestemd.) Waar in het verleden van
Eurídice Gusmão het patriarchaat de ongeschreven regels bepaalt, gebeurt dat in de toekomst (weer) onder
een nog veel moeilijker aan te vallen vermomming:
religie.

VERZETSDAAD

Wat in Divino amor belangrijk is, is de context. Het
jaar 2027 zou het laatste jaar van een (mogelijk)
tweede en (normaal gesproken) laatste mandaat van
Bolsonaro zijn. En laat de ultrarechtse nieuwe president van Brazilië nu mede aan de macht zijn gekomen
dankzij de steun van een aantal grote, aartsconservatieve evangelische kerken. De voormalige militair is
een voorstander van ‘natuurlijke families’, zoals God
ze voor ogen had.
In de film lijken de grootste wensen van de president in vervulling te gaan want ambtenaren zoals
Joana implementeren religieuze ideeën zonder dat de
overheid daar om vraagt. Ook een ander aartsconservatief paradepaardje, abortus, lijkt verdwenen te zijn,
aangezien er overal elektronische controlepoortjes
staan die via je DNA niet alleen kunnen detecteren
wie je bent – je hebt dus geen ID meer nodig – maar
ook of je zwanger bent en of je je ongeboren baby al
hebt laten registreren. Op papier bestaat de scheiding
van kerk en staat misschien nog, maar in de praktijk al
niet meer, wat een huiveringwekkend toekomstbeeld
oplevert.

PAYBACK

Aïnouz gebruikte genre- en historische elementen om
zijn aanklacht kracht bij te zetten, maar de hedendaagse context maakt het verhaal nog schrijnender en
urgenter. Een van de eerste dingen die Bolsonaro deed
toen hij op 1 januari 2019 aan de macht kwam (niet
lang nadat de eerste vrouwelijke Braziliaanse president, waarschijnlijk onrechtmatig, werd afgezet) was
het aankondigen van nieuwe schoolsyllabi waarin alle
verwijzingen naar homoseksualiteit, feminisme en
geweld tegen vrouwen zouden worden geschrapt. In
die context is het maken van een film met de titel The
Invisible Life of Eurídice Gusmão natuurlijk al direct
een verzetsdaad.
Mascaro daarentegen gebruikt speculatieve toekomstelementen om te laten zien wat de effecten

Een van de eerste
dingen die
Bolsonaro deed
toen hij aan de
macht kwam,
was het aankondigen van nieuwe
schoolsyllabi
waarin alle
verwijzingen naar
homoseksualiteit,
feminisme en
geweld tegen
vrouwen zouden
worden geschrapt.
In die context is
het maken van
een film met de
titel The Invisible
Life of Eurídice
Gusmão natuurlijk al direct een
verzetsdaad

THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO

zouden kunnen zijn van wat er nu in Brazilië gebeurt
en gebruikt daarvoor ook een flinke dosis ironie. Joana blijft maar bidden om een kind, vooral omdat ze
zoveel goed werk voor God verricht. Wat ze niet doorheeft is dat haar vrome arbeid de levens van onbekende mensen volledig in de war schopt en dat de evangelische eenheidsworst die ze meehelpt te draaien
helemaal geen ruimte meer laat voor individualisme
en mensen die anders zijn of denken. Ze wil zo graag
zelf moeder worden en bemoedert haar landgenoten
al te veel, waarvoor Mascaro een angstaanjagend zure
payback in petto heeft. De boodschap is duidelijk:
mensen die alleen anderen volgen zijn niet voor het
ouderschap of voor leidinggevende posities in de wieg
gelegd.

ONZICHTBAAR VERDER LEVEN

Beide films gaan op papier over heteroseksuele vrouwen maar zijn eigenlijk heel erg queer en dus deel van
de tegencultuur die in opstand komt tegen de gevestigde (heteroseksuele) orde, of daar alternatieven
voor biedt. In Eurídice Gusmão raakt de uitgestoten
Guida bevriend met de voormalige prostituee Filomena waarmee ze, samen met haar zoontje, een soort

‘moderne familie’ sticht. Guida mag dan wel door
hartverscheurende omstandigheden haar zusje zijn
verloren, maar ze heeft er een soort oudere, wijzere
zus voor teruggekregen die ze zelf uit kon kiezen.
In Divino amor zijn de gemarginaliseerden in het
Brazilië van 2027, zoals de hbtiq+-gemeenschap,
vrouwen die abortus willen plegen of koppels die willen scheiden, letterlijk onzichtbaar geworden doordat
elk aspect van de maatschappij doordrenkt is van het
rechts-evangelische gedachtegoed dat Bolsonaro
aanhangt en dat dankzij zijn wetten verder verstevigd
en verbreid wordt. Beide films laten zien wat het kost
als er een maar één model bestaat voor het leven van
iedereen. Het is niet zo dat de maatschappij hierdoor
verbetert maar alleen dat iedereen die niet past in de
macho-ideeën over wat fatsoenlijk is op bijna onzichtbare wijze toch zal proberen verder te leven. Verdeling en hartenpijn zijn het gevolg, wat natuurlijk
precies de bedoeling is voor iemand als Bolsonaro, die
de verdeel-en-heerspolitiek gebruikt om aan de macht
te blijven.
THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE
GUSMÃO IS TE ZIEN VANAF 5 DECEMBER EN
DIVINO AMOR VANAF 9 JANUARI 
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WA AROM ZOVEEL REALISME IN GAMES?
Visueel realisme lijkt leidend voor de ontwikkeling
van games. Hoe meer de technologie zich ontwikkelt, hoe minder games van echt te onderscheiden
willen zijn. Deze drift is niet alleen gedoemd te
falen, hij leidt ook tot een bekrompen opvatting
DOOR PIM VAN DEN BERG
van games.
				
Er gaat een meme rond in game-kringen. In een paar
schermafbeeldingen uit Jean Renoir parle de son art
(1961) vertelt filmmaker Jean Renoir, zoon van schilder Pierre-Auguste Renoir, waarom hij er geen heil in
ziet als de kunsten realisme nastreven. Het volledige
citaat: ‘We weten dat in de geschiedenis van alle kunsten de komst van perfect realisme samenging met
perfecte decadentie. Waarom is alles prachtig wanneer de techniek nog primitief is, en bijna alles lelijk is
wanneer de techniek is geperfectioneerd? Technische
perfectie creëert alleen verveling, want het kan de
natuur slechts nabootsen. Waarom zou iemand in
vredesnaam naar de film gaan voor wat ze in het echt
kunnen krijgen? De natuur nadoen kan enkel leiden
tot de dood van een kunstvorm.’
Renoirs uitspraak slaat aan bij gamers, omdat de
game-industrie zich al lange tijd laat leiden door die
neiging tot realisme. Hoewel talloze kleinere, vaak
zelfstandige ontwikkelaars met hun games wel de
grenzen van verbeelding opzoeken en verleggen,
proberen de populairste, kostbaarste en meest prestigieuze games nog altijd zo echt mogelijk te lijken.
Digitale figuren die niet van echte mensen te onderscheiden zijn, water dat stroomt als water, zonlicht
dat natuurlijk weerkaatst op het golvende haar van
een golden retriever: het einddoel is een perfecte
simulatie van het echte leven. Niet omdat het moet,
maar omdat het kan.

KIEZEN WAT JE SIMULEERT

Als dat soort realisme überhaupt haalbaar is, zijn we
er nog lang niet. Het uiterlijk van een game wordt nog
altijd bepaald door technologische beperkingen. Het
kost onze computers te veel rekenkracht om perfect
realisme weer te geven. Neem de film Toy Story 3
(2010): nog verre van realistisch, toch was voor elke
frame minstens zeven uur rekenkracht nodig. Elke
seconde film bevat 24 frames. Voor een film van 90
minuten hebben honderden computers gezamenlijk
1.084 dagen staan rekenen. Een enkele (spel)computer komt daar niet in de buurt, dus moeten er consessies gedaan worden in de simulatie.
Daarom voelen nieuwe technologieën als een stap
voorwaarts: kijk wat er nu allemaal kan! Het is makkelijk, zelfs verleidelijk, om zulke technologische
ontwikkeling ook te zien als artistieke vooruitgang.

REALISME IS

Maar meestal veroorzaakt het streven naar realisme
juist een inperking van de oneindige mogelijkheden
die games bieden. Als je elke denkbare wereld kunt
bouwen, waarom zou je je dan beperken tot de werkelijkheid?
Een bepaald soort uiterlijk dient een bepaald soort
spel. Een streven naar realisme leidt naar bepaalde
genres, en schuift andere terzijde. In een video uit
2012 wijst essayist Chris Franklin op Minecraft (2011):
aan het geblokte uiterlijk kun je direct aflezen hoe
de wereld werkt. Blokken van duidelijk afgebakende
materialen laten zich makkelijk opstapelen tot nieuwe
bouwwerken. Die simpele interactie is onmogelijk
na te bootsen in een complexere, meer realistische
vormgeving. Of neem het isometrische perspectief
van games als RollerCoaster Tycoon (1999) en The
Sims (2000), dat spelers het overzicht biedt om gemakkelijk hun pretparken en gezinnen te bouwen en
organiseren. Realistisch is anders.
Franklin concludeert: ‘In films bepaalt de kant die
de camera op kijkt wat wel en niet de moeite waard is
om te zien. Kiezen wat je wel en niet simuleert is hoe
games diezelfde afweging maken.’ Als er alleen maar
realistische games zouden worden gemaakt, zou dat
niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua spelvormen
leiden tot eenheidsworst.

ABSTRACTIE

Perfect realisme is een valkuil, omdat games verschillende vormen van abstractie kennen. Naast de
esthetische abstractie is er ruimtelijke abstractie: in
hoeverre lijkt de speelwereld op een logische, levende
en overtuigende ruimte? Hebben de voetbalstadions
in FIFA 20 (2019) genoeg parkeerplaatsen? Is er riolering? Moet het gras wel eens gemaaid worden?
Of neem abstractie van spelregels: in hoeverre
zijn de doelen van het spel concreet geformuleerd?
Vloeien ze logischerwijs voort uit het verloop van het
spel? ‘Welk team binnen 90 minuten de meeste ballen
in een doel schiet wint’, dat is duidelijk en meetbaar.
Het andere uiterste zien we in een spel als The Sims:
mediawetenschapper Natasha Chuk schreef in 2015
dat hoewel The Sims naar uiterlijk realisme neigt, de
speldoelen en -regels juist vaag en abstract zijn. Het
spel is niet te ‘winnen’, behalve volgens de graadmeters van succes die je er zelf op projecteert.

En dan is er de abstractie van gedrag. Zelfs al zouden de game-personages compleet echt ogen, bewegen en gedragen ze zich ook zo? Hebben ze hun eigen
verlangens? Je zou zelfs kunnen zeggen dat écht realistische personages niet langer blind de bevelen van
de speler zouden opvolgen.
Al die vormen van abstractie hangen samen. Hoe
meer digitale personages op echte mensen lijken, hoe
meer we verwachten dat ze zich ook realistisch gedragen. Naarmate het vermeende visuele realisme van
een game toeneemt, moeten andere aspecten mee,
anders neemt de geloofwaardigheid juist weer af. Dat
is met veel spellen al het geval: prachtige, uitdijende
speelwerelden die streven naar het hoogt haalbare
realisme, maar zijn bevolkt met monotone robots.
Mediawetenschapper Ian Bogost noemt ze ‘Potemkin-dorpen’.

ONBETAALD OVERWERK

Voor uitgevers is meer realisme makkelijk te verkopen. Het geeft bijvoorbeeld Electronic Arts een reden
om elk jaar een nieuwe FIFA-game uit te brengen. Als
een wasmiddel dat in elke nieuwe reclame een écht
stralend witte was belooft, belooft elke nieuwe FIFA
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BEKROMPEN
de meest authentieke profvoetbalbelevenis. Maar
FIFA ís niet realistisch. Je kijkt van bovenaf en springt
van speler naar speler. Je speelt een wedstrijd van
negentig minuten in een kwartiertje. Vrij naar Renoir:
als je perfect realisme wil, kan je net zo goed buiten
een balletje gaan trappen.
Realisme heeft bovendien een prijskaartje. De afgelopen jaren zijn de budgetten van de populairste
games geëxplodeerd, om de kostbare hardware en
honderden vormgevers te betalen die nodig zijn voor
dat alsmaar complexere realisme. Westerngame Red
Dead Redemption 2 (2018) zette een aantal nieuwe
trends in digitaal realisme. Het pronkt met uiteenlopende, idyllische landschappen uit het Wilde Westen.
Voor elk computergestuurd personage is een dagelijkse routine geprogrammeerd. Ze komen uit bed, gaan
naar hun werk, eten, gaan naar huis en weer naar bed.
Ze reageren enigszins geloofwaardig op wat de speler
in hun bijzijn doet. Ontwikkelaar Rockstar Games liet
hun personeel maandenlang structureel onbetaald
overwerken, tot wel honderd uur per week, om het
spel voor de beloofde deadline af te krijgen.
Overwerk is gebruikelijk in de game-industrie.
Bovendien moeten veel medewerkers, als ze niet opbranden na zo’n intensieve periode, nadat een game is
verschenen vrezen voor hun baan. Het is een grillige
en onzekere wereld.

JE KONT AFVEGEN

Soms is perfect realisme een legitiem streven. Voor
vlucht- of vrachtwagensimulators is realisme een

vereiste, of dat nu ter voorbereiding op de werkelijkheid is of juist als een ontsnapping eraan. Echtheid is
de fantasie. Banaliteit is hier het punt.
Maar veel spellen zijn er niet bij gebaat: voor wat
te boek staat als een fantastische vertolking van het
Wilde Westen, draait een hoop van je speeltijd in
Red Dead Redemption 2 om saaie, alledaagse handelingen. Niemand zit in High Noon (1952) te wachten
op een scène waarin Gary Cooper zijn kont afveegt
of grondig zijn revolvers reinigt, maar dat is wel wat
écht realisme in onafgebroken gamesimulaties
dicteert.
Bovendien is een streven naar realisme helemaal
niet de neutrale, puur technologische ontwikkeling
die het lijkt. Cultuur- en genderwetenschappers
Robert Mejia en Barbara LeSavoy zetten in 2018
vraagtekens bij het idee dat meer realisme ook een
betere reflectie van de natuurlijke werkelijkheid zou
betekenen. Ze beargumenteren dat de concessies die
onvermijdelijk moeten worden gemaakt op weg naar
realisme, (onbewust) worden gestuurd door een
patriarchale (game)cultuur. Er wordt bijvoorbeeld
prioriteit gegeven aan die lichaamskenmerken die
door mannen het meest essentieel of begeerlijk
worden gevonden. Denk aan de historische nadruk
die is gelegd op de ontwikkeling van de rondingen
en realistische bewegingen van grote borsten en
billen. Revolutionaire tietbewegingen waren haast

de enige bestaansreden voor Dead or Alive Xtreme
Beach Volleyball (2003), een strandvolleybalspel
met louter schaarsgeklede, rondborstige Japanse
vrouwen.
Mejia en LeSavoy signaleren bovendien dat wanneer uitgevers maar genoeg tijd en geld hebben voor
het ontwerpen van één fotorealistisch figuur, ze daarvoor vaker een man kiezen. Naarmate het vermeende
realisme toeneemt, beeldt het een steeds normatiever
idee uit van de werkelijkheid, dat aansluit bij de opvattingen van de overwegend mannelijke spellenmakers en hun mannelijke doelgroep.
Kortom: het is op vele manieren nog maar de vraag
of realisme redelijkerwijs haalbaar is – en wenselijk is
het in ieder geval niet. Door de torenhoge ontwikkelingskosten worden creatieve risico’s ontmoedigd en
heersende opvattingen in stand gehouden. Om kosten
te drukken wordt personeel uitgebuit. Praktisch is het
onhoudbaar. Artistiek is het een doodlopende weg.
Het is tijd om dit ideaal te laten vallen. 
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DE POLITIEKE CINEMA
THE REPORT EN OFFICIAL SECRETS
STA AT MACHTELOOS
THE REPORT

The Report en Official Secrets laten zien dat we belogen en bedrogen
worden door machthebbers. The Report reconstrueert martelpraktijken van de CIA en Official Secrets volgt een klokkenluider rond de
Irak-oorlog. Zijn zulke politieke schandaalfilms zinvol? Ze onthullen
vooral een fundamenteel probleem met politieke cinema: mensen
gaan alleen naar films die opvattingen verkondigen waarmee zij het
toch al eens zijn.							 DOOR JOS VAN DER BURG
“Vijf jaar werk maar misschien is het allemaal voor
niets geweest”, zegt Daniel Jones, uitstekend gespeeld door Adam Driver, in The Report van Scott
Z. Burns. Jones is voorzitter van een commissie van
de Amerikaanse Senaat en heeft vijf jaar onderzoek
gedaan naar martelmethoden die de CIA toepaste op
terrorismeverdachten. Het resultaat is in 2014 een
megarapport – bijna zevenduizend pagina’s plus dertigduizend voetnoten – dat onder druk van de CIA
niet gepubliceerd dreigt te worden. Uiteindelijk reikt
de macht van de geheime dienst niet zo ver, maar ze
bereikt wel dat gevoelige passages worden geblokt.
De schokkende conclusies zijn er niet minder om:
de CIA martelde na 9/11 in geheime gevangenissen
in Azië en Oost-Europa terrorismeverdachten. Eufemistisch noemde men dat ‘verruimde ondervragingstechnieken’. Waterboarding is het meest berucht,
maar gevangenen werden ook blootgesteld aan keiharde muziek, moesten urenlang naakt staan, zaten in
duisternis vastgeketend in ijskoude cellen en werden
dagenlang wakker gehouden. Ook werd rectale hydratie toegepast. Wie wil weten wat dat inhoudt, moet
het rapport lezen. Van de 119 gemartelde gevangenen
kwamen er twee door onderkoeling om het leven.
Wie dacht dat het rapport over de martelingen
gevolgen zou hebben voor de CIA en leden van de
voormalige regering-Bush, die de martelpraktijken

sanctioneerde, kwam bedrogen uit. Er is niemand
vervolgd. Ook de twee psychologen niet die de martelmethoden bedachten en met hun ‘advies en trainingsbureau’ tachtig miljoen dollar van de CIA opstreken. Een rechtszaak, in 2015 aangespannen door
twee martelslachtoffers en de familie van een in de
gevangenis omgekomen derde, eindigde in een schikking. Tot zover het Amerikaanse vermogen om zich
rekenschap te geven van de gruwelijke misstanden in
het antiterreurbeleid na 9/11.

LEUGENS

The Report laat zien hoe Jones met een paar assistenten vijf jaar strijdt tegen de CIA om de waarheid over
de martelmethoden boven water te krijgen. Het eerste deel van de film gaat over zijn onderzoek, waarin
op elke twee stappen voorwaarts er één terug volgt.
De CIA houdt met een beroep op de staatsveiligheid
documenten achter, zet Jones weg als een onvaderlandslievende en anti-Republikeinse pion van de
Democratische Partij, hackt zijn computer en vernietigt belastende documenten en video-opnamen van
martelingen. Dat Jones stukje bij beetje toch de waarheid boven tafel krijgt, is bijna een wonder, dat alsnog
bijna om zeep wordt geholpen door de CIA-poging
om publicatie van het rapport tegen te houden. Dat
lukt op het nippertje niet en in 2014 wordt een sa-

menvatting van het rapport gepubliceerd. Het levert
het onomstotelijke bewijs dat de CIA terreurverdachten martelde. Schokkend voor een land dat zich een
rechtsstaat noemt.
Nog schokkender is dat de CIA uit eigen onderzoek
wist dat marteling geen bruikbare informatie oplevert,
omdat gemartelde gevangenen van alles bekennen
als het martelen maar stopt. Toch ging de CIA door
met martelen en deed ze naar buiten toe voorkomen
dat het uiterst bruikbare kennis opleverde. Zo stelde
ze dat de ontdekking van de schuilplaats van Osama
bin Laden te danken was aan de getuigenis van een
gemartelde terreurverdachte. Die leugen werd president Obama en de buitenwereld op de mouw gespeld.
Ook Kathryn Bigelows Zero Dark Thirty (2012), over
de zoektocht naar Bin Laden, voert de CIA-onzin als
waarheid op.

CHANTAGE

Over naar Engeland, waarin Tony Blair premier was
in de tijd van 9/11. Na de aanslagen op de Twin Towers ontpopte hij zich tot een fanatieke volger van
het antiterreurbeleid van de regering-Bush. De Britse
premier schaarde zich achter het Amerikaanse voornemen om Irak binnen te vallen. Klein probleem: het
Engelse volk moest overtuigd worden van de noodzaak ervan. Blair praatte zich de blaren op de tong
over zogenaamde bewijzen dat Irak beschikte over
massavernietigingswapens/atoombommen, waarmee
de Iraakse tiran Saddam Hoessein het Westen van
de kaart kon vegen. Om de inval een volkenrechtelijk legitieme basis te geven, wilden Bush en Blair de
goedkeuring van de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties. Daarvoor was nodig dat de meerderheid van
de vijftien in de Veiligheidsraad vertegenwoordigde
landen vóór een ‘invalresolutie’ zouden stemmen.
Om zes twijfellanden over te halen, kregen medewerkers van de Britse inlichtingendienst opdracht
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Zijn er Amerikanen
die door Vice anders
zijn gaan denken
over Dick Cheney,
de sluwe architect
van de Irak-oorlog?
Of die door The Post
het belang van persvrijheid zijn gaan
inzien? Of die na
Snowden de klokkenluider Edward
Snowden geen landverrader vinden,
maar een held?
OFFICIAL SECRETS

om materiaal te verzamelen waarmee deze landen
gechanteerd konden worden. Het wekte de woede van
medewerker Katharine Gun, die deze praktijk in de
openbaarheid bracht in de hoop er een oorlog tegen
Irak mee te voorkomen. Gun was tegen zo’n oorlog,
omdat ze door haar werk wist dat Saddam Hoessein
niet betrokken was bij 9/11.
Activisten tegen de Irakoorlog zagen in Gun een
moedige klokkenluider, maar de regering-Blair klaagde haar aan voor schending van staatsgeheimen. De
zaak leidde tot veel publiciteit. Sean Penn noemde
Gun met veel gevoel voor dramatiek “a hero of the
human spirit”. Ook kreeg ze steun van Daniel Ellsberg, de klokkenluider die in 1971 de Pentagon Papers
naar buiten bracht, een geheim overheidsrapport dat
onthulde dat de Amerikaanse regering soldaten naar
de Vietnam-oorlog bleef sturen, terwijl ze al jaren
wist dat deze oorlog niet gewonnen kon worden. De
rechtszaak tegen Gun eindigde bijna een jaar na de
Irak-oorlog op de eerste dag van het proces verrassend met de intrekking door de regering Blair van de
aanklacht. Ongetwijfeld was de reden van Blairs angst
dat tijdens het proces de onwettelijkheid van de oorlog uitvoerig zou worden blootgelegd.

CORRUPTIE

En nu is er de politieke thriller Official Secrets van
Gavin Hood, waarin Keira Knightley klokkenluider
Gun speelt als een moreel gedreven vrouw die de
wereld wil behoeden voor de desastreuze Irak-oorlog. Dat het niet is gelukt, doet niets af aan Guns
moedige poging. Toch roept Official Secrets net als
The Report een lastige vraag op. Niet over Gun en
Jones – zij roepen met hun morele standvastigheid
bewondering op – maar over de zin van politieke
(schandaal)films. Wat willen de makers van zulke
films bereiken? In de jaren zestig was dat duidelijk:
met politieke films wilden filmmakers inzicht ge-

ven in politieke (machts)structuren met als doel ze
te veranderen. Als burgers op de hoogte waren van
sociale en politieke misstanden zouden ze in verzet
komen en voor een betere wereld gaan strijden. De
sleutelwoorden waren ‘bewustwording’ en ‘aksie’.
Radicale filmmakers als Jean-Luc Godard hadden
overspannen verwachtingen van de politieke invloed
van cinema. In werkelijkheid was de invloed van radicale films die opriepen tot revolutionaire veranderingen ongeveer nul. Wel invloedrijk waren politieke
Hollywood-films, met als oermodel All the President’s
Men (Alan J. Pakula, 1976). Volgens Ronald Reagan
kostte de film over het Watergate-schandaal de Republikeinse president Ford een tweede ambtstermijn. De
Amerikaanse kiezer, die in All the President’s Men de
misdrijven van Nixon (afluisteren, inbraak in het kantoor van de Democratische Partij) handzaam zag samengevat, wilde afrekenen met de politieke corruptie
en koos de Democraat Jimmy Carter tot president.
William Goldman, de scenarist van de film, stelde dat
deze politieke thriller en journalistiek heldenverhaal
“misschien de hele loop van de Amerikaanse geschiedenis heeft veranderd”. Dat lijkt nogal overdreven,
maar All the President’s Men bewees dat films een
belangrijke politieke factor kunnen zijn.

POLARISATIE

Ruim veertig jaar na All the President’s Men leven we
in andere tijden en wordt Amerika geregeerd door een
potentaat die vindt dat hij boven de wet staat. Toen
Donald Trump drie jaar geleden campagne voerde
voor het presidentschap, bezwoer hij dat hij als president martelmethoden “veel erger dan waterboarden”
zou toestaan. Het verbijsterende is dat ongeveer de
helft van de Amerikanen twee jaar na het rapport over
CIA-martelingen een prima beleidsvoornemen zag
in Trumps barbaarse, een beschaafd land onwaardige
opmerking. The Report speelt zich af in de jaren tus-

sen 2009 en 2014, een periode die met Trump aan het
bewind een eeuw geleden lijkt. Daardoor voelt de uitstekende politieke thriller als mosterd na de maaltijd.
De film is te laat om invloed uit te kunnen oefenen.
Dat geldt ook voor Official Secrets.
Maar er is momenteel een fundamenteler probleem met politieke cinema: hoe gepolariseerder de
politieke verhoudingen, hoe minder invloed politieke
films hebben. Mensen gaan in zo’n periode alleen
naar films die opvattingen verkondigen waarmee
zij het toch al eens zijn. Trump-aanhangers gaan
niet naar The Report, zodat de film blijft steken in
een preek voor eigen parochie. Dat geldt voor alle
Amerikaanse politieke films van de laatste jaren. Zijn
er Amerikanen die door Vice (Adam McKay, 2018)
anders zijn gaan denken over Dick Cheney, de sluwe
architect van de Irak-oorlog? Of die door Spielbergs
The Post het belang van persvrijheid zijn gaan inzien?
Of die na Oliver Stone’s Snowden klokkenluider Edward Snowden geen landverrader vinden, maar een
held? Politieke films breken alleen door de muren
van de eigen parochie als mensen nieuwsgierig zijn
naar andere opvattingen, geïnteresseerd zijn in een
uitwisseling van ideeën. Dat klinkt in de huidige tijd
utopisch. Het verlamt politieke cinema en maakt politieke films machteloos. Goed onderwerp voor een
politieke film.

OFFICIAL SECRETS

VERENIGD KONINKRIJK/

VERENIGDE STATEN, 2019 | MET KEIRA KNIGHTLEY,
MATT SMITH, GAVIN HOOD, RALPH FIENNES | 112
MINUTEN | DISTRIBUTIE WW ENTERTAINMENT | TE ZIEN
VANAF 24 OKTOBER 

THE REPORT

VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE

SCOTT Z. BURNS | MET ADAM DRIVER, ANNETTE
BENING, JON HAMM | 119 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE
SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 7 NOVEMBER 
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DE KUSTLIJN

WEEMOED & WILDERNIS

BIOGRAFIE

Digna Sinke
Digna Sinke werd geboren in Zonnemaire (Zeeland) in 1949. Na het gymnasium te Utrecht ging
ze naar de Filmacademie in Amsterdam. Ze studeerde daar in 1972 af met de korte film Groeten
uit Zonnemaire. Haar film De Stille Oceaan werd
in 1984 geselecteerd voor de competitie van het
filnfestival van Berlijn. Haar speelfilm Belle van
Zuylen won in 1994 de Grote Prijs op het festival
van Mannheim.
Vijftien jaar lang volgde ze de ontwikkelingen
op het eilandje Tiengemeten, dat van landbouwgebied omgevormd werd tot natuurgebied. Haar documentaire Weemoed & wildernis,
het laatste deel van dit langlopende project,
won de prijs voor beste documentaire op het
FIFE-festival in Parijs (2010) en in Freistadt
(2011). Haar speelfilm After the Tone werd in
2014 geselecteerd door het filmfestival van
Rotterdam. De documentaire Onder de oppervlakte ontving een nominatie voor het Gouden
Kalf (2016).
Na het overlijden van producent René Scholten (2001) nam Sinke het filmproductiebedrijf
Studio Nieuwe Gronden over (nu: SNG Film) en
sindsdien is ze ook werkzaam als producent. Ze
produceerde meer dan twintig films, waaronder
Droom en daad (2012) en Ik wil gelukkig zijn
(2015) van Annette Apon, Wavumba (2012) en
Tanzania transit (2018) van Jeroen van Velzen,
De engel van Doel (2011) van Tom Fassaert, Winterstilte (2009) van Sonja Wyss en Snelweg NL
(2019) van Ben van Lieshout.

Onlangs was de zeventigste verjaardag van
Digna Sinke, de Nederlandse Agnès Varda.
Daarom blikken we terug op haar films,
waarin het verdwijnende landschap en
weemoed zo’n belangrijke rol spelen. Ze
laat ons de maakbaarheid van de natuur zien
en de grilligheid van de menselijke natuur,
die met bemodderde kaplaarzen door de
DOOR MARISKA GRAVELAND
ordening heen stampt.

DIGNA SINKE

‘Iedere dag kan
de laatste zijn
van de dingen die
je ziet. Schenk er
nog maar even
aandacht aan
want straks is
het weg.’
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NEN VAN HET LEVEN

natuur. Strakke akkerlijnen en steile dijkhellingen
weet Sinke ook hier weer bijzonder mooi uit te lichten, net als de geometrische patronen van een roltrap
en verlaten aanlegsteigers.

AANGEVRETEN KUSTLIJN

vrouw teruggaat naar haar geboortedorp en ziet dat er
van alles is veranderd. Ze staat bij een sluisje waar ze
vroeger zwom en dat nu in een totaal ander landschap
ligt.”
In bijna al haar films zit wel een sluis, een veerman
of water. “Ik kom daar zelf ook pas gaandeweg achter”, zei ze er eerder dit jaar over. “Heel gek hoe die
dingen opeens gaan opvallen. Ik kan het wel verklaren: ik ben natuurlijk op een eiland [Schouwen-Duiveland, MG] geboren. Waar je vandaan komt, draag je
met je mee. Dat fascineert me al heel lang. Hoe landschap mensen beïnvloedt.”

In haar documentaire Onder de oppervlakte toog
Sinke naar nog een boerenlandschap dat in natuur
moet veranderen: de Hedwigepolder in Zeeland, die
jaren speelbal was van krachten die ieders begrip te
boven gaan. Niet alleen de getijden eten aan het land,
ook Nederland en België trekken al jaren aan het
stuk landbouwgrond dat ‘aan de natuur moet worden teruggegeven’, zo reconstrueert Digna Sinke in
haar grondige documentaire. Sinke heeft veel mooie
jeugdherinneringen aan de omgeving. Als meisje keek
ze met haar moeder eens zes uur lang naar de getijdenbeweging die bijna onmerkbaar plaatsvond. In
haar documentaire zien we alleen de oppervlakte, de
meeste beweging zit daaronder en is onzichtbaar, zegt
Sinke zelf al.
Sinke vraagt zich terecht af wat de intriges rond
de Hedwigepolder ons leren over de veranderende
politiek. Door globalisering verschuift de macht,
denkt Sinke hardop in een voice-over, politici zeggen
nu vooral wat mensen willen horen. Emoties zijn belangrijker dan feiten. Kranten besteden voornamelijk
aandacht aan incidenten en geven zelden een analyse.
Doe ik daar niet zelf aan mee? vraagt ze zich vertwijfeld af. Haar journalistieke reconstructie is vanwege
de onderlinge richtingenstrijd net zo verbrokkeld als
de aangevreten kustlijn van het betwiste boerenland.
De menselijke natuur is nog grilliger.

