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REDACTIONEEL
‘Van Khartoem tot Santiago, van Beiroet tot
Hong Kong, van Algiers tot de Champs-Élysées:
al anderhalf jaar stromen golven van mensen
door de straten en over de pleinen. We zien ze
voorbijtrekken op tv’s en smartphoneschermen.
Individueel en collectief zijn we dagelijks filmers, kijkers, tegenstanders, voorbijgangers
van beelden.’
Aldus een tekst bij de tentoonstelling
Les peuples des images, vrij vertaald ‘het volk
van de verbeelding’, die van 24 januari tot 9
februari te zien is in het Parijse Centre Pompidou. Binnenkort hebben we een verslag
online. Op pagina 18 schrijven we over Ladj Ly’s
Les Misérables, over de groeiende protesten in
de Parijse voorsteden en pagina 24 kijken we
naar het Hongkong-programma Ordinary
Heroes op IFFR, dat zich vanzelfsprekend ook
richt op de protesten daar.
Hoe kijk je naar de protestbewegingen, naar
de massa’s gezichten die voorbijtrekken? Hoe
zien we elkaar via onze camera’s? In filmtaal:
hoe frame je mensen? Hoe laat je ze zien in het
kader van je scherm?
Filmkritiek is voor een deel het ontdekken
van nieuwe manieren om te kijken en de woorden vinden om te beschrijven wat je ziet, zoals
we nog maar net beginnen te leren hoe we kritisch kunnen kijken naar games en virtual reality (pagina 20). Nieuwe vormen van beeldcultuur die om een nieuwe taal vragen.
Maar filmkritiek is ook stilstaan bij oude
manieren van kijken. Sinds ik kort na de oprichting van – ik meen – SBS6 in 1995 een programma zag waarin strandbezoekers werd
gevraagd of ze voor 250 gulden een handvol
spuug van voorbijgangers wilden opdrinken,
weet ik dat moreel besef en de camera niet
altijd samengaan. Anderen komen door schade
en schande tot dat inzicht of leren het van oude
Franse filmmakers; ik leerde het bij SBS.
Ik moest aan dat moment denken toen een
Vlaamse collega afgelopen week een tekst uit
1961 noemde van, jawel, een oude Franse filmmaker. De tekst gaat over Kapò van Gillo Pontecorvo die het jaar daarvoor was verschenen, een
film die zich afspeelt in een concentratiekamp.
Meer specifiek gaat de hele tekst over één shot
(een zoom-in op het moment dat een personage
sterft) dat volgens de auteur bewijst dat Pontecorvo geen enkel moreel besef had toen hij de
film maakte en totale minachting verdient.
Probeer je voor te stellen dat je in 2020 bij de
aanwezigheid van welke camera dan ook de
vraag stelt of de maker zich bewust is van de
morele dimensie van de beelden. Of het nou om
film gaat, televisie of een telefooncamera.
Beseft de maker dat het uitmaakt hoé je mensen laat zien?
Ik vermoed dat we bijna allemaal weten dat
je dan wordt uitgelachen. Want wat een hopeloos ouderwetse vraag. En dan besef je hoe ver
we onszelf verwijderd hebben van welke morele
gedachte dan ook als we de camera op iets richten. Terwijl het een cruciale vraag is in een
wereld waarin alles en iedereen altijd zichtbaar
is door het oog van een camera.
RONALD ROVERS

‘Alle clichés van banlieue-films wilden we vermijden.
Geweld, drugs, wapens, snelle wagens;
al die maffiose dingen waren taboe.’
Les Misérables 4 18
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STEUN DE
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 27 FEBRUARI

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Portrait de la jeune fille
en feu van Céline Sciamma 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 Portrait de la jeune
fille en feu van Céline Sciamma, door de
Filmkrant-redactie verkozen tot beste film
van 2019. Bent u al abonnee maar brengt u
een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*
Op een afgelegen eiland bij Bretagne, aan het
einde van de achttiende eeuw, krijgt kunstenares Marianne opdracht om het huwelijks
portret van Heloïse schilderen. De eigengereide
Heloïse staat niet te springen om het huwelijk,
dus maakt Marianne het portret zonder haar
medeweten. Tijdens lange wandelingen aan de
Franse kust observeert ze haar model uitvoerig: haar bewegingen, haar blik, een zeldzame
glimlach. ’s Nachts werkt Marianne stiekem
aan het schilderij. In Heloïses laatste dagen
van vrijheid groeit de aantrekkingskracht tussen de twee vrouwen, totdat uiteindelijk de
liefde ontvlamt.
Dana Linssen in de Filmkrant: ‘De nieuwe
film van Céline Sciamma is een even groots als
intiem portret van de liefde. Over hoe de liefde
al voor het zien ontstaat, en hoe het kijken dan
herinneringen tekent.’
* Stort €42,50 (meer mag ook, dan steunt u
de Filmkrant ook als donateur) op rekeningnummer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v.
Stichting Fuurland te Amsterdam, o.v.v.
‘nieuwe abonnee’ en vermeld daarbij uw adresgegevens + e-mailadres. Deze aanbieding is
geldig tot 26 februari 2020, met dank aan
filmdistributeur Cinéart.
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ATLANTIQUE

DE ZOMBIES VAN HET

KOLONIALISME

Het Cannes-succes voor Mati Diops Atlantique was geen verrassing.
Haar talent was al bekend uit haar eerdere kortfilms, zoals Mille
soleils (2013), een eerbetoon aan haar oom, filmmaker Djibril Diop
Mambéty. Net als hij mixt ze sociaalrealisme en het surreële,
maatschappijkritiek en metafysica in een hartverscheurende film
DOOR DANA LINSSEN
over migratie en kapitalisme.					
“Sommige herinneringen zijn voortekenen”, aldus de
Senegalese Ada, hoofdpersoon van Mati Diops eerste
lange speelfilm Atlantique. De Senegalees-Franse regisseur en actrice (bekend uit Claire Denis’ 35
Rhums (2008)) mocht voor dit speelfilmdebuut vorig
jaar in Cannes de Grand Prix in ontvangst nemen, na
de Gouden Palm de belangrijkste prijs in de hoofdcompetitie. Eerder werd haar korte film Atlantiques
(2009) op het IFFR bekroond met een Tiger Award
voor Beste Korte Film.
Je zou Atlantiques best als een voorteken voor Atlantique kunnen zien. Maar misschien ook als een,
weliswaar eerder gemaakte, herinnering eraan. Want
terwijl er voor de meeste op kortfilms gebaseerde lange films niet veel anders op zit dan de gaten in de plot
te vullen die die kortfilms juist zo interessant maken,
verhouden Atlantiqes en Atlantique zich tot elkaar als
zowel voorteken als herinnering. En zijn beide noch
natuurgetrouwe, noch betrouwbare representaties
van elkaar.

COBRA

Atlantique begint met een even terloops als veelzeggend shot. Een smoggy dag in Dakar. Links een
bouwplaats, waar het laatste strookje lucht bovenin
het kader binnenkort onzichtbaar zal worden door
de wolkenkrabber die daar wordt gebouwd. Rechts
in beeld, zinderend in de hitte en het stof als een fata
morgana, een glazen hotel dat zich tot in de wolken
uitstrekt als een cobra.
Als je het filmbeeld doormidden zou vouwen, en
die twee gebouwen op elkaar zou leggen, dan is het
ene ook een voorteken en het andere een herinnering.
Maar ook hier geldt dat er geen klassieke lineaire rela-

tie tussen oorzaak en gevolg is, maar eerder een circulaire aanwezigheid van heden, verleden en toekomst.
Daar op die bouwplaats maken we kennis met
Souleiman en zijn vrienden, jongens die na een lange
werkdag in een pick-up-truck naar huis rijden zonder
een cent te hebben verdiend. De projectontwikkelaar
is ze nog drie maanden salaris schuldig. Zo kan Souleiman natuurlijk nooit genoeg geld sparen om ervandoor te gaan met zijn geliefde Ada, die door haar familie aan de rijke Omar is beloofd. Het is een verhaal van
alle werelden en alle tijden. Star-crossed lovers.
Koningskinderen aan weerszijden van een diep water.

OCEAAN

Atlantiques en Atlantique zijn losjes geïnspireerd door
een kleine exodus rond 2005, toen duizenden jonge
Senegalese mannen in pirogues (piepkleine houten
vissersbootjes) de overtocht naar Europa waagden.
En daarbij het leven lieten. Barcelona of de dood,
riepen ze. Kortfilm Atlantiques vertelt het verhaal
vanuit de mannen, jongens nog. Atlantique kiest het
perspectief van de meisjes, nauwelijks vrouwen, die
achterbleven.
In beide films speelt de Atlantische Oceaan een
cruciale rol. Niet alleen als barrière tussen Afrika en
Europa, en tussen personages zoals Ada en Souleiman, maar ook op een dieper niveau. Als scheidslijn
tussen de elementen, land en water. Als tussenwereld
tussen leven en dood.
In Atlantiques zien we jonge mannen bij een kampvuur op het strand praten over hun aanstaande tocht.
Sommigen van hen hebben de overtocht al gewaagd,
en zijn door golven of andere krachten teruggeslagen
op het land. Hun verhalen zijn op een bepaalde ma-

nier ook de verhalen van degenen die het niet hebben
overleefd. Een mengeling van herinnering en voorteken. Zoals trauma ook een vorm van sterven is. “Ik
ben hier, mijn geest is elders”, zegt een van hen.
Die gedachte is verder uitgewerkt in Atlantique, om
die redenen ook een voodoo-, spook- of zombiefilm
te noemen. Wat al meteen aangeeft dat het thema migratie in Diops films zowel een letterlijke migratie kan
betekenen, van mensen van het ene naar het andere
land, als de figuurlijke, of mentale migratie, van geesten, zielen en gedachten.

ZOMBIES

Souleiman vertrekt, maar zoals elke geliefde die vertrekt is hij nooit helemaal weg. Atlantique is ook een
film over (zijn) afwezigheid. Over hoe Ada in een levende dode verandert (figuurlijk), lusteloos met de nieuwe
iPhone speelt die ze van haar verloofde Omar heeft gekregen. Maar het enige waar ze op wacht, is een bericht
van Souleiman. Zonder hem is ze zo goed als dood.
Souleiman sterft een andere dood, en daar gaat Atlantique een ander domein binnen. Er gebeuren allerlei
dingen die, als ze niet zo terloops en vanzelfsprekend
gefilmd waren, mysterieus zouden kunnen lijken.
Ada’s huwelijksbed lijkt spontaan te ontbranden. Getuigen zeggen dat ze Souleiman hebben gezien. In Atlantique zijn er verschillende manieren om terug te komen.
Diop speelt met genre en met bijgeloof, met de
vraag wat een leven waard is als je toch al als een
zetstuk wordt beschouwd in een economisch spel.
Ada’s waarde is vooral dat haar huwelijk haar familie
een betere toekomst biedt. Souleimans leven lijkt nog
minder waard. Hij wordt niet eens uitbetaald na een
dag werk.
Die aanwezigheid van grote geopolitieke vragen,
van mystiek en maatschappijkritiek, deelt Diop met
haar oom, filmmaker Djibril Diop Mambéty (Touki
Bouki, 1973; Hyènes, 1992), aan wie ze met haar kortfilm Mille soleils (2013) een eerbetoon bracht. Ook hij
leefde en werkte tussen Frankrijk en Senegal, en had
daarom een vrijmoedige en ongeremde manier om
Afrikaanse en Europese verhalen, beelden en verteltradities in elkaar over te laten vloeien.
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Zijn twee bekendste films behoren tot het beste,
meest provocerende en prikkelende wat er op filmgebied is gemaakt over de gevolgen van kolonisatie
en dekolonisatie (net als bij zijn nicht zowel op materieel als op mentaal niveau). Waar hij scherpe kritiek
kon uiten op de manier waarop de re-kolonisatie van
Afrika door de Wereldbank mensen tot kapitalistische
zombies reduceerde, doet zijn nicht iets vergelijkbaars
met de migratie- of vluchtelingenindustrie. Maar zij
is minder geïnteresseerd in dialectisch filmmaken en
minder bang voor raadsels en ellipsen, waardoor haar
film door je hoofd blijft spoken.

WIND

De toch al losse structuur van de film wordt nog verder uit elkaar getrokken door eindeloze shots van de
zon en de zee, en van de wind die door de gordijnen
speelt en lege kamers vult met afwezigheid.
Net zoals de soundtrack van Fatima Al Qadiri zijn
die contemplatieve beelden een integraal deel van de
vertelling. Meer nog dan reflexieve momenten zijn het
eigenlijk transitruimtes, met wind en water als voertuig; plekken van zowel verzoening als verlies.
Het beste van Atlantique is dat de rijkdom van de
film vluchtig is als zeeschuim. De film zelf is meer als
een windvlaag die door je heengaat, of een golf waar
je doorheen waadt, en die je aanraakt met talloze
deeltjes van levens, emoties en verhalen die nooit
meer zonder elkaar kunnen. Net als de kleine lichtjes
die in de film twinkelen ten teken van de vluchtigheid
en fluïditeit van alles wat leeft en stroomt. Kleine neonvuurvliegjes. Materialisaties van onzichtbare entiteiten. Quantumverstrengeling op z’n meest affectief
en poëtisch.
ATLANTIQUE

SENEGAL/FRANKRIJK/BELGIË, 2019 |

REGIE MATI DIOP | MET IBRAHIMA MBAYE, MAME
BINETA SANE, AMADOU MBOW, NICOLE SOUGOU | 104
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN OP IFFR EN
VANAF 13 FEBRUARI 

ATLANTIQUE
FILMSCHUUR HAARLEM,
15 FEBRUARI 16.45 UUR

De Atlantische
Oceaan speelt een
cruciale rol, niet
alleen als barrière
tussen Afrika en
Europa, en tussen
Ada en Souleiman,
maar ook als
scheidslijn tussen
de elementen, land
en water. Als tussenwereld tussen
leven en dood.

‘A big, bold true-crime gangster movie’
The Guardian

‘Clearly made by a master filmmaker’
Variety

HET WAARGEBEURDE VERHAAL VAN DE MAN
DIE DE MAFFIA VERRADEN HEEFT

IL TRADITORE
EEN FILM VAN

MARCO BELLOCCHIO

VANAF 16 JANUARI IN DE BIOSCOOP
www.cineart.nl

/cineartnederland

/cineartnl

/cineartnl

/cineart_nl

na NOSTALGIA DE LA LUZ en EL BOTÓN DE NÁCAR

©2019 - PYRAMIDE - LOUISE MATAS

LA CORDILLERA
DE LOS SUENOS
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LITTLE WOMEN

UN L ADYLIKE

Greta Gerwig, ‘Great American
Director’ in de dop, verfilmde
Little Women (Onder moeders
vleugels), de klassieke roman
over vier zusjes die opgroeien ten
tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog. Ondanks hun vele
beproevingen is de toon van de
film nadrukkelijk optimistisch.

DOOR BASJE BOER

Voor de zevende keer werd Louisa May Alcotts klassieke roman Little Women verfilmd, ditmaal door
Greta Gerwig, de 36-jarige filmmaker die sinds haar
debuut Lady Bird (2017) hier en daar welwillend de
nieuwe ‘Great American Director’ wordt genoemd.
De vrouwen-in-wording uit de titel zijn de zusjes Jo,
Amy, Beth en Meg March, die opgroeien in Massachusetts, terwijl hun vader in de Burgeroorlog vecht. Gerwig maakte de radicale keuze om het verhaal, dat tot de
bekendste van de Amerikaanse literatuur behoort, in
stukken te snijden en in niet-chronologische volgorde
op te dienen. We beginnen dan ook in 1868, in New
York, waar Jo (Saoirse Ronan) lesgeeft en een carrière
als schrijver van de grond probeert te krijgen. Via
flashbacks kijken we terug op haar jeugd, die werd getekend door armoede, maar ook door haar warme band
met haar zussen, moeder en rijke buurjongen Laurie.
Gerwig maakte van Little Women een ontegenzeggelijk weelderige film, gemaakt met aandacht, visie en
smaak. Het is een film die zowel uitgesproken als ingetogen is, zowel romantisch als aards. Die romantiek
betreft daarbij niet eens zozeer de liefde, maar veeleer
kunstenaarschap, ambitie, vriendschap, familiebanden, altruïsme en emancipatie. In Little Women is
iedereen lief voor elkaar.

TWEE PADEN

Toch is Little Women in wezen een verhaal over beproevingen, zoals de verantwoordelijkheden die
horen bij volwassen zijn, de beperkte keuzemogelijkheden voor vrouwen en (financiële) afhankelijkheid.
Op twee momenten in Little Women wordt de zusjes
March uitgelegd wat hun opties zijn. Hun rijke, ijskoude tante (Meryl Streep) zegt spottend dat er maar
twee paden uit de armoede leiden: trouwen met een
rijke man of een bordeel runnen. Jo’s uitgever (Tracy
Letts) geeft nog een derde mogelijkheid als hij uitlegt
dat vrouwelijke personages maar op twee manieren
kunnen eindigen: getrouwd of dood. Ook het jongste
zusje March, de eigengereide Amy (Florence Pugh),
weet dat verliefdheid een voorrecht is dat haar familie

zich niet kan veroorloven. Het bijtende devies van
haar tante luidde: ‘Marry well, save your family.’
Zo worden alle hinderissen van de zusjes March
steeds vooral létterlijk uitgesproken; wat we zíen vertelt echter een heel ander verhaal. De armoede van de
familie March wordt gecompenseerd met een grote
immateriële rijkdom en gesprekken over ongelijkheid
tussen man en vrouw gaan gepaard met scènes waaruit juist een grote gelijkwaardigheid blijkt. Jo is faliekant tegen het huwelijk; ze is het zat dat vrouwen,
zowel in de verhalen die ze schrijft als in de realiteit
waarin ze leeft, altijd maar gekoppeld moeten worden
aan een man. Maar hoezeer je het misschien ook met
Jo eens bent, het is moeilijk om werkelijk met haar
mee te leven als je ziet hoe ze omringd wordt door
aantrekkelijke en zeer progressieve mannen die niet
alleen van haar houden maar haar straight up adoreren, niet óndanks maar dánkzij haar dwarse,
unladylike karakter. Haar feministische klacht botst
op de vrouwenfantasie die Little Women zo overduidelijk is.

FEMINISTISCH STATEMENT

Wie zit er nu eigenlijk te wachten op verhalen over het
huiselijke leven? vraagt Jo zich hardop af. Daarmee
bedoelt ze de verhalen van vrouwen; verhalen over
huishoudboekjes, familieperikelen, de zucht naar onafhankelijkheid. Amy gaat tegen Jo in, en zegt dat je

deze verhalen belangrijk máákt, simpelweg door ze
op te schrijven. Little Women zelf geeft ook antwoord
op die vraag: door kleine levens, little women, centraal te stellen worden ze groots gemaakt. Maar
daarmee wordt Jo’s valide vraag wel heel makkelijk
van tafel geveegd, terwijl we inmiddels weten dat
Little Women in de Verenigde Staten weliswaar wordt
omarmd door een grote groep critici, maar wordt genegeerd door zowel mannelijke bioscoopbezoekers
als de Oscars, Golden Globes en de BAFTA’s, die
nalieten Gerwig te nomineren voor haar regie.
In een interview stelde Gerwig een optimist te
zijn. Zij is de Amy die zegt: je maakt verhalen over
vrouwen belangrijk door ze te vertellen, ook als
niemand erop zit te wachten. De strijdvaardige
ondertitel van Little Women is dan ook: ‘Own your
story’. Zelf vraag ik me af of Gerwigs film niet al
te rooskleurig is. De kwaliteit van Little Women
staat buiten kijf: de film is niet alleen verfijnd en
eigenzinnig maar ook ronduit meeslepend. Maar als
feministisch statement, iets wat de film nadrukkelijk
óók wil zijn, schiet hij tekort.
LITTLE WOMEN

VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE

GRETA GERWIG | MET SAOIRSE RONAN, EMMA WATSON,
FLORENCE PUGH | 135 MINUTEN | DISTRIBUTIE SONY
PICTURES RELEASING (VIA UNIVERSAL) | TE ZEN OP
IFFR EN VANAF 6 FEBRUARI 

10

DE FILMKRANT 
#428 FEBRUARI 2020

WA AD AL-K ATEAB EN EDWARD WAT TS OVER
For Sama won de prijs
FOR SAMA
voor beste documentaire in Cannes en werd
op IDFA onderscheiden
met de publieksprijs.
Waad al-Kateab en
Edward Watts over hun
film en de kinderen van
Aleppo: “We gingen
filmen omdat we tegen
de leugens en de propaganda van het regime en
de Russen waren. We
wilden laten zien hoe
het daar echt was.”

DOOR LEO BANKERSEN

‘FILMEN
IS EEN DA AD VAN
VERZET ’

“Sama, ik heb deze film voor jou gemaakt. Ik wil dat je
begrijpt waar we voor strijden.” Die woorden spreekt
Waad al-Kateab in haar documentaire For Sama.
Maar toen ze in Aleppo begon te filmen wist ze nog
niet dat ze temidden van het oorlogsgeweld verliefd
zou worden en een kind zou krijgen.
Na The Cave is For Sama deze maand de tweede film die ons onderdompelt in de rauwe Syrische
realiteit. Terwijl Al-Kateab en coregisseur Edward
Watts eerder wel eens hoorden dat de mensen nu wel
genoeg van Syrië zouden hebben. Het verhinderde
niet dat For Sama al is overspoeld met prijzen, waaronder die voor beste documentaire in Cannes. Op
IDFA werd dit vanuit een heel persoonlijk perspectief
vertelde verhaal onderscheiden met de publieksprijs.
Tijdens IDFA vraag ik Waad al-Kateab wat haar eerste gedachte is als ik ‘Aleppo’ zeg. Ze is even stil en
zucht. “De herinnering aan geluk en verdriet om het
verlies. Zoals je kan glimlachen en toch bedroefd bent
wanneer je de naam hoort van een geliefde met wie je
niet meer samen kan zijn. Ik kijk uit naar de dag dat ik
terug kan gaan, maar er moet nog veel gebeuren voor
dat werkelijkheid kan worden.”

ONBEVANGEN

Al-Kateab deelt de regie met Edward Watts. Zij heeft
zelf alles meegemaakt en gefilmd, de ander is de buitenstaander. “Ik had al beelden geleverd voor Channel
4 News, dus toen ik met mijn materiaal in Londen
kwam ben ik naar ze toegestapt. Ik had nog nooit een
documentaire gemaakt en ik was heel emotioneel betrokken. Ik had iemand nodig die er onbevangen naar
keek.”
Channel 4 kwam toen met Watts, een Britse filmmaker die veel in het Midden-Oosten werkte maar tot

WAAD AL-KATEAB

weten. Ik wilde dus heel graag met Channel 4 samenwerken. Er was ook de hoop dat het dingen zou veranderen.”

FILM HET ALLEMAAL!

zijn spijt nooit in Syrië was. “Een heel geslaagde combinatie”, stelt Al-Kateab met zichtbaar enthousiasme
vast. Waar Watts lachend aan toevoegt: “Maar we hebben wel over ieder onderdeel stevig gediscussieerd.”
Al-Kateab studeerde marketingeconomie aan de
universiteit van Aleppo toen in 2011 ook daar mensen
in verzet kwamen tegen het bewind van Assad. “Ik
deed meteen mee met de protesten en begon de acties
met mijn telefoon te filmen”, vertelt ze. “Het was belangrijk te laten zien wat er gebeurde. Veiligheidstroepen sloegen de demonstranten in elkaar, maar de officiële tv-kanalen lieten dat niet zien. Ze hielden dan
een straatinterview met een veiligheidsman in burgerkleren die beweerde dat er niets aan de hand was.”
“We probeerden onze beelden op YouTube te krijgen via familie of bekenden in het buitenland. Zo kon
het regime er niet achter komen wie het had gefilmd.
Toen we later naar het gebied gingen dat onder controle van de opstandelingen was konden we direct zelf
op onze Facebookpagina publiceren.”
“In 2015 konden buitenlandse journalisten niet
meer de stad in, dus kwamen er vragen om verhalen
en beelden te leveren. Zo kwam ik in contact met
Channel 4 News.”
Haar inmiddels met een betere camera gedraaide
verslagen werden de meest bekeken beelden van dit
nieuwsprogramma. “Als er voortdurend bombardementen zijn en je ieder moment dood kan gaan helpt
het als je weet dat heel veel mensen van je bestaan

For Sama laat niet alleen zien wat er rond het ziekenhuis van Al-Kateabs vriend, en later echtgenoot,
Hamza gebeurt. Ook hoe het gewone leven in de stad
ondanks alles doorgaat, en tussen de oorlogsbeelden
en puinhopen door ook de vreugde op Al-Kateabs gezicht als ze zegt ‘ik ben zwanger!’. Maar geen strijders
of gevechten van het Free Syrian Army.
“Ik wilde het wel, maar als vrouw kreeg ik geen
toestemming naar de frontlinie te gaan. Maar ik
begreep ook dat zulke beelden al heel vaak waren
gefilmd. Ik kon me beter richten op de mensen die
meestal weinig aandacht krijgen. En als vrouw had ik
het voordeel dat ik bij gezinnen in huis kon komen.
Een man kon dat niet filmen.”
Ik merk op dat ze ook veel kinderen laat zien. “Dat
was geen bewuste keus, maar ze waren gewoon overal.
Niemand vraagt ze iets. Door ze te filmen kon ik ze
een stem geven. Zoals die jongen die vertelt dat hij
ondanks de oorlog toch niet weg wil.”
Hartverscheurend is de scène met de vrouw die
zojuist een kind heeft verloren. “Ik was bang dat ze
niet wilde dat ik haar filmde, maar ze riep juist tegen
me ‘Film het allemaal!’” herinnert ze zich. Filmen is
een daad van verzet, wordt ergens gezegd. “Zeker.”
En feller nu: “We hadden kunnen vluchten, maar we
besloten te blijven. In de film zie je Syriërs die de toekomst belangrijk vinden, die meer van hun land houden dan de huidige regering.” Toen ten slotte iedereen
die stand had gehouden noodgedwongen werd geëvacueerd kwam Al-Kateab via Turkije in Londen.
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‘Als vrouw kreeg
ik geen toestemming naar de
frontlinie te gaan.
Maar ik begreep
ook dat zulke
beelden al heel
vaak waren
gefilmd. Ik kon
me beter richten
op de mensen die
meestal weinig
aandacht krijgen.
En als vrouw had
ik het voordeel dat
ik bij gezinnen in
huis kon komen.
Een man kon dat
niet filmen.’

Wanneer ik suggereer dat ze zich minder richt op de
politieke kant van de strijd, protesteert Al-Kateab.
“Nee, nee, dat klopt niet, alles wat er gebeurde is
politiek”, lacht ze. “We gingen juist filmen omdat we
tegen de leugens en de propaganda van het regime en
de Russen waren. We wilden laten zien hoe het daar
echt was.”
Inmiddels zijn Al-Kateab en Watts voortdurend
met de film op pad. “We waren echt overdonderd
door de belangstelling”, aldus Al-Kateab. “In Frankrijk ging For Sama uit in 53 bioscopen. Nu gaat hij de
hele wereld over, tot aan Japan, Mexico en Korea.”
Er is een foto, genomen op de rode loper van
Cannes, waar jullie samen met Hamza de tekst
‘Stop bombing hospitals’ omhooghouden. Is For
Sama onderdeel van een campagne? “We zetten in
op twee sporen”, legt Al-Kateab uit. “Het gewone
publiek, en de beleidsmakers die politieke invloed
hebben. We hebben de film vertoond bij de
Verenigde Naties en voor het Britse parlement. Ook
het Amerikaanse Congres staat op ons lijstje. Maar
het meest dringend is dat we de aandacht willen
vestigen op wat nu in Idlib, in het noordwesten van
Syrië gebeurt. Dat wordt nu aangevallen door Assad
en de Russen, daar gebeurt nu precies hetzelfde als
in Aleppo.”
“The New York Times publiceerde kortgeleden een
onderzoek dat duidelijk maakt dat de Russen van plan
zijn om alle ziekenhuizen stuk voor stuk te bombarderen. Dus daar willen we de aandacht op vestigen,
ook omdat het iets is waar iedereen het over eens
kan zijn: ziekenhuizen verdienen bescherming. Het
bombarderen van burgers moet stoppen. Er moet een
oplossing voor Syrië komen, en die oplossing begint
met het aftreden van Assad.” 
FOR SAMA

FILMSCHUUR HAARLEM,

25 JANUARI 16.45 UUR

FOR SAMA

Geboren in een stad van stof
Als de dood uit de lucht komt vallen, pakken
moedige burgers hun wapens op. In het geval van filmmaker Waad El-Kateab betekent dat haar camera, maar vooral: veerkracht en liefde. Documentaire For Sama
laat ons de Syrische revolutie zien door de
ogen van een jonge moeder.
“Wat voor leven heb ik je gegeven. Zul je me
ooit vergeven?” Bijna fluisterend prevelt
Waad el-Kateab deze woorden tegen haar
net geboren dochter. Een kind, geboren tussen de bomaanslagen in het Syrische Aleppo,
een stad van stof.
For Sama, de winnaar van de publieksprijs
op het afgelopen IDFA, vertelt vanuit de
operatiekamers van een ziekenhuis het persoonlijke verhaal van El-Kateab en haar ge-

zin gedurende vijf jaar tijdens de belegering
van Aleppo. Geen klaagzang maar een liefdesbrief, opgedragen aan Sama, de oudste
dochter van de filmmaker, die 21 was toen in
2012 de Syrische revolutie begon. El-Kateab
en haar man zijn activisten van het eerste uur
en vluchten is voor hen onbespreekbaar. Dus
ze blijven, ook als hun dochter geboren
wordt. In hun verwoeste stad verzorgen ze
met een klein team van dokters en verplegers
met gevaar voor eigen leven de gewonde
achterblijvers.
Poëtisch, oprecht en pijnlijk is El-Kateab’s voice-over waarin ze haar dochter en
daarmee alle Syrische kinderen toespreekt.
En dat terwijl de regisseur, die marketing
studeerde voordat de revolutie losbarstte en
zichzelf vervolgens het filmmaken aan-

leerde, in eerste instantie niet zelf centraal
wilde staan in de film. Tijdens de montage
ondervonden zij en haar Britse coregisseur
Edward Watts echter dat het onvermijdelijk
was: de film kon niet anders dan haar persoonlijke verhaal vertellen.
De gelijkenissen met het begin januari
verschenen The Cave van Feras Fayyad, ook
een documentaire over een Syrisch ondergronds ziekenhuis, zijn niet te missen. In
beide films creëert de noodtoestand ruimte
voor vrouwen om aan het roer te gaan staan
– bij For Sama als regisseur, bij The Cave in
hoofdpersoon dokter Amani, die het hoofd
wordt van haar ziekenhuis. De films verschillen ook: The Cave toont hoe dokter
Amani en haar team steeds dieper wegzakken in de wanhoop. En hoe dichtbij Fayyad
ook is gekomen, Amani blijft vooral een professional – zelfs tijdens een feest voor haar
dertigste verjaardag houdt ze haar doktersjas
aan.
For Sama schetst dezelfde oorlogsgruwelen, maar het zijn juist de kleine, alledaagse

momenten die de film een buitengewone gelaagdheid geven. “Hamza, ik ben zwanger”,
oefent El-Kateab terwijl ze zichzelf in de
spiegel filmt. Ze lacht en met het opkrullen
van haar lippen straalt een gloedvolle
warmte van het scherm. Zo biedt El-Kateab
weerwoord tegen de haat en vernietiging die
haar omringen: met liefde.
Eigenlijk zou je willen dat For Sama nooit
gemaakt was. Dat Waad el-Kateab inmiddels
was afgestudeerd en veilig in haar thuis
Aleppo zou wonen. Helaas is de film er wel,
én gelukkig is deze film er. Een persoonlijk,
rauw verhaal, van binnenuit verteld door een
vrouw die je van je stoel blaast met haar
veerkracht en optimisme. Een film over oorlog maar vooral: een film over liefde.
BOBBIE FAY BRANDSEN

FOR SAMA

GROOT-BRITTANNIË/SYRIË, 2019 | REGIE

WAAD EL-KATEAB & EDWARD WATTS | 100 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PERISCOOP | TE ZIEN VANAF 23 JANUARI,
OOK VIA

picl.nl
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PATRICE TOYE EN INGE SCHIL

‘WE LEVEN OPNIEUW IN VICTO
De Vlaamse cineaste Patrice Toye maakte een gestileerde,
genuanceerde verfilming van Inge Schilperoords roman Muidhond
over een voor zedendelicten vervolgde man. Toye en Schilperoord
over de praktijkervaring en de verbeelding: “Hopelijk zet ik mensen
DOOR IVO DE KOCK
aan tot nadenken.”							
De titel is poëtisch. Schilperoord: “Die vis, die muid-

hond, ging een symbolische rol spelen in het verhaal.
Het is een oud-Hollands woord voor zeelt, een karperachtige vis. Een raar woord met allerlei associaties
zoals: muiten, modder en hond. Zo krijg je, wanneer je
twee letters omdraait, ‘huid’ en ‘mond’.”
Toye: “Ik vond de titel intrigerend. Je vertelt er
schijnbaar niets mee, maar zeelten hebben een mooie
mythologie. Ze worden doktersvis genoemd, omdat
ze zogenaamd geneeskrachten hebben: een soort
slijm rond hun schubben waar alle gewonde vissen
tegenaan zwemmen om hun wonden te laten genezen.
Het is mooi dat er een beetje hoop in die vis zit.”