VROEGER IS VERBODEN

PARKEERPLAATS

WEEMOED & WILDERNIS

Landschappen en natuur zijn omringd door een wildgroei aan romantische ideeën. Zo woekert ons verlangen naar het sublieme, ongerepte landschap waar we
in contact staan met iets wat groter is dan onszelf. Of
we houden het juist kleiner: het landschap uit onze
jeugd dat we het liefst niet zien veranderen, zodat we
niet geconfronteerd worden met het verval dat het
leven ook noodzakelijkerwijs is. Kon je maar door dezelfde polder wandelen waar Nescio grasduinde. Het
verbaast niet dat regisseur Digna Sinke ooit Nescio’s
De uitvreter bovenaan zette in haar Leeslijst Top-10
voor Vrij Nederland. Ook Sinke struint door onze polders, de camera altijd in de aanslag om de veranderingen vast te leggen en daarmee in één moeite door het
landschap juist te bewaren.
Verdwijnen en bewaren lopen als een rode draad
door haar werk. In After the Tone (2014) is een architect verdwenen en zijn alleen zijn voicemailberichten
bewaard gebleven. Haar documentaires over het
Zuid-Hollandse eiland Tiengemeten, waar de boeren moesten wijken voor natuur, zitten vol met strak
gekadreerde dijken en kaarsrechte landweggetjes die
inmiddels in een natuurgebied zijn veranderd. In het
schitterende Weemoed & wildernis (2010) verweeft
ze het verdwijnende landschap van Tiengemeten met
haar persoonlijke rouwproces rond het overlijden van
haar vriend en producent René Scholten van Studio
Nieuwe Gronden, dat ze later herdoopte tot SNG Film
en nu, samen met haar zeventigste verjaardag, haar
veertigjarig jubileum viert.
Sinke’s films lijken pogingen om vast te houden.
Sinke vertelde me vorig jaar bij het verschijnen van
Bewaren – of hoe te leven (2019), een documentaire
over het bewaren van spullen en het einde van bezit:
“In mijn documentaire Niets voor de eeuwigheid uit
1991 [over de geschiedenis van de industriële ontwikkeling in Nederland, MG] zeg ik al: kijk maar goed om
je heen, iedere dag kan de laatste zijn van de dingen
die je ziet. Schenk er nog maar even aandacht aan
want straks is het weg. Het zit ook in mijn eindexamenfilm Groeten uit Zonnemaire (1972), waarin een

Ook haar speelfilm Atlantis (2009) stelt vragen over
opgroeien en hoe te leven. Vragen die vooral voor
adolescenten van waarde kunnen zijn, maar waar inmiddels opgegroeide twijfelaars ook mee uit de voeten zouden kunnen. Atlantis is ergens in de toekomst
gesitueerd, in een overgereguleerde Brave New World
waar ‘vroeger verboden is’ en waar de tijd lijkt stil
te staan. Op billboards bij de galerijflats staan nietszeggende leuzen: ‘eenheid = kracht en vooruitgang’.
Kranten zijn verboden, want optimisme is een morele
plicht geworden voor de bevolking. Negatieve berichten zouden alleen maar verwarring zaaien en zieltjes
breken. De enige remedie is: ordening.
Sinke had niet kunnen bevroeden dat de toekomst
er vandaag de dag heel anders uitziet – geen orde en
een duidelijk opgelegde ideologie maar chaos en desinformatie waarbij autocraten zichzelf opwerpen als
gids door de zelfgecreëerde wanorde. Zij bieden geen
toekomstbeeld maar spelen in op de hang naar een
verleden dat nooit heeft bestaan.
In Atlantis heeft een oude vrouw (Annemarie
Prins) een wijzere les over het verleden voor hoofdpersonage Xenia: “Wat je vandaag bent is wat je in het
verleden gedaan hebt. Wat je in de toekomst bent, dat
doe je vandaag.” Ook dit Atlantis lijkt wel wat op het
eiland Tiengemeten. Atlantis is eenzelfde toonbeeld
van de menselijke ordening en maakbaarheid van de

In haar speelfilm After the Tone (2014) speelt de locatie ook een hoofdrol. Op de geluidsband horen we
alleen de voicemails op de telefoon van de spoorloos
verdwenen architect Onno. In beeld zien we steeds
de locatie van degene die het bericht inspreekt, maar
niet de spreker zelf. Sinke vertelde voor de vertoning
van After the Tone op het filmfestival van Rotterdam
dat ze verbaasd was dat ze zo hoog in de publieksenquête van het festival terecht was gekomen. Ze
had tijdens het maken van de film helemaal niet
aan het publiek gedacht.
Toch werd haar speelfilm – ondanks het ontbreken
van zichtbare acteurs – heel toegankelijk. Het verhaal
over de mysterieuze verdwijning van de architect
moeten we zelf samenstellen uit de ingesproken berichten. De bijzondere manier waarop de locaties zijn
gefilmd doet ook denken aan Weemoed & wildernis:
ditmaal strak gekadreerde beelden van een kil kantoorgebouw, een overslaghaven, een rijtjeshuis met
verlaten plantsoen, de parkeerplaats van een Makro.
Haar inspirerende kijk op de wereld die zich vlak
onder je neus afspeelt, doet denken aan de manier
waarop een bioloog naar de stad kan kijken. Net zoals
vele stadsdieren en -planten zich verrassend snel evolutionair weten aan te passen aan bakstenen en beton,
lopen bij Sinke steden, boerenlandschap en natuur ook
non-hiërarchisch door elkaar. Alles telt mee. 

International Documentary
Film Festival Amsterdam
20 nov - 1 dec 2019
300+ documentaires
koop je tickets op IDFA.nl

Overdonder je zintuigen door de
grootste filmervaring ooit.
www.omniversum.nl
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JULIUS ONAH OVER LUCE

‘WE KENNEN VAN NIEMAND

DE VOLLEDIGE WAARHEID ’
Succesvol zijn als zwarte man in Amerika moet een
netelige kwestie zijn, en de in Nigeria geboren, grotendeels in de Verenigde Staten opgegroeide regisseur
Julius Onah weet daar zelf ongetwijfeld van. Samen
met de jonge scenarist J.C. Lee bewerkte hij voor Luce
Lee’s gelijknamige theaterstuk uit 2013, waarin de
briljante en bewonderde scholier Luce, een Eritrese
jongen met witte Amerikaanse adoptieouders, ervaart
hoe smal het koord is waarop hij balanceert.
In een telefoongesprek enkele dagen nadat de film
in de Verenigde Staten in première is gegaan vertelt
Onah over de film en over hoe belangrijk het is om
ons eigen perspectief te bevragen. “Hoe we naar elkaar kijken heeft een diepgaand effect op hoe we met
elkaar omgaan, en daarmee op de cultuur van onze
samenleving.”

De film voelt aan als een thriller maar maakt de verwachting die aan dat genre verbonden is niet waar, in die zin dat
een traditionele ontknoping uitblijft. In het theater is dat
denk ik wat gebruikelijker dan in mainstream film. Hoe
zorgde u ervoor dat het toch werkt? “Dat klopt, de echte

‘thrill’ van het stuk zit hem in de vragen die gesteld worden, en die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden.
Zulke ingewikkelde, uitdagende vragen kun je alleen
maar stellen door het publiek de catharsis te onthouden. J.C. Lee is een briljante schrijver. Zijn stuk gaat
over perceptie en hoe we naar elkaar kijken. Het thrillerelement is zuiver gebaseerd op verschuivingen in het
perspectief op wat wij denken dat er aan de hand is. We
leren een jonge man kennen en in de loop van het verhaal komt er informatie boven waardoor onze blik op
hem verandert. En vervolgens gaan we ook anders kij-

Is de zwarte poster
boy van de school zo
volmaakt als hij
lijkt, of sluimert er
iets onder het
oppervlak? En wat
heeft het stellen van
die vraag te maken
met zijn huidskleur?
Alles draait om
perceptie in Luce.
DOOR SASJA KOETSIER

ken naar zijn lerares, en naar zijn ouders. Voor mijn
gevoel weerspiegelt dat precies wat we dag in, dag uit
doen. We kennen van niemand de volledige waarheid,
dat onderdeel van ons leven is ook een soort minithriller.
“De voornaamste uitdaging in het bewerken van
het theaterstuk naar een filmscenario was om die
centrale personages en situaties verder uit te werken,
zodat ze het filmdoek konden vullen. We hebben extra
plotelementen gecreëerd, nieuwe personages geïntroduceerd of van bijfiguren die in het stuk alleen maar
genoemd werden volledige personages gemaakt. En
verder hebben we alles uit de kast getrokken wat je als
filmmaker kunt doen: op 35mm gefilmd, twee briljante componisten een filmscore laten schrijven – alles
om het zo filmisch mogelijk te maken.”
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Dus het is de gecombineerde kracht van het script,
de stijl van de film en uiteindelijk natuurlijk het werk
van de acteurs. Voor acteurs is het soms moeilijk om
niet aardig gevonden te worden op het doek, maar
deze film werkt niet als de acteurs vooral bezig zijn
sympathie op te wekken voor hun personages. In dit
geval moesten de acteurs niets anders nastreven dan
waarachtigheid.”

‘Omdat ik de film
heb gemaakt
denken mensen
al snel dat wat ik
erover zeg de
finale waarheid
is. Maar uiteindelijk gaat het
vertellen van dit
verhaal over het
stellen van vragen
en ik heb ook het
antwoord niet op
al die vragen.’
Die score valt op: er is orgelmuziek, die het drama iets sacraals meegeeft, en pompende percussie die voor energie
zorgt maar ook het gevoel opwekt dat er een krachtmeting
ophanden is. “Ik heb de score voor deze film wat anders

aangepakt dan gebruikelijk. Vaak stuur je componisten een rough cut waar al voorlopige muziek in gemonteerd is, die ook als voorbeeld dient. Maar voor
deze film wilde ik muziek die recht uit de ziel van de
componisten kwam. Ze hadden het script gelezen, en
ik vroeg ze op basis daarvan direct te gaan spelen. Orgelmuziek en percussie waren mijn twee belangrijkste
aanwijzingen. Orgelmuziek omdat ik hou van de
reikwijdte, het majestueuze van een orgel, en ik denk
dat het recht doet aan de grotere ideeën die in de film
verwerkt zitten. Ook denk ik dat het helpt om de sfeer
van de buitenwijk een beetje uit het alledaagse te trekken, meer filmisch te maken.
“Tijdens het schrijven luisterde ik veel jungle, de
intensiteit van die muziek vind ik geweldig en het
paste heel goed bij de scènes waarin Luce aan het
rennen is. Luce is een intense jongen, en de percussiestukken helpen je om daar iets van te voelen. Die
twee gedeelten werden dus geschreven voordat de

Merkt u verschil in hoe witte en zwarte filmbezoekers op
Luce reageren? “De reacties verschillen, al is het lastig

JULIUS ONAH

componisten een seconde van de film gezien hadden.
Ik gebruikte die stukken vervolgens om delen van de
film vorm te geven, waarna ik dat weer aan hen gaf om
de rest van de score te schrijven. Echt een hele mooie
en organische samenwerking.”
Voor het spel met onze perceptie waar u het daarnet over
had, is het essentieel dat de personages en situaties die we
zien ambigu blijven. Hoe zorgt u daarvoor? “Die ambiguï-

teit zit in de structuur van het scenario – welke informatie je over elk personage krijgt en wanneer – maar
het zit hem ook in de manier waarop de film is geschoten. In feite zijn de scènes heel neutraal gefilmd. Er
zitten geen dingen in als een push-in op iemands gezicht met aanzwellende muziek erbij. De camera blijft
heel objectief en wat je daarmee bereikt, is dat het
publiek als het ware wordt gedwongen een stukje naar
voren te leunen, zelf uit te vinden wat hun gevoel is
over een bepaald personage.
“Hetzelfde met de muziek: we waren heel voorzichtig dat die nooit aangaf hoe je je over een bepaald
personage zou moeten voelen. De muziek speelt alleen een rol in de algehele sfeer en toon van de film.

LUCE

Ideale schoonzoon of
vleesgeworden kwaad
Na Jordan Peele gebruikt ook Julius Onah
het genre van de psychologische thriller om
in Luce zwarte identiteit te laten botsen
met macht en de perceptie van anderen.
“Jij hebt makkelijk praten, je bent niet black
black zoals ik”, zegt een medestudent tegen
Luce. “Jij bent een Obama.” De hoofdpersoon
van uit de psychologische thriller Luce, een
bewerking van J.C. Lee’s toneelstuk, is als
adoptiezoon van blanke liberals een modelstudent. Briljant, charmant, welbespraakt.
Een poster boy voor succesvolle Afro-Amerikanen én de Amerikaanse droom. Tot plots de
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nachtmerrie dreigt en de ideale schoonzoon
verontrustende trekjes krijgt. Althans, in de
ogen van zijn Afro-Amerikaanse lerares geschiedenis die geschokt is wanneer de scholier in een opstel gewelddadig verzet van
zwarte onderdrukten als een optie presenteert. Deze mevrouw Wilson reageert zoals de
Amerikaanse critici op Nate Parkers gelijkaardige fantasie American Skin: hevig en ongenuanceerd. Ze zoekt bevestiging voor haar
visie dat de vaardige debater eigenlijk het
vleesgeworden kwaad is in een duister verleden, donkere geheimen en explosieve plannen. De gezaaide twijfel keert echter als een

om daar uitspraken over te doen, omdat er zoveel verschillende mensen zijn. Het is ook niet aan mij om me
in dat gesprek te mengen, want omdat ik de film heb
gemaakt denken mensen al snel dat wat ik erover zeg
de finale waarheid is. Maar uiteindelijk gaat het vertellen van dit verhaal over het stellen van vragen, en ik
heb ook het antwoord niet op al die vragen.
“Het is een verhaal over perspectief en perceptie,
en de achtergrond die je meebrengt heeft daar
enorm veel invloed op. Hoort het tot jouw perspectief dat je perfect moet zijn om in dit land te overleven, en dat de dingen niet gelijk verdeeld zijn? Dat is
iets waar veel zwarte mensen elke dag mee leven,
maar wat witte mensen misschien niet begrijpen.
Tegelijk is er het personage van de moeder, die wil
geloven dat haar liefde alleen genoeg is om haar
zwarte zoon te beschermen. Ook dat is een ervaring
die sommige mensen wel, en anderen niet volledig
zullen begrijpen.
“Waar het om draait is het idee dat mensen gelijkwaardig zijn. We hebben een heel systeem dat is opgetuigd om mensen te ondersteunen van één bepaalde
achtergrond. En in Amerika beginnen we ons nu
rekenschap te geven van het feit dat, omdat dit land
ingericht is voor mannen we manieren moeten vinden
om gelijkheid te creëren voor vrouwen; dat omdat dit
land is ingericht is voor witte mensen, we manieren
moeten vinden om gelijkheid te bereiken voor zwarte
mensen, en voor Mexicanen en Latino’s en andere
groepen immigranten. Alle thema’s uit de film zijn
zaken die in de wereld om ons heen bestaan, maar
die je misschien niet ziet omdat je je niet van het hele
plaatje bewust bent. Dat geldt voor iedereen die de
film ziet.” 

boemerang terug. Want misschien is Luce wel
het slachtoffer van haar obsessie? Of is hij
ècht een doortrapt acteur? De onzekerheid en
verwarring blijft wanneer de strijd gestreden
lijkt.
Het leuke aan Onah’s vorige film The
Cloverfield Paradox (2018) was dat deze
knettergekke sciencefictionfilm je meenam
op een trip waarbij alles mogelijk is. Met het
meer realistische Luce vertelt hij een verhaal
dat op subtielere wijze verschillende richtingen uitgaat. Vooral omdat dingen zelden
zijn zoals ze lijken. Maar ook omdat het conflict niet alleen de spanningen verhoogt
maar ook verschillende personages uit hun
comfortzone haalt. Luce’s moeder Amy ontdekt hoe broos moraliteit is, mevrouw Wilson ziet haar gelijkheidsdroom in duigen
vallen, vader Peter merkt dat familie geen
schild vormt tegen druk en Luce ervaart hoe
nauw triomf en ondergang verbonden zijn.
Allemaal worstelen ze met hun identiteit
en met de perceptie van anderen, met de ver-

wachtingen van hun gemeenschap en de normen en structuren van de samenleving. “Ik
wilde met Luce de problematiek van zwarte
identiteit onderzoeken,” vertelde Onah me
tijdens Film Fest Gent, “maar ook wie macht
heeft en wie niet, hoe machtsstructuren ervoor zorgen dat bepaalde groepen omwille
van klasse, ras of geslacht outcasts blijven.”
Niet toevallig slingert Camus’ L’étranger rond
bij de jongeman die perfect lijkt maar vanwege potentiële gewelddadigheid naar de
marge wordt gedrongen. Luce is een ambigu
en verontrustend personage, die de complexiteit van de wereld weerspiegelt in een
film die een simplistische tegenstelling tussen
goed en kwaad onderuit haalt. Luce is stof
voor debat én lekker spannend.
IVO DE KOCK

LUCE VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE JULIUS ONAH
| MET NAOMI WATTS, OCTAVIA SPENCER, TIM ROTH,
KELVIN HARRISON | 109 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE
SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 31 OKTOBER 
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SLOTAKKOORD

VAN DE BRIAN WELSH OVER BEATS
RAVE CULTUUR
Het is 1994. Twee beste vrienden uit verschillende economische
klassen beleven samen de nacht van hun leven. In het coming-ofage-avontuur Beats stort de Schotse regisseur Brian Welsh ons in de
hoogtijdagen van de ravecultuur om niet alleen de euforie, maar ook
de politieke zeggingskracht van deze dancebeweging te illustreren.
DOOR HUGO EMMERZAEL
Welsh: “De jaren negentig waren een ruige tijd.”
“Ah, fucking hell, man.” Brian Welsh zit te vloeken aan
een tafel in de Doelen tijdens het filmfestival van Rotterdam, daags voor de wereldpremière van zijn film
Beats. Dat Gaspar Noé eveneens op het festival zou
zijn met een film over ravecultuur wist hij al. Dat de
Franse provocateur zich ook op de jaren negentig stort
is nieuw voor hem. “Ik had geen idee”, zegt de Schotse
regisseur. “Ik ben daar zo onbenullig in. Wanneer ik
weer eens een film maak is er altijd een of andere cunt
die een soortgelijke maakt.”
Misschien een schrale troost, maar op een paar
muzikale overeenkomsten na kunnen Noé’s Climax en
Welsh’ Beats niet méér van elkaar verschillen. Climax
is een nihilistische tijdscapsule van de jaren negentig.
Wat is de Franse fraternité nou echt waard, vraagt
Noé geniepig, wanneer de met lsd versterkte sangria
vloeit en elke danser weer op het eigen mentale eilandje gaat zitten. Welsh omarmt juist het idee dat de
dancescene uit de jaren negentig een vorm van emotionele, culturele en politieke solidariteit opleverde.
Over concurrentie met Noé hoeft de Schot zich dus
geen zorgen te maken: “Ik voel me alweer iets beter.”

VERRAAD

Welsh schetst het Verenigd Koninkrijk anno 1994 in
grauw zwart-wit. Voor puber Johnno (Cristian Ortega) is het een geestdodende plek. Zijn familie probeert zich in de groeiende, maar alsnog ploeterende,
middenklasse te hijsen. Johnno’s stiefvader, een brave
buurtagent, is dodelijk vermoeid door de nachtdiensten die hij moet draaien om hun arbeiderswoning te
verruilen voor een grotere gezingswoning. Tijdens het
avondeten staat de telly aan en kijkt het gezin naar de
beroemde Blackwater-speech van Tony Blair waarin
hij voor het eerst zijn standpunten voor de Britse New
Labour Party aankondigt: familie als symbool van de
staat, een omarming van de vrijemarkteconomie en
zwaardere straffen op criminaliteit. Johnno vlucht
naar zijn slaapkamer om The Prodigy te luisteren.
Welsh identificeert zich met Johnno. “Ik herinner

me hoe ik als puber aan tafel diezelfde speech zag. Er
heerste een gevoel van opwinding; de nieuwe leider
van de nieuwe Labour Party zou een glanzende toekomst inluiden!” Een paar jaar later volgde het verraad. “New Labour was die spreekwoordelijke laatste
nagel in de doodskist. Sommige gezinnen, waaronder
het mijne, genoten enige opwaartse sociale mobiliteit,
maar velen bleven achter waardoor de economische
kloof alleen maar groter werd. Vooral de arbeidersklasse in de postindustriële gemeenschappen kreeg
het te verduren. De jaren negentig waren daardoor
een ruige tijd. Criminaliteit en drugsgebruik namen
toe, maar ergens in een uithoekje vond men ook een
positieve vorm van verbroedering.”

GEESTVERRUIMEND

Binnen deze politieke context ontpopt Beats zich als
onstuimige avonturenfilm waarin Johnno met zijn
beste vriend Spanner (Lorn Macdonald) een echte
rave wil bezoeken. Voor jonge pubers, zonder connecties in de dancescene, is dat makkelijker gezegd
dan gedaan. Ze moeten een beroep doen op de muziekcrew van een piratenradiostation, doorgesnoven
krakers en in Adidas gehesen chavs om er überhaupt
achter te komen waar die rave gaat plaatsvinden. En
dan moet je ook nog iemand vinden die onder de invloed van drank en drugs de auto kan besturen. Welsh
combineert een Superbad-achtige tienerkomedie met
een denderende soundtrack en een flinke dosis politiek commentaar om deze roadmovie op zijn emotionele climax te laten afstevenen: een intense nacht
raven.
Het pulserende hart van deze film is de muziek uit
die tijd. De Schotste deejay JD Twitch (de helft van
pionierend technoduo Optimo) cureerde samen met
Welsh de soundtrack, die inmiddels ook te vinden is
op de bekende streamingdiensten. “Hij begreep de
bedoeling van de film en deelde duizenden platen met
me om te zoeken naar de nummers die het beste de
emoties van Johnno en Spanner konden vangen. Wij

BRIAN WELSH

hebben allebei een grote liefde voor onvervalste techno, maar die muziek is per definitie mechanisch en
repetitief. Uiteindelijk kwamen we dus altijd terecht
bij nummers met een meer gedefinieerde emotionele
structuur, waaronder iconische tracks van The Prodigy, Leftfield en Orbital: geestverruimende muziek
die de nieuwe ervaringen van de hoofdpersonages
illustreren.”

JAMAICA

In Beats zitten ook nadrukkelijke verwijzingen naar
de invloed van de Jamaicaanse Sound System-cultuur, de historische voorloper van club- en ravemuziek. “Spijker op de kop!”, roept Welsh enthousiast.
“Niet veel mensen realiseren zich dat, maar de vroege
Engelse dancemuziek was schatplichtig aan de muzikale cultuur van Jamaicaanse immigranten, die enorme geluidsinstallaties bouwden om de bastonen van
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hun reggae en dub te versterken. De ravecultuur die
je in de film ziet is daar een verlengde van. Ook in de
muziek van Leftfield en The Prodigy kun je die Jamaicaanse roots horen.”
Door de associaties met drugs, immigranten, krakers, criminaliteit en sociale onrust gingen raves tegen
alle waarden en normen van het Verenigd Koninkrijk
in. Beats opent met een tekst over de Criminal Justice
& Public Order Bill van 1994 die stelt dat sociale evenementen met repetitieve, versterkte muziek verboden
zijn. Kortom: beats op underground raves zijn letterlijk
strafbaar. Stiekem motiveerde dat alleen maar meer
jongeren om ook eens een illegale rave te bezoeken.
“Jonge mensen snakken namelijk naar gedeelde ervaringen die vanuit henzelf komen, en niet vanuit een
gecommercialiseerde stimulans”, legt Welsh uit. “Daar
staat de dancescene in deze film voor. Als je nu om je
heen kijkt bestaat deze vorm van raven bijna niet meer.
De economische stimulansen in de dancecultuur zijn
exponentieel geëxplodeerd. Dit is het slotakkoord van
een subcultuur die zich daartegen wist te verzetten.”

MELANCHOLIE

Dat brengt ons bij de explosieve climax van deze film:
het moment waarop Johnno en Spanner eindelijk op
de rave belanden, een pilletje slikken en gaan. Om een
zo authentiek mogelijk beeld te schetsen van zo’n feest
heeft Welsh net buiten Glasgow een daadwerkelijke
rave georganiseerd waar JD Twitch achter de draaitafels plaatsnam. “Ik kan je vertellen”, grapt de regisseur,
“met de strenge veiligheidseisen van een speelfilm
werd vroeger zeker geen rekening gehouden.”
Even terug naar Climax. Waar die film je verlangen
de grond in boort om ooit nog een club te betreden,
laat Beats je weer inzien hoe vormend een dansvloer
kan zijn. De verwondering in de ogen van Johnno en
Spanner is aanstekelijk, hun euforie is invoelbaar.
Voor heel even, daar op de dansvloer, wordt het
zwart-wit van Beats vervangen door kleur. De maa
tjes zullen zich deze nacht voor de rest van hun leven
herinneren, maar zoals bij elk geniaal feest schiet er

‘Als je nu om je
heen kijkt
bestaat deze
vorm van raven
bijna niet meer.
De economische
stimulansen in de
dancecultuur zijn
geëxplodeerd.
Dit is het slotakkoord van een
subcultuur die
zich daartegen
wist te verzetten.’

vanzelf een gevoel van melancholie in. Het leven kan
niet altijd zijn zoals deze nacht. Binnenkort verhuist
Johnno naar een betere buurt, en laat hij Spanner –
van lagere economische komaf – achter waar die hem
ooit ontmoet heeft. “Raven is verbroederen,” erkent
Welsh, “maar het is soms ook loslaten.”

GEZICHTSVERLIES
‘To see, and to have faith’. Met deze slogan eindigt een bombastisch promotiefilmpje voor
Yitu, een Chinees bedrijf gespecialiseerd in
gezichtsherkenning met kunstmatige intelligentie. Het filmpje laat zien hoe hun software
het leven van Chinezen veiliger en makkelijker
zou maken: een politieagent spoort een misda-

EINDE VAN EEN TIJDPERK

De melancholie van Beats is dubbelop, want Welsh
heeft ook een moment in de muziekgeschiedenis
gevangen dat zich niet gemakkelijk meer laat repliceren. Grassroots raves zijn grotendeels vervangen
door commerciële ondernemingen die clubnachten
en festivals organiseren vanuit winstoogmerk. De film
toont een soort einde van een tijdperk, niet alleen
voor Johnno en Spanner maar voor de gehele cultuur.
De nieuwe Nederlandse documentaire Thunderdome
Never Dies (Ted Alkemade en Vera Holland) illustreert
deze maand hoe zwaar het is om de goeie ouwe tijden
van de jaren negentig te laten herleven: in 25 jaar tijd
is er veel veranderd.
Daarom kiest Welsh aan het eind voor één hedendaags nummer op de soundtrack: ‘Scud Books’ van
Schotlands trots Hudson Mohawke. “Het is moeilijk
mijn vinger erop te leggen”, vertelt Welsh over de
manier waarop Mohawke’s nummer met de muziek
van vroeger in dialoog gaat. “Het lijkt alsof dit nummer erkent dat we vroeger iets wisten wat we nu vergeten zijn, alsof we een soort ideaalbeeld van
jeugdigheid kwijt zijn. Al ben ik nu misschien te
nostalgisch bezig.” Nostalgisch of niet, zijn observaties vatten prachtig samen hoe Beats ook werkt:
“Wat ik zo mooi vind aan dit nummer is dat het de
muziek van vroeger grijpt en dat spiegelt aan het hier
en nu.”
BEATS

VERENIGD KONINKRIJK, 2019 | REGIE BRIAN

WELSH | MET CRISTIAN ORTEGA, LORN MACDONALD,
LAURA FRASER, AMY MANSON | 96 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 7
NOVEMBER | LEES DE RECENSIE OP
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diger op, een dochter vindt haar verwarde oude
vader terug op een metrostation, een man hoeft
geen pincode meer te onthouden omdat de geldautomaat z’n gezicht scant en herkent. Ondertussen dragen demonstranten in Hongkong
massaal maskers omdat ze niet herkend willen
worden op camerabeelden, uit angst vervolgens
te worden gearresteerd.
Met de kunstmatige intelligentie van Yitu en
haar concurrenten SenseTime en Megvii zorgt
de Chinese overheid ervoor dat haar onderdanen geen stap meer ongezien kunnen zetten.
Actievoerders in Hongkong vernielden deze
zomer al meerdere ‘slimme’ lantaarnpalen
waarvan zij vermoeden dat ze waren neergezet
om mensenmassa’s te scannen. De lokale overheid kondigde niet veel later een verbod af op
het dragen van maskers in het openbaar. Er lijkt
geen twijfel over mogelijk: een wereld van volmaakte surveillance is in China en Hongkong al
een feit. ’To see, and to have faith’ maakt duidelijk welke keuze wij als burgers nog hebben: we
zijn overgeleverd aan hen die zien en kunnen
alleen nog maar hopen dat zij deze informatie
niet misbruiken.
Terwijl de inwoners van Hongkong V for
Vendetta-maskers en mondkapjes opzetten om
tegen deze nieuwe realiteit te demonstreren,
installeren wij hier vrolijk de ene na de andere
grappige app met gezichtsherkenning. Die je er
dan bijvoorbeeld – hoe geestig – jaren ouder uit
kan laten zien. Blader door foto’s op je iPhone
en ontdek dat alle foto’s van je geliefde, beste
vrienden, collega’s en familieleden ongevraagd
gebundeld zijn.
Op Schiphol lijkt het apparaat bij de paspoortcontrole er altijd een paar seconden over
te doen om je te identificeren met een houterig
op-en-neer bewegend cameraoog. Hierdoor ga
je geloven dat deze techniek nog traag is. Maar
kijk je naar filmpjes van Chinese A.I.-bedrijven
dan zie je simultane en onmiddellijke herkenning van tientallen voorbijgangers tegelijk.
Burgers volgen gebeurt in China met hetzelfde
gemak waarmee parkeerbeheer hier al rijdend
kentekens scant. Is ‘to have faith’ het enige wat
ons rest? Alvast een masker in huis halen is
denk ik niet zo’n gek idee.
EBELE WYBENGA
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AND THEN WE DANCED