In de film vangt de protagonist de vis niet zelf. Toye: “We

PATRICE TOYE

“We leven opnieuw in zeer Victoriaanse, preutse tijden”, merkt Patrice Toye op in Gent. “Seksueel misbruik moet bestraft worden, maar velen gaan nooit tot
daden over. Moeten zij gedemoniseerd worden? De
wereld is complex en toch gaat iedereen mee in het ongenuanceerd polariseren. Daarom hoop ik dat films zoals Muidhond gemaakt kunnen blijven worden. Zelf
moet ik een maatschappelijke of menselijke urgentie
voelen om me op een filmproject te storten. Want hoe
graag ik ook naar entertainment kijk, ik kan daar geen
drie jaar mee bezig zijn.”
Inge Schilperoords beklemmende literaire debuut
bleek wèl voldoende uitdagend. Muidhond groeide uit
praktijkervaring. Schilperoord: “Als forensisch psycholoog ontmoette ik een voor zedendelicten veroordeelde pedoseksuele man. Omdat ik hem zo zag worstelen, kreeg ik voor het eerst ook medelijden met de
dader. Het deed gewoon pijn om naar hem te kijken. Je
zag dat hij met zichzelf in de knoop zat, dat hij zichzelf haatte. Ik schreef daar een kort verhaal over dat ik
later uitbreidde tot het boek. De worsteling die ik zag
bij die man werd het uitgangspunt, daaromheen verzon ik een verhaal. Uiteindelijk werd die man een fictief personage.”

konden geen vis vragen om even ter plaatse te blijven,
daarom wikkelden we hem in een net. Dat Jonathan de
vis beschermt in zijn T-shirt geeft aan dat hij naast

‘De muidhond
wordt doktersvis
genoemd omdat
hij zogenaamd
geneeskrachten
heeft, een soort
slijm rond de
schubben waar
gewonde vissen
tegenaan zwemmen om hun
wonden te laten
genezen. Het is
mooi dat er een
beetje hoop in die
vis zit.’

zijn donkere kant ook iets goedaardigs heeft. Hij is een
van de weinigen die zijn verantwoordelijkheid neemt
en voor een kind zorgt: het meisje eten geeft, haar opvoedt, leert zwemmen, aandacht geeft vooral. Dat
creëert een soort evenwicht. Anders zou ik het zelf
ook best wel moeilijk vinden om naar te kijken. Ik
wilde een mens tonen die ook goede kanten heeft.”
Hoe ontdekte u het boek? Toye: “In een interview met
Inge werd ik getroffen door wat ze zei over de worsteling van die man. Heel eerlijk: ik ben moeder van twee
kinderen en ik geloof dat ik heel empathisch ben, maar
over dit segment mensen dacht ik mijn oordeel klaar
te hebben. Maar door haar opmerkingen te lezen en
meteen daarop het boek, trad er een mooie verandering bij mij op. Ik begon te zien dat er inderdaad monsters bestaan, maar daarnaast ook veel gewone mensen. Tussen de één à drie procent van de mannen
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LPEROORD OVER MUIDHOND

ORIAANSE , PREUTSE TIJDEN’
wordt geboren met een pedofiele geaardheid. Dat zijn
vaak mensen die deugen en geholpen willen worden,
alleen worden ze in deze maatschappij zo gedehumaniseerd en gestigmatiseerd dat ze niet meer om hulp
durven vragen. Dat in het nauw gedreven worden,
maakt hen tot potentiële daders. Daardoor kreeg het
verhaal urgentie: we moeten dit thema genuanceerd
onder de aandacht brengen.”
Het debat verloopt zwart-wit. Toye: “Er bestaat een

onderscheid tussen pedofilie en pedoseksualiteit
[het in de praktijk brengen van pedofiele gevoelens,
red], en dat wordt door elkaar gehaald. Wanneer je
kijkt naar Luchino Visconti’s Death in Venice (1971),
dat is een verheerlijking van jeugdige onschuld en die
oude man is ook verliefd. Maar niemand wees met het
vingertje en zei ‘dit kan niet’. We leven nu in zeer conservatieve tijden. Ik snap dat er paniek is rond dit onderwerp, maar het is juist nodig dat we rustig blijven
en erover praten. Wanneer Muidhond bijdraagt aan
het doorbreken van het taboe zal ik blij zijn. Want
wanneer mogelijke daders daardoor niet tot daden
overgaan en hulp zoeken zijn we al een stap verder.”

Eindigt de film daarom minder tragisch? Toye: “Het boek

kan zich meer permitteren, kan gedachtegangen van
iemand onder woorden brengen. Voor film is het al een

hele opgave om het publiek zich open te laten stellen,
empathie te laten voelen voor het personage. Het boek
kon daarna richting ontsporing gaan, maar dat kon ik
me niet permitteren. Ik koos voor een open einde. Het
boek is iets noodlottiger en ik wilde meer hoop in de
film.”
Schilperoord: “Veel lezers zagen mijn einde als
fantasie, maar ik had het wel geschreven als een realiteit. Jonathans gedachten raken oververhit, maar hij
vindt haar echt wel.”
U creëert verstilde beelden, alsof foto’s van een dood en
verlaten landschap tot leven komen. Toye: “De bedoe-

ling was intiem te zijn, maar ook sober; je niet te
overrompelen met camerabewegingen om je niet te
beïnvloeden. We wilden integer blijven en zoveel
mogelijk aan de kijker overlaten. Ik liep al lang rond
met foto’s van Todd Hido, een fotograaf die ik heel
sterk vind. Hij schreef het boek Intimate Distance,
dat tegenovergestelde begrippen verenigt: ‘intiem’
en ‘afstand’. Mijn man en camerman Richard van
Oosterhout was het er helemaal mee en stelde voor
hem te benaderen. Hido kwam naar de set en nam
prachtige foto’s van de verstilling van onze personages. Het komt overeen met onze opzet: aan de ene
kant dichtbij komen, maar aan de andere kant een
waardige afstand bewaren.”

MUIDHOND

Verboden
hunkering
Muidhond is een dappere film over een allerminst comfortabel onderwerp; een kalme karakterstudie naar een man die buiten
de maatschappij valt.
Halverwege Muidhond gaat hoofdpersoon
Jonathan, een man van tegen de dertig, naar
een afgelegen meertje met zijn negenjarige
buurmeisje Bes. Ze mag op zijn knieën staan,
half onder water; als ze valt vangt hij haar op.
Tot hij abrupt roept dat het spel voorbij is.
Hij vertrekt, Bes blijft sip achter. Niet veel
later is Jonathan terug bij datzelfde meer, nu
met een vrouw die hij kent van de visverwerkingsfabriek. Ze zoenen, maar ook nu bedenkt Jonathan zich en loopt plotseling weg.
De twee scènes laten treffend zien met wat
voor hoofdpersoon we te maken hebben. De
Vlaamse film Muidhond, gebaseerd op de
krachtige debuutroman van de Nederlandse

De blik van de maatschappij blijft buiten beeld. Toye: “De
veroordeling van de maatschappij hebben we zoveel
mogelijk weggelaten, omdat iedereen wel weet hoe
men denkt over pedofiele mensen. Maar in de scène
waarin Jonathan onder de vis bedolven wordt, wilde
ik ze wel even fysiek tonen. Bovendien illustreert het
dat hij vies van zichzelf is. Maar één mokerslag volstond.”
In uw films Rosie (1998), (N)iemand (2008), Little Black
Spider (2012) én Muidhond zoeken individuen hun identiteit. Toye: “Ik ben geïnteresseerd in personages met

existentiële problemen, die niet kúnnen zijn wie ze
zijn, niet willen zijn wie ze zijn of niet mogen zijn wie
ze zijn. Ik ga ook graag op zoek naar dingen die door
anderen onder de tafel worden geduwd, omdat ik
kwetsbaarheid en menselijkheid heel belangrijk
vind.”
Met welk gevoel wil je dat mensen de zaal uitgaan?

Toye: “Mensen tot nadenken aanzetten zou ik al heel
fijn vinden. Ik hoop dat ze door Muidhond iets genuanceerder gaan denken, dat ze dingen eerst laten bezinken voor ze meningen ventileren. En hopelijk kunnen we een maatschappelijk debat op gang brengen
met filosofen, psychologen en mensen die in de praktijk met dit onderwerp te maken hebben.” 

Inge Schilperoord, vertelt het verhaal van
een gepijnigde jongeman. Het tweede soort
intimiteit, met iemand van zijn eigen leeftijd, wil hij niet. De intimiteit met het buurmeisje wil Jonathan wél, maar hij weet dat
dat niet hoort, niet mag, dat hij het niet moet
willen.
Hierin schuilt de voornaamste spanning
van deze onderhoudende, realistische film:
wanneer escaleert het vele contact tussen
Jonathan en dat speelse buurmeisje? Waarin
mondt zijn dwangmatige gefluister en het
verplichte geschrijf in zijn dagboekjes uit?
Aan het begin van de film zien we hoe hij
een eigen leventje probeert op te bouwen
na zijn vrijspraak – gebrek aan bewijs.
Waarvan hij precies verdacht werd blijft
onduidelijk, maar gezien zijn hunkering
naar Bes krijg je algauw een vermoeden. De
betrokken instanties spelen in de rest van
de film amper een rol, het draait hier om
Jonathan zelf. Die laat zijn hond uit, doet
inwisselbaar fabriekswerk, kijkt heimelijk
naar Bes. Al met al heeft Muidhond iets weg
van een toneelstuk: weinig verschillende
decors, twee hoofdpersonen die in bijna
elke scène opduiken en aldoor die
ongemakkelijke onderstroom van
pedofilie.

Het is knap en dapper, zo’n kalme,
zorgvuldig gemaakte film over een allerminst comfortabel onderwerp. In wezen is
Muidhond een langgerekte karakterstudie
naar een man die buiten de maatschappij
valt en die geen moment zijn best doet ons te
pleasen of voor zich te winnen.
Tegelijkertijd is de spanning niet steeds
zo intens als je zou willen. Misschien ook
doordat de symboliek – Jonathan neemt een
vis mee naar huis en stopt hem in een te
kleine bak – tegen het einde wel erg
nadrukkelijk wordt. En doordat er zo weinig
licht en lucht tot dit universum doordringt.
Jonathan is gekweld en blijft gekweld, en
behalve een beklemmende sfeer levert dat
ook een ietwat egaal verhaal op. Wat staat er
uiteindelijk op het spel? Het is geen moment
de vraag of het voor Jonathan misgaat,
hooguit wanneer precies, en hoe hevig.
THOMAS HEERMA VAN VOSS

MUIDHOND BELGIË/NEDERLAND, 2019 | REGIE
PATRICE TOYE | MET TIJMEN GOVAERTS, JULIA BROWN,
GREET VERSTRAETE, INA GEERTS, LINE PILLET | 98
MINUTEN | DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN OP IFFR EN
VANAF 30 JANUARI, OOK VIA

picl.nl
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DISNEY EN HET EINDE VAN DE M
In dit tijdperk van razernij bestaat grote behoefte aan een gesprek
over cultuur en media, schrijft Dan Hassler-Forest. Maar de ironie is
dat de gedeelde ervaring waarover dat gesprek zou kunnen gaan juist
aan het verdwijnen is: zelfs Disney, van oudsher hofleverancier voor
de mainstreamcultuur, trekt zich terug op streaming-kanaal
DOOR DAN HASSLER-FOREST
Disney+.								
SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS

‘Waarschuwing: deze film bevat beelden van tabaksgebruik.’ Bij het zien van de nieuwe disclaimer die
voorafgaat aan sommige films en series op streamingplatform Disney+, uitten boze libertijnen meteen hun
consternatie via de bekende social-mediakanalen:
‘Mag er tegenwoordig dan niks meer??!!’
De discussie over wat er wel of niet ‘mag’ en wie
dat voor wie mag bepalen, houdt de gemoederen
meer dan ooit bezig. Als maatschappelijk debat is het
een internationaal fenomeen dat zich in allerlei contexten en toonaarden manifesteert: in het zuiden van
de Verenigde Staten worden beelden verwijderd van
generaals die vochten om de slavernij te behouden.
Een Nederlands museum besluit de term ‘Gouden
Eeuw’ niet meer te gebruiken. Zwarte Piet is na een
aantal jaren verbeten strijd gereduceerd tot een achterhoedegevecht. En de conducteur spreekt ons niet
meer aan met ‘dames en heren’ maar met het genderneutrale ‘beste reizigers’.
Tegenstanders spreken van dwangmatige politieke
correctheid en overmatig slachtoffergedrag: we zouden té gevoelig zijn geworden voor alles waar iets op
aan te merken valt. Volgens sommigen is zelfs de zo
gekoesterde vrijheid van meningsuiting in het geding,
en zou de Amerikaanse deplatforming-beweging ertoe
leiden dat sommige stemmen niet meer gehoord mogen worden. Volgens anderen beginnen we eindelijk
rekening te houden met groepen die tot nu toe altijd
buitenspel waren gezet en mogen we hun ervaringen
in het dagelijks leven best erkennen en respecteren. De
vanzelfsprekendheid waarmee witte en heteroseksuele identiteiten voor iedereen een norm stellen,
wordt nu dan ook eindelijk ter discussie gesteld.
Al deze discussies zijn wezenlijk politiek van aard.
Het gaat immers steeds om de vraag wie uiteindelijk
genoeg macht heeft om voor een grotere groep te
bepalen wat algemeen acceptabel is. Maar waar de
politieke arena is toegespitst op beleidskwesties en
wetgeving, zijn de media het voornaamste strijdtoneel geworden van dit polariserende debat. In de
VS spreken ze dan ook al jaren over een culture war
die op dit front woedt tussen links en rechts. Hoe is
polderend Nederland onderdeel geworden van deze
outrage-cultuur? Laat de intensiteit van de discussie

ruimte voor tweespraak en compromis? Of is het een
strijd tussen twee extremen, terwijl het ‘redelijke
midden’ de schouders erbij ophaalt? En wat betekent
dit voor een filmindustrie die zich altijd op de veilige
mainstream heeft gericht?

HET EINDE VAN DE MAINSTREAM

Disney is het mediabedrijf dat sinds jaar en dag amusement maakt voor die middenmoot. Hun familiefilms waren expliciet ontworpen om zo min mogelijk
mensen tegen het hoofd te stoten en het lucratieve
mainstream-publiek aan zich te binden. Controverses werden consequent geschuwd: alleen de meest
orthodoxe religieuze fundamentalisten konden zich
storen aan de goddeloze pratende dieren in brave
sprookjes die steevast eindigden in een huwelijk tussen een witte man en een witte vrouw. Disney-films
belichaamden daarmee een maatschappelijke norm:
de systematische manier waarop deze films bijvoorbeeld de belevingswereld van witte mensen centraal
stelden, verklaart impliciet mensen van kleur in onze
maatschappij tot tweederangsburgers. Zoals ook de
categorische afwezigheid van homoseksualiteit in
deze verhalen een wereldbeeld voorschotelt waarin
hetero’s de norm waren en daarmee de dienst uitmaakten.
De hele twintigste eeuw hebben cultuurcritici,
intellectuelen en activisten zich hiertegen uitgesproken. De Italiaanse marxist Antonio Gramsci legde in de
jaren dertig al uit hoe sociale en politieke macht in
stand worden gehouden door een proces van hegemonie, waarbij media, politiek, educatie en cultuur samenwerken om het heersende systeem een gevoel van
vanzelfsprekendheid te geven. Massamedia als film en
televisie bieden dus niet alleen vermaak, maar legitimeren met hun verhalen de organisatie van ons sociale
systeem. Commerciële mainstreamcultuur bevestigde
dan ook bovenal de normen en waarden van de dominante groep en liet daarbij weinig ruimte voor iedereen
die buiten deze kaders van ‘het normale’ viel. In deze
context was een duidelijk verschil te zien tussen de
Hollywoodfilm en het arthouse-circuit, waar onafhankelijk geproduceerde films juist kritischer met
heersende normen omgingen.