Maagden, monumenten,
mannenliefde
JUDY

Tonen waarom
Garland een
ster was
Eind jaren zestig geeft Judy Garland een
reeks concerten in Londen. De musicalster
is slecht bij stem en verslaafd aan alcohol
en pillen. Maar wanneer ze op haar best is,
geeft ze haar publiek alles wat ze heeft, ook
in deze biopic.
De latere musicalster Judy Garland is een tiener als ze op een filmset in het zwembad
springt, ondanks de waarschuwingen dat
haar haar niet nat mag worden. Eenmaal uit
het water wordt de kindster, die al sinds haar
tweede acteert en zingt, apart genomen door
MGM-baas Louis B. Mayer, de man die haar
gemaakt heeft. Rillend staat ze daar in haar
badpak, terwijl Mayer haar streng toespreekt:
“Koud hè? Dat is omdat het zwembad nep is.
Het is niet de bedoeling dat je ervan geniet. Je
bent de best friend, de girl next door. Dus
moet je loyaal zijn.” Mayer maakt geen onderscheid tussen wie Judy is en wie ze speelt.
Fictie en realiteit, leert Judy, zijn hetzelfde,
zoals ook het zwembad een decorstuk is waar
je wel degelijk in kunt springen.
In de biopic Judy wordt Garlands traumatische verleden samengevat in een reeks
sprookjesachtige flashbacks naar de filmsets
uit haar jeugd. Maar de focus ligt op het jaar
1968, wanneer Garland, dan eind veertig,
aan het sluitstuk van haar carrière is gekomen. Ze is niet alleen slecht bij stem maar

ook verslaafd aan alcohol en pillen. Ze heeft
geen vast woonadres, amper werk en dreigt
de voogdij over haar kinderen te verliezen. In
Amerika komt ze niet meer aan de bak, maar
in Londen heeft ze nog fans. Dus steekt ze de
oceaan over voor een reeks uitverkochte
concerten. Op sommige avonden kan Garland amper op haar benen staan, maar wanneer ze op haar best is, geeft ze haar publiek
alles wat ze heeft. Op die momenten weet
Garland haar kwetsbaarheid om te zetten in
een grote emotionele kracht. Dat Judy dat
buitengewone talent weet te vangen is de
grote verdienste van de film. Het is het belangrijkste wat een biopic kan doen: laten
zien waarom een ster een ster was.
De beperking van plaats en tijd maakt van
Judy een bescheiden film, met smaakvol camerawerk en keurig ingevulde bijrollen. Het
zorgt voor een mooi evenwicht met het
grootste spektakel van de film: de hoofdrol
van Renée Zellweger. De actrice heeft Garland niet alleen uitstekend geobserveerd
maar vult de rol met heel haar ziel en zaligheid in, zelfs met haar éigen persoonlijkheid,
iets wat wonderwel uitpakt. Met een neusprothese hier en een nepgebit daar komt Zellweger fysiek gezien dicht in de buurt van
Garland, maar als ze zingt, gebruikt ze haar
eigen stem. En dat werkt. Ook hier spelen
werkelijkheid en fictie een interessant spel
dat past bij een vrouw die opgroeide in een
decor. Dat Garland eenzaam en ingewikkeld
was, weten we. Zellweger laat zien dat ze ook
een innemende vrouw was, met charme en
zelfspot. Een vrouw in wier gezelschap je
graag twee uur lang verkeert, en het liefst
nog veel langer.
BASJE BOER

JUDY

REGIE RUPERT GOOLD | MET RENÉE ZELL-

WEGER | 118 MINUTEN | DISTRIBUTIE WW ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 14 NOVEMBER 

KORT

“Er zit geen seks in Georgische dans!”, bijt de
dansleraar van Merab de jongen toe. Merab
traint al van jongs af in de traditionele Georgische volksdansen bij het Nationaal Dansensemble. Later in And Then We Danced, Levan Akins enerverende film rond Merab (Levan Gelbakhiani), maakt een hogere pief bij
de dansgroep het nog explicieter: “Het draait
niet slechts om het bereiken van perfectie;
deze dans is de geest van ons land.”
En dus dansen de mannen kaarsrecht, “als
een monument”, zoals de docent Merab voorhoudt, en dienen de vrouwen toonbeelden
van maagdelijke puurheid te zijn. Met die patriarchale invulling worstelt Merab al langer,
maar de boel komt pas echt op scherp te staan
wanneer leeftijdsgenoot Irakli (Bachi Valishvili) aan de troupe wordt toegevoegd. Irakli
blijkt direct Merabs grootste concurrent,
maar vanaf de eerste seconde is er ook een
andere spanning tussen de twee jongens.
Op basis van het eerdere werk van Levan
Akin lag deze subtiele lhbtiq+ coming-of-age
niet direct in lijn der verwachtingen. De regisseur, geboren en getogen in Zweden maar
kind van Georgische ouders, maakte in zijn
thuisland een twintigerskomedie en een tienerhorrorfilm. Verder werkte hij vooral in wat
tegenwoordig ‘hoogwaardig televisiedrama’
wordt genoemd; hij regisseerde onder andere
vier afleveringen van de ook in Nederland uitgezonden scifi-reeks Real Humans.
And Then We Danced, dat tijdens het afgelopen filmfestival van Cannes werd geselecteerd voor het zijprogramma Quinzaine
des Réalisateurs, is andere koek. Akin begon
aan het project nadat hij in 2013 nieuwsberichten zag van hoe een demonstratie voor
homorechten in de Georgische hoofdstad
Tbilisi het doelwit werd van een geweld-

LIGHT OF MY LIFE
Casey Affleck | ‘Casey Afflecks fictiedebuut als
regisseur is een mooie, sobere vertelling die
langzaam prijsgeeft wat er aan de hand is, terwijl hij als vader met z’n dochter door de bossen
zwerft en zich schuil lijkt te houden.’ Ronald
Rovers in de Filmkrant #424. Lees de recensie
op filmkrant.nl.

COUNTDOWN
Justin Dec | In deze horrorfilm is het niet een
boek, een videoband of een ouija-bord die de
dood in huis haalt, maar een app op je smartphone. Want waarom zou de duivel niet met
zijn tijd meegaan? Wie de app downloadt,
krijgt een teller te zien die toont hoe lang je
nog te leven hebt – tot op de seconde nauwkeurig. Leuk als dat een paar decennia zijn,
maar niet zo fijn als blijkt dat je nog maar
2 dagen, 22 uur en 37 minuten te gaan hebt,
zoals verpleegster Quinn.
TE ZIEN VANAF 24 OKTOBER 

Met deze subtiele coming-of-age, waarin
twee jonge Georgische volksdansers voor
elkaar vallen, toont Levan Akin dat er helemaal geen tegenstelling hoeft te zijn tussen traditie en vooruitgang.

TE ZIEN VANAF 24 OKTOBER 

READY OR NOT

READY OR NOT
Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillet | Raadselachtige thriller rond de jonge Grace, wier huwelijksnacht een sinistere wending neemt wanneer haar excentrieke aanstaande schoonvader
– een spellenmagnaat – haar onderwerpt aan
een oude familietraditie die uitloopt op een spel
op leven en dood. De film werd in augustus al

dadige menigte, waaronder orthodoxe priesters. De urgentie die de maker bij het onderwerp voelt, spat van het scherm. Zelfverze
kerd en intiem volgt Akin zijn hoofdpersoon
langs de gevolgen van zijn verliefdheid, in
voorvallen die vaak werden gebaseerd op de
eigen levens van de grotendeels niet-professionele cast.
Dat het verhaal in grote lijnen de geijkte
patronen volgt, is deels precies het punt: deze
strijd is nog lang niet gestreden, benadrukt
Akin. And Then We Danced maakt deel uit van
een recente golf van films met queer-thematiek die weigeren de geaardheid van hun personages te problematiseren – zie bijvoorbeeld
ook Girl (Lukas Dhont, 2018) en Portrait de la
jeune fille en feu (Céline Sciamma, 2019). Merab worstelt zelf helemaal nergens mee, hij is
gewoon verliefd, en wil die vreugde onderdeel
maken van de dans waar hij zijn leven aan
heeft gegeven. De dansscènes, die lijfelijk
voelbaar maken dat er helemaal geen tegenstelling hoeft te zijn tussen traditie en vooruitgang, vormen de grote troef van de film.
Des te wranger dat de Georgische choreograaf
ervan anoniem moest blijven, uit angst ontslagen te worden om zijn of haar betrokkenheid bij de film.
JOOST BROEREN-HUITENGA

AND THEN WE DANCED

ZWEDEN/GEORGIË,

2019 | REGIE LEVAN AKIN | MET LEVAN GELBAKHIANI,
BACHI VALISHVILI | 105 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 7 NOVEMBER, OOK VIA

picl.nl



AND THEN WE DANCED

eens aangekondigt; hopelijk is de distributeur
er nu écht klaar voor.
TE ZIEN VANAF 24 OKTOBER 

ROBOCAR POLI
Eom Jun-yeong | In deze van oorsprong
Zuid-Koreaanse computeranimatie voor de
kleintjes worden educatieve reddingsacties uitgevoerd door een groepje robotauto’s en -helikopters – een soort knuffelbare versies van de
Transformers.
TE ZIEN VANAF 27 OKTOBER 

TERMINATOR: DARK FATE
Tim Miller | Voor het eerst in 28 jaar zijn de drie
creatieve krachten achter de baanbrekende eerste twee films in de Terminator-franchise weer
verenigd. James Cameron, de bedenker en
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A TALE OF THREE SISTERS

Gevangen in een rollenspel
Een verre echo van Tsjechov klinkt in een
arm bergdorp in Anatolië, waar drie zussen
dromen van de grote wereld.

THE BEST OF DORIEN B.

Van borsten en bevrijding

THE BEST OF DORIEN B.

Een op het eerste gezicht gelukkige dierenarts belandt na tegenslagen in een existentiële crisis. Kim Snauwaert schittert als het
titelpersonage in het tragikomische speelfilmdebuut van Anke Blondé.
Het leven van succesvol dierenarts Dorien
(Kim Snauwaert) oogt perfect: ze is getrouwd
met academicus Jeroen (Jelle de Beule) en
heeft twee zoontjes. Totdat ze wordt gediagnosticeerd met borstkanker. Het akelige
nieuws houdt ze eerst nog voor zichzelf,
waarmee ze de bittere realiteit voor even buiten de deur weet te houden. Bovendien blijkt
niemand ontvankelijk voor hoe ze zich voelt:
haar familieleden zijn vooral met zichzelf bezig, waardoor het haar onmogelijk wordt gemaakt de ziekte ter sprake te brengen.
Er ontstaan nog meer scheuren in Doriens
ogenschijnlijk volmaakte bestaan: manlief
blijkt een affaire te hebben gehad en haar ouders staan op het punt te scheiden. Dus
wordt het tijd dat de 36-jarige Dorien het
heft in eigen handen neemt. Actrice Kim
Snauwaert speelt vol overgave de dagdromende hoofdpersoon die is ingedut. Eerst
manifesteert ze zich als een begripvolle
moeder, maar het geduld voor de oneffenheden van haar familie verdwijnt op een gegeven moment als sneeuw voor de zon. Dorien
moet voor zichzelf kiezen, en dat voelt als
een bevrijding.
Daarvoor zijn er wel de nodige obstakels te
nemen en dat begint bij een mammogram die
wordt genomen van een van haar borsten. De
procedure wordt in slow-motion gefilmd,

regisseur van die twee inmiddels klassieke
actiefilms, is nu de producent, en hoofdrolspelers Arnold Schwarzenegger en Linda Hamilton
keren terug voor wat gepresenteerd wordt als

met een soezerig en subliem lichtspel tot gevolg. Deze droom wordt abrupt beëindigd
door de verpleegkundige van dienst: de andere borst is aan de beurt. De scène is exemplarisch voor Doriens escapisme, en de humor die hieruit ontstaat. Maar filmmaker
Anke Blondé presenteert in haar tragikomische debuut ook een vrouw die – en dat is
een cliché – na haar jongere jaren nooit meer
heeft mogen dromen. Het kleinburgerlijke
leven lonkte, en een droomcarrière als weldoener in Afrika verdween uit het vizier. “In
wat voor realiteit leef jij”, schreeuwt haar vader op een gegeven moment. Want Doriens
werkelijkheid loopt niet synchroon met wat
ze ooit voor ogen had.
The Best of Dorien B. lijkt hiermee te verwijzen naar hoe het is je als vrouw aan bepaalde archetypes te ontworstelen; hoe je je
lot kunt ontlopen. Het is knap hoe Blondé
haar protagonist de hele ontwikkeling laat
doormaken die hiermee gepaard gaat. De
film is ook een onvervalst melodrama,
waarin Snauwaert en haar tegenspeler De
Beule in zinderende scènes acteren hoe het is
om van elkaar te houden maar niet met elkaar te kunnen leven. Het is alleen spijtig dat
niet alle personages even goed zijn uitgewerkt. Doriens ouders ogen cartoonesk, oubollig en vlak. Bij hen ontbreekt het realisme
dat Dorien juist zo laat sprankelen.
OMAR LARABI

THE BEST OF DORIEN B.

BELGIË/NEDERLAND,

2018 | REGIE ANKE BLONDÉ | MET KIM SNAUWAERT,
JELLE DE BEULE, KATELIJNE VERBEKE, DIRK VAN DIJCK
| 106 MINUTEN | DISTRIBUTEUR WINDMILL FILM | TE
ZIEN VANAF 14 NOVEMBER, OOK VIA

picl.nl



A TALE OF THREE SISTERS

een direct vervolg op die eerste twee films. Dat
er sindsdien al drie andere vervolgfilms én een
tv-serie rond Hamiltons personage Sarah Connor verschenen, wordt voor het gemak opzij
geschoven.
TE ZIEN VANAF 31 OKTOBER 

THE KILL TEAM
Dan Krauss | In 2010 bracht een Amerikaanse
legereenheid in Afghanistan meerdere onschuldige burgers om het leven. Regisseur Krauss
maakte in 2013 al een gelauwerde documentaire over het schandaal, dat bekend staat als
de Maywand District Murders. Maar blijkbaar
was de filmmaker nog niet klaar met de zaak, en
dus komt hij nu met een gefictionaliseerde versie van het verhaal.
TERMINATOR: DARK FATE

TE ZIEN VANAF 31 OKTOBER 

Besleme, zo heet een antieke Turkse traditie
waarbij een meisje uit een arm gezin wordt
ondergebracht bij een welgestelde familie.
Het gebruik is minder nobel dan het lijkt,
want ze mag dan pleegdochter worden genoemd, ze moet wel werken als hulp in de
huishouding. En als het niet lekker loopt
stuur je haar gewoon weer terug. Dat overkomt de drie zussen in A Tale of Three
Sisters, een drama over claustrofobische
verhoudingen. De film van de Turkse
regisseur-scenarist Emin Alper werd eerder
dit jaar geselecteerd voor de Berlijnse competitie en onderscheiden op de filmfestivals
van Sarajevo en Istanbul en op World Cinema Amsterdam.
Het in fraaie widescreenbeelden gevangen bergdorp lijkt idyllisch, maar de benauwende rotswanden die je moet passeren om
er te komen suggereren iets anders. Je ziet
dat er warme gevoelens zijn binnen het
noodgedwongen herenigde gezin van alleenstaande vader en dochters, maar toch
loopt bijna elk samenzijn uit op botsingen
en verwijten. Vernedering geef je door, zoals
Alper duidelijk maakt met veelzeggende,
maar vooral in de eerste helft wat statisch
geënsceneerde dialogen.
De jongste van de drie is de goedwillende
Havva, overbodig geworden voor haar
‘pleegouders’ omdat hun eigen kind waar ze
op moest passen is overleden. Vanuit de
stad terug in haar dorp omhelst ze haar
oudste zus Reyhan. Die was al eerder teruggestuurd omdat ze zwanger werd. Schande!
Waarop haar vader haar uithuwelijkte aan
een schaapherder die door niemand voor
vol wordt aangezien en hier misschien wel
de meest tragische figuur is. De mislukking
van de besleme is compleet als ook de opstandige Nurhan tegen haar zin terugkeert.
Net als in Tsjechovs Drie zusters, waar
Alper zich mede door liet inspireren, blijven
de meiden dromen van de grote wereld.
Overigens is het als karakterstudie niet heel
breed uitgewerkt, eerder lijkt het Alper te
gaan om verstarde patriarchale verhoudingen en de onmacht daar uit te breken. Zie
het wanhopige geslijm met de pleegvader
uit de stad die zich op raki laat fêteren.
Of de maker met dit alles ook een commentaar op de huidige Turkse samenleving
wil geven kan ik moeilijk inschatten. Het

oogt meer als een tijdloze fabel over de
menselijke conditie. Alper filmt het stijlvol,
nuchter met hier en daar een lichte toets,
maar verder betrekkelijk conventioneel. Inclusief de tragische wending als opmaat
naar een bijna aandoenlijke slotnoot. Soms
is er even een magisch-realistisch element,
maar zonder veel invloed op het geheel. De
mooiste vondst is de rondzwervende vrouw
die lachend een uitdagende koprol maakt.
Zo ver durft de film zelf niet te gaan.
LEO BANKERSEN

A TALE OF THREE SISTERS

(KIZ KARDESLER)

TURKIJE/DUITSLAND/NEDERLAND/GRIEKENLAND,
2019 | REGIE EMIN ALPER | MET CEMRE EBUZZIYA, ECE
YÜKSEL, HELIN KANDEMIR | 108 MINUTEN | DISTR
BUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN VANAF 7 NOVEMBER,
OOK VIA

picl.nl



LITTLE MONSTERS

Subversieve
scream queen
Deze pretentieloze horrorkomedie heeft
een streepje voor dankzij een hoofdrol voor
Oscar-winnares Lupita Nyong’o. Ze manifesteert zich dit jaar als een aangenaam
subversieve scream queen.
Dave is een low life. Hij woont tijdelijk bij zijn
zus en haar zoontje. Zijn liefdesleven heeft
een deuk opgelopen en Dave is het type dat
graag gebruikmaakt van zijn zielige status.
Als hij zijn neefje op een ochtend naar de
kleuterschool moet brengen, valt hij voor de
charmes van kleuterjuf Caroline. Dat gaat
zelfs zo ver dat hij met juf en alle kleuters
meegaat op kamp en zich voordoet als professioneel muzikant. Zo kan hij wellicht zijn
ukelele-spelende vlam imponeren.
Wie aan de hand van pakweg de eerste
twintig minuten te maken denkt te hebben
met een nieuwe About a Boy (Chris en Paul
Weitz, 2002), het soort film waarbij de loser
tot inkeer komt, heeft het gedeeltelijk bij het
rechte eind. Maar Little Monsters draait uit
op een horrorkomedie in de traditie van
Shaun of the Dead (Edgar Wright, 2004).
Klinkt apart als je die eerste uiteenzetting

BLADE RUNNER (THE FINAL CUT)
Ridley Scott | The future is now: november
2019 is de exacte maand waarin Ridley Scotts
scifiklassieker Blade Runner uit 1982 zich
afspeelt. Reden genoeg om de film, in zijn in
2007 uitgebrachte ‘final cut’, opnieuw in de
bioscopen te brengen. Lees de recensie op
filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 1 NOVEMBER 

AÏLO, HET DAPPERE RENDIER
Guillaume Maidatchevsky | Een jong rendier in
Lapland wordt van heel dichtbij gevolgd in zijn
eerste levensjaar in deze familiefilm en natuurdocumentaire ineen. Het verhaal van rendier
Aïlo wordt in de Nederlandse versie verteld door
beroepsreiziger Floortje Dessing.
TE ZIEN VANAF 6 NOVEMBER 

AÏLO, HET DAPPERE RENDIER

CROCE E DELIZIA
Simone Godano | In de aloude verhalen rond
geliefden uit strijdende clans – van Romeo en
Julia tot West Side Story – zijn het veelal de
patriarchen die in de weg liggen. In deze
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hoort, en dat is het ook. De ommekeer komt
redelijk uit het niets en wordt aangekondigd
door de aanwezigheid van het Amerikaanse
leger. Wie z’n klassiekers kent, weet dat er
dan onheil in de buurt is. Iets buitenaards, of
zoals in dit geval: zombies.
Op een van de leukste momenten maakt
Little Monsters met Taylor Swifts ‘Shake it
Off’ een fijn horrortegenwicht voor Frozen’s
‘Let it Go’. Zombies in de buurt? Alle kleuters
zingen mee met hun kleuterleidster en lowlife Dave: ‘Baby, I’m just gonna shake, shake,
shake it off’. Voor diehard horrorfans komen
die zombies veel te laat in beeld, maar ook
dat shaket deze film van zich af: Little Monsters is zo aangenaam pretentieloos dat het
nauwelijks iets valt aan te rekenen. Zelfs z’n
eigen pretentieloosheid niet.
Haaks daarop, en wellicht zelfs bijna per
toeval, wekt Abe Forsythe’s film vooral interesse door de hoofdrol van Lupita Nyong’o als
de kleuterjuf. De in Kenia opgegroeide actrice
won een Oscar met haar eerste filmrol in 12
Years a Slave (Steve McQueen, 2013). Het
duurde daarna even voor ze op stoom kwam,
maar in 2019 ontpopt ze zich als subversieve
scream queen. Eerder dit jaar was ze te zien in

LITTLE MONSTERS

Jordan Peele’s met (donkere) stereotypen
spelende Us, nu dus als kindvriendelijke Julie
Andrews in gele jurk. Met waar nodig een bijl
in de aanslag. Helaas heeft Nyong’o momenteel geen andere horrorfilms in de planning.
Het had zo’n mooie allesoverkoepelende rol
kunnen zijn, die van scream queen die tegen
de hokjes aanschopt.
ALEXANDER ZWART

LITTLE MONSTERS

AUSTRALIË, 2019 | REGIE

ABE FORSYTHE | MET LUPITA NYONG’O, ALEXANDER
ENGLAND, JOSH GAD | 94 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SPLENDID FILM | TE ZIEN VANAF 24 OKTOBER 

van speurzenders worden voorzien. In het
dierenrijk volgen we onder andere de paringsrituelen van de blauwvoetgent en de
bijna menselijke problemen waarmee aalscholvers te maken krijgen wanneer ze hun
nesten bouwen.
Galapagos: Hope for the Future is een vakkundig gemaakte film, al ontsnapt die nooit
helemaal aan het idioom van David Attenborough – inclusief de obligaat aandoende
voice-over van Annechien Steenhuizen. Dat
neemt niet weg dat Van den Bos met enkele
gewiekst gekozen metaforen zijn punten
kracht bijzet. Dat het voortbestaan van de
galapagosalbatros wordt bedreigd, illustreert het mannetjesexemplaar dat vanaf de
rotskust naar beneden tuurt. En dat mens en
dier meer op elkaar lijken dan op het eerste
gezicht gedacht, blijkt wanneer een bioloog
met schepnet even wankel over de rotsen beweegt als de pinguïn die hij voor zijn onderzoek achtervolgt.
Zo kijkt de film als een lichtvoetig pamflet
tegen de onwetendheid. Want hoe meer we
weten, hoe meer natuur en mens samen
kunnen leven. Een mooie boodschap, die helaas niet helemaal overtuigt.
GUUS SCHULTING

GALAPAGOS: HOPE FOR THE FUTURE

Pamflet tegen onwetendheid
De moeizame pogingen tot natuurbehoud
op de Galapagos-eilanden staan centraal in
deze goedbedoelde maar ietwat didactische natuurdocumentaire, gemaakt door
een Nederlands team.
Dat ze ooit ontstonden was toeval, maar
sinds de komst van de mens is het hard werken om de unieke ecosystemen van de
Galapagos-eilanden te behouden. Dat is de
strekking van de Nederlandse documentaire
Galapagos: Hope for the Future waarin de ervaren natuurregisseur Evert van den Bos met
een klein team naar de Ecuadoriaanse eilandengroep trok om er de stand van zaken vast
te leggen. Inheemse diersoorten zoals de
reuzenschildpad en galapagosalbatros worden er met uitsterven bedreigd, al proberen
wetenschappers van onder andere de
Charles Darwin Foundation er alles aan te
doen dat te voorkomen.
Interessant aan Galapagos: Hope for the
Future is dat de mens erin zowel boosdoener
als oplossing is. Want dat die ecosystemen
zich na een vulkaanuitbarsting in de Stille
Oceaan op een unieke manier konden ontwikkelen, wordt sinds de intrede van de
mens vijfhonderd jaar geleden steeds meer

tenietgedaan. Destijds introduceerde de
mens ratten, bramenstruiken en vreemde
slangensoorten waardoor de ecologische balans verstoord raakte. Tegenwoordig zijn het
de steeds grotere hoeveelheden plastic die de
kusten van de eilanden overspoelen – een
serieuze bedreiging voor de verschillende
haaiensoorten die er huizen.
De problemen daarvan toont Van den Bos
door zich te richten op de dagelijkse gang van
zaken op Galapagos. Medewerkers van de
Charles Darwin Foundation zien we tijdens
een herplantingsactie waarmee ze uitheemse braamgroei tegengaan en op een
duiktocht naar hamerhaaien die vervolgens

GALAPAGOS

GALAPAGOS: HOPE FOR THE FUTURE
NEDERLAND, 2019 | REGIE EVERT VAN DEN BOS | 85
MINUTEN | DISTRIBUTIE JUST FILM DISTRIBUTION | TE
ZIEN VANAF 31 OKTOBER 

RING OF DREAMS

Alle gekkigheid
in een ring
De wereld van het showworstelen in Nederland is komedie en drama ineen. Met absurde beeldhumor trekt documentairemaker
Willem Baptist ons hun echte, zelfgecreëerde wereld in.
Een gemaskerde man (type masker: tussen
warrior en sm) draait aan het eind van een
door hem afgenomen toelatingsinterview
een administratiebonnetje uit. Alleen al dat
beeld aan het begin van Ring of Dreams is zo
absurd, dat het doet vermoeden dat deze documentaire helemaal geen documentaire is,
maar vermomde fictie. Het wringt al vanaf
seconde één. Te mooi om waar te zijn. Regisseur Willem Baptist (Instant Dreams, 2017)
speelt naar hartenlust met de kansen die de
wereld van het showworstelen hem geeft om
tussen show en realiteit te zweven.

DOCTOR SLEEP
Mike Flanagan | Schrijver Stephen King was
bepaald niet tevreden met de inmiddels klassieke verfilming van zijn boek The Shining door
Stanley Kubrick uit 1980. Toen hij in 2013 een
vervolgboek presenteerde, dat het verhaal van
de jonge Danny Terrence veertig jaar later
oppakt, was daarin dan ook geen ruimte voor de
wijzigingen die Kubrick aanbracht. Dat leverde
een flinke kluif op voor regisseur Flanagan, die
zijn verfilming van dat vervolg (zo gebiedt de
wet van de nostalgiemarketing) alsnog expliciet
aan Kubricks versie moest zien te verbinden.
hedendaagse Italiaanse romkom-variant zijn
het juist de twee familieoudsten die met hun
relatie behoorlijk wat omwoelen in hun beide
families.
TE ZIEN VANAF 7 NOVEMBER, OOK VIA picl.nl 

ALEXANDER ZWART

RING OF DREAMS

NEDERLAND, 2019 | REGIE

WILLEM BAPTIST | 70 MINUTEN | DISTRIBUTEUR
HERRIE FILM & TV | TE ZIEN VANAF 14 NOVEMBER, OOK
VIA

picl.nl



RING OF DREAMS

begon zijn leven als ‘gewone’ aflevering van het
kunstprogramma Close-up. Maar het leven van
De Jong paste niet in vijftig minuten, aldus
regisseur De Vries, die eerder al filmportretten
van onder meer acteur Rutger Hauer en cartoonist Kamagurka maakte.
TE ZIEN VANAF 7 NOVEMBER, OOK VIA picl.nl 

TE ZIEN VANAF 7 NOVEMBER 

JASPERINA: OP EENZAME HOOGTE
Simone de Vries | Deze documentaire over de
legendarische cabaretière Jasperina de Jong

Voor de duidelijkheid, showworstelen is
dat gedoe in een boksring waar blockbusteracteur The Rock en culticoon Hulk Hogan, de
geel besnorde spierbundel met dito gekleurde
tanktop, beroemd mee zijn geworden. Het
gaat om gevechten waarbij de act eromheen
net zo zwaar (of misschien zelfs zwaarder)
telt als de fysieke overwinning. Iedere showworstelsuperheld heeft zijn eigen unieke verschijning en zijn eigen achtergrondverhaal.
Ze zijn een campy versie van echte superhelden, terwijl onderling – althans in Baptists
portret – de saamhorigheid hoogtij viert.
Deze zelf samengestelde familie aarvan de
leden elkaar het leplazarus slaan, lijkt op een
jongensboek vol uiteengevallen dromen. Ze
zitten niet bij de pakken neer maar willen gewoon kunnen vluchten in een andere wereld.
Met sferische synthesizermuziek à la M83, absurde beeldhumor, een voice-over die in Amsterdamse straatpoëzie lijkt te spreken en een
neonachtige gloed trekt Baptist ons hun echte,
zelfgecreëerde wereld in. Hier is vervreemding
de werkelijkheid. De status quo tussen de uitgedeelde klappen. Hier zien we Dirty Dragan,
die oorspronkelijk uit Joegoslavië komt, maar
dat net zo oorspronkelijk zelf heeft bedacht.
Of we zien op een vertederend moment een
nieuweling die helemaal niet vertederend wil
overkomen. Hij oefent monologen uit bekende
films om zijn eigen stem te vinden.
Of we hiermee opgelicht worden, doet er
niet toe. Ook dat zou een vorm van entertainment zijn; je anders voordoen dan je bent
ter vermaak van anderen, maar bovenal van
jezelf. Zoals een van de geïnterviewden over
de worstelscene zegt: “Het is komedie, het is
drama, het is eigenlijk onze hele samenleving
met alle gekkigheid, in één ring.” Door deze
charmante documentaire laten we ons maar
al te graag belazeren. Stap die ring maar weer
in.