EDWARD SCISSORHANDS

CAPTAIN MARVEL

GHOSTBUSTERS
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MAINSTREAM

De belofte van
het internet was
dat het media zou
democratiseren
en we beter naar
elkaar zouden
gaan luisteren.
De ironie is nu dat
de hegemonie
van commerciële
algoritmes ervoor
zorgt dat onze
wereld juist
steeds kleiner
wordt. Met een
klein beetje fantasie kun je je
voorstellen hoe
het ook anders
kan.

Maar vandaag de dag, in het digitale tijdperk, is dit
onderscheid tussen mainstream en alternatief steeds
moeilijker te maken. De algoritmes die de eindeloze
inhoud van Facebook, Netflix, Twitter en Disney+
voor ons filteren, zorgen ervoor dat iedereen iets anders ziet. We krijgen films, series, nieuws, games en
andere media aangeboden die steeds sterker op ons
persoonlijke, individuele profiel zijn toegesneden.
De diversiteit van het media-aanbod neemt daarmee
toe, terwijl de verbindende rol van massacultuur even
hard afneemt. Het vertrouwde concept van massacultuur verdwijnt langzaam maar zeker uit zicht:
steeds meer zien we media die ons individuele wereldbeeld bevestigen — en steeds minder zien we wat
de buren zien.
Geen wonder dat het moeilijker wordt om het debat over wat wel of niet acceptabel is te voeren vanuit
een gevoel van gemeenschappelijkheid. Mediafragmentatie en individualisering maken ons wereldbeeld
steeds nauwer. Wanneer Netflix de rol van televisiezenders en filmhuizen overneemt, en Facebook en
Reddit die van kranten en tijdschriften, valt het gevoel
van sociale cohesie dat massamedia ons brachten ook
weg. En dan worden de onderhuidse spanningen die
door de mainstreamcultuur altijd zo effectief werden
weggemoffeld opeens veel zichtbaarder.

HET TIJDPERK VAN DE RAZERNIJ

Die spanning zien we vooral terug in de woede en
haatcampagnes die sociale media lijken te overheersen. Voor velen vormde Gamergate in 2013 het moment waarop het slagveld rondom media en cultuur
zich in zijn huidige vorm aandiende: mannelijke gamers maakten zich boos over de pogingen van vrouwen om invloed uit te oefenen op een industrie waar
zij systematisch werden buitengesloten, wat leidde tot
een georganiseerde campagne van online bedreigingen, laster en haat. Vrouwen die zich uitspraken over
seksisme in de gamercultuur konden rekenen
op heftige intimidatie via sociale media. Nadat hun
privé-gegevens te grabbel werden gegooid, moesten
sommigen zelfs onderduiken uit angst voor geweld.
Een ander veelzeggend incident was de remake van
de film Ghostbusters in 2016, waarbij de vier mannelijke hoofdrolspelers uit het origineel waren vervangen door vrouwelijke komieken. Mannelijke fans
schreeuwden online moord en brand: hun jeugd zou
ze worden afgepakt, politieke correctheid was volledig doorgeslagen en diversiteit zou ze door de strot
worden geduwd. Lang voordat de film te zien was,
zorgden deze ‘fans’ ervoor dat de trailer het meest
gehate YouTube-filmpje aller tijden werd, op fan-forums als Reddit en 4chan waren de seksistische grappen niet van de lucht en de extreemrechtse haatzaaier
Milo Yiannopoulis werd zelfs permanent van Twitter
verbannen om de vele racistische aanvallen op actrice
Leslie Jones, de enige zwarte Ghostbuster.
Het is een veelzeggend voorbeeld van hoe de rollen
in zekere zin zijn omgedraaid: waar progressieve critici zich vroeger kritisch uitspraken op de conserva-

tieve waarden van Hollywood, zijn het nu reactionaire
rechtse rebellen die zich tegen massamedia verzetten.
Nu de vanzelfsprekende macht van witte heteromannelijkheid ter discussie staat, is de strijd om
hegemonie in cultuur en politiek in volle hevigheid
losgebarsten. Van de ene kant blijven progressieve
campagnes als #MeToo en #OscarsSoWhite druk uitoefenen om de ongelijke verdeling van macht en status aan te pakken. En in reactie hierop wordt vanuit
de rechterflank steeds hatelijker gereageerd op films
die progressieve ideeën uit zijn gaan dragen: Star
Wars-films Rogue One (2016) en The Last Jedi (2017)
werden het mikpunt van ‘fans’, waarbij actrices Daisy
Ridley en Kelly Marie Tran effectief van Instagram af
werden getreiterd, en de feministisch ingestelde Captain Marvel-ster Brie Larson krijgt tot op de dag van
vandaag eindeloos veel haat over zich heen, wederom
omdat ze zich kritisch heeft uitgesproken over institutioneel seksisme in de filmindustrie.

ALGORITMES

De spanning die we op al deze terreinen zien, is
wezenlijk hetzelfde: aan de ene kant staan de progressieve groepen die opkomen voor vrouwen en minderheden die in deze industrieën altijd gemarginaliseerd
zijn geweest, en die dankzij sociale media een grotere
stem in het publieke debat hebben gekregen. Aan de
andere kant staan de conservatieven en reactionairen,
die niet kunnen of willen begrijpen waarom maatschappelijke gewoontes en tradities zouden moeten
veranderen en zich hard maken om koste wat kost de
‘eigen’ cultuur te behouden.
Beide perspectieven zijn op zichzelf heel goed te
begrijpen en in een gezonde democratie zou het ook
geen groot probleem moeten zijn. Maar dat is nu precies waar de schoen wringt. Gezonde democratieën
kennen niet alleen vrijheid van meningsuiting, maar
hebben ook media die een degelijk forum bieden
voor maatschappelijke debatten. De belofte van het
internet was dat het media zou democratiseren en
we beter naar elkaar zouden gaan luisteren. De ironie
is nu dat de hegemonie van commerciële algoritmes
ervoor zorgt dat onze wereld juist steeds kleiner
wordt. Met een klein beetje fantasie kun je je voorstellen hoe het ook anders kan: bijvoorbeeld de inzet
van algoritmes om mensen meer met elkaar te verbinden, ons gevoel van burgerschap te versterken, en
dialogen te openen die ons een veranderende wereld
beter helpen begrijpen. Maar zolang het commerciële belang alle andere overwegingen blijft overschaduwen, zijn we nog ver van huis.
Dan Hassler-Forest

IS VERBONDEN AAN HET

DEPARTEMENT MEDIA EN CULTUURWETENSCHAPPEN
VAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT 
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DANS IN FILMJA AR 2019

ALS DIT ALLES IS,
L ATEN WE DAN MA AR BLIJVEN

DANSEN

dansen en het feit dat Johnno een stereo heeft, maken duidelijk dat de twee tot verschillende klassen
behoren en hun vriendschap daarmee niet vanzelfsprekend is. Maar vooral toont de dansscène dat hun
liefde voor de breakbeat die verschillen overbrugt.
Het zijn scènes waarin dans een verbintenis benadrukt, zoals Harmony Korine in The Beach Bum ook
doet met een scène op Peggy Lee’s Is That All There
Is?. De eeuwige stoner en briljante poëet Moondog
is getrouwd met de steenrijke Minnie. Een op papier
onbegrijpelijk huwelijk, maar zie ze schuifelen in een
verlaten haven en hun samenzijn voelt compleet natuurlijk en liefdevol aan. De tekst van Peggy Lee benadrukt dat deze twee in hun wereldje verder niets of
niemand nodig hebben. ‘Als dat alles is wat er is, laten
we dan maar blijven dansen.’

BEWEGINGSVRIJHEID

JOKER

Er werd wat afgedanst in films in
2019. Opvallend vaak werden
dansmomenten gebruikt om
verhoudingen te schetsen, de
thematiek van een film te onderstrepen of de ontwikkeling van
een personage weer te geven.
DOOR ELISE VAN DAM

Met The Beast in the Jungle verfilmde Clara van Gool
de gelijknamige novelle van Henry James als een duet
met in de hoofdrollen twee professionele dansers. Een
film die zijn verhaal vrijwel volledig in dans vertelt.
Twee geliefden wachten en smachten door de eeuwen
heen in choreografieën vol cirkelende bewegingen en
korte momenten van synchroniciteit, de tijdssprongen vertalend in de dansvorm, die gaat van ballroom
via de twist naar moderne dans.
The Beast in the Jungle is slechts een van de vele

films waarin dans een rol speelde in het afgelopen
bioscoopjaar, al was dat vaker in enkele scènes. Dans
werd een middel om visueel uitdrukking te geven aan
bijvoorbeeld verhoudingen tussen personages. Zo
opent Olivia Wilde’s Booksmart met een scène waarin
Amy haar beste vriendin Molly ophaalt om samen
naar school te rijden. Voordat ze in de auto stappen,
doen ze een dansje dat door de twee actrices, Kaitlyn
Dever en Beanie Feldstein, werd geïmproviseerd en
hun persoonlijkheden en vriendschap tekent. Het is
een onhandig dansje met robotbewegingen, dat tegelijk iets totaal ongedwongens heeft. Het benadrukt
hun nerdiness, maar ook dat ze bij elkaar volledig
zichzelf en op hun gemak zijn.

STEREO

Ook in Brian Welsh’ Beats worden de hoofdpersonages geïntroduceerd via een dansscène. Johnno en
Spanner zijn boezemvrienden in het Schotland van
1994. In de openingsscène dansen ze in hun slaapkamers. Johnno heeft de hoorn van zijn telefoon bij zijn
stereo liggen waar techno uit schalt, Spanner houdt
de zijne tegen zijn oor gedrukt. De kamers waarin ze

Compleet andere verhoudingen worden getekend
in de balscène in Yorgos Lanthimos’ The Favourite,
waarin een dienstmeid en een hertogin strijden om de
gunsten van de fysiek en mentaal labiele Queen Anne.
De scène zit op een punt in de film dat Queen Anne
zich enigszins heeft losgemaakt van de invloed van
de hertogin. Wanneer Anne de balzaal wordt binnengereden in haar rolstoel, discussiërend over politiek,
schampert de hertogin dat een bal niet bedoeld is
voor politiek, maar om te dansen, waarna ze de daad
bij het woord voegt in een steeds fysieker en absurder
wordende dans. Een lange close-up van Queen Anne
laat zien hoe haar aanvankelijk genoegen verdwijnt
wanneer ze beseft hoe de hertogin via die dans de
spot met haar drijft en inwrijft dat zij bewegingsvrijheid heeft en Anne niet. Daarmee gaat de scène
verder dan het schetsen van verhoudingen en raakt ze
aan de thematiek van de film. Het contrast tussen de
dansende hertogin en de bewegingsloze Queen Anne
als een expressieve metafoor voor de machtsstrijd.
Het tot uitdrukking brengen van thematiek in dans
is een constante in And Then We Danced van Levan
Akin. Professioneel danser Merab worstelt met de
maatschappelijk heersende notie van mannelijkheid
en dat vertaalt zich in zijn onvermogen een traditionele Georgische choreografie, waarin die mannelijkheid tot uiting komt in kaarsrechte houdingen en
hoekige bewegingen, foutloos uit te voeren. “Het mag
niet sensueel zijn”, blaft de docent Merab toe. Gedurende de film raakt Merab in het reine met zijn fluïde
genderidentiteit en seksualiteit. Dat leidt uiteindelijk

17

DE FILMKRANT 
#428 FEBRUARI 2020

SIMPELE
IDEETJES,
JATTEN MAG
Carmen Felix schrijft over mainstream,
genre en niche en gaat heus haar mening
niet onder bioscoopstoelen of loungebanken steken.
DE KUTHOER

tot de eindscène, waarin Merab traditionele en moderne bewegingen, strakke en vloeiende lijnen combineert in een eigen choreografie.
Net als Beats gaat Akins film over personages die
vastzitten in een bestaan waaruit het moeilijk ontsnappen is. In beide films vormt dans een uitlaatklep.
Dans heeft in films vaak te maken met een gevoel van
bevrijding. Zie ook de eindscène van Sebastián Lelio’s
Gloria Bell, een scène die vooral betekenis krijgt in
relatie tot een dansscène aan het begin van de film.
Daarin zoekt Gloria, een gescheiden vrouw van middelbare leeftijd, eerst een man om mee te dansen. In
de eindscène danst ze alleen en voor zichzelf. Net als
in And Then We Danced geeft de scène uitdrukking
aan de ontwikkeling die het personage doormaakt. Ze
viert dat ze ook alleen kan dansen.

SPEL MET CONTROLE

Dat besef is ook een factor in de dansmarathon in Ari
Asters folkhorror Midsommar, waarmee een Zweedse
cult haar nieuwe meikoningin kiest. Wie het langst
overeind blijft, wordt gekroond. De Amerikaanse Dani
is daar met haar vriend Christian, die zich emotioneel
al heeft teruggetrokken uit hun relatie. Maar voor
Dani moet dat loslaten nog gebeuren. De dansscène
is als een samengebalde blauwdruk van dat proces en
alle emoties die daarbij horen; blijdschap, verdriet,
gelatenheid en uitgelatenheid tuimelen over elkaar
heen. Maar het loslaten van een ander gaat niet zonder offer en of het ook een bevrijding is, is discutabel.
In haar overgave aan de uitputtingsslag laat Dani de
controle varen en wordt ze opgeslokt door de cult.
Dat spel met controle is inherent aan dans. Goed
dansen vergt controle over het lichaam, maar dansen
als uitlaatklep gaat juist over het loslaten ervan. Op
dat spanningsveld speelt Gaspar Noé’s Climax zich

AND THEN WE DANCED

af, waarin een groep professionele dansers een feestje
houdt na een repetitie, dat uit de hand loopt doordat
er lsd in de sangria zit. De danssequenties in het eerste deel van de film zijn fantastisch uitgevoerde choreografieën. Maar wanneer de lsd gaat werken, verliezen de dansers controle over zichzelf, lichamelijk en
mentaal, wat zich uit in korte erupties van beweging
die het midden houden tussen een extatische dans en
wanhopig exorcisme.
Geen controle hebben is iets waar het hoofdpersonage in Todd Philips’ Joker constant mee worstelt. Arthur Fleck lijdt aan allerlei psychische aandoeningen en
in de film wordt dans meerdere keren gebruikt om Arthurs gevecht om controle over zijn lichaam en geest te
verbeelden. Essentieel daarin is de dansscène op de
trappen in Brooklyn. Zowel de cameravoering als Arthurs manier van bewegen zijn in die scène meer gecontroleerd dan in de rest van de film en dat is cruciaal.
Tot dan toe sjokt hij achter de feiten aan, maar hier
heeft Arthur zijn lot in eigen hand genomen. Het is het
moment dat hij zijn Joker-persona volledig omarmt en
de dansscène reflecteert de controle die hem dat geeft.
Arthur Fleck dansend op die trappen is misschien
wel hét filmbeeld uit 2019, zoals veel van deze dansscènes de momenten zijn die beklijven. Het getuigt
van de effectiviteit van dans om memorabele beelden
te creëren, maar vooral ook de binnenwereld van
personages te vangen. Dans vervangt nog net niet
de functie van de enigszins uit de gratie geraakte
voice-over die gedachtes verwoordt, maar past wel
binnen de eeuwige zoektocht van makers om die binnenwereld te benaderen, uitdrukking te geven aan
het ongezegde. Dans doet dat in een taal die visueel
en universeel is en daarmee een grote zeggingskracht
heeft. En als dat zo is, laten we dan vooral blijven
dansen. 

Natuurlijk klikte ik in mijn NPO Start Plus-app
gulzig op De kuthoer. Een film met zo’n lekkere
clickbaittitel, daar verspil ik graag essentiële
levensuren aan. Alleen al dat de makers
besloten om het woordje kut en het woordje
hoer in de titel te stoppen, vind ik een high five
waard. Ik hou van polderrebellie. En ik werd
slechts gedeeltelijk teleurgesteld. De film gaat
over een doodgewone columniste die haar
hatelijke reaguurders besluit te vermoorden.
That’s it. Gelukkig blijkt Katja Herbers best
capabel als het op het spelen van moordlustige
kuthoeren aankomt, maar laat me je dit zeggen:
het was geen Bumperkleef.
Als we het dan toch over films hebben die
ook geinige nu.nl-artikeltjes hadden kunnen
zijn: Bumperkleef heeft het zowaar geschopt tot
mijn top 10 van 2019 met z’n catchy titel en
herkenbare premisse. Deze keer: het leed dat
road rage heet. Met in de hoofdrol een
misselijkmakend babyboomerige bad guy die je
bij z’n Gant-pullover wil grijpen en langs de
snelweg wil laten lopen.
Zoveel deed De kuthoer helaas niet met me.
Katja begint heel plots, na het lezen van wat
reacties online, met het vermoorden van
mensen die het niet met haar columnpjes eens
zijn. Er mist een soort spanningsboog of in elk
geval meer dreiging. Maar het idee is leuk. Sorry
voor die dooddoener, maar het idee is echt heel
leuk. Ik hou daar dus van, films met simpele
ideetjes en een retegoeie uitwerking. Maar
waarom zijn ze zo zeldzaam? Natuurlijk, we
hebben een Dames 4, over een meid van midden
dertig die pissig aanziet hoe iedereen om haar
heen aan de haal gaat met relaties, kinderen en
hypotheken en daarom al haar agressie in een
amateurvoetbalteampje stopt. Simpel idee,
bijna saai als ik het zo oneerbiedig samenvat,
maar jezus wat een leuke film was dat. Meer
van dit alsjeblieft!
Om de vaderlandse filmindustrie te helpen,
heb ik alvast wat leuke, herkenbare en
hartstikke Hollandse premisses op een rijtje
gezet. Jatten mag. Ik wil gewoon een keer wat
anders dan de zoveelste Weg van jou met Soof
naar de Hartenstraat, te Ibiza.
Wat denk je van: een sexy horrorfilm over een
jonge caissière die telefonerende klanten die
weigeren hun telefoon op te hangen bij het
afrekenen, gaat stalken en martelen? Een
emotioneel drama over een in het slop geraakte
beauty-vlogger die uit wanhoop maar gewoon
zelf haar spulletjes gaat kopen en op Instagram
doet alsof ze die producten opgestuurd heeft
gekregen? Een actievehikel dat in één take is
opgenomen en zich volledig afspeelt in Kruidvat
Hellevoetsluis waar Kassandra (36) de kluis met
40 euro en een rolletje Stophoest met haar leven
beschermt? Een vrolijke avonturenfilm over drie
PostNL-bezorgers die in een race tegen de klok
zoveel mogelijk pakketjes bij chagrijnige buren
door het hele land moeten bezorgen? De
mogelijkheden zijn eindeloos. Ik ben in tijden
niet zo enthousiast geweest.
CARMEN FELIX
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L ADJ LY &
GIORDANO GEDERLINI
OVER
LES MISÉRABLES
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LADJ LY

Met Les Misérables tekenen regisseur
Ladj Ly en scenarist Giordano Gederlini
voor een kroniek die het midden houdt
tussen een striemende aanklacht en een
emotionele rollercoaster. “We zijn het beu
dat anderen onze verhalen vertellen.”
DOOR IVO DE KOCK

‘DIT IS EEN AL ARMKREET
UIT DE PARIJSE VOORSTEDEN’
“Les Misérables is een alarmkreet”, benadrukt de
Franse filmmaker van Malinese afkomst Ladj Ly in
Brussel, “ik wil waarschuwen dat de toestand explosief is in de Parijse voorsteden.” Zelf groeide hij
op in die multiculturele cités waar verwaarlozing en
woede heersen, de overheid alleen in de vorm van
politie aanwezig is en de werkeloosheid gigantisch
is. Hij draaide er eerst een korte film en daarna een
in Cannes enthousiast onthaalde speelfilm. Volgens
coscenarist Giordano Gederlini (The Invader) “een op
straat gemaakte film die de kracht en urgentie bezit
om mensen te raken”.
Urgentie is het sleutelwoord. Ly: “Les Misérables is een
heel persoonlijk verhaal. Ik vertel over mijn jaren in de
wijk. De opzet was om dat van binnenuit te doen want
meestal zien we indrukken van buitenaf. Daardoor
ontstaat een kloof tussen het vertelde verhaal en de
werkelijkheid. Dat gaat gepaard met fouten en het
ontbreken van emoties. Ik wilde zonder standpunt in
te nemen of mensen te veroordelen ons dagelijks leven
tonen, én de rollercoaster aan emoties die we doormaken, en de urgentie tastbaar maken.”
Gederlini: “Het eerste wat Ladj zei, was dat hij alle
clichés van banlieue films wou vermijden. Geweld,
drugs, wapens, snelle auto’s: al die maffiose dingen
waren taboe. We beginnen met iets anekdotisch dat
Ladj zelf meemaakte: de diefstal van een jonge leeuw

uit een circus. Daarnaast volgen we het stramien van
Antoine Fuqua’s Training Day, de nieuweling die zich
laat manipuleren. We willen de kijker samen met dit
personage onderdompelen in een onbekende wereld.
Zo nemen we de tijd voor een grondige kennismaking met de omgeving en de bewoners in plaats van
meteen in de actie te duiken. Onze aanpak wordt
gesymboliseerd door de drone van de jonge Buzz die
rondvliegt en de wijk in kaart brengt.”
Ly: “Vanaf mijn zeventiende ben ik met mijn camera rond gaan te wandelen door mijn cité. Voor Cop
Watch-projecten waarbij ik agenten tijdens hun interventies filmde of om documentaires te maken. Filmen
was mijn manier om me uit te drukken, om in opstand
te komen en te getuigen. Aangespoord door La haine
richtte ik het kunstcollectief Kourtrajmé op omdat ik
het beu was dat anderen onze verhalen vertellen.”

met slogans en eisen maar een revolte tegen autoriteit. Dat leidt tot een explosieve situatie met onvoorspelbare gevolgen. De opstand is niet gestructureerd
en geleid. Het is als een vulkaan die uitbarst.”
De explosie leidt tot een open einde. Gederlini: “We begonnen met een hinderlaag waar Ladj getuige van
was. Hij ontdekte dat agenten in een trappengang gelokt waren en ging hen er uit halen. Het incident deed
hem beseffen hoe conflicten kunnen escaleren. Goed
en kwaad deel je zomaar niet op in de ene en de andere
kant van de barricade. Daarom scheppen we afstand
en benadrukken we dat goed en kwaad samen bestaan
in mensen en clans. Bovendien creëren we een ander
perspectief, een openheid die leidt naar iets positiefs.
Het gebaar, de actie, wordt gestopt. Onverwacht en
daarom ook krachtiger.”

Les Misérables knipoogt naar Victor Hugo. Ly: “Wanneer

“Ik vraag vaak bevriende agenten informatie wanneer
ik over acties of procedures schrijf. Toen ik een van
hen de eindscène beschreef – de jongen met molotovcocktail, de ingesloten agenten en de overmacht –
zei hij ‘geen twijfel, hier is sprake van wettige zelfverdediging. Er ligt een collega op de grond, hij loopt
zelf gevaar, hij is verplicht om te schieten.’ Maar toen
hij de Franse voorpremière bezocht, veranderde hij
van gedachte. ‘in die situatie zal hij niet schieten’. Hij
was de situatie anders gaan bekijken door de emoties

je opgroeit in een arbeidersbuurt voel je instinctief een
band met zijn roman uit 1862. Hugo’s werk maakte
diepe indruk toen ik het op school las en wanneer ik
rondkeek merkte ik dat we anderhalve eeuw later nog
altijd leven in een klassenmaatschappij vol misérables.”
Gederlini: “Het enige Victor Hugo-personage dat
we gebruiken is Gavroche, de straatjongen die strijd
levert op de barricades. Het is geen politieke revolutie

Jullie verplichten de kijker zelf na te denken. Gederlini:
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Ly: ‘Ik beschrijf
leefomstandigheden. Mijn enige
boodschap is dat
wanneer er niet
geluisterd wordt
naar mensen,
er vroeg of laat
problemen ontstaan.’
Gederlini: ‘In
wijken met een
werkloosheid van
veertig procent is
de afwezigheid
van de overheid
crimineel.’

die de film opwekt.”
Ly: “Ik wilde een zekere openheid bewaren en zo
iedereen dwingen om zelf na te denken en door de
ogen van anderen te kijken. Als je in de schoenen van
de politieagent staat in die laatste scène, schiet je. Als
je door de ogen van het kind kijkt, werp je de molotovcocktail. Als je in het gebouw woont, sluit je de
deur.”
De politie wordt niet bekritiseerd. Ly: “Men verwachtte

een anti-politiefilm van mij. Maar ik wilde het standpunt van iedereen tonen, ook dat van de politie. Laten
zien dat zij geen grootverdieners zijn, dat zij ook
misérables zijn. Ik beschrijf leefomstandigheden. Mijn
enige boodschap is dat wanneer er niet geluisterd
wordt naar mensen, er vroeg of laat problemen ontstaan.”
Gederlini: “We schilderen agenten niet af als
slechteriken. Alles heeft met structuren te maken en
met opvoeding, mogelijkheden en druk. Ladj en ik
zijn geen moralisten, we stellen dingen vast zonder
dat we een oplossing willen opdringen.”

Olie op het vuur
In zijn spetterende debuut Les Misérables
eigent de Franse regisseur Ladj Ly zich met
vaart en verve het genre van het
achterstandswijkportret toe.

Gederlini: “In wijken met een werkloosheid van
veertig procent is de afwezigheid van de overheid crimineel. We wilden het gebeuren situeren in de zomer,
met hitte en verveling. Spike Lee’s Do the Right Thing
vormde een inspiratiebron, de broeierige sfeer waarin
conflicten uit de hand lopen was cruciaal.”
U zette een filmschool op in de wijken. Ly: “Cinema is
een krachtig medium. De toegang is helaas moeilijk.
Daarom richtte ik in Montfermeil een filmschool op
om jongeren kansen te geven. Via sessies scenarioschrijven, regie, camera, productie en postproductie
doen ze kennis en ervaring op. We gaan uit van het
principe dat de school gratis is en iedereen zich zonder
ingangsexamen kan inschrijven. Het succes van Les
Misérables, de eerste film die vanuit de cités gemaakt
is door een groep vrienden, hielp.”
Gederlini: ”Ladjs humane benadering van alle personages merkte ik ook op de set. De menselijkheid die
van hem uitgaat, stimuleerde jongeren zonder
filmervaring om zich met hart en ziel te geven.” 

Twee actoren ontbreken: school en overheid. Ly: “Het

ontbreken van de school had te maken met het feit dat
het zomer en schoolvakantie is. Wat de overheid betreft
is de constatering schrijnend: de politieke wereld blijft
afwezig en neemt zijn verantwoordelijkheden niet.”

Les Misérables begint in volle vaart, en debuterend regisseur Ladj Ly blijft een uur en drie
kwartier het gaspedaal stevig indrukken.
De plot wordt in gang gezet door tiener
Issa (Issa Perica), die een leeuwenwelpje
steelt van de zigeuners wiens circus in de Parijse banlieu Montfermeil is neergestreken.
Dat betekent werk aan de winkel voor de drie
agenten van dienst – groentje Stéphane (Damien Bonnard), nieuw aangekomen in de
wijk, en de grofgebekte oudgedienden Chris
(Alexis Manenti) en Gwada (Djebril Zonga).
Maar hun tactloze optreden gooit vooral olie
op het vuur. In volle vaart voert Ly ons mee
door Montfermeil, waar de raciale spanningen om het minste of geringste hoog oplopen
en de drie ploertige politieagenten met de
moed der wanhoop de orde proberen te
handhaven.
Het leverde de regisseur inmiddels al handenvol prijzen op. Bij zijn première in de
hoofdcompetitie van Cannes ging de film er
met een juryprijs vandoor (gedeeld met het
Braziliaanse Bacurau); bij de European Film
Awards werd hij uitgeroepen tot beste debuut; en de film werd (boven gedoodverfde
favoriet Portrait de la jeune fille en feu) verkozen tot de Franse Oscar-inzending – en
prompt genomineerd in de categorie beste
buitenlandse film.
Die prijzenregen ten spijt, doet Les
Misérables niet echt iets nieuws. Weliswaar
is het een zeer eigentijdse film – in zijn taalgebruik en culturele verwijzingen, in de alomtegenwoordige smartphones, in de plotlijn rond een drone-camera. Maar tegelijk
treedt Ly zonder schroom in de voetsporen
van moderne klassiekers in het genre van het
achterstandswijkportret. Onvermijdelijk
daarin is Spike Lee’s Do the Right Thing
(1989), binnenkort weer te zien in het
Eye-programma ‘Black Light’. Maar ook
films als La haine (Mathieu Kassovitz, 1995)
en het recente Black (Adil El-Arbi en Bilall
Fallah, 2015) schemeren duidelijk door.
Ly dekt zich al met de titel van zijn film in
voor die kritiek. Daarmee verwijst hij uiteraard naar de gelijknamige roman van Victor
Hugo uit 1862, waarin de klassenverschillen
van het toenmalige Frankrijk eveneens
scherp worden neergezet. Hugo schreef het
boek in dezelfde wijk waar de film speelt,
meldt één van de agenten ergens terloops –
om eraan toe te voegen: “Er is niet veel veranderd.” Als er in die hondervijftig jaar niets
fundamenteels aan de situatie is veranderd,
lijkt Ly te willen zeggen, waarom zouden we
er dan andere films over moeten maken?
JOOST BROEREN-HUITENGA
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DE DIGITALE IDYLLE

(WA AR BLIJF T DE LELIJKHEID?)
Games grossieren in adembenemende schoonheid om
spelers te verleiden. Maar de
magie raakt steeds sneller
DOOR PIM VAN DEN BERG
uitgewerkt.
Link ligt op zijn rug te slapen in een ondiep, lichtgevend bad, wanneer de stem van prinses Zelda hem
wekt. Hij staat op en zet zijn eerste stappen in de
vreemde omgeving. De kamer is donker. Boven het
bad hangt een machine die zachtjes blauw gloeit. De
stenen muren en het hoge plafond doen denken aan
een tombe. Het is onduidelijk hoe lang Link sliep. Zelda’s stem leidt hem naar de uitgang; zelf is de prinses
nergens te bekennen. Een lange gang leidt naar buiten; in de verte schittert het verblindende zonlicht.
De camera volgt Link van dichtbij, van achteren, door
de gang heen. Maar zodra hij zijn eerste stappen buiten zet op het felgroene gras, zweeft de camera ver
omhoog. Vogels fluiten, een speelse pianomelodie
klinkt. Link loopt naar een richel die uitkijkt over een
uitgestrekte, nevelige vallei. De camera vliegt over
hem heen voor een uitzicht dat de bedompte duisternis van vlak ervoor onmiddellijk doet vergeten. In

de verte torent een vulkaan onheilspellend boven het
dal uit. Begeleid door de opzwellende pianomuziek
verschijnt de titel van het spel rechts onderin het
beeld – niet om het uitzicht te verstoren, maar om het
te claimen. Dit is je speelterrein, belooft The Legend of
Zelda: Breath of the Wild (2017). Deze prachtige wereld is onze belofte aan jou, de speler.
Het natuurschoon is in games een van de grote
verleiders. Aan nieuwe spellen heb je vaak een hele
kluif. Telkens weer een hele nieuwe wereld, nieuwe
personages, nieuwe regels en een nieuwe besturing:
altijd overweldigend. Games zijn kapotte machines,
schreef game-designer Ian Bogost dit jaar, en het is
aan de speler om ze weer aan de praat te krijgen. Dat
kost werk. Veel spelers spelen games niet uit, blijkt
uit statistieken, veel spelers komen zelfs nauwelijks
voorbij het begin. De eerste minuten van een spel zijn
cruciaal om spelers te binden.
Breath of the Wild is daarom niet de enige noch de
eerste die vrijwel onmiddellijk uitpakt met uitgestrekt, idyllisch (natuur-)schoon om de speler te
betoveren. Ook het vierde en vijfde deel van The Elder
Scrolls, Oblivion (2006) en Skyrim (2011), het Nederlandse Horizon: Zero Dawn (2017), Red Dead Redemp-

tion 1 (2010) en 2 (2018), God of War (2018), Assassin’s
Creed en ga zo maar door. Zelfs de bescheiden puzzelgame The Witness (2016) begint in een pikdonkere
tunnel met aan het eind een spetterend natuurtafereel. Sinds grote games afgebakende levels hebben
verruild voor ‘open werelden’, wordt zo snel mogelijk
de schoonheid ervan benadrukt.
Zelfs de meest gruwelijke, troosteloze en onherbergzame oorden krijgen deze behandeling. Misschien leent een post-apocalyptische wereld zich