JASPERINA: OP EENZAME HOOGTE

LAST CHRISTMAS
Paul Feig | Na films gebouwd rond de muziek
van The Beatles (Yesterday) en Bruce Spring
steen (Blinded by the Light) is nu een drieluik
compleet: deze kerstromkom gebruikt de titeltrack en diverse andere liedjes van George
Michael, die in 2016 op Eerste Kerstdag overleed. Het door actrice Emma Thompson en haar
echtgenoot Greg Wise bedachte verhaal draait
om Kate, die als elfje werkt in een kerstwinkel
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AMAZING GRACE

Aretha Franklin
zonder toeters
en bellen
Aretha Franklins live-album Amazing Grace
was in 1972 een enorme hit. De bijbehorende concertregistratie mislukte door filmtechnisch geblunder. Bijna een halve eeuw
later zijn de opnamen, met hedendaagse
technologie, alsnog verwerkt tot een memorabele muziekfilm.
Na het overweldigende succes van de festivalkroniek Woodstock (1970) wilde Warner
Bros. opnieuw scoren met een muziekfilm.
Die moest worden gemaakt tijdens een live
opnamesessie van Aretha Franklin. De
29-jarige zangeres was, dankzij hitparadekrakers als ‘Respect’, ‘Chain of Fools’ en
‘Think’, gekroond tot Queen of Soul. Franklins beslissing om na alle popsuccessen terug
te keren naar haar gospelroots zorgde voor
hooggespannen verwachtingen.
Regisseur Sydney Pollack, rijzende ster in
Hollywood en fan van de zangeres, overtuigde
de studiobonzen dat hij deze film moest re-

FÊTE DE FAMILLE

Heerlijk Frans
geschmier en
getier aan tafel
Met Fête de famille creëert Cédric Kahn de
ideale omstandigheden voor een familiefeest dat hevig uit de hand loopt. De fijne
acteerprestaties van de ervaren Franse
cast, onder wie Catherine Deneuve, stellen
het weinig oorspronkelijke verhaal gelukkig
in de schaduw.
Het is bijna een genre op zich, de familiereünie die ontaardt in een pijnlijke kakofonie,
van Festen (Thomas Vinterberg, 1998) tot
Préjudice (Antoine Cuypers, 2015). Ook Fête
de famille begint als een geanimeerde gezinshereniging maar vliegt al snel gierend uit
de bocht. Matriarch Andréa (Catherine De-

AMAZING GRACE

gisseren. Ervaring met documentaires of muziekfilms had Pollack echter niet. Gedurende
twee opnamedagen liet de regisseur zijn vier
cameralieden filmen zonder clapper boards te
gebruiken. Een enorme blunder, want met
zo’n filmklapper plaats je de markeringen die
essentieel zijn voor het synchroniseren van
geluid en beeld. In de montageruimte werd
duidelijk dat het onmogelijk zou zijn om het
twintig uur durende basismateriaal gelijk te
laten lopen met de muziek.
Op 1 juni 1972, viereneenhalve maand na
de opnamesessie in de New Temple Missionary Baptist Church te Los Angeles, verscheen Franklins dubbelelpee Amazing

Grace, die in korte tijd uitgroeide tot het best
verkochte gospelalbum aller tijden. De op de
platenhoes aangekondigde film van ‘Sidney’
Pollack kwam er niet.
Totdat muziekproducent Alan Elliott in
2010 een bedrijf vond dat de tientallen jaren
ondergronds opgeslagen 16mm-films digitaal kon restaureren en synchroniseren – een
procedé waar tevens een oven aan te pas
moest komen. De door Elliott zonder toeters
of bellen gemonteerde film toont hoezeer de
filmopnamen ondergeschikt waren aan de
plaatopname. Aretha heeft weliswaar enkele
nette gewaden uit de kast getrokken en ook
de enthousiaste amateurzangers van het

neuve) wordt zeventig en heeft haar kinderen
uitgenodigd voor een zomers weerzien in de
idyllische tuin van de villa waar ze woont
met haar eega Jean (Alan Artur). Nadat hun
zoons Vincent (Cédric Kahn) en Romain
(Vincent Macaigne) met aanhang zijn gearriveerd is het nog wachten op de door haar
broers als labiel voorgespiegelde dochter
Claire (Emmanuelle Bercot).
Ondertussen wordt Romain op het hart
gedrukt dat “het dapper is” dat hij zijn
nieuwe vriendin Rosita (Isabel Aimé Gonzáles-Sola) heeft meegebracht. Het is een
veeg teken. Als Claire dan eindelijk ten tonele verschijnt gaat dat – zoals het een onstuimig familiedrama betaamt– gepaard met
een fikse regenstorm. Wanneer er later weer
in de buitenlucht wordt getafeld is dochterlief de laatste die aanschuift. Ze vertelt haar
familieleden met droge ogen dat ze voornemens is in Portugal een veganistisch hostel te
openen. Zodoende heeft ze twee ton nodig:
kunnen haar ouders niet hun woning te koop
zetten?
Oudste zoon Vincent is ziedend, en Claire
wordt neergezet als een geldbeluste charlatan. Het is trouwens geestig dat filmmaker

Cédric Kahn zichzelf heeft gecast in de rol
van de moraalridder, die het beste voor zijn
ouders wil. In het begin is hij het enigszins
neutrale verlengstuk van de kijker, voordat
de hypocrisie van zijn personage zich openbaart (terwijl Claires wens minder onredelijk
blijkt dan gedacht). De weifelende camera
pingpongt intussen tijdens hevige discussies
van personage naar personage, in een poging
te bepalen wie de waarheid spreekt.
De keuze voor Kahn om zijn drama grotendeels te situeren in en om de gezinswoning leidt ertoe dat vooral de acteerkwaliteiten van de cast in het oog springen. Het
verhaal is niet erg authentiek – het lijkt een
knipoog naar de negentiende-eeuwse Franse
roman Het leven van een vrouw van Guy de
Maupassant – maar dat maakt het heerlijke
geschmier en getier er niet minder om. Zoals
wanneer Claire het vriendje van haar dochter, niet toevalligerwijs een zwarte jongen,
beticht van de diefstal van haar juwelen. Of
wanneer Deneuve zich etaleert als onuitstaanbare naïeveling die liever geen standpunten inneemt.
Vader Jean proclameert ergens aan het
einde van de film iets als: in het leven zijn

die het hele jaar open is.

snoeiharde Zuid-Koreaanse actiefilm.

TE ZIEN VANAF 7 NOVEMBER 

TE ZIEN VANAF 7 NOVEMBER 

MIDWAY
Roland Emmerich | Schoenmaker, blijf bij je
leest, heeft spektakelspecialist Emmerich zich
altijd in de oren geknoopt. In deze oorlogsfilm
reconstrueert hij op zijn eigen, bombastische
wijze de strijd om het eiland Midway in de Stille
Oceaan, in de nasleep van de Japanse aanval op
Pearl Harbour.

AN OCEAN STORY
Sander van Weert | ‘Deze belerende maar sympathieke Nederlandse documentaire brengt de
vervuiling van de oceaan in beeld, met een activistisch slotakkoord.’ Sandra Heerma van Voss
in de Filmkrant #423. Lees de recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 14 NOVEMBER 

TE ZIEN VANAF 7 NOVEMBER 

MIDWAY

THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL
Won-Tae Lee | Een gangster en een politieagent
die het niet zo nauw neemt met de regeltjes
trekken samen op om een gevaarlijke seriemoordenaar te grazen te nemen in deze gelikte,

LE MANS ’66
James Mangold | Deze racefilm droeg oorspronkelijk de titel Go Like Hell, toen Brad Pitt en Tom
Cruise nog als hoofdrolspelers werden
genoemd. Via het wat simplistische Ford vs.
Ferrari landde de titel uiteindelijk op Le Mans

Southern California Community Choir zijn
in kekke zilveren hesjes gehuld, maar verder
is niks in de sfeerloos verlichte armeluiskerk
aangepast aan de meekijkende camera’s.
Pollacks crew filmt uit ongemakkelijk aandoende camerahoeken en als wordt ingezoomd op Mick Jagger, die ineens tussen het
publiek staat, oogt dat niet soepel.
Sterk is wel Pollacks keuze om één camera
in close-up gericht te houden op Franklins
met zweetdruppels bedekte gelaat. Zonder
zich te laten afleiden door rondlopende
technici of door een ietwat paternalistische
toespraak van haar bombastische vader, dominee C.L. Franklin, stort de zangeres zich
met haar hele hebben en houden op de muziek en de religieuze teksten. Ook wanneer
je, zoals ondergetekende, weinig affiniteit
hebt met Franklins stembandgymnastiek
moet je erkennen dat je kijkt naar een artiest
op de toppen van haar kunnen. Het besef dat
hier muziekgeschiedenis wordt geschreven
is voelbaar bij het publiek, dat zich door muzikaal leider en gospellegende James Cleveland gewillig laat aanmoedigen om sfeerverhogend hallelujah en amen te roepen.
FRITZ DE JONG

AMAZING GRACE

VERENIGDE STATEN, 2018 |

REGIE ALAN ELLIOTT, SYDNEY POLLACK | MET ARETHA
FRANKLIN, JAMES CLEVELAND | 89 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 31 OKTOBER


FÊTE DE FAMILLE

waanbeelden broodnodig, wat is anders het
punt? Waarmee hij eigenlijk stelt dat het
soms beter is de schijn op te houden tijdens
familiediners. Maar Kahn heeft er als cineast
te veel plezier in te wroeten in hun misère.
OMAR LARABI

FÊTE DE FAMILLE

FRANKRIJK, 2019 | REGIE

CÉDRIC KAHN | MET CATHERINE DENEUVE, EMMANU
ELLE BERCOT, VINCENT MACAIGNE, CÉDRIC KAHN | 110
MINUTEN | DISTRIBUTEUR CHERRY PICKERS | TE ZIEN
VANAF 24 OKTOBER 

‘66. Voor de hoofdrollen van auto-ontwerper
Carroll Shelby en coureur Ken Miles, die van
autofabriek Ford in 1966 opdracht kregen Ferrari
af te troeven, werden Matt Damon en Christian
Bale gestrikt.
TE ZIEN VANAF 14 NOVEMBER 

MARY
Michael Goi | “De ellende van een boot is dat je
geen kant op kan”, stamelt moeder Sarah (Emily
Mortimer) in de trailer van deze zee-horror
waarin haar gezin terechtkomt op een behekste
boot. Gary Oldham speelt haar echtgenoot
David, een rol die in eerste instantie voor Nicolas Cage bedoeld was.
TE ZIEN VANAF 14 NOVEMBER 
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CRIME + PUNISHMENT

Iedereen de pineut
De gelauwerde documentaire Crime + Punishment toont hoe goedwillende New
Yorkse politieagenten zich verzetten tegen
een corrupt systeem waarin jonge mannen
van kleur onterecht en voor langere tijd in
voorarrest verdwijnen.
In 2010 werd in New York het quotasysteem
van het politiekorps in de ban gedaan. De
rechter besloot dat agenten niet meer van
bovenaf opgelegd kon worden hoeveel boetes ze maandelijks moesten uitschrijven en
hoeveel arrestaties ze moesten verrichten.
Dit ineffectieve beleid, in de jaren tachtig ingesteld als reactie op de toegenomen criminaliteit, leidde jarenlang tot etnisch profileren.
Documentairemaker Stephen Maing toont
in het vorig jaar op Sundance bekroonde
Crime + Punishment aan hoezeer het quotasysteem in New York nog steeds van kracht
is, en hoe politieagenten van kleur en onschuldige arrestanten eronder lijden. Maing
filmt de ontwikkelingen rondom de New

Yorkse politie vanaf 2014, en focust op twaalf
dienders die hun werkgever aanklagen omdat
ze worden gedwongen een ‘omzet’ binnen te
hengelen, om te zorgen dat het bestaansrecht
van de politie niet in het gedrang komt. Dús
krijgen agenten van kleur, die werkzaam zijn
in armere wijken als The Bronx en Brooklyn,
de opdracht zwarte jongens en mannen in de
leeftijdscategorie van 14 tot 21 jaar op te pakken. Deze onschuldige jongeren zitten vervolgens soms jaren in voorarrest, op beduimelde plekken als het beruchte Rikers Island.
Zoals een 17-jarige tiener die van deelname
aan een schietpartij wordt verdacht. Zijn familie huurt een particuliere rechercheur in –
het type ruw bolster, blanke pit – die het onderzoek verricht dat de politie nalaat. Het is
onwerkelijk hoe makkelijk hij getuigen vindt
die weerspreken wat het Openbaar Ministerie
al die tijd heeft beweerd.
De kracht van Maings film is dat deze individuele zaken gezamenlijk een sterk betoog
vormen waarin de saillantste conclusie is dat
de dienders die wel het beste voorhebben

MJÓLK

Melkmaffia op IJsland
Arndís Hrönn Egilsdóttir schittert als IJslandse boerin die een groot persoonlijk verlies omzet in een daad van verzet. Een onderhoudend, hoewel ietwat voorspelbaar
drama over corruptie waar je die niet direct
verwacht.
Een nieuw IJslands genre? Onopvallende
vrouw ontpopt zich onverwacht als activist.
Vorig jaar in Woman at War zagen we een
koordirigente die in haar strijd tegen een
foute aluminiumindustrie een hoogspanningslijn saboteert. Een andere IJslandse
filmmaker, Grímur Hákonarson, komt nu
met Mjólk, een laconiek drama waarin boerin
Inga ons hart steelt door na de raadselachtige dood van haar man de strijd aan te binden met een corrupte zuivelcoöperatie.
Regisseur Hákonarson kennen we van de
tragikomedie Rams (2015) over twee norse
schapenboeren. De filmmaker – zijn grootvader was boer – is goed bekend met de snel

veranderende wereld van het IJslandse platteland. Mjólk schetst een overtuigend beeld
van een traditioneel milieu onder druk. Dat
gaat verder dan ruige schilderachtigheid of
bijna documentaire details van stoere landbouwmachines. De toon van de opening met
de moeizame geboorte van een kalf blikt
vooruit op wat komen gaat.
Ooit waren er veel boerencoöperaties op
IJsland. Maar in de film is het idealisme van
vroeger veranderd in de arrogantie van een
monopolist die meer aan zichzelf denkt dan
aan de boeren. Deze IJslandse plattelandsthriller is meer dan een curiositeit, want sluit
aan bij economische en politieke veranderingen die overal in de wereld plaatsvinden.
Inga’s melkboerderij zucht onder zware
schulden en alleen de coöperatie lijkt nog
bescherming te bieden. Maar als haar man
verongelukt en Inga, gedreven door verdriet
en koppigheid een verklaring zoekt, ontdekt
ze dat het veel schimmiger is. Op Facebook

THE IRISHMAN
Martin Scorsese | De veelbesproken Netflixproductie van Martin Scorsese was niet te zien
voor het ter perse gaan van deze krant. Voor de
maffiafilm wist de regisseur al zijn oude bekenden weer op te trommelen (Robert DeNiro, Joe
Pesci, Harvey Keitel), voor de goede orde aangevuld met zijn eerste samenwerking met Al
Pacino. Lees de recensie op filmkrant.nl.

met de burger, tussen wal en schip vallen. Ze
worden – en dat is niet onbegrijpelijk – gewantrouwd door de gemeenschap én door
hun leidinggevenden. Een echte mentaliteitsverandering lijkt dan ook ver weg. Dat er
in de film terloops verwezen wordt naar de
zaak van Frank Serpico spreekt boekdelen.
Serpico is een oud-politieagent die aan het
einde van de jaren zestig corruptie bij het
New Yorkse politiekorps aan het licht bracht
(in Sidney Lumets speelfilm Serpico uit 1973
wordt hij vertolkt door Al Pacino). De klokkenluider van toen herinnert aan de onverminderde, diep ingesleten gewoontes van de
New Yorkse politie.
neemt ze het woord ‘melkmaffia’ in de
mond. Een beetje onbesuisd misschien,
maar toch. Een boer die zijn kunstmest niet
van de coöp afneemt maar veel goedkoper in
Reykjavik bestelt kan er zeker van zijn dat hij
zijn melk in de goot kan laten lopen. Hetgeen
Inga, wanneer ze niets meer te verliezen
heeft, inspireert tot een tamelijk hilarische
en provocerende actie.
Afgezien van het typisch IJslandse karakter
bewandelt Mjólk als sociaal-realistisch
drama betrekkelijk vertrouwde paden. De
kracht schuilt vooral in de rake parallel tussen
Inga’s rouwproces en haar bewustwording. In
haar dragende hoofdrol zorgt Arndís Hrönn
Egilsdóttir met minimalistisch spel voor aangrijpende momenten. Een enkele blik kan zowel verbijstering als verdriet en kracht uitstralen. Een overtuigende uitdrukking van de
ervaring van een groot verlies. Haar strijd tegen de melkmaffia wordt dan een soort metafoor voor rouwverwerking.
In de andere brandende kwestie, hoe het
idealisme is vervlogen en hoe de boeren in de
greep van een paar coöperatiebonzen zijn
geraakt, moet genoeg materiaal voor een
spannende tv-serie zitten. Mjólk gaat daar
echter niet al te diep op in. Die plotlijn is on-

Mede dankzij deze film informeert het
politiekorps inmiddels alle agenten via een
training nadrukkelijk over het afschaffen van
het quotasysteem, zo stond laatst in The New
York Times. Dat lijkt een maatregel die is ingesteld voor de buitenwacht. Of zoals een
agent op een gegeven moment stelt: als de
wind weer gaat liggen, zijn wij de pineut.
OMAR LARABI

CRIME + PUNISHMENT VERENIGDE STATEN,
2018 | REGIE STEPHEN MAING | 112 MINUTEN |
DISTRIBUTEUR MOVIES THAT MATTER ON TOUR | TE
ZIEN VANAF 3 NOVEMBER, OOK VIA

picl.nl



MJÓLK

derhoudend genoeg, maar redelijk voorspelbaar. Al stemt de afronding toch tevreden.
LEO BANKERSEN

MJÓLK

IJSLAND/DENEM ARKEN/DUITSLAND/

FRANKRIJK, 2019 | REGIE GRÍMUR HÁKONARSON | MET
ARNDÍS HRÖNN EGILSDÓTTIR, SVEINN ÓLAFUR
GUNNARSSON, SIGURÐUR SIGURJ ÓNSSON | 92 MINUTEN
| DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN VANAF 31 OKTOBER,
OOK VIA

picl.nl



een Thunderdome plaats, en enkele weken voor
de première van deze documentaire wordt in
Utrecht het meest massale housefeest tot dan
toe opgetuigd.
TE ZIEN VANAF 14 NOVEMBER 

WESTERN STARS
Bruce Springsteen & Thom Zimny | Afgelopen
zomer verscheen Western Stars, het 19de album
van Bruce Springsteen en zijn eerste nieuwe
muziek sinds 2014. Deze begeleidende film,
waarin Springsteen alle dertien tracks van het
album live uitvoert en in cinematisch vormgegeven intermezzo’s voorziet van commentaar,
wordt in Nederland eenmalig vertoond.

TE ZIEN VANAF 14 NOVEMBER 

THUNDERDOME NEVER DIES
Vera Holland & Ted Alkemade | Documentaire
over de geschiedenis, en misschien ook een
beetje de toekomst, van de beruchte Thunderdome-gabberfeesten. Want de organisatoren
mogen dan in 2012 na twintig jaar de stekker
eruit hebben getrokken, in 2017 vond opnieuw

CRIME + PUNISHMENT

TE ZIEN OP 17 NOVEMBER 
THE IRISHMAN

JOOST BROEREN-HUITENGA

Eye Filmmuseum

Lezingenserie

Talking Tarkovski
(talkshow plus ﬁlm)
Digital Tarkovski
(Eye on art)
Films geïnspireerd
door Tarkovski

Apple workshops
video en fotograﬁe,
geinspireerd
door Tarkovski

Andrej Tarkovski, Nostalghia, 1984

Alle ﬁlms van
Tarkovski

Exhibition & Films,
talks and events
14 Sep – 6 Dec 2019

People’s Choice Award
De European Film Academy nodigt u, voor de PEOPLE’S CHOICE
AWARD 2019, uit te stemmen op uw meest favoriete Europese film van
het jaar. Doe mee en maak kans op een reis voor twee personen naar
Berlijn en toegangskaarten voor de European Film Awards-ceremonie!
Genomineerd zijn:

H BORDER
H COLD WAR
H DOGMAN
H FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD
H GIRL
H HAPPY AS LAZZARO
H MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
H PAIN AND GLORY
H SINK OR SWIM
H THE BREADWINNER
H THE FAVOURITE
H THE PURITY OF VENGEANCE
Stemmen kan tot 1 november 2019.
Verantwoordelijk voor het tellen van
de stemmen is Ernst & Young GmbH,
waar ook op aanvraag het officiële
verkiezingsreglement verkrijgbaar is.

STEM ONLINE:
www.europeanfilmawards.eu
32nd EUROPEAN FILM AWARDS
7 December 2019
Berlijn

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

filmagenda

> filmkrant.nl
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SONJA: THE WHITE SWAN

DE LIEFHEBBERS

Waar is het vuurwerk?
De decors en kostuums van Sonja: The
White Swan zijn prachtig. Maar Hollywoodster en kunstschaatslegende Sonja Henie
verdient een sterkere verfilming van haar
leven.
Als je oude opnames bekijkt van de echte
Noorse kunstschaatser Sonja Henie valt je
mond open. Ze beweegt over het ijs als een
ballerina on steroids. De punten van haar
schaatsen gebruikt ze als spitzen en haar pirouettes draait ze als een bromtol. Ze was elf
jaar toen ze voor het eerst meedeed aan de
Olympische Winterspelen en daarna won ze
drie keer op rij olympisch goud in 1928, 1932
en 1936. Tien jaar lang was zij wereldkampioen. Geen wonder dat iedereen haar shows
wilde zien. En het verklaart ook haar ongelooflijke succes in Hollywood.
Regisseur Anne Sewitsky had goud in
handen. Het zijn de jaren dertig, Hollywoods
Gouden Tijdperk: bontjes, diamanten, oldtimers. De film pakt uit. De villa met zwembad
en de enorme schaatsshows verraden een
flink budget. Champagne, wilde feesten,
avondjurken. In de rest van de Verenigde
Staten smeulde de Grote Depressie na, maar
bij Henie kan het geld niet op. Zij is een zakenvrouw en wordt binnen mum van tijd de
bestbetaalde actrice van Hollywood.
Maar dan vliegt Sewitsky uit de bocht. Van
de ijsshows zien we korte impressies. Aan
Henies relaties met de nazi’s, inclusief Hitler
en Goebbels, wordt slechts oppervlakkig gerefereerd. Sonja: The White Swan vervalt dan
in clichématige seksschandalen en alcohol.
De regisseur vliegt achteloos over Henies gevoelswereld heen. In 1936 arriveert ze vers in
Amerika en wordt ze geportretteerd als een
koket jong ding dat opportunistisch haar succes bij elkaar bluft. Wanneer haar carrière
bergafwaarts gaat, wordt Henie in Sewitsky’s
handen zuur, krenterig en koppig.
Actrice Ine Marie Wilmann speelt het
schaatsicoon. Ze beweegt zich elegant over
het ijs en de trucs zijn bekwaam gedaan (ongetwijfeld door een stand-in). Maar de kers
op de taart ontbreekt. Waar is het vuurwerk?

Een ongelukkige elektronische soundtrack
probeert dit te verbloemen met een dreunende bas en gierende synthesizers. Met tegenovergesteld resultaat. De muziek maakt
de slowmotionbeelden kitscherig en krachteloos. Het getuigt van weinig vertrouwen in
het onderwerp.
Het veelbewogen leven van de topatlete
biedt zat aanknopingspunten. Trainingen
alleen al zijn boeiend om naar te kijken, bewijzen talloze films over sporters. Kijk naar
de wrange schaatsfilm I, Tonya (Craig Gillespie, 2017) met Margot Robbie als de kunstschaatser Tonya Harding. Of Natalie Portman als danseres in The Black Swan (Darren
Aronofsky, 2010). De actrice trainde maandenlang om voor een professionele zwarte
zwaan door te kunnen gaan en met behulp
van slimme montage maakte ze dat meer dan
waar. Zij wás de prima ballerina van Tsjaikovski’s Zwanenmeer. Sonja Henies bijnaam
was de Witte Zwaan. Haar was een betere
film gegund.
LAURA VAN ZUYLEN

SONJA: THE WHITE SWAN NOORWEGEN, 2018 |
REGIE ANNE SEWITSKY | MET INE MARIE WILMANN,
VALENE KANE | 113 MINUTEN | DISTRIBUTIE ARTI FILM |
TE ZIEN VANAF 31 OKTOBER, OOK VIA

picl.nl



SONJA: THE WHITE SWAN

MYSTIFY: MICHAEL HUTCHENCE

Gedoemd tot rockster
Wat dreef INXS-frontman Michael Hutchence tot zelfmoord, vraagt vriend en
videoclipregisseur Richard Lowenstein zich
af in dit intieme portret van de Australische
zanger.
Hij was zowel geboren als gedoemd een
rockster te worden. Michael Hutchence, de
dromerige zanger van de Australische rockband INXS die in de jaren tachtig en negentig
hit na hit scoorde. Met achteloos gemak zo
leek het, maar het vrijgevochten podiumdier
raakte gaandeweg steeds meer verstrikt in
het keurslijf van zijn popsterrenbestaan. De
bevrijding die hij ooit in kunst en muziek
leek te vinden, werd gedurende de jaren negentig ingewisseld voor een leven van depressie, drugs en tabloidschandalen. Het
leidde uiteindelijk tot een zelfmoord in 1997,
toen Hutchence zichzelf ophing in een hotelkamer in Sydney.

Dat Hutchence zich hopeloos eenzaam
voelde aan het eind van zijn leven, is bekend.
Maar eigenlijk was dat altijd al zo, aldus
Mystify: Michael Hutchence, het intieme
portret dat videoclipregisseur Richard Lowenstein uit archiefmateriaal en home video’s monteerde. Een project dat aan de ene
kant geboren werd uit liefde, want Lowenstein kende de zanger goed. Hij schoot muziekvideo’s voor INXS en regisseerde Hutchence in de punkerige cultfilm Dogs in
Space uit 1986. Maar hij maakte het ook uit
schuldbesef: waarom heb ik de zelfmoord
niet kunnen voorkomen, vroeg de Australiër
zich naar eigen zeggen de afgelopen twintig
jaar geregeld af.
Het resulteert in een film die probeert het
populaire beeld van die opgejaagde popster
weg te vagen. En interessant genoeg doet
Lowenstein dat door familiefilmpjes, vakantiebeelden en achter-de-schermenmateriaal

Brokstukken
van een familie
De Liefhebbers, met Jeroen Krabbé, Theo
Maassen en Hadewych Minis als Rotterdamse familie in crisis, gaat organisch en
swingend uit de startblokken, maar stokt
halverwege.
Simeon ten Holts compositie Canto ostinato
is al jaren razend populair. Geen enkel stuk
van een Nederlandse componist, dood of levend, komt zelfs maar in de buurt van die
hitstatus. Ook Nederlandse filmmakers omarmen de in een vloeiende 10/16-maat
doorjakkerende minimalmusicklassieker.
Zowel op de soundtrack van De belofte van
Pisa als op die van De Liefhebbers biedt de
compositie een toegankelijke muzikale metafoor voor ongrijpbare fenomenen: de
voortschrijdende tijd, de verbondenheid van
mensenlevens en een algemene onderstroom
van spiritualiteit. De belofte van Pisa gaat
over een getalenteerde trompettist en dus
kozen de filmmakers voor een toepasselijk
blazersarrangement. De Liefhebbers speelt
zich af in een milieu van architecten en
neurochirurgen. De keuze voor een wat deftigere versie, uitgevoerd door een strijkkwartet, sluit daar mooi bij aan.
Vooral in de stijlvol gefotografeerde,
swingend gemonteerde en sterk geacteerde
opening van De Liefhebbers doet de Canto
zijn werk: het organisch aan elkaar rijgen van
gebeurtenissen in de levens van de Rotterdamse familie Liefhebber. Het maken van
een familieportret op de Euromast valt in het
water wanneer pater familias Jan (Jeroen
Krabbé) compleet in de war raakt in het verkeer. Al snel moet moeder Lea (Beppie Melissen) aan haar drie volwassen kinderen opbiechten dat haar man al ruim een jaar
gediagnosticeerd is met Alzheimer. De verontwaardiging over het verzwijgen stijgt als
blijkt dat de vierde, in het buitenland wonende dochter (Hadewych Minis) al wel door
pa op de hoogte is gebracht van zijn ziekte.
Tegelijk met de gezondheidscrisis van de padat voornamelijk de tegenstrijdigheden van
Hutchences persoonlijkheid benadrukt. Het
beeld dat Mystify schetst is dat van een
zwerver met verlatingsangst, een gezelschapsdier dat zich het liefst afzondert, een
open boek dat constant lijkt te acteren. Bij de
beelden van een dolverliefde Hutchence en
zijn toenmalige vriendin Kylie Minogue op
vakantiereis door Europa, vertelt zij in voice-over hoe hij schreeuwend op de grond
van een hotelkamer van haar af wilde. Er

triarch maken de kinderen hun eigen crises
door. De opgefokte architect Kasper (Guy
Clemens) is zo gefrustreerd door het aanblijven van zijn gerenommeerde vader Jan in het
familiebedrijf, dat hij nauwelijks merkt dat
zijn huwelijk uiteenvalt. Oudste zoon
Jonathan (Theo Maassen) is juist een
binnenvetter die in zijn werk als neurochirurg vlucht om zijn depressies en bindingsangst maar niet onder ogen te hoeven zien.
Om het rijtje problemen compleet te maken
wordt de door het leven vlinderende jongste
dochter Sanne (Aiko Beemsterboer) geconfronteerd met de biologische vader van haar
teerbeminde dochtertje.
Het is jammer dat een film die zo vloeiend
en losjes uit de startblokken gaat halverwege
stokt, als een tot de nok met levensgebeurtenissen volgestouwd familiedrama met toneelachtige trekjes. De natuurlijk ademende
dialogen van het begin maken plaats voor
uitleggerige zinnetjes. Zoals het oogrolmomentje waarop Jan, uitkijkend over de Rotterdamse skyline, vertelt dat hij als architect
zijn gebouwen ontwierp zodat mensen elkaar zouden ontmoeten. En dat hij daar als
vader juist in gefaald heeft. Waarom moet
dat zo letterlijk? Daar gáát die film toch over,
dat laat je toch al zien?
FRITZ DE JONG

DE LIEFHEBBERS

NEDERLAND, 2019 | REGIE

ANNA VAN DER HEIDE | MET GUY CLEMENS, JEROEN
KRABBÉ, THEO MAASSEN, BEPPIE MELISSEN | 96
MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF 24 OKTOBER 

DE LIEFHEBBERS

blijft een mysterie rondom de zanger hangen, ook voor intimi.
Toch omhelst Lowenstein het mysterie
uiteindelijk net niet helemaal. Zo komt halverwege Patrick Süskinds roman Het parfum
ter sprake. Hutchence was er geobsedeerd
door, aldus Minogue. Net als geurenmens
Jean-Baptiste Grenouille was hij iemand van
de zintuigen. Reuk, tast, smaak – daar
draaide het volgens de zanger om en juist die
werden hem afgenomen door een hersenbeschadiging na een aanrijding in 1992. Lowenstein introduceert dit als de sleutel tot
Hutchence’s publieke neergang. Begrijpelijk
misschien, maar toch voelt het als een
vreemde afsluiting voor een film die zijn best
heeft gedaan de zanger juist niet tot één
beeld te reduceren. Jammer, het was net zo
prettig verdwalen in de complexe persoonlijkheid die Michael Hutchence overduidelijk
was.
GUUS SCHULTING

MYSTIFY: MICHAEL HUTCHENCE
AUSTRALIË, 2019 | REGIE RICHARD LOWENSTEIN | 108
MINUTEN | DISTRIBUTIE PIECE OF MAGIC | TE ZIEN
MYSTIFY: MICHAEL HUTCHENCE

VANAF 24 OKTOBER 
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van december moeten
vóór vrijdag 8 november (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 do 21 november en loopt t/m wo 18 december.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 072-520
2022 | filmhuisalkmaar.nl

Cinekid do 24.10, vr 25.10 | Film
& boek The Goldfinch di 29.10
| Movies That Matter Crime +
Punishment di 12.11 | Muziek in
film Festival Express di 5.11

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850
264 | filmhuisalmelo.nl

Downton Abbey vr 8.11 | Le jeune Ahmed wo 30.10 | Once Upon
a Time... in Hollywood vr 1.11
| Queen of Hearts vr 25.10 | A
Rainy Day in New York vr 15.11
| Retrospekt wo 13.11 | Cinekid
Animaatjes wo 23.10 | Kapitein
Morten ma 21.10 | Wallay wo
23.10 | Zooks di 22.10

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

vous croyez di 29.10, do 31.10,
zo 3.11, di 5.11 | Dolor y gloria do
7.11, za 9.11, zo 10.11, ma 11.11, di
12.11 | Downton Abbey di 29.10,
za 2.11, zo 3.11, di 5.11, wo 6.11 |
Før frosten zo 17.11, di 19.11, wo
20.11 | Only You zo 10.11, di 12.11,
do 14.11, ma 18.11 | A Rainy Day
In New York do 24.10, vr 25.10
| El reino do 7.11, vr 8.11, zo 10.11
| The Violin Player wo 13.11, vr
15.11, zo 17.11 | Isabelle Huppert
La pianiste zo 27.10, wo 30.10 |
Les valseuses zo 27.10, vr 1.11

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

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

After The Wedding | Dolor y gloria | Downton Abbey | The Goldfinch | Instinct | Portrait de la
jeune fille en feu | An Unexpected Love | Premières Fête de
famille do 24.10 | De Liefhebbers do 24.10 | Official Secrets

do 24.10 | Cinekantine Culinair filmfestival vr 25.10 t/m
zo 27.10 | Cinekid Animaatjes |
Binti | Kapitein Morten | Wallay | Zooks | Cinesingle Mi vida
zo 17.11 | Documentaires Amazing Grace do 31.10 | Gay Croce
e delizia zo 10.11 | Movies That
Matter Crime + Punishment ma
11.11 | One Way Ticket to Mars
The Martian do 31.10 | Royal
Opera Don Pasquale do 24.10,
vr 15.11 | Royal Ballet Concerto/
Enigma Variations/Raymonda do 5.11 | Tarkovski De spiegel
| Het offer | Andrej Roebljov | De
jeugd van Ivan | Solaris | Jeugdfilms Kapsalon Romy | Lotte op
zoek naar de draken | Solan &
Ludwig gaan naar de maan