Telkens weer een
hele nieuwe
wereld, nieuwe
personages,
nieuwe regels en
een nieuwe
besturing; altijd
overweldigend.
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júíst voor games: ruïnes impliceren een hele geschiedenis die aan de speelwereld voorafgaat. De restanten van een beschaving blazen zo’n wereld ironisch
genoeg juist leven in, zonder dat daarbij computergestuurde personages met hun beperkte intelligentie
de illusie van een geloofwaardige omgeving kunnen
ondermijnen. Die leegte biedt rust, een schuilplaats.
Tegelijkertijd betekenen ruïnes ook gevaar: wat de
mensheid verwoest heeft, loopt ongetwijfeld nog
steeds rond, op zoek naar jou.
Met die kruising tussen grootsheid, verlatenheid
en gevaar grijpen openwereld-games terug op een
ouderwets schoonheidsideaal: het sublieme. Het
sublieme is wanneer je overweldigd wordt door een
(natuurlijk) fenomeen dat onze menselijke verbeelding te boven gaat. Het doet ons ogenblikkelijk nietig
voelen door ons te vervullen van emoties, waaronder
zogenaamd de krachtigste van allemaal: angst voor de
naderende, wisse dood.
Deze esthetische opvatting van het sublieme gaat
terug naar de Grieks-Romeinse tijd, maar werd vooral
populair tijdens de Romantiek, in de tweede helft van
de achttiende eeuw. De Ierse filosoof Edmund Burke
beschouwde pijn als een krachtigere belevenis dan
plezier, en het sublieme in de natuur lag daaraan ten
grondslag. Romantici probeerden die overweldiging
op te wekken of na te bootsen door imposante, ogenschijnlijk oneindige (natuur-)taferelen te schilderen
– uitzichten op eindeloze valleien, zoals Breath of the
Wild dat nu doet.
Aanvankelijk is het nabootsen van een sublieme ervaring een effectieve vertelvorm. Een deel van de aantrekkingskracht van gamewerelden is de wens om er
volledig in op te kunnen gaan. Om erin te verdwijnen.
Als een game je nietig doet voelen wordt het mogelijk
erdoor verzwolgen te worden, al is het maar voor even.
Maar het sublieme dreigt zijn kracht te verliezen.
Bekendheid met een subliem tafereel verkleint de
afstand tussen ons en het oneindige. We bekijken het
veelal van een veilige afstand – met kunst sowieso.
Onze angsten zijn hooguit existentieel en vluchtig.
‘Het sublieme is delicaat,’ schrijft Burke, ‘en makke-

lijk verpletterd door vertrouwdheid.’
Tegelijkertijd zet blootstelling aan het sublieme aan
tot zelfverheerlijking, waarschuwt Burke, doordat we
geneigd zijn onszelf vereenzelvigen met de grootsheid
van de ervaring en de nederigheid waarmee we die
ontvangen. Zo observeerde Burke in zijn tienerjaren
een overstroming. Over de ervaring schreef hij in een
brief: ‘Het doet me plezier de natuur in deze geweldige
én verschrikkelijke scènes te zien. Het vult de gedachten met grootse ideeën en keert de ziel naar binnen.’
Voor games sluit de cirkel van overweldiging via gewenning naar ijdelheid extra snel. Hoe meer we spelen, hoe sneller we de games doorzien. Games zijn om
te beginnen al een versimpelde weerspiegeling van de
natuur. In 2011 schreef de mediawetenschapper Paul
Martin hoe de thematische eenvoud van veel games,
een binaire strijd van het goede (de speler) tegen het
kwade, weerspiegeld wordt in het landschap. Een
paradijselijke speelwereld wordt gecorrumpeerd door
verwoesting of industrialisering. In Martins eigen
voorbeeld, The Elder Scrolls 4: Oblivion (2006), wordt
het pastorale land Tamriel bedreigd door de vurige,
buiten-dimensionale industrieën van Oblivion. In
Breath of The Wild is de plek waar de kwaadaardige
Ganon prinses Zelda gevangen houdt, veranderd in
een grauwe, dorre plek. Respectievelijk als Tolkiens
Isengard en Mordor die de pastorale schoonheid van
Midden-Aarde bedreigen. Goed is vruchtbaar en vredig, kwaad is verderf.
Een simpele, thematische tweedeling in een game is
makkelijker te doorgronden dan de hypercomplexe
verzameling van eeuwenoude, ondoorgrondelijke, in
elkaar vervlochten systemen en processen in de natuur.
Games zijn abstracties van die oneindige complexiteit.
Ze werken met duidelijke, voorspelbare regels en grenzen. Hoe meer games je speelt, des te sneller krijg je
door wat games wel en bovenal niet kunnen. Hetzelfde
geldt voor het gevaar dat een speelwereld belooft. Uiteindelijk staat elk obstakel in dienst van de speler.
Uitdagingen in games zijn in de regel overkomelijk.
Schurken zijn er om verslagen te worden, hoe groot en
monsterlijk ze op het eerste gezicht ook lijken.
Het verraderlijkst aan deze uitgestrekte speelwerel-

den is nog wel hoe klein ze eigenlijk (moeten) zijn. In
tegenstelling tot andere visuele media hebben games
een eenheid van tijd en ruimte: het is onmogelijk
om te knippen in de één, zonder dat het de ander
beïnvloedt. Als je bijvoorbeeld de afstanden tussen
verschillende punten in een game vergroot, wordt de
speler gedwongen meer tijd aan reizen te besteden –
niet per se het spannendste tijdverdrijf – of het reizen
geheel over te slaan, wat weer het nut van afstand
tenietdoet. Games als Red Dead Redemption 2 (2018)
en Death Stranding (2019) beproeven met hun grotere
werelden, en de banale handelingen die spelers moeten verrichten, het geduld van hun spelers. Niet dat
daar in principe iets mis mee is, maar of het de bedoeling is, is een tweede. Grotere werelden lijken dat
probleem te verergeren.
Door het bedrieglijk kleine formaat van speelwerelden wordt het voor ontwerpers noodzakelijk om natuurschoon te condenseren in wat gamewetenschapper
Espen Aarseth ‘lappendekens’ noemt: onnatuurlijke
aaneenschakelingen van verschillende landschappen
en klimaten, uit een mogelijk verlangen, misschien
zelfs de noodzaak, om de speler zoveel mogelijk pracht
en afwisseling te bieden. Moeraslevels, boslevels,
onderwaterlevels, sneeuwlevels, woestijnlevels,
elk een steenworp van elkaar verwijderd.
Met elke nieuwe, grootse, idyllische speelwereld die
erop uit is de speler te overweldigen, wordt het duidelijker dat ze onze verbeelding niet te boven gaan. We
worden niet écht geconfronteerd met existentiële dilemma’s, of overpeinzingen van een eenzame wandelaar, om Rousseau aan te halen (die graag in idyllische
landschappen liep te mijmeren). Wel wordt duidelijk
hoe ménselijk games uiteindelijk zijn: begrensd door
ónze verbeelding, niet die van een almachtige schepper of Joost moge weten wat er achter de oorsprong
van het universum zit. De opzet om te overweldigen is
vooral ijdel in de ruimste zin van het woord. Voor makers én spelers.
In de beeldende kunst duurde het eeuwen voordat
men zag dat er schoonheid in lelijkheid schuilt. Maar
onze cycli van inzicht en leren verlopen steeds sneller.
Misschien is het tijd voor games en gamers om de lelijkheid toe te laten? 
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In Mosquito, de openingsfilm van IFFR, dwaalt een Portugese
soldaat in de Eerste Wereldoorlog in zijn eentje door Portugals
kolonie Mozambique. Regisseur João Nuno Pinto baseerde het
antikoloniale drama losjes op de ervaringen van zijn opa. ‘Bij ons
thuis ging het altijd over het geweldige verleden in Afrika.’

JOÃO NUNO PINTO OVER MOSQUITO

‘PORTUGEZEN VOELEN ZICH NOG
STEEDS NIET SCHULDIG OVER
HUN KOLONIALE VERLEDEN’
DOOR JOS VAN DER BURG

“Ik ben een zoon van de koloniale tijd. Mijn familie en
ik waren volledig onderdeel van de koloniale wereld.”
Aan de telefoon in Lissabon legt Pinto uit hoe het zit
met hem. Dat is nog niet zo eenvoudig, want hij is in
1969 in Mozambique geboren, belandde op zijn vijfde met zijn ouders in Lissabon en woont sinds zijn
huwelijk met een Braziliaanse vrouw al jaren afwisselend in Brazilië en Portugal. “Mijn geboortestad was
Lourenço Marques. Ik zeg was, omdat die stad sinds
de onafhankelijkheid van Mozambique in 1975 Maputu heet. Ik vind het symbolisch: ik ben geboren op een
plek waarvan de naam is verdwenen. Ik kom echt uit
een andere tijd.”
Die andere tijd is het koloniale Mozambique, waar
Pinto’s familiegeschiedenis in 1917 begon met zijn Portugese opa. Die belandde als zeventienjarige jongen in
Mozambique, stichtte er een gezin en ging er nooit
meer weg. “Toen ik geboren werd was hij al overleden,
maar in mijn familie deden fantastische verhalen over
hem de ronde. Hij was een ‘bigger than life’-figuur, een
patriarch en referentie voor de hele familie.”
Straks meer over deze opa. Voor nu volstaat dat we
weten dat hij zeven kinderen had, onder wie Pinto’s
vader. “Mijn vader is in 1934 in Mozambique geboren,

maar studeerde in Lissabon, waar hij mijn moeder
ontmoette. Ze vestigden zich in Mozambique, waar
mijn vader een hoge positie kreeg bij de koloniale
bank.” Zijn ouders hadden het uitstekend naar hun zin
in Mozambique. “Kolonialen hadden er een droomleven. Als je wit was leefde je in een soort Amerikaanse
droom. Iedereen had een huis met personeel, een
tuin, een boot, noem het allemaal maar op. Een fantastisch leven.”

CHAOTISCHE UITTOCHT

Met de Anjerrevolutie in 1974 was het afgelopen met
dat leven. Het Portugese leger trok zich terug uit de
koloniën Mozambique en Angola en een jaar later
waren deze landen onafhankelijk. Het proces ging te
snel, zegt Pinto. “De onafhankelijkheid was nauwelijks voorbereid. In Portugal hing een sfeer van: willen
jullie onafhankelijkheid? Prima, hier heb je het en
doe ermee wat je wilt.” Het leidde tot een chaotische
uittocht van kolonialen naar Portugal. Pinto was vijf
jaar toen hij en zijn ouders zich in Portugal vestigden.
Zij waren bepaald niet de enigen. “Portugal had acht
miljoen inwoners en kreeg er plotseling twee miljoen
bij. Kun je het je voorstellen? En dan hebben we het

nu over een vluchtelingencrisis in Europa! Ik noem
dat geen crisis.”
Het leven in Portugal veranderde Pinto’s vader.
“De verandering was voor hem een ‘reality shock’.
Zijn leven lag in Mozambique. Daar had hij een rijk
sociaal leven met vrienden, maar in Portugal voelde
hij zich nogal eenzaam. Bij ons thuis ging het altijd
over het geweldige verleden in Afrika. Dat werd door
mijn ouders geromantiseerd en geïdealiseerd. Er hing
een sfeer van: ‘Oh wat waren we gelukkig in die tijd’.
Zo is het nog steeds bij mijn vader.”

BEDROGEN EN MISLEID

Pinto’s familieachtergrond verklaart zijn interesse in
migratie en kolonialisme. Na een aantal korte films en
commercials maakte hij tien jaar geleden zijn speelfilmdebuut met América, een sociaal drama over een
Russische migrant in Portugal. In zijn tweede speelfilm Mosquito is kolonialisme het onderwerp. Het
verhaal van het in 1917 in Mozambique spelende drama is gebaseerd op een episode in het leven van zijn
bijna mythische opa. “In 1917 was hij zeventien jaar
en wilde hij als Portugese jongen in Frankrijk tegen de
Duitsers vechten. Dat lukte hem niet en hij werd naar
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‘Ongelofelijk:
we hebben meer
dan zes miljoen
Afrikanen tot
slaven gemaakt,
maar praten er
niet over. We
moeten het
eurocentrische
narratief over
het koloniale
verleden
veranderen.’

JOÃO NUNO PINTO

Mozambique gestuurd. Toen hij malaria kreeg, liet
zijn legereenheid hem achter. Toen hij bijkwam ging
hij op zoek naar zijn medesoldaten.” Het voelt als een
hallucinerende koortsdroom.
Aanvankelijk zag Pinto in het verhaal van zijn opa
een spectaculaire avonturenfilm, maar door zijn research in Mozambique kreeg het een andere lading.
“Ik heb het land vier keer bezocht voor interviews
en heb vijfduizend kilometer gereden. Ik begon deze
geschiedenis steeds meer te zien als een verhaal over
iemand die gaat inzien dat hij bedrogen en misleid is.
Dat gebeurt in iedere oorlog. De werkelijke redenen
om een oorlog te beginnen zijn altijd politiek of economisch, maar men verzint altijd een narratief over
een onmenselijke, monsterlijke vijand als legitimatie.”

POLITIEKE ONRUST

De productie van Mosquito duurde maar liefst zes
jaar. Het eerste struikelblok was de lange weg naar
financiering in Portugal. “Wij zijn een klein land.
Jaarlijks is er geld voor vier projecten, maar er worden er vijftig gepitcht. Ik viel met een vijfde of zes
plek steeds net buiten de vier gekozen projecten.
Ik was daarover, eh, laat ik zeggen verbaasd. Ik praat
niet over de artistieke waarde van de gekozen films,
maar ze gingen over onderwerpen die je altijd tegenkomt, zoals de liefde. Mijn film gaat over de perikelen in de Portugese koloniën tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Daarover is nog nooit een film gemaakt in Portugal. Ook staat er niets over in schoolboeken. Ik vind het belangrijk om het over die
geschiedenis te hebben.”

Een tweede struikelblok in de productie was de
politieke onrust, die in Mozambique net voor de opnameperiode van Mosquito uitbrak. De eeuwige strijd
tussen oppositiepartij Renamo en regeringspartij
Frelimo leek in 1992 met een vredesakkoord beslecht,
maar in 2013 laaide het conflict weer op, zegt Pinto.
“We wilden filmen in Noord-Mozambique, maar daar
werd gevochten, zodat het te onveilig was. We hebben
de opnamen lang uitgesteld en zijn uiteindelijk in het
zuiden gaan filmen.”

WITTE JONGEN

De tijd dat films over kolonialisme het zegenrijke werk
van westerse landen in de koloniën prezen, ligt al een
tijdje achter ons. Zij zijn vervangen door antikoloniale
films over de wantoestanden in de koloniën. Opmerkelijk is echter dat ook deze films meestal een westers
perspectief hebben. De hoofdpersoon is meestal een
koloniaal. Zelden zien we films vanuit het perspectief
van de onderdrukte bevolking. In Mosquito is dat met
de Portugese soldaat als hoofdpersoon niet anders.
Dat kon niet anders, stelt Pinto. “Ik ben een in Afrika
geboren witte jongen die lange tijd dacht dat hij een
Afrikaan was. Dat veranderde toen ik op mijn vijfentwintigste voor het eerst sinds mijn vijfde Mozambique bezocht. Een Mozambikaanse vrouw zei tegen
me dat ik er niet thuishoorde, omdat ik wit was en in
haar ogen Portugees. Ik reageerde woedend en zei dat
Mozambique mijn vaderland is, omdat ik er ben geboren, maar in zekere zin had zij gelijk, want ik stam nu
eenmaal uit een koloniale familie. Ik kan als witte
Portugese jongen geen film maken over de gekoloniseerde bevolking van Mozambique. Dat moeten
Mozambikaanse filmmakers doen.”