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie

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

Beats do 7.11 | Jasperina do
7.11 | Mystify do 24.10 | Ring of
Dreams do 14.11 | De Balie kijkt
Parasite ma 29.10 | Ring of
Dreams vr 15.11 | De wijde wereld do 7.11 | Connecting Ecology, Culture and Spirituality za 2.11 | Eastern Neighbours
Film Festival God Exists, Her
Name is Petrunia za 26.10 | Movies That Matter Watani: My
Homeland ma 4.11 | Seret Filmfestival King Bibi za 2.11 | The
Jewish Underground za 2.11 |
Black Honey zo 3.11 | Special
Wad di 5.11

4 Filmhuis Cavia

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

Anarchist Film Festival vr 15.11
t/m zo 17.11 | Cinema Colombiano Pura sangre vr 1.11 | Chained for Life za 2.11 | Clásicos Latinoamericanos Wara Wara za
9.11 | It’s About Time to Start
ma 11.11 | Filmhuis Cavia is twee
weken dicht wegens verbouwing
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 |
020-623 6615 (vanaf 15.45) |
cinecenter.nl
Special Western Stars zo 17.11
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-589 1400
| eyefilm.nl

The Color of Pomegranates zo
3.11 | Ex Machina vr 11.11 | Falling
Leaves do 7.11 | Melancholia za
9.11 | The Return vr 1.11 | Tempo
di viaggio zo 17.11 | Ugetsu monogatari ma 28.10, vr 15.11 | |
Cinemini Mijn huis zo 27.10, zo
3.11 | Prentenkoekjes zo 10.11, zo
17.11 | Eye on Art (Hand)made
in Holland: Women Make Films
di 19.11 | Film en muziek Gummo za 26.10 | Jeugdfilms Lotte op zoek naar de draken do
24.10 t/m zo 27.10 | Shaun het
Schaap 2 do 24.10 t/m zo 27.10,
wo 30.10 | Solan & Ludwig gaan
naar de maan do 24.10 t/m zo
27.10, wo 30.10 | De keuze van
Koolhoven Night of the Blind do
24.10 | Night of the Ghosts do
14.11 | Restored & Unseen Nynke ma 18.11 | Skammen zo 27.10 |
Het teken van het beest ma 4.11

nieuwe bibliotheek

Bergbeklimmen in de bioscoop

After the Wedding vr 8.11, za
9.11, di 12.11, wo 13.11 | The Biggest Little Farm za 2.11 | Dolor y gloria vr 1.11, za 2.11, di 5.11,
wo 6.11 | Fisherman’s Friends
vr 25.10, za 26.10, di 29.10, wo
30.10 | The Goldfinch vr 22.11,
za 23.11, di 26.11, wo 27.11 | Instinct vr 15.11, za 16.11, di 19.11,
wo 20.11 | Halloween Midsommar do 31.10

‘Daar zijn de bergen weer’, is
het motto van de negende
editie van het Dutch Mountain
Film Festival, dat van 29 oktober tot en met 3 november
in het heropende Royal Theater in Heerlen wordt gehouden. Wie niet lang kan stilzitten, kan buiten in de heuvels
wandelingen maken.
‘Het basiskamp’, noemen
de organisatoren van het
Dutch Mountain Film Festival het Royal Theater. Dat heb
je met bergbeklimmers: ze leven in een eigen wereld, die
voor buitenstaanders niet altijd even makkelijk te begrijpen is. Mogelijk begrijpen we
die iets beter na het zien van
de documentaire 7134 meter:
Waarom doe je dit nou eigenlijk? (Rim Lucassen), over de
beklimming van de berg Peak
Lenin in Kirgizië door zes Nederlanders. De meesten halen
de top niet en vragen zich af
waarom ze al deze inspanningen plegen. De film is een
van de twintig films in het
festival, waarin de zinsneden
‘grenzen verleggen’ en ‘jezelf
beter leren kennen’ in combi-

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

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 036-521 5929 |
corrosia.nl

If Beale Street Could Talk vr
15.11 | Lady Bird vr 8.11 | Lazzaro
Felice vr 25.10 | Stars Don’t Die
in Liverpool vr 1.11 | Mijn dinsdagavond Gewoon vrienden di
12.11 | Jeugdfilms Early Man vr
25.10 | The Good Dinosaur do
24.10

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

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

36 Husbands (film & concert)
za 16.11 | Blinded by the Light
do 24.10, za 26.10 | Celle que

natie met het woord ‘bergbeklimmen’ vaak te horen zullen zijn. Veel bergbeklimmende festivalbezoekers zullen het eens zijn met de opmerking van de Duitse alpinist Robert Jasper in Allein:
“De meest indrukwekkende
dingen in het leven zijn
meestal rotsachtig en zwaar.”
Bergbeklimmers en bergbeklimfilms staan niet bekend om humor, maar de korte speelfilm Simply Devil (Johannes Kürschner & Franz
Müller, 2018) is daarop een
uitzondering. In deze ‘mountain slapstick’ gaat een jongen met zijn vriend op zoek
naar zijn tijdens een klim op
mysterieuze wijze verdwenen
vader. Volgens de organisatoren is de film ‘een soort
Maaskantje’. Ook leuk: Cliff-

7 134 METER

hanger, de speelfilm met Sylvester Stallone uit 1993, die
zoveel klimfouten, onlogische situaties en onmogelijke
klimhandelingen bevat dat
serieuze bergbeklimmers de
als een spannend drama bedoelde film als een onbedoelde komedie ervaren.
Naast filmvertoningen zijn
er talloze evenementen,
waaronder een optreden van
‘mountain music singer’
Willie Watson, die we kennen
van de Coen Brothers-Netflix-film The Ballad of Buster
Scruggs. Ook kunnen festivalbezoekers wandelen in de
heuvels in de buurt van Heerlen. Oké, die heuvels zijn geen
Mount Everest, maar wie het
lage niet eert, is het hoge niet
weerd.
DMFF.EU

| Tales of the Future Blade Runner vr 1.11 | The Social Network
za 26.10 | Tarkovski Andrej Roebljov ma 28.10 | Digital Tarkovski di 5.11 | De jeugd van Ivan wo
30.10 | Het offer zo 27.10 | Solaris za 26.10 | Stalker do 24.10,
zo 27.10 | Talking Tarkovsky vr
25.10
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 020-363
8502 | fchyena.nl

Beats do 7.11 | De Liefhebbers
do 24.10 | Light of My Life
do 24.10 | The Report do 7.11
| Disney Animation Classics
Sleeping Beauty zo 27.10, wo
30.10 | 101 Dalmations zo 10.11,
wo 13.11 | Hyena Invites (Halloween-editie) Jan Doense do
31.10 | Hyena Scream! De belofte van Pisa ma 4.11 | Light of
My Life ma 18.11 | Hyena Selects
Showgirls wo 20.11 | You Don’t
Nomi wo 6.11 | Special Full Moon
#7 di 12.11 | Liam Gallagher: As
it Was vr 8.11, zo 10.11 | Western
Stars zo 17.11
4 Het Ketelhuis

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

Premières Beats do 7.11 | Bumperkleef do 31.10 | Fête de famille do 24.10 | Jasperina do
7.11 | De Liefhebbers do 24.10 |
Mjólk do 31.10 | Sonja: The White Swan do 31.10 | Nog te zien
Wat is dan liefde | Instinct | De
belofte van Pisa | Cinémathèque Française La loi du marché
di 12.11, di 19.11 | Deutsches Kino
Der Junge muss an die frische
Luft di 29.10 | Specials Celibaat
(met Q&A) ma 28.10 | Tapis rouge festival wo 30.10 t/m zo 3.11
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623
1709 | kriterion.nl

Premières And Then We Danced do 7.11 | The Irishman do
14.11 | Little Monsters do 24.10
| Luce do 31.10 | Sorry We Missed You do 14.11 | After Midnight
Fantasia za 26.10 | November
za 2.11, za 9.11, za 16.11, za 23.11
| Amsterdamned Film Festival vr 25.10 | KinderKlassieker
Ice Age zo 27.10 | Kriterion Kiest
Rockers do 31.10 | Moderne
Klassiekers Ikiru ma 4.11 | Only
Lovers Left Alive 28.10 | Taste
of Cherry ma 18.11 | Vagabond
ma 11.11 | Movies That Matter
Crime + Punishment wo 13.11
4 Lab111

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

Anime Extra My Neighbor Totoro za 9.11 | Docu Dinsdag Annie Leibovitz do 24.10, do 31.10,
di 5.11, di 12.11 | Jean-Michel
Basquiat do 24.10, do 31.10, di
5.11, di 12.11, di 19.11 | Fellini La
dolce vita ma 11.11 | Otto e mezzo ma 4.11, ma 18.11 | Roma zo
10.11, di 19.11 | Over the Rainbow
Portrait de la jeune fille en feu
do 24.10, do 31.10 | Tarkovski De

‘De Britse neurobioloog Semir Zeki
concludeerde in
2011 uit onderzoek dat het kijken
naar kunst dezelfde genotscentra
in de hersenen
prikkelt als verliefdheid. Of
Sciamma dat onderzoek nou kent
of niet, het verklaart misschien
op poëtische wijze waarom haar
film in al zijn intense schoonheid
tijdens (en na) het
kijken zulke heftige gevoelens van
ondoorgrondelijke
hartstocht oproept. Een diep
doorvoelde verliefdheid.’
Dana Linssen over Portrait de
la jeune fille en feu in de
Filmkrant
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Rialto in november
SCHRIJVERS IN HET
DONKER Marja Pruis over
The Squid and the Whale

7 nov | Iedere maand nodigt
Schrijvers in het donker een
schrijver uit om zijn of haar
favoriete film te laten zien.
Voor de vertoning gaan we in
gesprek over de invloed van
beeld op het werk van de
schrijver, en film in het bijzonder. Ditmaal geeft schrijver/essayist Marja Pruis haar
visie op Noah Baumbachs
The Squid and the Whale.

ADVERTORIAL

hebben verlegd op het gebied
van seksualiteit, geaardheid
en gender. Deze editie draaien we My Own Private Idaho
(1991) van Gus Van Sant. Een
bitterzoete film over vriendschap, de liefde tussen twee
mannen, en het vinden van
een thuis. Voorafgaand aan
de film schuift regisseur Lukas Dhont (Girl) aan voor een
gesprek over queer films.
RIALTOFILM.NL

jeugd van Ivan zo 27.10 | Het offer za 26.10 | Solaris vr 25.10 |
De spiegel za 26.10 | Stalker za
26.10 | Classics 12 Monkeys di
5.11 | Blade Runner (Final Cut)
ma 4.11, di 5.11, vr 8.11, za 9.11,
zo 10.11, ma 11.11 | Casino za 9.11,
wo 20.11 | Donnie Darko vr 1.11,
zo 3.11 | Fight Club wo 6.11, do
7.11, vr 8.11, zo 10.11, di 12.11, do
14.11, za 16.11, zo 17.11 | Goodfellas vr 8.11, vr 15.11 | Jackie Brown
vr 1.11, za 2.11 | Mishima wo 6.11,
vr 15.11 | Pan’s Labyrinth ma
4.11, do 14.11 | The Silence of
the Lambs do 7.11, zo 17.11 | The
Thing vr 15.11 | Willow ma 11.11
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020638 6016 | themovies.nl

Amazing Grace do 31.10 | Judy do
14.11 | Sorry We Missed You do
14.11 | Arts in Cinema Gauguin in
Tahiti zo 3.11, di 5.11, wo 6.11 |
Royal Ballet Concerto/Enigma
Variations/Raymonda di 5.11 |
Royal Opera Don Pasquale do
24.10, zo 17.11 | Don Giovanni
zo 3.11 | Special Western Stars
zo 17.11
4 Oxville Cinema

Meer en Vaart 300 |
www.oxville.nl

Diego Maradona ma 4.11, wo
6.11 | Mommy zo 10.11 | Noces
wo 13.11 | A Star Is Born wo
30.10 | Jeugdfilms Casper en
Emma op jacht naar de schat
za 9.11 | Lotte op zoek naar de
draken za 16.11
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676
8700 | rialtofilm.nl

Dracula ma 28.10 | Hilma af
Klint wo 13.11 | Post tenebras
lux di 22.10 | Premières A
Tale of Three Sisters do 7.11 |
And then We Danced do 7.11 |
Sorry We Missed You do 14.11 |
Cracking the Frame Hilma af
Klint wo 13.11 | Filmclub
Sorry We Missed You vr 1.11 |
ENFF The Distance Between
Me and Me za 2.11 | LA Riot

A Fool’s Paradise do 21.11

de la jeune fille en feu do 24.10
t/m wo 20.11 | The Report do 7.11
t/m wo 20.11 | Sorry We Missed You do 14.11 t/m wo 20.11
| Tale of the Three Sisters do
7.11 t/m wo 20.11 | Arts in Cinema Gauguin in Tahiti zo 3.11, ma
4.11, wo 6.11 | Movies That Matter Crime + Punishment di 19.11
| Special Western Stars zo 17.11 |
Tarkovski Het offer zo 27.10 t/m
wo 30.10 | Jeugdfilms Lotte op
zoek naar de draak do 24.10, vr
25.10, zo 27.10 | Solan & Ludwig
gaan naar de maan do 24.10
t/m za 26.10

APELDOORN

ARNHEM

Nieuwstraat 377 | 055‑521
6346 | gigant.nl

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

Prinsengracht 452 | 020-223
2416 | uitkijk.nl

Little Monsters do 24.10 | Klassieker Agatha et les lectures illimitées zo 27.10 | Specials Exotica di 5.11 | Father and Daughter + Sink or Swim di 29.10 |
Ponyo di 19.11 | Toni Erdmann
di 12.11
4 Zuid-Afrikahuis

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

4 Filmtheater/Podium Gigant

QUEER PIONEERS
My Own Private Idaho

12 nov | Queer Pioneers is een
nieuw Rialto-programma,
waarin we een podium geven
aan filmmakers die grenzen

4 Filmtheater De Uitkijk

THE SQUID AND THE WHALE

Parasite ma 18.11 | Queer Pioneers My Own Private Idaho di
12.11 | Rialto for Short, deel 1 di
5.11 | Schrijvers in het donker
Marja Pruis over The Squid and
the Whale do 7.11 | Seret International Jonathan Agassi Saved My Life zo 3.11 | Mr. Gaga
zo 3.11 | Noble Savage di 29.10 |
Redemption zo 3.11 | Synonyms
wo 30.10
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422
| studio-k.nu
Amazing Grace do 31.10 | Beats
do 7.11 | Filmfestival van goden
en mensen Apocalypse Now
za 2.11 | Hercules in the Haunted World za 16.11 | Jason and
the Argonauts za 9.11, wo 20.11 |
Sandra of a Thousand Delights
wo 13.11 | Vertigo wo 6.11

Amazing Grace do 31.10 t/m wo
13.11 | And Then We Danced do
7.11 t/m wo 20.11 | Ballon Elke
maandag in oktober | Beats vr
8.11 t/m zo 10.11 | Før frosten vr
25.10 t/m wo 30.10 | De belofte
van Pisa do 24.10 t/m za 26.10
| Celle que vous croyez Elke
maandag van november | The
Best of Dorien B. do 14.11 t/m
wo 20.11 | Downton Abbey do
24.10 t/m wo 20.11 | Fête de famille do 24.10 t/m wo 6.11 | Fisherman’s Friends zo 27.10 t/m
ma 11.11 | The Goldfinch do 24.10
| Instinct vr 25.10 | The Interpreter do 31.10 t/m zo 17.11 | Judy
do 14.11 t/m wo 20.11 | Kapsalon
Romy do 24.10 t/m wo 20.11 | De
Liefhebbers vr 25.10 t/m zo 17.11
| Light of my Life do 31.10 t/m
di 19.11 | An Unexpected Love
do 24.10 t/m di 29.10 | Mjólk do
31.10 t/m wo 20.11 | Mystify do
24.10, zo 27.10 | Official Secrets
do 24.10 t/m wo 6.11 | Pavarotti zo 27.10, do 31.10 | Portrait

Niets geleerd van La haine
Q-Factory in Amsterdam is

een repetitieruimte en podium voor bands. Minder
bekend is dat er ook films
met live begeleiding worden
vertoond. Zoals 8 november
de klassieker La haine met
een live soundtrack van de
Britse band Asian Dub
Foundation.
La haine was in 1995 een
profetische film. Tien jaar
voordat de frustratie en woede van jongeren in de Franse
banlieues explodeerden in
straatrellen, plunderingen en
geweld, toonde acteur en
filmmaker Matthieu Kassovitz in deze film het angstaanjagende gerommel in de
vulkaan. La haine ontstond
uit woede over het doodschieten door een agent op
een Parijs’ politiebureau (!)
van een zeventienjarige Arabische jongen, en volgt een
joodse, Arabische en zwarte
jongen, allen twintigers, die

als tikkende tijdbommen
door Parijs trekken. De vraag
is niet óf maar wanneer zij
zullen ontploffen. De film
maakte in 1995 een verpletterende indruk, omdat hij rauw
en zonder omhaal de enorme
kloof tussen kansloze jongeren en de gevestigde orde
toonde. La haine was een van
die zeldzame films die het
brengen tot talkshows, discussieprogramma’s en opiniepagina’s. Wat niet wil zeggen dat er lessen uit werden
getrokken, want tien jaar later stonden de banlieues in
brand.

LA HAINE

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-012 8560
| asserfilmliga.nl

And Then We Danced ma 18.11,
di 19.11 | Monos ma 11.11, di 12.11,
za 16.11 | Retablo za 26.10 | The
Violin Player ma 4.11, di 5.11, za
9.11 | Working Woman ma 28.10,
di 29.10, za 2.11

BERGEN

4 Fth CineBergen/Zwarte

Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |
cinebergen.nl

4 Focus Filmtheater

Premières Amazing Grace
do 31.10 | And Then We Danced do 7.11 | Beats do 7.11 |
Judy do 14.11 | De Liefhebbers
do 24.10 | Light of My Life do
24.10 | Mjólk do 31.10 | Mystify do 24.10 | Official Secrets
do 24.10 | The Report do 7.11 |
Sorry We Missed You do 14.11 |
A Tale of Three Sisters do 7.11 |
Arts In Cinema Van Gogh & Japan di. 29.10 | Gauguin in Tahiti
vr. 8.11 zo. 17.11 | Biënnale Gelderland Homo Sapiens di 5.11 |
How On Earth di 12.11 | Samuel in the Clouds di 29.10 | Focus
Junior Buurman & Buurman
experimenteren erop los! wo
20.11 | Gay Film Croce e delizia za 9.11 | Movies That Matter
Crime + Punishment wo 20.11 |
Precarious Nights Snowpiercer ma 28.10 | Sorry To Bother
You ma 18.11 | Special Western
Stars zo 17.11 | Tarkovski Het
offer vr 25.10, zo 27.10, di 29.10

Dat La haine nog steeds
actueel is, zegt alles over het
gebrek aan vooruitgang in de
banlieues in de afgelopen
twee decennia, merkte Kassovitz twee jaar geleden op in
een interview in de Filmkrant.
“Als politici hun werk hadden
gedaan in de tussentijd, dan
zou iedereen La haine vergeten zijn. Dan zou men zeggen:
‘Ja, prima film, maar gedateerd.’ Maar niemand is die
film vergeten.”
Ook Q-Factory niet. Het
vertoont La haine met een
door Asian Dub Foundation
uitgevoerde soundtrack, die
een mengeling is van rapcore,
dub, dancehall en ragga. Met
deze soundtrack maakt de
band al jaren veel indruk.
Voor het eerst zeven jaar geleden in Tottenham in Londen, waar toen een zeer gespannen sfeer heerste, omdat
enige tijd eerder hevige rellen
waren uitgebroken, na het
neerschieten door de politie
van een jongen in deze wijk.
Q-FACTORY-AMSTERDAM.NL

‘Er wordt rond het
Alzheimer-vraagstuk van alles
aangekaart zonder pasklare antwoorden. Pijnlijke
momenten worden niet vermeden, hoewel de
wijsneuzerige voice-over steeds
opduikt om rimpels glad te strijken met voorgekookte wijsheden,
opgediend met
akoestische, feelgood singer-songwriter-gitaren.’
Karin Wolfs over Kapsalon
Romy in de Filmkrant

Downton Abbey vr 25.10 t/m zo
27.10, di 29.10, wo 30.10 | Fête
de famille do 24.10, zo 27.10, wo
30.10, do 31.10 | Før frosten vr
25.10, di 29.10, do 31.10 | Itzhak
vr 25.10 | Het Pärt gevoel za
26.10 | Portrait de la jeune fille en feu za 26.10 t/m ma 28.10
| Puck & Hans zo 27.10 | Cinekid Kapitein Morten do 24.10 |
Zooks do 24.10 | Special Western Stars zo 17.11

BOLSWARD
4 Filmhuis

Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.nl

Maria by Callas do 24.10 | Das
schweigende Klassenzimmer
do 7.11

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 076530 3131 | chasse.nl

Premières Amazing Grace do
31.10 | And Then We Danced do
7.11 | De Liefhebbers do 24.10 |
Fête de famille do 24.10 | The
Irishman do 14.11 | Judy do 14.11 |
Light of My Life do 24.10 | Mjólk
do 31.10 | The Report do 7.11 |
Sorry We Missed You do 14.11 |
Belcrum Bios No Country for
Old Men di 29.10, di 12.11 | Gay
film Temblores za 2.11 | Halloweenspecial @Pier 15 The Ring
vr 1.11 | Klassieker Blade Runner (Final Cut) za 2.11, 21.15, ma
4.11, za 9.11 | Royal Ballet Concerto / Enigma Variations /
Raymonda di 5.11 | Royal Opera
House Don Pasquale do 24.10
| Special Western Stars zo 17.11
| Tarkovski Solaris ma 28.10 |
Woensdagdocu Itzhak wo 6.11
| Jasperina wo 13.11 | Puck &
Hans wo 30.10 | Ring of Dreams
wo 21.11

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl
Amazing Grace do 31.10, vr 1.11,
ma 4.11, di 5.11, vr 8.11 t/m zo
10.11 | And Then We Danced vr
8.11 t/m di 12.11, vr 15.11 t/m zo
17.11, di 19.11 | Beats do 7.11, za
9.11, ma 11.11, vr 15.11 t/m zo 17.11
| The Best of Dorien B. do 14.11
t/m ma 18.11, wo 20.11 | Dolor
y gloria vr 25.10 t/m zo 27.10,
za 2.11, do 7.11, vr 15.11, za 16.11

44

DE FILMKRANT 
#425 NOVEMBER 2019

| Downton Abbey zo 27.10, wo
30.10 t/m vr 1.11, zo 3.11, ma 4.11,
wo 6.11, vr 8.11, zo 10.11, do 14.11,
vr 15.11 | Fête de famille vr 25.10
t/m zo 27.10, za 2.11, zo 3.11, wo
6.11 | Før frosten do 24.10, vr
25.10, zo 27.10, ma 28.10 | Galapagos do 31.10, za 2.11, zo
3.11, za 9.11, wo 13.11 | The Goldfinch do 24.10 | Instinct vr 25.10
t/m zo 27.10, wo 30.10, zo 3.11,
do 7.11, di 19.11 | The Interpreter do 31.10, ma 4.11, wo 6.11, za
9.11 t/m wo 13.11 | Jasperina do
7.11, vr 8.11, zo 10.11, do 14.11, ma

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 Filmhuis | Almere
 Samsara | 27 oktober, mid-

dag | Gerlinda Heywegen

4 Gigant | Apeldoorn
 Official Secrets | 29 ok-

tober, 20.15 uur | Laura van
Zuylen
4 Filmhuis | Denekamp
 Das schweigende Klassenzimmer | 23 oktober, 20.00
uur | Gerlinda Heywegen
4 Concordia | Enschede
 Dolor y gloria | 30 oktober, 20.00 uur | Gerlinda Heywegen
4 Filmschuur | Haarlem
 The Interpreter | 2 november, 16.30 uur
 And Then We Danced | 9 november, 16.30 uur
4 Filmhuis | Rijswijk
 A Star is Born | 26 oktober,
13.00 uur | Gerlinda Heywegen
 At Eternity’s Gate | 23 november | Jos van der Burg
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

18.11, di 19.11 | De Liefhebbers do
24.10 t/m za 26.10, ma 28.10,
di 29.10, do 31.10, za 2.11 t/m di
5.11, vr 8.11, za 9.11, wo 13.11, zo
17.11, di 19.11 | Light of My Life
do 24.10, za 26.10, zo 27.10, di
29.10, wo 30.10, za 2.11, zo 3.11 |
Mi vida ma 11.11,
Mjólk do 31.10, za 2.11, zo 3.11,
di 5.11, do 7.11, za 9.11, zo 10.11 |
Once Upon a Time... in Hollywood za 26.10, za 2.11, zo 10.11 |
Portrait de la jeune fille en feu
do 24.10, za 26.10, zo 27.10, di
29.10, do 31.10, za 2.11, zo 3.11,
do 7.11, vr 8.11, zo 10.11 | The Report do 7.11, vr 8.11, za 9.11, ma

11.11, wo 13.11 t/m zo 17.11, wo
20.11 | Sorry We Missed You do
14.11 t/m ma 18.11, wo 20.11 | A
Tale of Three Sisters vr 8.11 t/m
zo 10.11, di 12.11, do 14.11 t/m za
16.11 | An Unexpected Love vr
25.10 t/m zo 27.10, wo 30.10,
za 2.11, di 5.11 | Arts In Cinema Gauguin in Tahiti vr 15.11, za
16.11, wo 20.11 | Sneak Preview
di 29.10, di 5.11, di 12.11, di 19.11 |
Specials Western Stars zo 17.11 |
Voorpremière Vrienden La belle
époque di 5.11, wo 6.11 | Jeugdfilms Aïlo, het dappere rendier
wo 13.11, za 16.11, wo 20.11 | Binti
za 2 wo 6.11 | De Club van Lelijke
Kinderen vr 8.11, vr 15.11, zo 17.11 |
Lotte op zoek naar de draken do
24.10, vr 25.10, zo 27.10, zo 3.11,
wo 6.11 | Solan & Ludwig gaan
naar de maan wo 6.11

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-458 6300 |
isalatheater.nl
Downton Abbey di 22.10 | Fisherman’s Friends di 29.10

DELFT

4 Filmhuis Lumen

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

Amazing Grace do 31.10 t/m wo
6.11 | Beats do 7.11 t/m wo 13.11 |
Før frosten do 7.11 t/m wo 13.11 |
The Interpreter do 31.10 t/m wo
6.11 | De Liefhebbers do 24.10
t/m wo 30.10 | Manta Ray do
14.11 t/m wo 20.11 | Official Secrets do 24.10 t/m wo 30.10 |
De Patrick do 7.11 t/m wo 13.11
| Sorry We Missed You do 14.11
t/m wo 20.11 | 30 jaar val van de
Muur Das schweigende Klassenzimmer ma 11.11 | Artificial Intelligence Her di 19.11 | Arts
in Cinema Renoir zo 10.11 | Deutsches Kino Adam und Evelyn do
14.11 | Movies that Matter Crime + Punishment do 7.11 | Sneak
preview Elke zondag | Specials
Blade Runner ma 18.11 | The Last
Male on Earth (Q&A) do 24.10
| Mediating the Spaciality of
Conflicts wo 6.11 | Western Stars
zo 17.11 | Tarkovski Het offer ma
4.11 | Jeugdfilms Kapsalon Romy
| Lotte op zoek naar de draken
| Mijn bijzonder rare week met
Tess do 7.11 | Solan & Ludwig
gaan naar de maan do 7.11

DEN BOSCH

4 Verkadefabriek

Boschdijkstraat 45 | 073-681
8160 | verkadefabriek.nl

Amazing Grace do 31.10 | And
Then We Danced do 7.11 | Beats
do 7.11 | The Best Of Dorien B do
14.11 | Fête de famille do 24.10
| The Interpreter do 31.10 |
Jasperina do 7.11 | Judy do 14.11 |
De Liefhebbers do 24.10 | Mjólk
do 31.10 | Mystify do 24.10 | Official Secrets do 24.10 | Sorry
We Missed You do 14.11 | A Tale
of Three Sisters do 7.11 | Arts in
Cinema Prado Museum zo 10.11,

di 19.11 | Déjà Vu Portrait de la
jeune fille en feu do 24.10 | Cursus Lang Leve de film! vr 1.11 |
Dial Q Filmquiz vr 25.10 | Film
& Filosofie A Ghost Story wo
6.11 | The Man Without a Past
wo 20.11 | Filmclub Plus do 7.11
| Special Western Stars zo 17.11
| Vrouwen & Identiteit Instinct
wo 30.10 | Your Mum and Dad
wo 13.11 | Zin in film The Biggest
Little Farm ma 28.10

DEN HAAG

4 Filmhuis Den Haag

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

Arab Film Festival zo 27.10 |
Arts in Cinema Van Gogh & Japan wo 30.10 | Gauguin in Tahiti wo 6.11, za 16.11 | Boeken om
naar uit te kijken Otto is een
neushoorn wo 30.10 | Cine China Meili za 26.10 | Cult Classic (Halloween editie) The
Evil Dead do 31.10 | Festival
De Betovering za 19.10 t/m za
26.10 | Filmfocus Het vermoorde theater do 24.10 | Grunberg
kiest Visages villages di 29.10 |
Hoe lees ik een film? And Then
We Danced wo 20.11 | Janneke’s
filmsmaak Chef zo 27.10 | Klassiekers Eyes Wide Shut za 2.11,
zo 10.11, zo 17.11 | Fame do 7.11 | In
the Heat of the Night za 26.10,
wo 30.10 | The Matrix do 24.10,
zo 27.10 | Monsoon Wedding za
2.11, vr 8.11 | Thelma & Louise
vr 25.10, za 9.11 | LGBT Prick Up
Your Ears di 29.10, vr 1.11 | Taxi
zum Klo ma 28.10 | Movies That
Matter Crime + Punishment zo
3.11 | Tapis Rouge Frans filmfestival za 2.11, zo 3.11

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

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

Fisherman’s Friends do 24.10
t/m ma 28.10 | The Goldfinch
do 14.11 t/m ma 18.11 | Instinct
do 7.11 t/m ma 11.11 | Pavarotti di
5.11, wo 6.11 | Temblores do 31.10
t/m ma 4.11

DEVENTER

4 Filmhuis De Keizer

Keizerstraat 78 | 0570‑618
822 | filmhuisdekeizer.nl

Amazing Grace do 31.10 | Beats
do 7.11 | De Liefhebbers do 24.10
| Fête de famille do 24.10 | Judy
do 14.11 | Light of My Life do
24.10 | Official Secrets do 24.10
| Sorry We Missed You do 14.11 |
A Tale of Three Sisters do 7.11 |
Arts in Cinema Gauguin in Tahiti do 31.10 | Rondeel Cinema architecture of infinity di
19.11 | Special Western Stars
zo 17.11 | Tarkovski Andrej Roebljov ma 18.11, vr 25.11 | Het offer ma 4.11, ma 11.11 | Jeugdfilms
Lotte op zoek naar de draken |
Solan & Ludwig gaan naar de
maan | Aïlo, het dappere rendier wo 6.11

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 020600 1897 | theaterdeomval.nl

Dolor y gloria do 7.11, di 12.11 |
Downton Abbey do 24.10, di
29.10 | In Fabric do 31.10, di 5.11 |
De Patrick do 14.11, di 19.11