GOEDE KOLONIALEN

Wat Pinto wel kan, of in elk geval wil, is de Portugezen bewust maken van de realiteit van hun koloniale
verleden. “In Portugal heerst de opvatting dat het kolonialisme slecht was, maar dat wij Portugezen goede
kolonialen waren. Wij waren de ‘good guys’, die er niet
zo’n zooitje van maakten in de koloniën. Portugezen
voelen zich nog steeds niet schuldig over het koloniale verleden. Ongelofelijk: we hebben meer dan zes
miljoen Afrikanen tot slaven gemaakt, maar praten
er niet over. We moeten het eurocentrische narratief
over het koloniale verleden veranderen.”
Pinto’s vader denkt daar anders over. Pinto heeft
hem Mosquito nog niet laten zien. “Ik ga dat wel
doen, maar het zal een schok voor hem zijn. Ik heb
hem verteld dat het niet langer een film over zijn
vader is, maar fictie, zodat hij het misschien minder
persoonlijk opvat.” Of dat zal helpen? Lachend: “Ik
hoop het, maar waarschijnlijk zal hij kwaad zijn op
mij. Laatst zei hij dat hij een aankondigingsstuk over
Mosquito had gelezen en dat de journalist niets van de
film heeft begrepen, omdat zijn artikel alleen kritiek
op de koloniale tijd bevat. Eh, dat is dus precies wat
de film doet, maar mijn vader denkt dat ik een film
over zijn held heb gemaakt.”
MOSQUITO PORTUGAL, 2020, 2019 | REGIE JOÃO
NUNO PINTO | MET JOÃO NUNES MONTEIRO, JOÃO
LAGARTO | 125 MINUTEN | TE ZIEN OP IFFR 

REMBRANDT ALS
CINEAST
Wat krijg je als je een filmmaker een tentoonstelling met oude meesters laat inrichten? Je
kunt het zien in de spectaculaire Rembrandttentoonstelling Rembrandt’s Light in de Dulwich Picture Gallery, aan de zuidrand van Londen. Het museum leende werken van Rembrandt van onder andere de Britse koningin en
liet regisseur en cameraman Peter Suschitzky
losgaan op de belichting en het commentaar bij
de werken. Suschitzky was onder meer director
of photography voor de Star Wars-film The
Empire Strikes Back uit 1980, en recenter voor
films als Eastern Promises en A Bigger Splash.
Zijn vakgenoten schijnen zijn werk te kenschetsen als ‘every frame a Rembrandt’.
Het kleine museum nam een grote gok met
deze invalshoek. Een recensent van The Guardian moest er bijvoorbeeld niets van hebben.
‘Rembrandt needs no movie references’, schreef
criticus Jonathan Jones een beetje pissig. Wie
hecht aan museumconventies vindt het kennelijk heiligschennis om oude meesters te bekijken door de lens van een kunstvorm die pas
honderden jaren later het licht zag.
Ik heb de tentoonstelling in Dulwich ervaren
als een schot in de roos. Toegegeven, de
beschrijvingen van de meestal Bijbelse taferelen op Rembrandts werken in filmscriptvorm
zijn een beetje vergezocht. ‘EXT. JERUSALEM SUNRISE We see an empty tomb guarded by two
ANGELS. MARY reacts in slow motions as she
realises her friend and teacher JESUS has risen
from the dead’, staat er bijvoorbeeld bij Rembrandts Christ and St. Mary Magdalene at the
Tomb. Het geniale van de tentoonstelling zit in
de radicale verlichting. De schilderijen zijn per
ruimte gegroepeerd naar het moment van dag
of nacht dat ze afbeelden, met het licht navenant gedimd en gekleurd. Een soort Philips
ambilight voor oude meesters. Soms zelfs
dynamisch: het ochtendgloren op het schilderij
van Jezus’ wederopstanding komt langzaam op
vanuit de duisternis, waardoor de personages
een voor een zichtbaar worden. Alsof je in een
scène zit in plaats van voor een ingelijst beeld.
Ik heb intenser naar werken van Rembrandt
gekeken dan ik ooit gedaan heb in een helverlichte galerie. Ik voelde geen afstandelijke
waardering voor iets ouds, zoals gewoonlijk in
musea, maar beleefde het verhaal waar ik naar
keek. Met een beetje hulp van een oude meester
uit de filmwereld.
EBELE WYBENGA
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ORDINARY HEROES: MADE

MEMO VAN WOELI

‘STAR WARS-POSTER’ VOOR DE PROTESTEN

© CHRIS WONG

Bevrijd Hongkong – Revolutie van onze tijd! Dat is de
belangrijkste slogan van de protestbeweging die het
afgelopen jaar zelfs de meest apolitieke inwoners van
Hongkong op de been wist te brengen. Deze slogan en
het protestlied Glory to Hong Kong, met regels als ‘Wij
zweren: geen tranen meer op ons grondgebied (….) /
mag vrijheid hoogtij vieren in Hongkong’, vertolken
een algemeen gevoel van veel mensen in de stad: ze
strijden zelfbewust en vol trots op de eigen Hongkongse identiteit voor meer democratie. Er heerst een gevoel van nu-of-nooit: als het nu niet lukt democratische hervormingen af te dwingen, zal het een volgende
keer alleen maar moeilijker worden. In 2019 moest er
daarom geschiedenis worden geschreven. Mensen uit
alle lagen van de bevolking demonstreerden massaal,
en bleven dat ook doen, ondanks toenemend politiegeweld. Gewone helden. Of beter: alledaagse helden,
want de protesten duren al zeven maanden.
IFFR biedt ons dit jaar met het programma Ordinary Heroes: Made in Hong Kong een uniek overzicht
van documentaires, speelfilms en korte films over de
protestbewegingen in Hongkong (zie kader). Curator
Shelly Kraicer plaatst recent werk in een breder perspectief door ook oudere films uit de lange traditie
van sociaal-realistische cinema in Hongkong te programmeren. De thematiek van die oudere films heeft
vaak te maken met woningnood en criminaliteit.
Hoofdpersonages in de films zijn meestal kansarme
jongeren die noodgedwongen een uitweg zoeken in de
misdaad. Zo gaan The Delinquent (Kuei Chih-hung,
1973) en Gangs (Lawrence Lau, 1988) over jonge criminelen; rauwe films zijn het, zonder ook maar een
spoortje verheerlijking van het geweld. Ook in Made
in Hong Kong (Fruit Chan, 1997), een onafhankelijke
lowbudgetfilm, staan kansarme jongeren centraal,

IFFR biedt met het programma Ordinary Heroes:
Made in Hong Kong een uniek overzicht van
documentaires, speelfilms en korte films over de
protestbewegingen in Hongkong. Het is een
steun in de rug van de protestbeweging en alle
filmmakers die onder moeilijke omstandigheden
DOOR ANNE SYTSKE KEIJSER
proberen hun werk te doen.
alleen nu nadrukkelijk tegen de achtergrond van de
overdracht van Hongkong aan China. Ordinary Heroes
(Ann Hui, 1999) volgt politieke activisten in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw en hun strijd
tegen het Brits-koloniale bewind.
Deze oudere films met hun sterke engagement
zijn gemaakt bij filmstudio’s van verschillende politieke kleur, wat aangeeft dat er in Hongkong een
brede interesse bestond voor realistische films met
een maatschappelijke boodschap. Na de overdracht
van Hongkong aan China lijkt de markt voor dit soort
films kleiner geworden. Aan het eind van de jaren
negentig liep het filmbezoek in Hongkong sowieso terug, waardoor productiemaatschappijen wel moesten
kijken naar andere markten. Na het afsluiten van het
Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) tussen Hongkong en China in 2003 is de lokale filmindustrie steeds meer verweven geraakt met die van de
Volksrepubliek. In Hongkong gemaakte films moeten
voldoen aan de eisen van de Chinese censuur, anders
kunnen ze niet op de lucratieve Chinese markt worden uitgebracht. Hierin ligt deels een verklaring voor
het uitblijven van steunbetuigingen aan de protestbewegingen door het merendeel van het Hongkongse
entertainment-establishment. Sterren die zich bij
herhaling pro-China uitspreken, zoals Jackie Chan,
worden door een deel van het Hongkongse publiek
gezien als verraders.

PRIJZENGALA ONDERBROKEN

Sinds het begin van de protesten in 2014 zijn filmmakers en andere kunstenaars actief betrokken:
enerzijds om mensen te mobiliseren, anderzijds om
de beweging te documenteren. Over de Paraplu-protesten zijn er in Rotterdam twee documentaires en

een speelfilm te zien. Die laatste, Ten Years, is een
vijfluik door verschillende regisseurs over Hongkong
in 2025. De film extrapoleert de bezorgdheid van veel
Hongkongers naar een dystopische toekomst: zo
gaat Jevons Au’s bijdrage Dialect over de angst van
veel mensen dat Kantonees onder druk van China
steeds verder gemarginaliseerd zal raken. Een Kantonees-sprekende taxichauffeur zakt voor de verplichte toets Mandarijn en kan zijn beroep door zijn
taalprobleem amper meer uitoefenen. Ten Years bleek
een verrassingshit in 2015 en won in 2016 de prijs
voor Beste Film op de Hong Kong Film Awards. Hoe
gevoelig deze kritische film lag in China blijkt wel uit
het feit dat de uitzending van het prijzengala in China onderbroken werd op momenten dat het over Ten
Years ging.
Yellowing (vertaling Chinese titel: Memo van woelige tijden) is een mooi voorbeeld van Direct Cinema.
Regisseur Chan Tze-woon volgt in deze documentaire demonstranten uit twee verschillende delen van de
stad en laat zien hoe er gedurende de protesten langzaam een groepsgevoel ontstaat. Lost in the Fumes
van Nora Lam gaat over politicus en activist Edward
Leung, door wiens verhaal we de protesten weer op
een andere manier ervaren.

SPIJKERBROEKEN

De protesten van het afgelopen jaar zijn nog te vers
voor speelfilms. Wel zijn er talloze korte films (waaronder dansfilms, muziekvideo’s en animatiefilms) en
documentaires gemaakt. Ook bestaat er veel belangstelling voor deze films in Hongkong, al is het niet altijd mogelijk ze te vertonen bij grote bioscoopketens.
Gelukkig zijn er veel alternatieve locaties, zoals het
Hong Kong Arts Centre en Ying E Chi Cinema, en af
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E IN HONG KONG

PROTESTEN
IN HONG KONG

IGE TIJDEN
Over het algemeen wordt dit
programma in
Hongkong gezien
als steun in de rug
van de protestbeweging en alle
filmmakers die
onder moeilijke
omstandigheden
proberen hun
werk te doen.
WE HAVE BOOTS

te huren zalen in het Hong Kong Film Archive, universiteiten en hogescholen. Daarnaast vertoont het
Hong Kong Independent Film Festival (10-22 januari
2020) ook veel documentaires en korte films over de
protesten.
Toen IFFR in december het programma van Ordinary Heroes: Made in Hong Kong bekendmaakte,
klonken er enige jaloerse reacties vanuit Hongkong
(“zij kunnen films zien die hier bijna niet te zien
zijn”), maar over het algemeen wordt dit programma
gezien als steun in de rug van de protestbeweging en
alle filmmakers die onder moeilijke omstandigheden
proberen hun werk te doen. Zo kunnen we in Rotterdam naar We Have Boots van Evans Chan, een nieuwe versie van zijn documentaire met dezelfde titel
uit 2018. Chan maakte eerder al Raise the Umbrellas
(2015). We Have Boots (2018) gaat over de politieke
nasleep van die protesten en over de rechtszittingen
tegen de organisatoren. Memories to Choke On, Drinks
to Wash Them Down, van Leung Ming-kai en Kate
Reilly, is een omnibusfilm die bitterzoete momenten
in het leven van gewone Hongkongers toont.
IFFR heeft ook de wereldpremière van If We Burn
van James Leong en Lynn Lee. Deze filmmakers heb-

ben de afgelopen jaren een grote reputatie opgebouwd
op het gebied van maatschappijkritische documentaires en tv-series. Zo maakten ze een film over de nasleep van de anti-corruptieprotesten in Wukan
(Wukan: The Flame of Democracy, 2013), legden ze
vast hoe onze spijkerbroeken worden gemaakt in
Denim Blues (2015) en maakten ze een driedelige tvdocumentaire, Occupy Central, over de Paraplubeweging. Het programma Ordinary Heroes: Made in Hong
Kong laat zien dat de Paraplu-beweging en de recente
protesten niet alleen Hongkong op zijn grondvesten
doen schudden maar ook de rest van de wereld een
golf aan goede, betrokken films opleveren.

Anne Sytske Keijser IS DOCENT CHINASTUDIES
AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

Tips: VOLG @UWU_UWU_MO OP TWITTER VOOR EEN
ANALYSE VAN PROPAGANDA- EN PROTESTPOSTERS |
DOWNLOAD ‘LIBERATE HONG KONG’, EEN GAME WAARIN
JE ALS DEMONSTRANT TEGENOVER DE POLITIE KOMT
TE STAAN: LHK.ITCH.IO/LHK
HET PROGRAMMA Ordinary Heroes: Made in Hong
Kong IS TE ZIEN OP IFFR 

IF WE BURN

Aanleiding voor de protesten in Hongkong was
een voorstel voor een amendement waardoor het
mogelijk zou worden om voortvluchtige criminelen uit te leveren aan landen en gebieden waarmee Hongkong tot dan toe geen uitleveringsovereenkomst had, zoals China en Taiwan. Inwoners
van Hongkong beschouwden dit wetsvoorstel als
een aantasting van de lokale autonomie en burgerlijke vrijheden, omdat de Chinese rechtspraak
en het Chinese rechtssysteem dan in feite zouden
worden uitgebreid tot Hongkong. In het begin
richtten de protesten zich op het intrekken van
het wetsvoorstel, maar toen Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, het voorstel niet
wilde intrekken en de politie demonstraties met
geweld neersloeg, werden er vijf eisen geformuleerd: intrekken van het wetsvoorstel; instellen
van een onderzoekscommissie naar vermeende
gevallen van politiegeweld; intrekken van de term
‘relschoppers’ waarmee Lam en de hoofdcommissaris van politie de demonstranten aanduidden; een generaal pardon voor gearresteerde
demonstranten, en tot slot algemeen stemrecht
voor het wetgevend orgaan LegCo (Legislative
Council) en de hoogste bestuurder (Chief Executive). Hoewel Carrie Lam op 4 september toezegde het wetsvoorstel in te trekken, gaan de protesten onverminderd door. Aan beide zijden vindt
escalatie plaats: de politie gebruikt traangas,
rubberen kogels en zou willekeurig mensen arresteren; ook zouden arrestanten worden verkracht
en gemarteld. De demonstranten werpen wegversperringen op, gooien met stenen en brandbommen.
De roep om algemeen stemrecht klonk ook tijdens de Paraplu-protesten in 2014. Toen de voormalige Britse kroonkolonie in 1997 werd teruggegeven aan China, gebeurde dat op voorwaarden
die in een eigen grondwet zijn geformuleerd, de
Basiswet (Basic Law). Hongkong maakt deel uit
van China op basis van het principe ‘Eén land,
twee systemen’, wat inhoudt dat Hongkong een
eigen bestuurlijke regio is met eigen wetgeving.
Een van de uitgangspunten bij de teruggave van
Hongkong was dat China gedurende vijftig jaar
niet zou tornen aan die eigen wetgeving of aan
het bestuurlijke systeem. De afgelopen jaren
blijkt echter steeds vaker dat China wel degelijk
een grotere invloed wil op het bestuur in Hongkong. Dit zorgt voor onrust, woede en verzet, juist
ook onder jonge mensen.
ANNE SYTSKE KEIJSER
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K ANTEMIR BAL AGOV OVER BEANPOLE
KANTEMIR BALAGOV

Twee getraumatiseerde
vrouwelijke soldaten
komen terug van het
front in dit gelaagde
WOII-drama van
Russisch natuurtalent
Kantemir Balagov. Voor
zijn tweede speelfilm
liet hij zich inspireren
door het boek De oorlog
heeft geen vrouwen
gezicht van Nobelprijs
winnaar Svetlana
Aleksijevitsj.

‘DEZE VROUWEN ZIJN

DOOR HUGRO EMMERZAEL

PRODUCTEN VAN HUN TIJD ’
De tweede speelfilm van Kantemir Balagov gaat weer
over het bewogen Russische verleden. Zijn zelfverzekerde debuut Tesnota (2017) toonde de shocktherapie
die alle uithoeken van de Russische federatie toegediend kregen na de val van de Sovjet-Unie. Politieke en economische spanningen uitten zich toen in
grensconflicten en etnische oorlogen. Balagov, geboren in Kabardië in de Russische Kaukasus, verfilmde
een traumatische episode die zich afspeelde in zijn
eigen stad waarbij een joods stelletje door Kabardische moslims werd gekidnapt. De film speelt zich af in
1998, maar voelt door de beklemmende verbeelding
van groeiende politieke onrust en ontluikend nationalisme behoorlijk eigentijds aan.
Zijn nieuwe film Beanpole (Dylda), verzekert Balagov tijdens een gesprek in Cannes, is geen reflectie
op het heden, maar een historisch portret van naoorlogs Rusland. Beanpole toont inderdaad het toenmalige Leningrad (nu Sint-Petersburg) tegen het einde
van de Tweede Wereldoorlog, maar het simpelweg
een historisch drama noemen doet de film tekort.
Balagovs portret van twee vrouwelijke veteranen die
terugkeren van het front, onderzoekt hoe de gruwelen van de oorlog resoneren in de Russische geest.
Misschien komt het omdat Balagov geen financiering
krijgt van de staat – Beanpole is gefinancierd met hulp
van Andrej Zvjagintsevs vaste producent Aleksandr

Rodnjanski – maar meer dan andere Russische filmmakers durft Balagov de hoge psychologische tol van
oorlogsvoering in beeld te brengen.
In de Russische filmindustrie heerst vandaag de
dag een patriottische nostalgie naar wat daar de
Grote Vaderlandse Oorlog wordt genoemd. De eerste
Russische IMAX-film ooit was Fjodor Bondartsjoeks
Stalingrad uit 2013, waarin verhalen over de Volgograd-belegering worden opgehaald. Het onlangs ook
in Nederland uitgebrachte T-34 is een haast apolitieke
actiefilm waarin de hoofdrol is weggelegd voor Russische tanks. Dat blijkt een succesformule te zijn: T-34
is de derde Russische WOII-tankfilm sinds 2012.