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg

Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 15 | 0313‑482 336 | filmhuis-doesburg.nl
Claire Darling vr 15.11, wo 20.11

| God Only Knows zo 3.11 | I
Dream in Another Language vr
1.11, wo 6.11 | The Man Who Killed Don Quixote wo 13.11 | Oorlogswinter zo 17.11 | Red Joan vr
25.10, wo 30.10 | Theirs Is the
Glory zo 27.10

DOETINCHEM

4 Filmhuis/Gruitpoort

Hofstraat 2 | 0314-340 943 |
gruitpoort.nl

Downton Abbey za 26.10, ma
28.10 t/m wo 30.10, vr 1.11, za
2.11, ma 4.11, di 5.11 | Før frosten
do 24.10, za 26.10, ma 28.10,
di 29.10 | Gauguin in Tahiti di
5.11, wo 6.11 | Kapsalon Romy do
24.10, za 26.10 | Manta Ray di
29.10 | Richard Says Goodbye di
29.10 | Arts in Cinema Gauguin
in Tahiti do 31.10

DORDRECHT

4 Cinema The Movies

Nieuwstraat 60-62 | 078-720
0777 (vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl
Amazing Grace do 31.10 | De
Liefhebbers do 24.10 | Official
Secrets do 24.10

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

Laweiplein 1 | Reserveren via
de site of 0512 335 050 | lawei.
nl/film

Downton Abbey vr 25.10, za
26.10, wo 30.10 | Only You do
24.10, do 31.10 | Lunchfilm
Downton Abbey do 24.10, za
27.10 | Special Western Stars zo
17.11 | Jeugdfilms Binti do 24.10,
vr 25.10 | Casper en Emma op
jacht naar de schat za 26.10 |
Lotte op zoek naar draken vr
25.10, zo 27.10 | Mijn bijzonder
rare week met Tess za 26.10 |

De natuur vanuit een bioscoopstoel
Er is nog steeds natuur, dus
bestaat ook het Wildlife Film
Festival nog. Het festival beleeft dit jaar van 30 oktober
t/m 3 november in Cinerama
in Rotterdam zijn eerste lustrum. Te zien zijn bijna vijftig
films over de schoonheid en
de bedreigingen van de natuur.
Er valt veel treurigs over de
vernietiging van de natuur te
vertellen, maar er zijn ook
nog steeds wonderschone
plekken op aarde. Zoals de
Galapagos-eilandengroep in
de Stille Oceaan, waar
Charles Darwin de basis legde voor zijn evolutietheorie.
Om een indruk te krijgen van
de pracht van deze eilanden
hoeven we er anders dan Darwin niet naar toe, maar kunnen we dat zien in de openingsfilm Galapagos: Hope
for the Future (zie pagina 37)
op het Wildlife Film Festival.
Documentairemaker Evert

van den Bos laat de kijker met
albatrossen over landschappen vliegen, met hamerhaaien door azuurblauw water
zwemmen en met grote
schildpadden over land wandelen. Maar de film toont ook
gepassioneerde wetenschappers die het ecosysteem op de
eilandengroep weerbaar proberen te maken tegen de klimaatverandering.
In de dagen na de openingsfilm vertoont het festival bijna vijftig films. Wie het
lastig kiezen vindt, kan zich
laten leiden door negen themaprogramma’s. In de serie
‘Dynasties’ belicht David Attenborough bedreigde dier-

BIRTH OF A PRIDE

soorten. ‘Best of the Fest’ bevat vier internationaal bekroonde films, waaronder
Birth of a Pride, over zes leeuwenwelpen in Botswana.
‘Yellowstone’ toont met twee
lange documentaires de
pracht van het Amerikaanse
natuurpark. ‘Best of Shorts’
spreekt voor zich, evenals
‘Europe’, ‘Africa’ en ‘Mountains’. Het programma
‘Countries’ bevat films uit
drie continenten: Chile – A
Wild Journey (ruige natuur in
Chili), Wild Austria: Created
by Water (de invloed van ijs
en water op het Oostenrijkse
landschap), en My Congo (een
reis door de Democratische
Republiek Congo). ‘Impact’
bevat twee films die oproepen
tot actie: Tigerland neemt het
op voor de tijger en Sharkwater Extinction wil de illegale
haaienvinnenindustrie uitbannen.
WFFR.NL

‘In de winterse
duisternis blijft de
camera dicht bij
Jens. Hij bewerkt
het land, hij haalt
een kalf ter wereld
dat niet geboren
wil worden, hij
probeert zich te
beheersen, hij is
voor altijd in gevecht met de elementen. De film
laat het zien als
een titanenstrijd
van een kleine
man, zonder te
zwelgen in de
ellende.’
Ronald Rovers over Før
frosten in de Filmkrant
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Hitler-satire in Leiden
Het Leiden International Film
Festival timmert altijd aan de
weg. Het had al een American
Indie Competition, maar nu
ook een First Feature Competition. De veertiende editie, die van 31 oktober t/m 10
november wordt gehouden,
opent met de Hitler-satire
Jojo Rabbit (Taika Waititi).
Verwarrend, als je als antisemitisch geïndoctrineerd
kind in nazi-Duitsland ontdekt dat je moeder een Joods
meisje op zolder verbergt. Dat
overkomt in Jojo Rabbit een
eenzaam jochie, voor wie
Hitler superman is, aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog. Wie wil weten hoe het
afloopt met de jongen en het
Joodse meisje op zolder moet
de film gaan zien, die de publieksprijs op het filmfestival

in Toronto won.
Jojo Rabbit is een van de
honderd films op het Leiden
International Film Festival,
dat zich richt op het grensvlak van arthouse en
mainstream. Ook nu weer is
er de American Indie Competiton, die acht films bevat
over, volgens de organisatoren, ‘innemende jong-volwassenen, verhelderende inzichten en ontluikende anders-dan-anders romances’.
Die films zijn: The Farewell
(Lulu Wang), Luce (Julius
Onah), To the Stars (Martha
Stephens), The Death of Dick
Long (Daniel Scheinert), The
Friend (Gabriela Cowperthwaite), The Peanut Butter
Falcon (Tyler Nilson en Michael Schwartz), Lucky
Grandma (Sasie Sealy) en Se-

Playmobil do 24.10 | Toy Story 4
vr 25.10, za 26.10

of My Life do 24.10 | Catharine Deneuve Les parapluies
de Cherbourg ma 11.11, zo 17.11
| Music & Movies Tarantino di
12.11 | Ontbijt & film zo 3.11, zo
17.11 | Special Western Stars zo
17.11 | Tarkovski De spiegel ma
4.11 | Stalker ma 18.11

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 | 040‑294
6848 | natlab.nl

Arts in Cinema Klimt & Schiele zo 27.10, do 7.11 | Renoir zo
10.11 | Dutch Design Week Puck
& Hans (Q&A) do 24.10 | Blinde
liefde (Q&A) vr 25.10 | Piano in
the Dark zo 27.10 | International
Cinemas American Indies do
31.10 | Korean Cinema do 14.11
| Movies That Matter Crime +
Punishment wo 13.11 | Muziek
en Film Spinvis presents Beauty in Science wo 6.11 | Muziek en
Film Western Stars zo 17.11 | Onder de loep Minding the Gap ma
18.11 | Royal Opera Don Pasquale do 24.10 | Royal Ballet Concerto/Enigma Variations /Raymonda di 5.11
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 040-247 5348
of 040-2474900 (ma t/m wo)
| tue.nl/sg
The Swallows of Kabul ma
28.10 t/m wo 30.10 | Yesterday
ma 4.11 t/m wo 6.11

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl

Apollo 11 di 29.10, wo 30.10 |
Blinded by the Light di 19.11, wo
20.11 | Midsommar ma 18.11 | So
Long, My Son ma 11.11 | Tel Aviv
on Fire ma 4.11, wo 6.11 | Weldi di 5.11 | The Wild Pear Tree ma
28.10 | The Wolf’s Call di 12.11,
wo 13.11

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

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

Fête de famille do 24.10 | Light

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | Reserveren
per e-mail: filmhuisermelo@
gmail.com of 06-20207920
Capharnaüm di 12.11, wo 13.11

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142
| tbeest.nl

Downton Abbey vr 25.10, za
26.10, ma 28.10, wo 30.10, di
5.11 | Instinct do 14.11, za 16.11, di
19.11 | Kapsalon Romy vr 1.11, wo
6.11 | De Patrick do 7.11, di 12.11
| Pavarotti vr 15.11, di 19.11, wo
20.11 | Western Stars zo 17.11 |
75 jaar bevrijding De beelden di
29.10 | Halloween Special It + It
Chapter 2 do 31.10

GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182‑522
200 | filmhuisgouda.nl

Cat Stories vr 25.10, za 2.11, zo
10.11 | Celle que vous croyez vr
25.10, ma 4.11, di 12.11 | La dentellière zo 27.10 | Dolor y gloria zo 27.10, za 2.11, ma 11.11, di
19.11 | Downton Abbey vr 25.10,
do 31.10, di 5.11, zo 10.11 | Fisherman’s Friends zo 3.11, do
14.11 | Før frosten za 9.11, vr
15.11 | Grandma and Le Corbusier za 16.11 | Het schip zo
17.11 | Instinct vr 1.11, wo 6.11,
za 9.11, vr 15.11 | The Interpreter zo 24.11 | Inventaris van
het moederland zo 17.11 | Itzhak vr 15.11, di 19.11 | Miles Davis: Birth of the Cool zo 27.10, vr

berg (Benedict Andrews).
Nieuw op het festival is de
First Feature Competition,
die twaalf debuutfilms telt uit
alle delen van de wereld. Een
mooie kans om filmmakers
van de toekomst te ontdekken. Maar er zijn meer programma’s op het festival,
waaronder ‘Panorama’
(voorpremières, internationale festivalhits en exclusieve
Nederlandse premières),
‘Nordic’ (Scandinavische
films), ‘Bonkers!’ (radicale,
gedurfde cinema) en ‘Specials’ (onder meer Monty Python’s Life of Brian uit 1979).
LIFF.NL

4 Groninger Forum

Hereplein 73 | 050-312 0433 |
groningerforum.nl

Amazing Grace do 31.10, vr 1.11,
zo 3.11,wo 6.11 | And Then We
Danced vr 15.11 | Animaatjes do
24.10, vr 25.10 | Arrival ma 11.11
| Binti do 24.10, vr 25.10 | Blade Runner (Final Cut) vr 1.11 |
De Club van Lelijke Kinderen do
24.10, vr 25.10 | Hors normes di
5.11 | Ideal Home ma 28.10 | Kapitein Morten do 24.10, vr 25.10
| De Liefhebbers vr 1.11 | Mystify
wo 30.10 | Het offer zo 27.10, ma
28.10 | Shaun het Schaap 2 do
24.10, vr 25.10 | Si Fan wo 6.11
| The Irishman do 14.11 t/m za
16.11 | Zooks do 24.10, vr 25.10
| Premières Beats do 7.11 | Fête
de famille do 24.10 | Light of
My Life do 24.10 | Official Secrets do 24.10 | Sorry We Missed You do 14.11 | Docs wo 13.11
| Filmclub vr 1.11 | Sneak preview wo 6.11
4 RKZ Bios

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

Little Monsters za 26.10, ma
28.10

HAARLEM
4 Filmschuur

Apollo 11 wo 6.11, do 7.11, vr
15.11, zo 17.11 | The Biggest Little Farm vr 25.10 | Mijn bijzonder rare week met Tess za 26.10
| Once Upon a Time... in Hollywood do 31.10, vr 1.11, za 2.11 |, zo
3.11 | Queen of Hearts do 24.10,
vr 25.10, za 26.10 | Red Joan zo
27.10 | wo 30.10, vr 1.11 | Yesterday vr 8.11, za 9.11, do 14.11,
za 16.11, wo 20.11 | Yuli vr 8.11,
zo 10.11, wo 13.11, vr 15.11 | Music & Movies Tarantino di 12.11,
do 14.11

4 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280 353
| filmhuishardenberg.nl
The Rider di 5.11, wo 6.11

HILVERSUM

HARDERWIJK

Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl

4 Filmtheater

Working Woman proefdraaien
nieuwe locatie di 5 t/m do 7.11
| Circus Noël zo 10.11 | La cérémonie zo 10.11 | Parasite zo 10.11
| The Irishman do 14.11, vr 15.11 |
Todos lo saben (Theater Landgraaf) zo 24.11 | Weldi ma 18.11
| Spiegelpashouders Sorry We
Missed You vr 8.11 | De spiegel za 9.11

‘De negentienjarige hoofdrolspeler
Shahine ElHamus maakt op
geloofwaardige
wijze de transformatie door van
een straatschoffie
dat opkijkt tegen
de criminele activiteiten van zijn
oudere broer naar
een zelfbewuste
jongvolwassene,
die klaar is om de
wijde wereld in te
trekken. Dat is een
knappe prestatie
in een gelikte publieksfilm die rijk
is aan contrast,
maar arm aan
diepgang.’

HELMOND

Fritz de Jong over De belofte
van Pisa in de Filmkrant

Catharinakapel

GRONINGEN

Beursstr 44 | 074-255 6789 |
filmhuishengelo.nl

HARDENBERG

Klooster 1 | 0341-419 500 |
filmhuisharderwijk.nl
1.11 | Once Upon a Time... in Hollywood za 26.10, wo 30.10, zo
3.11, vr 8.11 | Pavarotti vr 8.11,
wo 13.11, zo 17.11 | A Rainy Day
in New York di 29.10 | La ragazza nella nebbia di 29.10 | Russia: Building Amidst Solitude za 16.11 | Snelweg NL zo 17.11 |
Sonja: The White Swan zo 10.11,
ma 18.11 | Temblores ma 28.10,
vr 1.11, di 5.11 | An Unexpected
Love zo 3.11, do 7.11, di 12.11 | The
Violin Player do 24.10 | Cinekid Animaatjes vr 25.10 | Kapitein Morten za 26.10 | Zooks do
24.10, zo 27.10

4 Filmhuis Hengelo

Binti vr 25.10 | Een heilige
avond do 24.10 | Joe 5 do 24.10
| Kapsalon Romy vr 25.10, zo
27.10 | Lotte op zoek naar draken vr 25.10, zo 27.10 | Mijn bijzonder rare week met Tess do
24.10, za 26.10 | Pie in the Sky vr
25.10, za 26.10 | Solan & Ludwig
gaan naar de maan do 24.10, za
26.10 | Wallay do 24.10 | Documentaire Puck & Hans zo 3.11 |
Klassieker Het offer ma 28.10

4 Filmhuis Harderwijk/

JOJO RABBIT

HENGELO

Lange Begijnestraat 9 | 023517 3910 | filmschuur.nl

Ad Astra do 7.11, za 9.11 | De belofte van Pisa za 16.11, di 19.11
| Celle que vous croyez zo 3.11,
ma 4.11 | Downtown Abbey za
2.11, di 5.11 | Le jeune Ahmed
do 24.10, ma 28.10 | Midsommar do 14.11, ma 18.11 | Only You
ma 11.11, di 12.11 | Wild Rose za
26.10, di 29.10

HEEMSKERK

4 Fh Heemskerk/Gebouw de

Cirkel

Vrijburgtlaan 2 | decirkelheemskerk.nl

Celle que vous croyez do 17.11
| The Lion King do 3.11 | Once
Upon a Time... in Hollywood do
3.11 | Yesterday do 10.11 | Yuli
zo 27.10

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

Royal Theater | Stationsplein
5 | 045-5118178 | filmhuisdespiegel.nl | De Spiegel is verhuisd naar een nieuwe locatie:
het Royal Theater

4 De Cacaofabriek

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

Beats do 7.11 | Fête de famille do
24.10 | De Liefhebbers do 24.10
| Official Secrets do 24.10 | Sorry We Missed You do 14.11 | Judy
do 14.11 | Cinepuur Brightburn
25.10 | Royal Ballet Concerto/
Enigma Variations/Raymonda di 5.11, zo 10.11 | Royal Opera
Don Pasquale do 24.10, zo 27.10
| Special Western Stars zo 17.11

Amazing Grace do 31.10 | And
Then We Danced do 7.11 | Beats
do 24.10 | Fête de famille do
24.10 | Judy do 14.11 | Mjólk do
7.11 | Official Secrets do 24.10 |
Sonja: The White Swan do 31.10
| Sorry We Missed You do 14.11

HOOGEVEEN
4 Filmhuis

VUE Hoogeveen, van Echtenplein | 0528-234 000 | filmhuishoogeveen.nl
God Only Knows di 19.11 | Sunset di 5.11, ma 11.11

HOORN

4 Cinema Oostereiland

Krententuin 25 | 0229-232 296
| cinemaoostereiland.nl
De Club van Lelijke Kinderen
vr 25.10 | Kapsalon Romy do
24.10, zo 27.10 | De Liefhebbers
do 24.10 t/m wo 30.10 | Light of
My Life do 24.10 t/m wo 30.10
| Lotte op zoek naar draken do
24.10, vr 25.10 | Arts in Cinema
Degas di 29.10

HOUTEN

4 Film Aan de Slinger

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

After the Wedding do 31.10, vr
1.11 | De belofte van Pisa di 12.11
| Downton Abbey do 24.10, vr
25.10 | Fisherman’s Friends
do 14.11, vr 15.11, wo 20.11 | The
Goldfinch di 19.11 | Portrait de la
jeune fille en feu do 7.11, vr 8.11 |
An Unexpected Love di 5.11 | The
Violin Player di 29.10

KAMPEN
4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

Ballon vr 8.11, za 9.11 | Dirty God
vr 25.10, za 26.10 | Fisherman’s
Friends vr 1.11, za 2.11 | Instinct
vr 15.11, za 16.11 | Yuli vr 18.10,
za 19.10

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

Wilhelminaplein 92 | 058‑205
0300 | sliekerfilm.nl
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Hommage Pieter Verhoeff
Het Noordelijk Film Festival
jubileert, want het is veertig
geworden. Het festival viert
het van 6 t/m 10 november in
Leeuwarden met de vaste
programma’s. Ook brengt het
een prachtige hommage aan
de eerder dit jaar overleden
Pieter Verhoeff.
Van sommige mensen kun
je je niet voorstellen dat ze er
niet meer zijn. Mannetjesputter Pieter Verhoeff is zo
iemand. Hij was 81, maar
toch zorgde zijn overlijden
voor een schok in de filmwereld. Dat had ongetwijfeld
veel te maken met Verhoeffs
vitale geest, die zich niets van
leeftijd aantrok. Mooi dat het
Noordelijk Film Festival de in
het Friese Lemmer geboren
televisie- en filmmaker eert
met een uitvoerig retrospectief. Daarin komen alle facetten van Verhoeffs talent aan
bod. De speelfilmmaker
wordt geëerd met vijf films
die Verhoeffs genrediversiteit
illustreren: Het teken van het
beest (1980) en De dream
(1985) zijn historische sociale
drama’s, Van geluk gesproken
(1987) is een moderne zedenschets, Nynke (2001) een ontroerende biopic en De brief
voor de koning (2008) een
jeugdfilm.
De documentairemaker
Verhoeff komt aan bod in
Rudy Schokker huilt niet meer
(1974), een mockumentary
gemaakt voordat het woord
brede bekendheid kreeg, over
een baby die door het vliegtuiglawaai van Schiphol niet

gewoon huilt, maar met het
geluid van een loeiende vliegtuigmotor. De tv-documentaire leidde tot verontruste
reacties van mensen die geloofden dat hij de waarheid
liet zien. Ook te zien zijn Verhoeffs Friese documentaires
Yn dat sykjen sûnder finen
(2008), over dichter Tsjêbbe
Hettinga, en Dwers & tear
(2014) over Verhoeffs vaste
componist Cees Bijlstra.
Het hoogtepunt van het
retrospectief is de driedelige,
drie uur durende miniserie De
vuurtoren (1994), waarbij
Verhoeff zich liet inspireren
door zijn jeugd in Friesland.
Hij zei er in een interview in
1995 in de Filmkrant dit over:
“Ik heb van autobiografisch
materiaal gebruik gemaakt.
Veel details kloppen wel,
maar ik heb ook dingen aangezet en figuren samengesteld. Ik heb anekdotes uit
mijn jeugd bij elkaar geveegd
onder een aantal thema’s.”
De vuurtoren is op 10 november te zien in Stadsschouwburg De Harmonie.
Vooraf is er een live-memoriam, waarin met fragmenten
en gasten wordt teruggeblikt
op Verhoeffs rijke carrière.

Blade Runner za 2.11 | Før frosten zo 10.11 | The White Crow do
24.10 | Première Amazing Grace
do 31.10 | De Liefhebbers do
24.10 | Official Secrets do 24.10
| Sorry We Missed You do 14.11 |
Roze Film Retablo vr 1.11, zo 3.11
| Muziekspecials Fisherman’s
Friends (met shantykoor) vr
25.10 | Mystify ma 28.10 | Western Stars zo 17.11 | Tarkovski
Het offer za 16.11, ma 18.11 | De
spiegel za 2.11 | Wij Vikingen
Valhalla Rising za 26.10 | Wickie de Viking zo 27.10

vr 25.10

LELYSTAD

4 Filmtheater/Agora

Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl
Celle que vous croyez di 12.11 |
Downton Abbey di 5.11 | Manta
Ray di 29.10 | Monos di 19.11

LEUSDEN

4 De Filmtuin

De Smidse 1b | 033-495 3107 |
www.detuininleusden.nl
Buddy ma 18.11 | Girl ma 4.11 |
A Star Is Born vr 1.11 | The Wife

NOORDELIJKFILMFESTIVAL.NL

Evolution ma 11.11 | Human Nature di 12.11 | Movies That Matter Crime + Punishment ma 4.11
| Psychoanalyse + Film Que horas ela volta wo 20.11 | Release
party Beats do 7.11 | Revolte in
de Mode Diane Vreeland (met
lezing) di 5.11 | Seret event The
Other Story zo 27.10 | Synonyms
zo 27.10 | Specials Celibaat
(Q&A) zo 3.11 | Western Stars zo
17.11 | Studium Générale Sorry
We Missed You ma 28.10 | Tarkovski Andrej Roebljov di 29.10,
zo 3.11 | De jeugd van Ivan za
26.10, zo 10.11 | Solaris za 2.11 |
De Spiegel za 16.11 | Stalker zo
27.10, za 9.11

MIDDELBURG

4 Cinema Middelburg

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

Amazing Grace vr 25.10 t/m
zo 27.10, di 29.10, wo 30.10 |
BlacKkKlansman do 24.10 |
Celle que vous croyez do 21.11
| Downton Abbey do 24.10 t/m
ma 28.10, do 31.10 t/m ma 4.11 |
Fisherman’s Friends vr 1.11 t/m
zo 3.11, di 5.11, wo 6.11 | Kapsalon Romy vr 25.10, zo 27.10, wo
30.10, do 31.10, zo 3.11, wo 6.11
| The Miseducation of Cameron Post di 10.12 | Filmcollege
Europese Cinema vr 1.11, vr 15.11
| Movies That Matter Crime +
Punishment di 12.11 | n8vdn8
2019 Gratis korte grappige
duistere films za 26.10 | Special
Western Stars zo 17.11

MIDDELHARNIS

4 Fh Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482 400 | hetdiekhuus.nl
DE VUURTOREN

LISSE

4 Filmhuis Lisse

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

Freek di 29.10 | Pájaros de verano di 5.11 | Ramen Shop di 19.11 |
Yesterday di 12.11 | LIFF La belle
époque di 29.10

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043-321 4080 |
lumiere.nl

Premières Aïlo, het dappere
rendier do 11.11 | Amazing Grace
do 31.10 | And Then We Danced
do 7.11 | Beats do 7.11 | The Best
of Dorien B do 11.11 | Fête de famille do 24.10 | The Irishman
do 11.11 | Judy do 11.11 | Light of
My Life do 24.10 | Official Secrets do 24.10 | Sorry We Missed You do 11.11 | Arts in Cinema Gaugin in Tahiti zo 3.11, zo
10.11, zo 17.11 | Exploring Cinema
Metropolis di 19.11 | Filmconcert Häxan do 31.10 | InScience
Chasing Einstein wo 13.11 | Food

Minding the Gap do 24.10 | Everything Everything wo 30.10 |
Finding Your Feet wo 13.11 | Grâce à Dieu do 7.11 | Het leven is
vurrukkulluk wo 20.11 | Pajaros
de verano do 14.11 | Stan & Ollie do 31.10 | Docu Ademloos wo
6.11 | Camino ma 4.11

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 06-1347
3992 | stroomhuisneerijnen.nl
Rashomon do 7.11 | Texel, het eiland van Jan Wolkers do 24.10

NIJMEGEN

4 Filmhuis O42

Oranjesingel 42 | 024-303 1111
| filmhuiso42.nl

The Interpreter vr 25.10 | Macht
und Moral Le procès do 7.11 |
Das Kaninchen bin ich do 14.11
| Melancholie en film Drive wo
6.11 | Il gattopardo wo 13.11 | A
Single Man wo 30.10 | Premières Piranhas do 24.10 | Stones
Have Laws do 24.10 | Voorpremières Contact Film The Interpreter vr 25.10 | The Third Wife
vr 15.11
4 Lux

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

Premières Amazing Grace do
31.10 | And Then We Danced do
7.11 | Beats do 7.11 | De Liefhebbers do 24.10 | Fête de famille
do 24.10 | Mjólk do 31.10 | Official Secrets do 24.10 | Sorry We
Missed You do 14.11 | A Tale of
Three Sisters do 7.11 | Arts in Cinema Gauguin in Tahiti zo 17.11,
wo 20.11 | Van Gogh & Japan vr
25.10 | Cursus De Grote Regisseurs #3 wo 30.10 | Filmkring
Mjólk do 31.10, di 5.11 | Gelders
doek do 24.10 | InScience International Science Film Festival
Nijmegen wo 6.11 t/m zo 10.11
| Movies That Matter Crime +
Punishment wo 13.11 | Royal
Ballet Concerto/Enigma Variations /Raymonda di 12.11 | Royal
Opera Don Pasquale do 24.10,
zo 27.10 | Tarkovski Het offer zo
27.10, di 29.10

OIRSCHOT

4 Filmclub/Rabotheater De

Enck

De Loop 67 | 0499-572 691 |
deenck.nl
A Star Is Born ma 18.11

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 0541-511 094
| filmhuisoldenzaal.nl
Ballon wo 13.11 | Fisherman’s
Friends di 5.11, wo 6.11 | Le jeune Ahmed di 12.11 | Klanken van
oorsprong zo 17.11 | Wild Rose di
26.11 | Klassieker (i.s.m. CUSO)
La dentellière di 12.11 | Overijssels Film Festival Dolor y gloria
wo 30.10 | Queen of Hearts di
29.10 | Theaterfilm Aida zo 3.11

OSS

ROTTERDAM

Engel

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

4 Cultuurpodium Groene

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

4 ECI Cultuurfabriek

Premières Amazing Grace do
31.10 | Beats do 7.11 | Frozen 2
wo 20.11 | The Gangster, The
Cop, The Devil do 7.11 | The Irishman do 14.11 | Le Mans ’66 do
14.11 | Light of My Life do 24.10
| Ready or Not do 24.10 | Sorry We Missed You do 14.11 | 19
From 99 10 Things I Hate About
You ma 28.10, do 7.11 | Audition ma 18.11 | Fight Club ma 11.11 |
Kikujiro do 31.10 | Lola Rennt do
14.11 | The Sixth Sense do 24.10,
ma 4.11 | Berliner Geschichten B-Movie Lust & Sound in
West-Berlin 1979-1989 za 9.11
| Christiane F. di 12.11 | M: Eine
Stadt sucht einen Mörder za
2.11, di 19.11 | Possession di 5.11
| Breakfast at KINO Amazing
Grace zo 3.11 | Chasing Reels
Greener Grass vr 25.10 | Cine
Mar presents Heavy Water ma
18.11 | Cineville Filmquiz za 2.10
| Filmklub Sorry We Missed You
wo 30.10 | A Hairy Halloween
An American Werewolf in London & The Howling za 26.10 |
IFFR Memories of Murder wo
6.11 | Lunch & Drinks War &
Peace za 26.10 | Special Blade
Runner (Final Cut) vr 1.11 | Western Stars zo 17.11 | Tarkovski De
spiegel di 29.10 | Voorpremière
The Farewell vr 8.11
4 Lantaren Venster

Blinded by the Light vr 25.10 tm
ma 28.10, wo 30.10 | Downton
Abbey do 24.10 t/m zo 27.10, di
29.10, wo 30.10 | Weldi do 24.10
t/m ma 28.10 | Cursus Anders
filmkijken 2 di 29.10, di 5.11

Amazing Grace do 31.10 | And
Then We Danced do 7.11 | Fête
de famille do 24.10 | The Irishman do 14.11 | Judy do 14.11 | De
Liefhebbers do 24.10 | Mjólk do

Tarde para morir joven zo 27.10
t/m di 29.10 | La quietud zo 3.11
t/m di 5.11 | De Patrick zo 10.11
t/m di 12.11 | Rojo zo 17.11 t/m di
19.11 | Arts in Cinema Klimt &
Schiele do 7.11

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

Utopiazaal (Markland College) | Pagnevaartweg 7 |
0165‑314 503 | filmtheaterfanfare.nl
Downton Abbey do 31.10, Fisherman’s Friends (met shantykoor De Bossche Maten) do
7.11 | Instinct do 14.11 | Only You
do 24.10

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

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

Ballon za 9.11, di 12.11 | Celle
que vous croyez vr 8.11, di 12.11
| Dolor y gloria di 19.11 | Le jeune Ahmed vr 25.10 | Once upon
a Time... in Hollywood vr. 15.11,
za. 16.11 | Queen of Hearts di 5.11
| De spiegel zo 17.11 | Yesterday
za 26.10, di 29.10

ROERMOND

ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

Van goden en mensen
Een filmfestival over goden
was er nog niet, maar door
een misschien hemelse ingeving gaat dat veranderen.
Studio/K presenteert namelijk de eerste editie van het
filmfestival Van goden en
mensen. Met vijf films en lezingen onderzoekt het de relatie tussen klassieke (goden)
verhalen en de moderne tijd.
Met de wetenschappelijke
kennis zit het alvast goed op
het festival Van goden en
mensen, want de initiatiefnemers Studio/K en De Groene Amsterdammer schakelden classici in bij de keuze

JASON AND THE ARGONAUTS

4 KINO Rotterdam

van de films. Ook verzorgen
deze historici lezingen bij de
films, die gezien door de lens
van de klassieke Oudheid
soms tot nieuwe interpretaties leiden. Een gevalletje
hineininterpretieren of zinnige nieuwe inzichten? Is kolonel Kilgore (“I love the smell
of napalm in the morning”) in
Coppola’s Apocalypse Now
(1979) een moderne versie
van de monsterlijke cycloop
in Homerus’ Odyssee, zoals
de festivalorganisatoren stellen? Het komt vast aan bod in
het gesprek na de film over de
raakvlakken tussen de Oudheid en Hollywood.
Interessant is ook de interpretatie van Hitchcocks Vertigo (1958) als een variant op
de mythe van Pygmalion over
een beeldhouwer die verliefd
wordt op zijn eigen kunstwerk. Kunnen we die mythe
en Vertigo beide zien als
voorbeelden van de male

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

gaze? Een lezing en een gesprek na de twee vertoningen
van de film geven mogelijk
het antwoord.
In Jason and the Argonauts
(Don Chaffey, 1963) is de
Griekse held Jason op zoek
naar het gulden vlies, dat
hem het koningschap moet
opleveren. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want onderweg moet hij afrekenen met
een bronzen reus, een meerkoppig slangenmonster en
een leger skeletten. Het verband met onze tijd? Fijn dat
ook bij de twee vertoningen
van deze film lezingen zijn.
Uitleg en duiding krijgen
we ook bij Hercules in the
Haunted World (Mario Bava,
1961) en Vaghe stelle della
Orsa/Sandra of a Thousand
Delights (Luchino Visconti,
1965). In die laatste film gaat
een door de nazi-bezetting
van Italië getraumatiseerde
vrouw zoals Elektra in de
Griekse tragedie op zoek naar
wraak.
STUDIO-K.NL
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31.10 | Sorry We Missed You do
14.11 | Tale of Three Sisters do
7.11 | Arts in Cinema Gauguin
in Tahiti zo 3.11, di 5.11, vr 8.11,
di 12.11 | Cinekid do 24.10 t/m za
26.10 | Cursus Filmgenres
& filmstromingen ma 11.11 |
Dossier Indië Buitenkampers
di 12.11 | Jalan Raya Pos zo 17.11
(Wereldmuseum) | Oeroeg zo
10.11 | Film <3 Food (arrangement Dewi Sri) Aruna and her
Palate do 24.10 | Muziekfilm
Mystify do 24.10 | Rotterdams
open doek di 12.11 Special Blade Runner (Final Cut) vr 1.11, zo
3.11, ma 4.11, za 9.11 | Western
Stars zo 17.11 | Voorpremière
Amazing Grace za 26.10 (i.s.m.
Jazz International Rotterdam) |
Women in Film Lost in Translation wo 20.11

‘In zijn spel zet
Phoenix een effectieve neerwaartse spiraal
neer in de stijl van
Travis Bickle uit
Taxi Driver (Martin
Scorsese, 1976),
die wezenlijke
angst inboezemt.
Verder blijft deze
film over de meest
diepgewortelde
onzekerheden van
onze hedendaagse maatschappij
aan het oppervlak
hangen.’
Hugo Emmerzael over Joker
in de Filmkrant

SCHAGEN

4 Filmtheater De Luxe

Torenstraat 1B (Cultuurhuis
M18) | 0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
Ask Dr. Ruth zo 17.11 | The Bucket List wo 30.10 | Midsommar do 31.10, vr 1.11 | | Only You
vr 15.11 | A Rainy Day in New
York do 14.11, vr 15.11 | El reino
do 24.10, vr 25.10 | So Long, My
Son do 7.11, vr 8.11

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 |
wennekercinema.nl
Dolor y gloria do 24.10 t/m za
26.10, wo 30.10 | Once upon a
Time... in Hollywood do 31.10
t/m zo 3.11, wo 6.11 | Working
Woman do 31.10 t/m zo 3.11 |
Celluloid Classic La dentellière zo 27.10

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel

‘t Spectrum / Steeg 9 | 073547 4837 | schijndelfilm.nl

The Kid vr 25.10 (in de Heilige
Servatiuskerk) | Working
Woman 5.11 | Themafilms Elke
tweede en derde dinsdag van
de maand (in Het Gasthuis) |
Wereldcinema Elke vierde
dinsdag van de maand (in
Het Gasthuis)

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

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

Downton Abbey do 24.10 t/m
zo 27.10, wo 30.10 | Der goldene Handschuh vr 25.10 t/m
zo 27.10 | Instinct do 24.10
t/m 26.10, wo 30.10 | Kapsalon Romy zo 27.10 | Solaris zo
27.10, wo 30.10 | Werk ohne Autor vr 25.10, zo 27.10 | Filmcollege Duitse Cinema Die Vergangenheitsbewältigung wo
30.10 | Royal Opera Don Pasquale zo 10.11

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

Crime + Punishment in MtM On Tour
In november brengt Movies
that Matter On Tour de spannende en onthullende klokkenluiders-docu Crime + Punishment naar zeventien steden door heel Nederland. In
deze film bundelen twaalf
dappere politieagenten van
de New York Police Department de krachten en nemen
het op tegen hun bazen. Ze
klagen het departement aan
wegens corruptie, onrechtmatige arrestaties en etnisch
profileren. Hoewel het halen

van arrestatiequota in 2010
werd verboden, is het binnen
het NYPD nog steeds de
norm dat politieagenten voldoen aan het binnenhalen
van ‘voldoende’ arrestaties.

Menistenplein 9 | 0599‑610
777 | smoky.nl

TIEL

zo 3.11 (Metaal Kathedraal) | CineMuziek Devil’s Pie – D’Angelo
wo 20.11 (Parel van Zuilen) |
Film in de Bieb Julie & Julia vr
8.11 (Centrale Bibliotheek) |
Suffragette vr 25.10 (Centrale
Bibliotheek)
4 Louis Hartlooper Complex

St. Agnietenstraat 2 | 0344673 500 | agnietenhof.nl

4 Springhaver

Ballon di 19.11 | Birds of Passage di 29.10 | The Little Comrade
di 12.11 | Queen of Hearts di 5.11 |
Rocketman zo 3.11
4 Filmtheater Agnietenhof

De belofte van Pisa do 31.10 |
The Biggest Little Farm zo 17.11
| Blinded by the Light wo 6.11 |
Dolor y gloria di 29.10, wo 30.10
| Downton Abbey di 5.11, di 12.11,
wo 13.11 | Hors normes zo 10.11
| Instinct di 19.11, wo 20.11 |
Jasperina zo 17.11 | Miles Davis:Birth of the Cool di 5.11 | Wat is
dan liefde vr 15.11

TILBURG
4 Cinecitta

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

Fête de famille | Fisherman’s
Friends | Joker | Judy | Mi vida |
Mjòlk | Portrait de la jeune fille
en feu | A Tale of Three Sisters
| An Unexpected Love | 30 jaar
val Berlijnse Muur Das schweigende Klassenzimmer wo 6.11
| Cursus filmanalyse Grootmeesters van het grote doek
di 12.11 | Filmsalon met nagesprek Capharnaüm di 5.11 | A
Star is Born di 19.11 | Gay Special Taxi zum Klo wo 30.10 | Specials Sorry We Missed You (met
inleiding) do 14.11 | Western
Stars zo 17.11

UDEN

4 Filmhuis De Pul

Kapelstraat 13 | 0413-265 091
| filmpul.com

Blinded by the Light do 24.10 |
Instinct wo 13.11 | Monos do 7.11
| Temblores do 31.10 | They Shall
Not Grow Old wo 30.10

UTRECHT
4 ’t Hoogt

Kantoor: Nijverheidsweg
16-C | 030‑2312216 | hoogt.nl
CineArt x halloween Raw do
31.10 (De Nijverheid) | CineIdent Goede buren za 16.11
(Molen de Ster) | CineMekka x
ENFF The Winter Garden’s Tale

Hierdoor maken agenten zich
schuldig aan het arresteren
van onschuldige mensen. Dit
gaat vaak gepaard met etnisch profileren en geweld.
Wie niet meewerkt dreigt zijn
baan te verliezen. Twaalf
agenten stellen alles in de
waagschaal om de misstanden binnen het departement
aan het licht te brengen. Na
afloop van de vertoningen is
er een nagesprek.

CRIME + PUNISHMENT

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452
| hartlooper.nl
Springweg 50 | 030‑231 3789 |
springhaver.nl
Onderstaande films draaien
in Louis Hartlooper Complex
òf Springhaver

Amazing Grace do 31.10 | And
Then We Danced do 7.11 | Beats
do 7.11 | Fête de famille do 24.10
| The Gangster, the Cop, the Devil do 7.11 | The Interpreter do
31.10 | The Irishman do 14.11 |
Judy do 14.11 | The Kill Team do
31.10 | De Liefhebbers do 24.10 |
Light of My Life do 24.10 | Mjólk
do 31.10 | Mystify do 24.10 | Official Secrets do 24.10 | The Report do 7.11 | Sonja: The White
Swan do 31.10 | Sorry We Missed You do 14.11

ADVERTORIAL

MOVIESTHATMATTER.NL

VEENDAM

4 Filmhuis vanBeresteyn

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

t/m 20.11 | Downton Abbey do
31.10 t/m wo 13.11 | An Elephant Sitting Still do 24.10 t/m
wo 6.11 | Les invisibles do 7.11
t/m 20.11 | Miles Davis: Birth of
the Cool do 14.11 t/m wo 20.11
| Once upon a Time... in Hollywood do 24.10 t/m wo 30.10 |
La promesse de l’aube do 24.10
t/m wo 6.11 | Temblores do 7.11
t/m wo 20.11 | Working Woman
do 7.11 t/m wo 20.11 | Arts in Cinema Van Gogh & Japan vr 1.11,
ma 4.11 | As Equals Filmfestival
Celibaat | Itzhak | Verloren jaren | Turbo & ranja met een rietje (slakkenevent i.s.m. de Bieb)
do 7.11 t/m wo 13.11 | Filmcursus
Anders filmkijken 2 do 24.10, do
7.11 | Halloween Secret do 31.10
| Week van respect What Will
People Say do 31.10 t/m wo 6.11

Ballon ma 11.11 | Bumperkleef
ma 25.11 | Fisherman’s Friends
ma 18.11 | Instinct ma 4.11 |
Pavarotti di 5.11 | Shaun het
schaap 2 zo 17.11 | Western
Stars zo 17.11 | Ladies Night Wat
is dan liefde wo 6.11

VLAARDINGEN

VEENENDAAL

VLISSINGEN

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

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

4 Filmhuis Veenendaal

Au bout des doigts zo 27.10
| The Biggest Little Farm zo
10.11 | Blinded by the Light za
9.11 | Downton Abbey za 26.10,
zo 3.11, wo 6.11 | The Lion King
za 2.11

VENLO

4 Filmtheater De Nieuwe

Scene

Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183
| nieuwescene.nl
Blinded by the Light do 24.10
t/m wo 6.11 | Dolor y gloria 14.11

4 Filmtheater Het Zeepaard

Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) | Reserveren via website /
hetzeepaard.nl
Once Upon a Time... in Hollywood do 31.10, zo 3.11
4 Cine City

Charlie’s Angels do 14.11 | Frozen 2 wo 20.11 | The Gangster,
the Cop, the Devil do 7.11 | De
Liefhebbers do 24.10 | Midway
do 7.11 | Official Secrets do 24.10
| Special Western Stars zo 17.11

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Prinses Marijkelaan 4 | 071561 2566 | filmtheatervoorschoten.nl

Downton Abbey wo 6.11, do 7.11,
za 9.11 | Once Upon a Time...
in Hollywood za 26.10 | De Patrick do 24.10, vr 25.10, zo 27.10

Nieuw animatiefestival Kaboom
Daar is hij dan: de eerste editie van het Kaboom Animation
Festival, waarin de twee gefuseerde animatiefestivals
Klik! en HAFF zijn opgegaan.
Het verklaart dat het festival
in Utrecht en Amsterdam
wordt gehouden. In Utrecht
richt het zich als Kaboom
Kids van 9 t/m 12 november
op familieanimatie, in Amsterdam van 13 t/m 17 november op animatie voor volwassenen.
Twee jaar geleden kreeg de
beroemdste Nederlandse
animator Michael Dudok de
Wit voor The Red Turtle een
Oscar-nominatie. Hij is vast
met nieuw werk bezig, maar
ondertussen zijn zijn illustraties in de prentenboeken Ella,
Oscar & Hoo van Théo de
Marcousin uit 2001 tot leven
gekomen in de gelijknamige
tv-serie (52 afleveringen van

11 minuten). Dudok is niet als
animator of regisseur bij de
serie betrokken, maar zijn illustraties vormen de visuele
inspiratiebron. Op Kaboom
Kids gaan vijf afleveringen
van de serie in (Nederlandse)
première.
Maar er is veel meer te zien
op Kaboom Kids, dat wordt
gehouden op meerdere
Utrechtse locaties, waaronder Kinepolis en het Louis
Hartlooper Complex. Er
staan alleen al achttien
speelfilms op het programma. Ook kunnen kinderen

ELLA, OSCAR & HOO

zelf aan de slag in workshops,
onder andere over het maken
van animatiefilmpjes.
Over naar Amsterdam,
waar de bezoeker op de festivallocatie Westergas kan kiezen uit een overvol programma van bijna honderd korte
animatiefilms (van één minuut tot een paar minuten),
negen speelfilms, vijftien documentaires, dertien muziekvideo’s en bijna twintig
virtual reality-werken. Wie
nog tijd over heeft, kan naar
de specials ‘Focus op Aardman’, ‘Focus op Zuid-Korea’,
‘100 jaar Nederlandse Animatie’ en ‘To Infinity and
Beyond’. Het festival besluit
met juryprijzen voor beste
korte film, muziekvideo, documentaire en kinderfilm.
Ook is er een publieksprijs
voor beste lange fictiefilm.
KABOOMFESTIVAL.NL

48

DE FILMKRANT 
#425 NOVEMBER 2019

Bumperkleef 			 11111
De belofte van Pisa 			 11111
Fête de famille 			 11111
De Patrick 			 11111
Før frosten 			 11111
Galapagos: Hope for the Future 			 11111
Gemini Man 			 11111
The Goldfinch 			 11111
Instinct 			 11111
Joker 			 11111
Light of My Life 			 11111
Maleficent 2 			 11111
Mjólk 			 11111
Mystify 			 11111
Nina Wu 			 11111
Portrait de la jeune fille en feu 			 11111
Snelweg NL 			 11111
Stones Have Laws 			 11111
An Unexpected Love 			 11111
Wat is dan liefde 			 11111
Your Mum and Dad 			 11111

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
123111
11111
112311
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111123
111231
11111
11111
11111
112311

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

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

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111123
11111
11111
11111
11111
11111
111123
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 is zeer goed | 11111 is goed | 11111 is redelijk | 11111 is matig | 11111 is slecht | 11111 is niet gezien

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

De beentjes van Sint-Hildegard
ma 18.11 | Lady Bird di 12.11 | Mademoiselle de Joncquières ma
4.11 | Mi vida zo 17.11 | Arts in Cinema Tintoretto vr 15.11, zo 17.11
| Boek & Film Colette ma 11.11
| Filmliga Heuvelrug Van verlies kun je niet betalen di 29.10 |
Shoplifters di 5.11 | Royal Opera
Don Pasquale do 24.10

ZEVENAAR

4 Filmhuis Zevenaar

Wittenburgstr 14 | 0316-331
527 | Reserveringen 0316-344
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ZIERIKZEE
4 FiZi

Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.
nl

Ad Astra za 9.11, ma 18.11 | After the Wedding di 5.11, vr 15.11
| Downton Abbey vr 25.10, za
26.10, di 29.10, wo 30.10, di 12.11
| Everest, de jonge yeti zo 17.11,
wo 20.11 | Fête de famille vr 8.11,
za 9.11 | Fisherman’s Friends za
16.11, vr 15.11 | Kapsalon Romy
zo 27.10, wo 30.10, di 5.11 | The
Last Male on Earth vr 1.11, wo
6.11, wo 20.11 | The Matrix zo
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NRC Handelsblad

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

Coen van Zwol

4 Hotel Theater FIGI

Algemeen Dagblad

NRC Handelsblad

Dana Linssen

Downton Abbey do 24.10 t/m
zo 27.10, di 29.10 | Fisherman’s
Friends vr 25.10, za 26.10 | Før
frosten vr 25.10, za 26.10 | De
Liefhebbers do 24.10 t/m ma
28.10, wo 30.10 | An Unexpected Love vr 25.10, za 26.10, wo
30.10 | 50+ voorstellingen do
24.10, do 31.10 | Film met High
Tea Downton Abbey za 26.10,
zo 27.10 | FilmFanDag The Best
of Dorien B. za 2.11 | Sorry We
Missed You za 2.11 | Kristall-

ZEIST

Ab Zagt

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

Før frosten di 5.11 | Manta Ray
di 29.10 | Official Secrets di 12.11

Amazing Grace do 31.10, ma
4.11, wo 6.11 | De belofte van
Pisa do 24.10, zo 3.11, di 12.11
| Biggest Little Farm zo 10.11 |
Blinded by the Light do 7.11, za
9.11, ma 11.11, di 12.11, do 14.11,
ma 18.11 | Celle que vous croyez ma 28.10, di 31.10 | Dolor y gloria vr 15.11, zo 17.11, wo
20.11 | Downton Abbey do 24.10,
za 26.10, di 29.10, wo 30 10,
vr 1.11, ma 4.11, vr 8.11, di 12.11
| Før frosten za 2.11, di 5.11, vr
8.11, zo 10.11, vr 15.11, di 19.11 |
The Goldfinch do 14.11, za 16.11,
di 19.11 | Instinct vr 25.10, ma
28.10, di 29.10, zo 3.11, wo 6.11,
do 7.11, ma 11.11, wo 13.11, di 19.11
| Les uns et les autres di 5.11 |
Midsommar zo 27.10, di 29.10,
wo 30.10, vr 1.11 | Miles Davis:
Birth of the Cool ma 18.11, wo
20.11 | So Long, My Son vr 25.10,
di 5.11 | Arts in Cinema Young
Picasso zo 3.11, wo 13.11

De Telegraaf

4 Filmtheater De Fabriek

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

250 (na 19.15) | filmhuiszevenaar.nl

Marco Weijers

ZAANDAM

4 Filmtheater Cinemaarten

NRC Handelsblad

CinemaPlus Diego Maradona
di 5.11 | Dolor y gloria di 5.11
| Downton Abbey di 5.11 |
Pavarotti di 5.11 | Royal Ballet
Concerto/Enigma Variations/
Raymonda di 5.11 | Royal Opera
Don Pasquale do 24.10

ZALTBOMMEL

André
Waardenburg

Rosmolenlaan 1 | 0348-436
510 | annexcinema.nl

de Volkskrant

4 AnnexCinema

Floortje Smit

WOERDEN

De Filmkrant/
Trouw

The Fall of the American Empire di 12.11 | Grâce à Dieu di 5.11 |
The Little Comrade di 29.10 | El
reino di 19.11

nacht herdenking za 9.11 | Roze
film Portrait de la jeune fille
en feu do 24.10 t/m zo 27.10, di
29.10 | Special Western Stars
zo 17.11 | Tarkovski Het offer zo
27.10, ma 28.10 | Zaanse Cultuur(s)tempels Aïlo, het dappere rendier za 9.11, zo 10.11 |
And Then We Danced za 9.11 |
Puck & Hans (met Q&A) zo 10.11
| Jeugdfilms Kapsalon Romy za
26.10, zo 27.10 | Lotte op zoek
naar de draken zo 27.10 | Solan
& Ludwig do 24.10, za 26.10

Ronald Rovers

Servicetheater Skopein | Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 |
filmhuiswinterswijk.nl

Trouw

de Volkskrant

Bor Beekman

Abominable 			 11111

Midsommar do 31.10 | La
quietud do 24.10 | Boek en film
Foeksia de miniheks zo 27.10 |
The Hours zo 27.10 | Mijn bijzonder rare week met Tess zo 27.10

4 Filmhuis Winterswijk

Belinda van de
Graaf

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

4 Filmhuis Movie W

Herengracht 23 | 0294-458
093 | wesopa.nl

WINTERSWIJK

Cinema.nl/VPRO

Vredesplein 12 | 0416-337746 | deleest.nl

4 Filmtheater De Leest

4 City of Wesopa

| Niemand in de stad zo 27.10 |
De vierde man zo 27.10 | Sportfilmfestival wo 6.11 t/m za 9.11

Gerhard Busch

WAGENINGEN

WEESP

Het Parool

WAALWIJK

Kapsalon Romy vr 8.11 t/m zo
17.11 | Only You do 24.10 t/m wo
6.11 | De Patrick za 26.10 t/m
di 5.11

Joost Broeren-
Huitenga

Ad Astra di 19.11 | Ballon di 29.10
| Binti zo 3.11 | Celibaat zo 3.11
| Celle que vous croyez di 5.11
| Dolor y gloria di 12.11 | Downton Abbey wo 30.10 | Fisherman’s Friends do 31.10 | Filmclub Downton Abbey zo 27.10 |
Mi vida di 12.11 | High Wine Wat
is dan liefde zo 27.10

De Groene
Amsterdammer

| Wat is dan liefde do 31.10, vr
1.11, zo 3.11 | Muziekdocumentaires Amazing Grace vr 8.11
| Pavarotti vr 15.11 | Western
Stars zo 17.11 | Special CatVideoFest wo 30.10 | Jeugdfilms Masha en de Beer za 2.11
| Shaun het Schaap 2 do 24.10
t/m zo 27.10, wo 30.10, zo 3.11

Basje Boer

BRIAN BANKS

speelfilm over een dove Surinaamse jongen die als hij niet
toegelaten wordt tot de universiteit de strijd aangaat
voor gelijke rechten voor doven. In de speefilm Port Authority (Danielle Lessovitz,
2019) wordt een heteroman
geconfronteerd met zijn genderopvattingen als hij verliefd wordt op een transvrouw. Martin Scorsese is als
uitvoerend producent aan de
film verbonden.
Tien korte films van Nederlandse filmmakers die in
diversiteit en thematiek urban cultuur ademen, strijden
op het festival om een stimuleringsprijs van duizend euro
en vertoning op het British
Urban Film Festival. Ook is er
een buitenexpositie van ruim
dertig billboards met portretten van zwarte acteurs om
het belang van diversiteit in
de acteerwereld te benadrukken.
DBUFF.NL

de Volkskrant

Je kunt lang praten over het
gebrek aan diversiteit in de
Nederlandse bioscopen,
maar je kunt er ook iets aan
doen. Dat doet Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF) al
zes jaar. Ook nu weer vertoont het festival, dat van 31
oktober t/m 3 november in
Tuschinski en Arena in Amsterdam wordt gehouden, een
uitgebreid programma van
urban films.
Het festival opent met
Brian Banks (Tom Shadyac,
2018), een speelfilm over een
waargebeurde Amerikaanse
gerechtelijke dwaling. Brian
Banks werd in 2002 als zestienjarige talentvolle footballspeler door een medescholier beschuldigd van verkrachting. De rechter geloofde de aanklacht en Banks belandde voor zes jaar in de gevangenis. Na een bekentenis

jaren later van de medescholier dat haar beschuldiging
vals was, werd Banks in 2012
van alle blaam gezuiverd. Na
elf verloren jaren kon hij verder met zijn sportcarrière.
Banks is bij de première in
Tuschinski aanwezig.
Naast de openingsfilm
vertoont het festival ruim
dertig urban films in allerlei
genres, waaronder de documentaire Emanuel (Brian
Ivie, 2019), over de gruwelijke, racistische aanslag op
kerkgangers in 2015 in de stad
Charleston, waarbij negen
mensen werden gedood. Van
een andere orde is Wiren
(Ivan Tai-Apin, 2018), een

Berend Jan
Bockting

Urban films
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Lezersacties november
KOM EN ZIE

Elem Klimovs klassieker Kom
en zie (1985)
staat te
boek als de
anti-oorlogsfilm die
oorlog bijna
fysiek ervaarbaar maakt. Het drama
over de terreur door de nazi’s
in Wit-Rusland, bezien door
de ogen van het partizanenjongetje Forja, won in 2017 de
prijs voor beste restauratie op
het filmfestival van Venetië.
Deze versie is nu door distributeur Lumière en Eye Filmmuseum uitgebracht op
blu-ray.
Hugo Emmerzael in de
Filmkrant: ‘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 ondergewaardeerde regisseur Larisa
Sjepitko, had Klimov nog
maar één film in petto. Dat
was dan wel gelijk zijn meest

Theaterplein 10 | filmhuis-

cameo.nl

Ballon di 5.11 | La dentellière di
12.11 | La terra dell’abbastanza di 29.10 | Le jeune Ahmed
di 19.11 | Le semeur di 5.11 | So
Long, My Son di 12.11

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor

Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |
luxorzutphen.nl

Au bout des doigts vr 15.11, zo
17.11 | Downton Abbey do 24.10
t/m za 26.10, ma 28.10, do
31.10, za 2.11, zo 3.11 | Fête de famille do 7.11, za 9.11, ma 11.11,

YESTERDAY

Romantische komedie van
Danny
Boyle, naar
een scenario van de
ultieme
Britse romkomschrijver Richard Curtis (Four
Weddings and a Funeral, Notting Hill, Love Actually). Na
een mysterieuze stroomstoring ontdekt de worstelende
songwriter Jack Malik dat hij
de enige persoon op aarde is
die zich The Beatles kan herinneren. Wanneer Jack razendsnel beroemd wordt
door de nummers van de Fab
Four uit te brengen alsof hij ze

vr 15.11, ma 18.11 | Før frosten
do 24.10, za 26.10, zo 27.10, di
29.10, vr 1.11, zo 3.11 | Jasperina
vr 8.11, zo 10.11, di 12.11 | La piscine wo 20.11 | Pavarotti vr 8.11,
zo 10.11 | Qui m’aime me suive!
do 14.11, za 16.11, zo 17.11 | Roxane do
14.11, za 16.11, di 19.11 | Sold ma
4.11 | Sonja: The White Swan do
31.10 t/m za 2.11, di 5.11, do 7.11,
za 9.11 | An Unexpected Love
vr 25.10 | Arts in Cinema Klimt
and Schiele zo 27.10 | Specials Als de kraanvogels overvliegen wo 13.11 | Dog Day Af-

De nieuwe
documentaire van
Asif Kapadia (Amy)
over opkomst en
ondergang
van stervoetballer
Diego Maradona
werd gemaakt aan de hand
van meer dan vijfhonderd uur
archiefmateriaal en schetst
een portret van deze man, rebel, held, en voor velen: God.
Fritz de Jong in de Film-

ternoon wo 6.11 | Der Golem, wie
er in die Welt kam vr 25.10 | The
Red Shoes wo 30.10 | Jeugdfilms Aïlo, het dappere rendier
wo 13.11 | Animaatjes vr 25.10 |
Kapsalon Romy wo 30.10 | Solan & Ludwig gaan naar de
maan wo 6.11 | Trouble wo 20.11

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl

Geprolongeerd Downton Abbey
| Fête de famille | De Liefhebbers | Official Secrets | Premiè-

nieuwsbrıef
> filmkrant.nl/nieuwsbrief

INTERESSE?

Stuur een e-mail met naam
en adres naar info@filmkrant.nl en geef daarin aan
voor welke actie u belangstelling hebt. Er zal worden
geloot onder de inzenders.
N.B. Slechts één actie per
inzender. Deze actie loopt tot
20 november 2019. Winnaars
ontvangen bericht en over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
res The Irishman do 14.11 | Judy
do 14.11 | Mjólk do 31.10 | Sonja:
The White Swan do 31.10 | Sorry
We Missed You do 14.11 | A Tale
of Three Sisters do 7.11 | Arts
in Cinema Gauguin in Tahiti za
2.11, ma 4.11, wo 6.11 | Fraterhuis Academie The Cleaners za
2.11 | Special Western Stars zo
17.11 | Zwolse premières Amazing Grace | Galapagos | Varda
par Agnès | Jeugdfilm Aïlo, het
dappere rendier za 9.11

‘De vrouwenhaat
druipt van het
doek in het bij vlagen surrealistische Nina Wu. Het
overdonderende
Taiwanese drama,
over de ellende die
een jonge actrice
moet doorstaan
om haar eerste
hoofdrol te bemachtigen, is een
ondubbelzinnig
j’accuse aan het
patriarchaat.’
Omar Larabi in de Filmkrant

LEES HETG!
VANDAA

Elke week het laatste filmnieuws?
Meld u aan voor de Filmkrant

DIEGO MARADONA

Nederlands Fonds voor de Film.

4 Filmhuis Cameo

Bang om als
jongste van
het gezin
alleen over
te blijven,
begint Sam
tijdens zijn
vakantie op
Terschelling vastberaden aan zijn zelfverzonnen alleenheidstraining.
Door de ontmoeting met de
ongrijpbare Tess wordt hij
een avontuur in getrokken
dat hem doet inzien dat je je
familie juist moet koesteren
in plaats van ontvluchten.
Leo Bankersen in de Filmkrant: ‘Dat Mijn bijzonder
rare week met Tess met zijn
twee fantasierijke jonge
hoofdrolspelers, de lichtvoetige en toch serieuze verwikkelingen en de even vanzelfsprekende als ontroerende

krant: ‘Naast de vlot opgediende hoogtepunten staat
Kapadia ook stil bij de bekende dieptepunten: een buitenechtelijk verwekte zoon, banden met de Camorra en het
cocaïnegebruik dat uiteindelijk Maradona’s loopbaan zou
ontwrichten. Kapadia probeert hem te duiden als een
gespleten persoonlijkheid.
Aan de ene kant is er Diego,
een bescheiden moederskindje uit de sloppenwijk die
als vijftienjarig profvoetballertje ineens zijn hele familie
moest ondersteunen. Daar
tegenover staat feestbeest
Maradona, de in zijn eigen
mythe zwelgende vedette.’
Diego Maradona is vanaf
22 november verkrijgbaar op
dvd. Cinéart stelt vijf dvd’s
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

ZOETERMEER

MIJN BIJZONDER RARE
WEEK MET TESS

zelf schreef, riskeert hij Ellie
te verliezen – de enige persoon die van hem hield en in
hem geloofde vanaf het begin. Fritz de Jong in de Filmkrant: ‘De muziek van The
Beatles is net zo onmisbaar
en onverwoestbaar als de romantische liefde. Dat is de
strekking van Richard Curtis’
amusante scenario van Yesterday, dienstbaar verfilmd
door Danny Boyle.’
Yesterday is vanaf 13 november te verkrijgbaar op
dvd. Universal Home Entertainment stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

IEDEREEN!
KAN HET

3.11, za 16.11 | Midsommar zo
27.10, vr 1.11 | De Patrick zo 10.11,
di 12.11 | Pavarotti vr 8.11, wo
13.11, di 19.11 | Portrait de la jeune fille en feu ma 11.11, di 12.11 |
Snatch do 14.11 | Spider-Man:
Far from Home za 2.11 | Tigers
Are Not Afraid za 2.11 | Trouble
wo 6.11, zo 10.11, wo 13.11 | Wat is
dan liefde za 26.10, di 29.10, ma
4.11, di 19.11 | Working Woman vr
25.10 | Preview Mi vida zo 17.11

persoonlijke, kwade en liefdevolle film ineen.’
Kom en zie is sinds eind
september verkrijgbaar op
blu-ray. Lumière stelt vijf
blu-ray’s beschikbaar voor
lezers van de Filmkrant.

conclusie de kijker weet te raken, is inmiddels al gebleken
[…]. Het vakblad Variety
plaatste Steven Wouterlood
eerder dit jaar op een lijstje
van tien Europese talenten
die in 2019 vast en zeker internationaal gaan doorbreken. We duimen.’
Mijn bijzondere rare week
met Tess is vanaf 13 november
te verkrijgbaar op dvd. September Film stelt vijf dvd’s
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

ier
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THE ELOQUENT SCREEN

EEN ZELDZAME VORM
VAN FILMLIEFDE

Het postuum gepubliceerde The
Eloquent Screen is het levenswerk
van criticus en academicus Gil
berto Perez, een dappere poging
om de mysterieuze aantrekkings
kracht van cinema te verklaren.
Het resultaat is een zeldzaamheid:
een (semi)academische tekst die
overvloeit van liefde voor film.	
DOOR HUGO EMMERZAEL
		

Weinig mensen schrijven zo vrijgevig
over film als Gilberto Perez dat deed.
De in Cuba geboren, maar naar Amerika geëmigreerde, filmcriticus en academicus combineerde de diepgang van
filmwetenschap met de persoonlijke
observaties van een criticus, filosoof en
humanist ineen. Analytisch en theoreTO THE WONDER
tisch, praktisch en filosofisch, academisch en persoonlijk – Perez liet zich
nooit vastpinnen op het een of het ander.
Misschien was dat omdat hij tussen twee contrasterende culturen opgroeide, het communistische
Cuba en het kapitalistische Amerika, of twee studierichtingen deed, natuurwetenschappen en filmwetenschappen. Perez hield van doortastend onderzoek
naar de aard van film, maar niet van definitieve conclusies die verder debat zouden uitsluiten. Geen enkel
twistpunt in de (film)geschiedenis liet zich voor hem
met een enkele verklaring oplossen.

PRAKTISCHE FILMFILOSOFIE

The Material Ghost: Films and Their Medium uit 1998,
het enige boek dat Perez gedurende zijn leven publiceerde, getuigt precies daarvan. Het combineert
reflecties op filmtheorie met een door Perez’ achtergrond in de exacte wetenschappen ingegeven onderzoek naar de materiële aard van film. Wat maakt een
film een film? En hoe onderscheidt film zich van de
andere kunsten? Zijn reflecties op die vragen vormen
een praktische filmfilosofie. Perez put uit zijn encyclopedische kennis van de filmgeschiedenis (makers
als Griffith, Dovzjenko, Antonioni en Kiarostami komen aan bod) voor verhelderende antwoorden, zonder te pretenderen dat het mysterie van wat film is en
hoe film werkt daarmee is opgelost.

botsen met andere retorische middelen
om een Amerikaans publiek een spiegel
voor te houden?
Spiegels zijn een terugkerend motief
in het boek. Perez is gefascineerd door
films die de vierde wand doorbreken en
zo terugkijken naar het publiek, door
de dubbelgangersmotieven van Alfred
Hitchcock, en door de discussies over
de male en female gaze die het verlangen van een publiek weerspiegelen of
juist belemmeren. Hij leent rijkelijk uit
academische en filosofische stromingen om zijn filmanalyses te verdiepen,
verrijken en compliceren. Onder andere
Freuds Oedipus-complex, Lacans spiegelfase en Heideggers Wesen werken
als spiegels van academische modellen
over retoriek, narratief en techniek.
Het postuum gepubliceerde The Eloquent Screen:
A Rhetoric of Film is een onmisbare opvolger. Hierin
verkent Perez hoe film een verstandhouding met zijn
publiek tot stand brengt. Films spreken tot ons: ze
gebruiken retorische en poëtische technieken om in
dialoog te gaan met onze verwachtingen, verlangens
en opvattingen. Veel academici staan stil bij filmtechniek: hoe maak je een film? Of bij receptieonderzoek:
hoe neemt een publiek film tot zich? Perez doet een
dappere poging om ook hier precies tussenin te gaan
zitten: hoe presenteert een film zich, zodat wij het op
een bepaalde manier tot ons nemen? Wat is de retoriek van film?
Die vragen brengen hem terug bij het begin: Plato
en Socrates en hun opvattingen over retoriek. Hij
verkent de genuanceerde verschillen tussen metafoor, metonymie en synecdoche om te illustreren
hoe scenaristen en regisseurs retorische technieken
toepassen, om hoe iets in een film gezegd wordt net
zo belangrijk te maken als wat er gezegd wordt. Hij
haalt D.W. Griffith en John Ford aan als vroege meesters in de beheersing van filmretoriek. Vooral Ford,
die in zijn westerns de Amerikaanse ontstaansmythe
ondervraagt, is een fascinerend geval. Hebben we hier
te maken met racistische, conservatieve films of met
een maker die racistische, conservatieve aspecten laat

PURE VERWONDERING

Klinkt misschien ingewikkeld, en dat is het ook. Maar
ondanks – of juist door – Perez’ diepgaande academische overpeinzingen schemeren in The Eloquent
Screen ook momenten door van pure, persoonlijke
verwondering. Dit is een boek dat een zeldzame vorm
van filmliefde behelst, met haast esoterische reflecties op de wonderen van cinema.
Vooral de passages over het werk van Terrence
Malick springen eruit, omdat Perez daarin zijn theoretische kaders achterwege laat en zijn ontzag niet
kan verhullen. ‘Ik was erdoor ontroerd en verwonderd’, schrijft hij over To the Wonder, een late Malick
die (onterecht) veel minachting te verduren heeft
gekregen. ‘Ik stel me voor dat het mensen geneert om
te zien dat liefde zo eerlijk verbeeld wordt, en om te
zien hoe dat verbonden wordt aan een gevoel van het
goddelijke. Romantische opgetogenheid en religieuze
toewijding zijn de laatste tijd niet bepaald in de mode,
laat staan de link tussen die twee.’ Modieus kan je
ook dit boek niet bepaald noemen. Maar zulke ongegeneerde en liefdevolle reflecties op cinema komen
zelden voor.
THE ELOQUENT SCREEN: A RHETORIC OF
FILM GILBERTO PEREZ | 2019, UNIVERSITY OF
MINNESOTA PRESS | 405 PAGINA’S | €32,99 
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Thuiskijken
LEGACY OF THE 500,000

THE FOREST OF LOVE

Terugkeer naar de hel

Despoot met totale vrijheid

Meer dan vijftig jaar na dato is hij eindelijk
te zien in Europa: Legacy of the 500,000, de
enige film die de Japanse mythische acteur
Toshiro Mifune regisseerde. Het blijkt een
duistere B-film die licht schatplichtig is
aan Akira Kurosawa.

De Japanse shockregisseur Sion Sono kreeg
carte blanche van Netflix. Het resultaat is
een groteske multigenrefilm over een amateurfilmproductie die in typische Sono-stijl
volledig uit de hand loopt.

De intensiteit en het expressieve gezicht van
icoon Toshiro Mifune zijn in het geheugen gegrift na het zien van Throne of Blood (1957),
Seven Samurai (1954) en Rashômon (1950).
Mifune was van 1948 tot 1965 Akira Kurosawa’s lievelingsacteur maar maakte ook indruk
op Mikio Naruse, Kenji Mizoguchi en John
Boorman. Minder bekend is dat hij ook producent én regisseur was. Hoewel zijn regiedebuut Legacy of the 500,000 (Gojuman-nin no
isan, 1963) commercieel succes had, bleef het
de enige film die Mifune ooit regisseerde. De
hoofdrolspeler vond regisseren immers geen
leuke ervaring. Mifune dacht op zeker te hebben gespeeld door het inhuren van vaste
Kurosawa-waarden (scenarist Ryuzo Kikushima, cameraman Takao Saito, componist
Masaru Sato en zijn filmnemesis, acteur
Tatsuya Nakadai), maar scriptgirl Teruyo Nogami moest geregeld de meubels redden terwijl leermeester Kurosawa de montage
bijstuurde en Mifune aanspoorde sommige
scènes opnieuw te draaien.
De mise-en-scène oogt dan ook wat onbeholpen en het verhaalritme is niet echt
flitsend maar Legacy of the 500,000 weet
toch te boeien. Dat heeft gedeeltelijk te maken met de erfenis van Kurosawa. Zoals de
meester kiest Mifune voor een personagegedreven, moreel verhaal dat een link legt
tussen mens en omgeving. Hij laveert daarbij
tussen de Japanse naoorlogse B-film en de
Amerikaanse genrecinema (film noir, wes-

tern, avonturen- en oorlogsfilm) en vertolkt
zelf een ongewoon introvert personage, een
ex-militair die in de Filipijnen samen met
een handvol huurlingen een door het Japanse
leger begraven schat moet heroveren. Het
thema van menselijke gieren die elkaar en
zichzelf verscheuren lijkt op de universele
tragiek van John Hustons Treasure of the
Sierra Madre (1948), terwijl het subgenre van
de commandofilm vertrouwde ingrediënten
levert als een vijandige natuur, een onzichtbare vijand en fysieke uitputting.
Mifunes nadrukkelijk eerbetoon aan de
500 duizend gesneuvelde Japanse soldaten
in de Filipijnen geeft de film een diepere en
meer nationalistische dimensie. Nachtmerrieachtige beelden van lijken en kannibalisme spoken door de geest van de depressieve strijder die terugkeert naar de hel. De
door een inheemse stam gevangengenomen
soldaat staat daarbij symbool voor een (verdrongen) bezwaard Japans geweten. De sombere toon wordt doorgetrokken in een apocalyptische toekomstvisie die via de
kapitalistische logica achter de missie bittere
kritiek levert op de dreigende Amerikanisering van Japan. De cynische manier waarop
een Amerikaan achter de schermen aan de
touwtjes trekt is veelzeggend en maakt dit
pessimistische entertainment verontrustend
en intrigerend. Mooi dat distributeur Carlotta voor een exclusieve mondiale blu-ray
première zorgt.
IVO DE KOCK

LEGACY OF THE 500,000

(GOJUMAN-NIN NO

ISAN) JAPAN, 1963 | REGIE TOSHIRO MIFUNE | 97
MINUTEN | MET TOSHIRO MIFUNE, TATSUYA MIHASHI |
DISTRIBUTIE CARLOTTA FILMS (BLU-RAY) | TE ZIEN
SINDS 28 AUGUSTUS 

Sion Sono sluit zich aan bij het rijtje regisseurs als Alfonso Cuarón (Roma) en Martin
Scorsese (The Irishman) die met Netflixgeld
een ambitieus passieproject mogen maken.
In The Forest of Love distilleert de Japanse
regisseur van cultshockers Love Exposure
(2008), Cold Fish (2010) en Why Don’t You
Play in Hell? (2013) zijn favoriete thema’s en
motieven: een mix van drama, komedie,
horror en softcore pornografie over schoolmeisjes met suïcidale neigingen, nietsnutten
met filmambities en machtsdronken perverselingen.
Sono’s nieuwste is in de ban van Joe Murata, een manipulatieve bedrieger en vermeende seriemoordenaar die meisjes – en de
rest van hun vrienden en familie – om zijn
vingers windt voor seks, macht en geld. Hij
heeft het gemunt op Mitsuko, een verlegen
twintiger met ernstige trauma’s uit haar tienertijd. Het amateurfilmcollectief van leeftijdsgenoot Shin ziet de ontluikende romance
tussen Murata en Mitsuko op afstand gebeuren en bespeurt er een goed scenario in. Het
onzalige plan ontstaat om Murata te confronteren met deze filmplannen. Tot ieders schrik
is hij weg van het idee. Hij wordt zelfs producent en vervangt geleidelijk de regisseur door
zelf achter de camera te kruipen om zijn eigen
verhaal vol misbruik, misogynie, geweld en
exploitatie in beeld te brengen.
Deze beknopte synopsis doet amper recht
aan hoe glorieus complex het tweeëneenhalf
uur durende The Forest of Love in elkaar zit.

THE FOREST OF LOVE

Sono, die naast het scenario ook de montage
voor zijn rekening nam, stapelt tijdslijnen,
genres en bijfiguren op om een schijnbaar zo
onoverzichtelijk mogelijk verhaal te construeren. Denk aan de plotselinge omslagen
in sfeer van de Japanse klassieker Throw
Away Your Books, Rally in the Streets (Shûji
Terayama, 1971) – of desnoods van Twin
Peaks: Fire Walk With Me (David Lynch,
1992), maar dan in overdrive.
Paradoxaal genoeg wordt juist in al zijn
rommeligheid het centrale thema van de film
het best zichtbaar: wat is het verschil tussen
een film maken waarin alles mag en hetzelfde in het echt doen wanneer de camera
niet meer draait? The Forest of Love gaat uiteindelijk op zoek naar de vaak lastig te duiden scheidslijn tussen kunst en het leven.
Het laat zien wat er mis kan gaan wanneer
een despotische regisseur totale vrijheid
krijgt in zijn doen en laten – wellicht een
speelse uithaal naar het genereuze aanbod
van Netflix?
Sono baseerde de gruwelijke moorden van
deze film op een echte zaak uit 2002, maar
laat zijn film niet temmen door de wetten
van de realiteit. “In film heb je vier emoties”,
blaft Murata als dictatoriale regisseur:
“Vreugde, Boosheid, Geluk en Verdriet.” Net
als Murata werkt Sono in de meest hysterische vormen van die registers. Dat levert een
net zo schreeuwlelijke en walgelijke als gelaagde en fascinerende film op van de brutaalste regisseur uit hedendaags Japan.
HUGO EMMERZAEL

THE FOREST OF LOVE

JAPAN, 2019 | REGIE SION

SONO | 151 MINUTEN | MET KIPPEI SHÎNA, SHINNOSUKE
MITSUSHIMA, KYOKO HINAMI, ERI KAMATAKI | DISTRIBULEGACY OF THE 500,000

TIE NETFLIX (VOD) | TE ZIEN SINDS 11 OKTOBER 
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TRANSPARENT SEIZOEN 5

Rommelig spiegelpaleis
Na vijf seizoenen valt voor het baanbrekende maar ook door schandalen geplaagde
Transparent het doek. Maar Transparent
zou Transparent niet zijn als het niet op geheel eigen wijze zou afzwaaien: met een
musical!
Zo begon het: nadat Maura (Jeffrey Tambor)
in het eerste seizoen vertelde transgender te
zijn, gingen zij en haar drie kinderen Ali (Gabi
Hoffman), Josh (Jay Duplass), Sarah (Amy
Landecker) en ex-vrouw Shelly (Judith Light)
op hun eigen manieren op zoek naar zichzelf.
Altijd binnen het broeierige Los Angeles en in
de context van hun Joodse afkomst. Met
Transparent creëerde Jill Soloway (die tijdens
de serie de overgang maakte van vrouw naar
non-binair) een voor het kleine scherm bijna
ongekende intimiteit, door de personages
nooit eenduidig te laten zijn. Het is materiaal
dat Soloway intiem kent: de regisseur baseerde Transparent op de ervaringen met de
transitie van Soloways ouder.
Transparent kwam vaak in opspraak: aanvankelijk vol lof, later met bedenkingen wegens de casting van cisgender man Tambor
als transgender vrouw. Het grootste schandaal volgde na seizoen vier, toen Tambor eerst
door zijn voormalig assistent en transgender
actrice Van Barnes en later door transgender

medespeler Trace Lysette werd beschuldigd
van seksueel intimiderend gedrag. Tambor
ontkende, Soloway besloot het onderzoek
niet af te wachten.
En dus is er nu het vijfde en laatste seizoen,
in de vorm van een 102 minuten durende musical, getiteld Musicale Finale. Maura is dood.
In een atypisch regenachtig Los Angeles treden de achterblijvers de toekomst zingend tegemoet. Terwijl de kinderen voorbereidingen
treffen voor de begrafenis, tuigt Shelly een
toneelstuk op waarin haar familie gespeeld
wordt door acteurs. Met een bebaarde Faith
Soloway, die alle liederen voor deze finale
schreef, in een bijrol als pianist. Dankzij deze
constructie kan de rol van Maura eindelijk
gespeeld worden door een transgender
vrouw: de fantastische Shakina Nayfack.
Als in een spiegelpaleis van verwerking
reflecteren de verhaallijnen elkaar. De realiteit blijkt toch altijd weer ontoereikend om
iets over zichzelf te zeggen – daar hebben we
verhalen voor nodig. Laat het aan Transparent over om dit gegeven naar metaniveau te
tillen. De liedjes zijn wat letterlijk, de afronding van alle lijntjes die over waren na vier
seizoenen wel erg rond. Toch weet de finale
uiteindelijk een voor de serie karakteristieke
snaar te raken als de zon doorbreekt en de
voltallige cast uitbarst in het lied ‘Joyocaust’

GODEN VAN MOLENBEEK

Op zoek naar helden

TRANSPARENT SEIZOEN 5 – MUSICALE FINALE

(inderdaad, een verwijzing). Rommelig en
hoopvol, nét over de grens van wat eigenlijk
mag. Maar dat is natuurlijk juist de bedoeling.
SACHA GERTSIK

zelf grote filosofische vragen. Wie is God? Is
het de steenarend die volgens een Fins verhaal
hemel en aarde schiep? Zijn het de Griekse
goden uit de spreekbeurt van een klasgenoo
tje op de Vrije School? Of is het Allah, de im-

Twee vriendjes uit een beruchte Brusselse
stadswijk maken hun religieuze verschillen
tot een plechtig gefilmd spel.
Het lijkt een trend onder documentairemakers om jonge kinderen in te zetten bij het
aansnijden van ingewikkelde maatschappelijke kwesties. In De kinderen van juf Kiet
(2016) van Peter en Petra Lataster diende een
instroomklas voor migrantenkinderen als
aangrijpend decor voor de asielproblematiek. Bij de NPO (en op NFF) was onlangs
Turn! van Esther Pardijs te zien, waarin drie
jonge topsporters en hun ouders worstelen
met ambitie en sociale druk. In beide films
vormen de kinderen het emotionele kompas,
woede of verdriet zijn direct op hun gezichten af te lezen.
In Goden van Molenbeek doet de Finse regisseur Reetta Huhtanen iets soortgelijks.
Aatos en Amine zijn buren en beste vriendjes
in Molenbeek, de Brusselse wijk met een reputatie van jihadistisch bolwerk. Aatos is het
Fins-Chileense neefje van de filmmaker; hij
krijgt de meeste aandacht in soms nadrukkelijk geënsceneerde huis- en straatscènes. Terwijl hij voetbalt en knutselt stelt Aatos zich-

TRANSPARENT

SEIZOEN 5 – MUSICALE FINALE

VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE JILL SOLOWAY | 102
MINUTEN | MET JUDITH LIGHT, GABY HOFFMANN, JAY
DUPLASS, SHAKINA NAYFACK | DISTRIBUTIE AMAZON
PRIME (VOD) | TE ZIEN SINDS 27 SEPTEMBER 

ponerende almacht voor wie zijn vriendje
Amine leert te knielen op een kleedje? Hoe
wist Amine trouwens toen hij baby was al dat
een moslim geen varkensvlees mag eten?
Aatos is op zoek naar helden en houvast.
Volgens zijn angstwekkend vroegwijze
vriendinnetje Flo zijn mensen die in God geloven ‘allemaal gek geworden’ en is er alleen
de natuur, maar voor Aatos is dat een te dor
perspectief. Hij verkleedt zich als Thor of
Hermes en mag mee naar de moskee. Hij lijkt
vrijer in zijn keuzes dan de zorgelijke Amine,
die soms ‘niet weet of hij iets weet’, maar een
Rudolf Steiner-opvoeding kent ook een
dwingend kader. Als in maart 2016 de aanslagen op de metro plaatsvinden en zwaarbewapende militairen zijn rugzakje controleren, mag Aatos dat ’s avonds niet
hysterisch van zich af lachen. Creativiteit
wordt geprezen, onwenselijke emoties niet.
Ondanks twee aanbiddelijke hoofdpersonen en een tranentrekkend slot heeft Goden
van Molenbeek iets geforceerds. Regisseur
Huhtanen hult de vriendschap tussen Aatos
en Amine in wel erg zware symboliek – je
bent blij als ze af en toe mogen giechelen.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

GODEN VAN MOLENBEEK

FINLAND, 2019 |

REGIE REETTA HUHTANEN | 82 MINUTEN | DISTRIBUTIE REMAIN IN LIGHT (DVD) | TE ZIEN SINDS 25 SEPDE GODEN VAN MOLENBEEK
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MARLENE DIETRICH & JOSEF VON STERNBERG AT PARAMOUNT, 1930-1935

Fatalistische vrouwen en fantastische filmstijl

MOROCCO

Tussen 1930 en 1935 maakten regisseur
Josef von Sternberg en actrice Marlene
Dietrich zes films voor de Paramountstudio, die nu zijn verzameld in de fraaie
blu-ray-boxset Marlene Dietrich & Josef
von Sternberg at Paramount, 1930-1935.

In 1930 zorgde Josef von Sternberg voor
Marlene Dietrichs doorbraak met Der blaue
Engel, die hij in Duitsland voor de firma UFA
maakte. Toen die in twee talen gedraaide
productie een groot succes bleek, vertrok
Dietrich naar Amerika waar zij de concur-

RABID

Overbodige draai aan
Cronenbergs bodyhorror
Een timide mode-assistent verandert na
een operatie in een, mja wat eigenlijk? Zoals alles blijft dat mistig in deze zwabberende remake.
Van schlock kun je deze remake van David
Cronenbergs Rabid uit 1977 niet betichten:
daarvoor ziet het er allemaal te gelikt uit.
Maar wat is dan de reden om Cronenbergs
bodyhorror over plastische chirurgie een
nieuwe draai te geven? Waarschijnlijkwilde
de Canadese horrortweeling Jen and Sylvia
Soska een commentaar geven op de mode-industrie en wellicht ook de biomedische
wetenschappen. Of is deze ondermaatse karakterstudie een hommage aan landgenoot
Cronenberg?
In Cronenbergs vleesmix van seksualiteit
en ziekte werd de onschuldige Rose na een
motorongeluk en wat plastische chirurgie
from hell getransformeerd naar een vampier
met een bloedzuigende fallus die uit haar
oksel groeide. Bij de Soska’s is Rose een
onschuldige assistent van een autoritaire

Duitse couturier - een parodie op Karl Lagerfeld, hoewel die niet echt geparodieerd
hoefde te worden – die na een motorongeluk
in een kliniek voor ‘transhumanisme’ belandt, waar een mad scientist haar gehavende gezicht perfect herstelt.
Sterker nog: ze is nog nooit zo aantrekkelijk geweest. Dat ze aantrekkelijk was zagen
we natuurlijk stiekem al toen ze voor het ongeluk nog haar bril droeg van het type stoute
bibliothecaresse, maar dat is misschien deel
van de grap. Alleen, van welke grap?, vraag je
je af. En of ze ook nog even regelmatig dit
drankje wil drinken, vraagt de dokter. Wat is
dit dan, vraagt Rose. “Gewoon, een superproteïne, niks om je zorgen over te maken.”
Vervolgens raken mensen over wie Rose
droomt op nogal mistige wijze besmet met
iets zombie-achtigs kannibalistisch, en dat
zorgt voor nogal wat heisa in de wachtruimtes van lokale ziekenhuizen.
Dit lijkt misschien de opzet voor een
all-you-can-eat splatterfest, maar de film
verzuimt die keuze te maken. De Soska’s zijn

rentie aanging met een andere exotische Europese filmster, Greta Garbo.
De zes films die regisseur en actrice samen
maakten bij studio Paramount zijn nu verzameld in een fraaie blu-ray-boxset. Dezelfde
collectie films werd in 2018 al uitgebracht
door het Amerikaanse Criterion-label, maar
krijgt hier iets meer extra’s mee, waaronder
Harry Kümels voor de Belgische televisie gemaakte documentaire Josef von Sternberg,
een retrospektieve (1969). De boxset bevat
verder commentaartracks, korte documentaires en inleidingen op de films door Von
Sternbergs zoon Nicholas. Maar het draait
natuurlijk om de zes films, die in de best mogelijke versies op blu-ray zijn gezet (de originele filmnegatieven werden lang geleden
door Paramount vernietigd): Morocco
(1930), Dishonored (1931), Shanghai Express
(1932), Blonde Venus (1933), The Scarlet Empress (1934) en The Devil Is a Woman (1935).
Je kunt pagina’s volschrijven over het
vrouwbeeld in de films, het functioneren van
het sterrensysteem in het Hollywood van de
jaren dertig of de bijdragen van regisseur en
ster aan respectievelijk de schitterende beelden en de uitbundige kostuums. Wat anno
2019 opvalt, mede door de #MeToo-blik
waarmee we nu onvermijdelijk kijken, is het
fatalisme van de (meeste) vrouwelijke hoofd-

personen die maar al te goed beseffen dat zij
de speelbal zijn van mannen of de door machtige mannen gedomineerde geschiedenis.
Toch zijn zij het morele centrum of nemen zij
hun lot in eigen hand, ook al leidt dat (soms)
tot de dood.
De beroemde scènes blijven fier overeind:
Dietrich in smoking met hoge hoed die een
vrouw kust, Dietrich die uit een apenpak
kruipt en het lied ‘Hot Voodoo’ zingt en memorabele oneliners als: “It took more than
one man to change my name to Shanghai
Lily.” Maar het is vooral Von Sternbergs stijl
die het bloed van de cinefiel sneller doet
stromen, met zijn maniëristische mise-enscène, opulente decors, gebruik van licht en
schaduw en suggestie van beweging. Zelfs
als de camera stilstaat, beweegt er altijd iets
in het kader, van omhoog kringelende sigarettenrook tot bungelende rekwisieten.
Wees er snel bij, want de oplage is gelimiteerd tot zesduizend exemplaren.

fan van Cronenberg – en wie niet – dus de
film wil duidelijk niet zomaar een vermakelijke horrorfilm zijn, maar iets slims zeggen
over iets groters. Vermoedelijk iets over
Frankenstein, Icarus en de dood van Pandora
en misschien een beetje over mannen en
ego’s. Maar wat de film te zeggen heeft, is
flinterdun. Don’t touch this, is waar het eigenlijk op neerkomt. Een magere boodschap
hoeft nog geen bezwaar te zijn, als de film
stilistisch interessant is. Maar voor de hele

boel goed en wel in de steigers staat, voor zover dat ooit echt gebeurt met dit zwabberende en twijfelende scenario, is de epidemie
voorbij. Weg film.

ANDRÉ WAARDENBURG

MARLENE DIETRICH & JOSEF VON
STERNBERG AT PARAMOUNT, 1930-1935
REGIE JOSEF VON STERNBERG | MET MARLENE
DIETRICH | DISTRIBUTIE INDICATOR/POWERHOUSE
FILMS (BLU-RAY) | TE ZIEN SINDS 26 AUGUSTUS 

RONALD ROVERS

RABID

REGIE JEN EN SYLVIA SOSKA | MET LAURA

VANDERVOORT, STEPHEN HUSZAR, JEN SOSKA | 107
MINUTEN | DISTRIBUTIE BIGGER PICTURES/WEIT
MEDIA (BLU-RAY) | TE ZIEN SINDS 7 OKTOBER 
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Leidseplein 26,
1017 PT Amsterdam
14 oktober 2019,
22.43 uur
“Dames en heren, het gaat als volgt: straks
neem ik veertig mensen mee, onder wie de
zes schrijvers. Kunnen de zes schrijvers even
hun hand omhoogsteken?”, roept Dion Swart
naar de menigte in de Koninklijke Foyer van
de Stadsschouwburg in Amsterdam. “Ik zie
meer dan zes handen”, vervolgt Swart. “Ah,
zo klopt het. De anderen...” “...die mogen
naar huis”, valt productiecoördinator Warren Walker hem in de rede. “Nee hoor, mensen, die zitten straks in een andere scène.”
In de Stadsschouwburg, die tegenwoordig
Internationaal Theater Amsterdam heet, zijn
opnamen bezig voor I.M. (te lezen als Ischa
Meijer, I am, In memoriam en/of In margine),
een vierdelige serie van Michiel van Erp op
basis van het boek dat Connie Palmen schreef
na de dood van haar geliefde, de briljante
maar getormenteerde journalist, interviewer,
televisiepresentator en schrijver Ischa Meijer.
“Voor mij gaat de serie over identiteit”, aldus Van Erp. “Hoe ben je gevormd? Wie en
wat hebben je gemaakt tot wie je bent? En is
dat ook wie je wilt zijn? Ischa presenteerde
zich met veel bravoure aan de wereld; hij
beukte zich een weg de grachtengordel in en
etaleerde zijn genialiteit. Het gebrek aan een
eigen familie compenseerde hij door een
close vriendengroep met wie hij het liefst
zelfgemaakte soep at. Maar daaronder lagen
open wonden.”
Dan richt Van Erp zich tot zijn hoofdrolspelers, Ramsey Nasr en Wende Snijders.
“Zij zoekt contact met jou, ze doet zelfs nog
zo met haar vingertje, maar jij bent alleen
maar met jezelf bezig. Je overschreeuwt jezelf en hangt de pias uit. En zij denkt: hallo,
ik sta hier”, zegt hij. “Niks ingewikkelds. De
grootste opdracht is de figuratie daar krijgen
waar we ze willen hebben.”
Daar is Swart al mee begonnen. “Dames
en heren, blijf als een sliert achter mij aan lo-

REGISSEUR MICHIEL VAN ERP EN 1ST A.D. WOUTER SEVERIJN
OVERLEGGEN MET WENDE SNIJDERS (CONNIE PALMEN) EN RAMSEY
NASR (ISCHA MEIJER). OP DE ACHTERGROND V.L.N.R. SETDRESSER
MARC HAMMEL, HOOFD GELUID JOS TEN KLOOSTER, SECOND
CAMERA ASSIST NIELS ZONNENBERG EN KEY GRIP LEEN THIJSSE

pen”, zegt hij terwijl hij het in smokings en
goud-glimmende cocktailjurkjes gestoken
gezelschap naar de overloop bij de grote zaal
voert. “Komt u maar, komt u maar!”
Op de overloop is met een aantal grote
planten en roze flamingo’s het Boekenbal van
1991 – thema ‘Schrijvers op reis’ – gerecreëerd. “Mensen, mag ik even jullie aandacht”,
zegt 1st A.D. Wouter Severijn, nadat hij het
tafereel even heeft aanschouwd. “Ik wil ook
graag dat de trap naar boven vol staat.”
Er worden dienbladen met wijn, bier en
champagne aangevoerd (volgens de overlevering zijn er destijds 168 flessen champagne
uitgeschonken) en een stapel asbakken – er
mocht in 1991 nog worden gerookt. “Het is
niet de bedoeling dat u uw glas leegdrinkt”,
maant Severijn. “U moet doen alsof; het is

niet de bedoeling dat uw glas bij de tweede
take leeg is.” De rookmachine draait op volle
toeren – het is maar goed dat Marlene Dumas’ peperdure portret van Theo d’Or-winnaar Romana Vrede in de hal hangt en niet in
het trapportaal.
Nadat hij de camerabeweging heeft doorgenomen met DoP Coen Stroeve wenkt Van
Erp zijn acteurs en geeft hij een laatste instructie aan de figuranten. “Mensen, niemand staat te wachten op Connie of Ischa,
iedereen is even beroemd. Jullie sigaretten
mogen aan, jullie mogen praten en dan gaan
we filmen. Veel plezier!”
De figuratie is direct in character. “Waar
gaat jouw boek over?”, vraagt een schrijver
aan een collega. “Mooie figuranten”, antwoordt zij ad rem. “Ik ben met de laatste pagina’s bezig.” Onderwijl komen Nasr en Snijders de trap op lopen. “Harry! Harry!”, roept
Nasr, alsof hij in de verte Harry Mulisch ziet
staan. Van Erp, regieassistent Marnie Blok
en producent Monique Busman staan te

schaterlachen bij de monitor.
“We zijn gestopt, hartstikke prima”, zegt
Van Erp dan. “Wende heeft alleen geen lippenstift op. De make-up wist niet dat we al
aan het draaien waren. We gaan even de make-up in orde maken en dan gaan we het nog
een keer doen.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

I.M.

NEDERLAND, 2020 | SCENARIO HUGO HEIJNEN |

REGIE MICHIEL VAN ERP | PRODUCENT DE FAMILIE FILM
& TV (MONIQUE BUSMAN EN MICHIEL VAN ERP) | IN
COPRODUCTIE MET AVROTROS | UITVOEREND PRODU
CENT ALEXANDER BLAAUW | CAMERA COEN STROEVE |
MONTAGE AXEL SKOVDAL ROELOFS | ART DIRECTION
VINCENT DE PATER | KLEDING MONICA PETIT EN
MAARTJE WEVERS | MAKE-UP TRUDY BUREN | MUZIEK
RUTGER REINDERS | MET WENDE SNIJDERS, RAMSEY
NASR, GUY CLEMENS, MAJD MARDO, INGEBORG ELZE
VIER | KLEUR, 4X50 MINUTEN | OMROEP AVROTROS | TE
ZIEN VANAF NAJAAR 2020 OP NPO 1, 25 JAAR NA ISCHA
MEIJERS PLOTSELINGE DOOD IN 1995 
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