TRAUMA OP GEZICHTEN

Balagovs oorlogsdrama grijpt juist terug op kritischere, meer psychologisch onderbouwde klassiekers uit
de Sovjetfilmgeschiedenis. Als de kraanvogels overvliegen (1957) van Michail Kalatozov, De jeugd van
Ivan (1962) van Andrej Tarkovski, Vleugels (1966) van
Larisa Sjepitko en Kom en zie (1985) van Elem Klimov
zijn voor de hand liggende referenties; films die eveneens het onmetelijke oorlogstrauma proberen te verbeelden. “Leningrad was niet vernietigd in de oorlog”,
vertelt Balagov. “Vooral de mensen stierven, niet de
stad. Mijn doel was dus om het trauma van de oorlog
te tonen, niet aan de hand van de plaatsen, maar aan

de hand van de gezichten.”
Zijn canvas zijn de gezichten van Viktoria Mirosjnitsjenko en Vasilisa Perelygina. In dicht op de huid
geschoten beelden trotseren deze debuterende actrices de torenhoge uitdagingen van integreren in het
alledaagse, naoorlogse leven in de grote stad. Dat betekent banale problemen verdragen: pannen zoeken
in de gemeenschappelijke kookruimte van de krappe
kommunalka (door de bolsjewieken ingestelde gedeelde appartementen); op besneeuwde straten richting een overvolle tram schuifelen; uitbetaald worden
in net te weinig voedselbonnetjes. Het leven gaat zo
op onverbiddelijk tempo door. De veteranen moeten
maar zien te functioneren in deze veeleisende en onverschillige maatschappij.

OMHELZING

Hoe moeilijk dat is, zien we meteen in de openingsscène, waarin Ieja (Mirosjnitsjenko) bijna lijkt te
bevriezen. Ze heeft een astmatische ademhaling en
staart glazig voor zich uit. Het is een vaker terugkerende aanval op haar lichaam, dat door stress en
trauma zomaar kan vastlopen. In een verontrustende
scène zien we hoe zo’n aanval plaatsvindt terwijl Ieja
met het zoontje van haar medesoldaat Masja (Perelygina) speelt. Het lijkt een verwijzing te zijn naar Tesnota, dat in het Nederlands zoiets als een ‘omhelzing
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die zeer doet’ betekent, want in deze bevroren staat
knijpt Ieja letterlijk het leven uit het jongetje.
Pas een paar scènes later komt Masja terug van het
front. Rouwen om de dood van haar zoontje hoeft ze
niet. “Dat is de reactie van iemand die in de afgelopen
jaren op dagelijkse basis geconfronteerd is geweest
met de dood”, legt Balagov uit. “Ze is eraan gewend.
Bovendien moet je je realiseren dat ze nog niet aan
haar kind heeft kunnen wennen.”
In plaats van stil te staan bij de dood van haar
zoontje besluit Masja vooruit te kijken. De keizersnee
die nodig was bij de geboorte heeft haar onvruchtbaar
gemaakt. Ieja moet dus de draagmoeder van haar
nieuwe kind worden, besluit ze resoluut. Balagov laat
deze dramatische ontwikkelingen op onderkoelde
manier verlopen. Hij is niet geïnteresseerd in simpel
conflict of gezapig melodrama. Hij kiest voor verstild
drama: “De meest heilige dingen gebeuren in stilte.
Daarom moest de toon van de film ook stil zijn.”

CONTRADICTIE TUSSEN DE KLEUREN

Balagov verbeeldt de onderhuidse conflicten in de
film liever met subtiel spel en precieze cameravoering. “Kleur illustreert voor mij het drama. Voor
Tesnota was fotorealisme mijn grootste inspiratie,
hier is het de kunst van de Hollandse meesters.
Beanpole draait om de contradictie tussen kleuren.
Het is een gevecht tussen trauma en het levenslicht.”
Dat uit zich in oogstrelende shots waarin de groene kleding van Ieja fel afsteekt tegen het rood van
Masja. Een soortgelijk kleurenconflict gebeurt ook
op de muren van hun privévertrek in het krappe appartementencomplex: groene klodders verf druipen
langs het rode behang van vorige bewoners. Het is een
prachtige metafoor voor de manier waarop generaties
elkaar blijven opvolgen in de tumultueuze Russische
geschiedenis.
Die opeenvolging van generaties suggereert toch

BEANPOLE

een diepgaande connectie met Tesnota, eentje die
sterker is dan Balagov wil doen blijken. “Ik wil zelf
geloven dat Beanpole niet als Tesnota is, maar er zijn
natuurlijk overeenkomsten. Ik heb me altijd afgevraagd: waarom gaan beide films over het verleden?
Waarom maak ik niets hedendaags? Ik heb een antwoord voor mezelf gevonden: ze gaan over verschuivingen in de tijd. Ik probeer geen verhaal over het
verleden te scheppen. Ik probeer bestaande verhalen
te lenen en ze nieuw leven in te blazen.”
Die bestaande verhalen putte Balagov voor Beanpole voor een groot deel uit de getuigenissen van

“Kleur illustreert
voor mij het
drama. De kunst
van de Hollandse
meesters was
voor mij de grootste inspiratie.
Beanpole draait
om de contradictie tussen
kleuren. Het is
een gevecht
tussen trauma en
het levenslicht.”

joen vrouwen. Velen van hen waren verplegers of vervulden logistieke taken, maar ook
vocht een groot deel aan het front. Deze
vrouwen, vaak nog geen twintig jaar, bestuurden tanks, waren scherpschutters en
bedienden afweergeschut.
Over hun oorlogservaringen schreef Nobelprijswinnaar Svetlana Aleksijevitsj De
oorlog heeft geen vrouwengezicht. Het veerOorlogsfilms gaan bijna altijd over mannen. tig jaar na de oorlog in Rusland verschenen
boek (sinds 2016 is er een Nederlandse verHeldhaftige mannen die onverschrokken de
taling) bevat aangrijpende interviews met
vijand te lijf gaan. Het net na de Tweede
Wereldoorlog spelende Russische Beanpole vrouwelijke veteranen over de onvoorstelbare gruwelijkheden die zij hebben meegegaat nu eens niet over mannen, maar over
twee door oorlogsellende getekende vrouwen. maakt. Het boek is te huiveringwekkend om
het in één keer uit te lezen. Wat het lot van
deze vrouwen nog gruwzamer maakte, is dat
Oorlog is in de meeste oorlogsfilms een
zij door veel Russen na de oorlog anders dan
mannenzaak met vrouwen als burgerslachtmannelijke veteranen niet als helden werden
offers of Florence Nightingales achter het
gezien, maar als soldatenhoeren. Mannen
front. Misschien klopt dat voor veel oorlogen, maar niet voor de Tweede Wereldoorlog liepen met een boog om hen heen, zodat velen van hen ongetrouwd bleven.
in Rusland. Onder de 34 miljoen (!) RussiDe jonge (28 jaar) Russische regisseur
sche soldaten die in vijf jaar oorlog tegen de
Kantemir Balagov liet zich voor Beanpole
Duitsers vochten waren ongeveer een mil-

Gekleurde
oorlog

vrouwelijke Sovjetveteranen die Nobelprijswinnaar
Svetlana Aleksijevitsj verzamelde in haar boek De
oorlog heeft geen vrouwengezicht (1985). De Wit-Russische onderzoeksjournalist Alexsijevitsj leverde
baanbrekend werk om vrouwenverhalen terug te
schrijven in een tijdperk dat we meestal vanuit mannelijk perspectief benaderen. Het is een kleiner onderdeel van haar overkoepelende project, dat het doel
heeft om ‘de geschiedenis van de Russische ziel’ in
kaart te brengen. Dat zijn grote woorden, maar als er
één regisseur is die dat op dit moment in Rusland kan
doen, dan is het Balagov. 

door De oorlog heeft geen vrouwengezicht
inspireren. Hij heeft geen interviews uit het
boek letterlijk verfilmd, maar de geest ervan.
Ook Beanpole zet de schijnwerper op de ervaringen van vrouwelijke soldaten in de
Tweede Wereldoorlog. Nauwkeuriger gezegd: op hun trauma’s. De film portretteert
een paar maanden na de bevrijding in Leningrad een bonenstaak van een vrouw. Het
is de getraumatiseerde veteraan Iya, die als
verpleger in een veteranenhospitaal werkt.
Het jochie dat aan haar rokken hangt, is niet
van haar, maar van haar vriendin Masja, die
het kind achterliet toen ze naar het front
ging om te vechten. Als Masja naar huis terugkeert en haar kind komt ophalen, treft ze
een schokkende situatie aan.
Met Beanpole bevestigt Balagov het talent
dat we aantroffen in zijn benauwende debuutfilm Tesnota. Met het ogenschijnlijke
gemak van een filmveteraan drukt hij zijn
stempel op de film. Zoals met het kleurgebruik: geen vale kleuren, zoals in veel oorlogsfilms, maar heldere kleuren, vooral

groen en rood, waarmee Balagov, zoals Peter
Jackson in They Shall Not Grow Old, onderstreept dat ook in oorlogen de wereld gekleurd is. Beanpole toont ook de holle bevrijdingsretoriek van de communistische
machthebbers en het dedain van rijke Russen, die de oorlog kalmpjes doorzwabberden, voor soldatenvrouwen. “Jij was een legerkampvrouw”, zegt een kakmadam
minachtend tegen Iya.
Als er iets valt aan te merken op Beanpole
is dat het drama een stuk minder gruwelijk is
dan de beschreven verschrikkingen in Aleksijevitsj’ De oorlog heeft geen vrouwengezicht. Wie werkelijk wil weten in wat voor
hel Russische vrouwelijke soldaten leefden,
moet na de film het boek lezen.
JOS VAN DER BURG

BEANPOLE RUSLAND, 2019 | REGIE KANTEMIR
BALAGOV | MET VIKTORIA MIROSHNICHENKO, VASILISA
PERELYGINA |130 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
FILM | TE ZIEN OP IFFR EN VANAF 20 FEBRUARI 
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A HIDDEN LIFE

STANDVASTIG IN HET

A ANGEZICHT VAN HET KWA AD
Een Oostenrijkse boer weigert
zich over te geven aan de Nazioverheersing in dit ambitieuze en
meeslepende historische drama
over stil verzet. De Amerikaanse
filmfilosoof Terrence Malick laat
op het meest intieme niveau zien
wat oprukkend kwaad met de
DOOR HUGO EMMERZAEL
wereld doet.
Laten we beginnen bij het einde. De aftiteling van A
Hidden Life wordt ingeluid door de laatste passage uit
George Elliots literaire klassieker Middlemarch (187172): ‘The growing good of the world is partly dependent
on unhistoric acts; and that things are not so ill with
you and me as they might have been, is half owing to the
number who lived faithfully a hidden life, and rest in
unvisited tombs.’
De bijna drie uur die hieraan in A Hidden Life vooraf gaan laten intiem zien wat dat betekent, een ahistorische daad die het groeiende goed in de wereld mogelijk maakt. De Amerikaanse filmfilosoof Terrence
Malick legt het bloot in zijn verbeelding van het bewogen leven van Franz Jägerstetter (August Diehl). Uit
historische documenten blijkt dat deze Oostenrijkse
boer uit het Alpendorp Radegund zich tijdens de Duitse bezetting weigerde over te geven aan de Nazi-heerschappij. Als enige in zijn kleine gemeenschap durft Jägerstetter tegen de nieuwe ideologische normen en
waarden in te gaan. Historisch gezien is dat stille verzet
natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar op
individueel niveau is het een daad van wereldbelang.

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

In dit ontroerende epos onderzoekt Malick wat ervoor
nodig is – en wat het kost – om op deze manier je directe leefomgeving de rug te keren. Een onverwoestbare spirituele overtuiging is het korte antwoord.
Maar het in beeld brengen van het bewustzijn en de
transcendentie die daarvoor nodig zijn, is een van de
grootst mogelijke uitdagingen in de kunsten.
Malick slaagt daar bijna elke keer in, van zijn
speelfilmdebuut Badlands (1973) tot en met magnum
opus The Tree of Life (2011). Zelfs zijn veel bekritiseerde hedendaagse trilogie, die bestaat uit To the Wonder
(2012), Knight of Cups (2015) en Song to Song (2017),
biedt een uitzonderlijke verbeelding van de spirituele
crisis van onze postmoderne, agnostische consump-

tiemaatschappij. Het zijn films over mensen die hun
spirituele koers zijn verloren. Ze zoeken zingeving in
kortstondige romantiek, seks, drugs, werk en afzondering, maar slagen er niet in om een geheel te maken
van hun stuurloze levens.
Zelfs in de meest zielloze Nazi-gevangenis weet
Jägerstetter nog wat hem voortstuwt. Naast zijn eigen
spiritualiteit berust hij op de onvoorwaardelijke liefde
van en voor zijn vrouw Fani (Valerie Pachner). Een personage zonder innerlijke strijd klinkt als een antidramatisch gegeven, maar wat A Hidden Life zo goed maakt is
dat het centrale conflict zich niet in Jägerstetter bevindt, maar in de wereld om hem heen. Het is daardoor
een tijdloze film die op het meest intieme niveau laat
zien wat oprukkend kwaad met de wereld doet.

ASTRONOMISCHE SCHAAL

Archiefmateriaal van Nazi-Duitsland (waaronder
onvermijdelijk ook beelden van Leni Riefenstahl) laat
ook de haast astronomische schaal zien van het
kwaad waar Jägerstetter tegenin gaat. Tegelijkertijd
manifesteert de invloed van Nazi-Duitsland zich in
de kleinste details. Zo doet de postbode in 1939 zijn
ronde nog op de fiets, maar rijdt hij enkele jaren later
per brommer het dorp binnen met legeroproepen van
de Duitse overheid. De groepsdynamiek in het dorp
begint op talrijke manieren te verzuren. Terwijl Jägerstetter gekweld wordt door de Nazi’s beginnen de
bewoners van Radegund zich tegen Fani te keren.
Haar opoffering en veerkracht is net zo groot als
die van Franz, want ook zij weigert de spirituele en
ideologische overtuigingen van haar man te verloochenen.
Voor zijn scenario liet Malick zich inspireren
door de briefwisseling tussen Fani en Franz. Hun
liefde voor elkaar en hun grenzeloze overtuiging dat
schoonheid en goedheid zich zelfs in de zwartste
periodes van de menselijke geschiedenis schuilhou-

den, vormen de ziel van de film. Malicks kenmerkende, poëtische filmstijl zoekt met hen mee naar
die schoonheid en vindt haar in de overweldigende,
lyrische natuur, een stille getuige van dit historische
onrecht. Je kan Malicks in de wind wuivende grassprieten inmiddels een clichébeeld noemen, maar je
moet het hem nageven dat hij de magnifieke rol die
natuur in elk leven speelt nooit voor lief neemt. Nog
een cliché, maar het moet ook bij deze film weer worden opgeschreven: Malick poogt een glimp van het
transcendentale in beeld te brengen. A Hidden Life is
niet voor niets een van zijn betere films, want het lijkt
hem hier echt te lukken.
Dat Malick desondanks op een menselijke schaal
opereert blijkt uit twee hartverscheurende ontmoetingen die Franz heeft. De eerste is met een kerkschilder (Johan Leysen) die enkel door kunst te scheppen
zijn eigen misère meester kan blijven. “Ik schets dit
leed, zodat ik zelf niet hoef te lijden”, vertelt hij Franz
in een woordenwisseling die doet denken aan Andrej
Tarkovski’s Andrej Rublev (1966).
De meest memorabele ontmoeting is die tussen
Franz, inmiddels opgesloten in een cel in Berlijn, en
een Duitse officier gespeeld door Bruno Ganz in een
van zijn laatste rollen. De officier is zo ontroerd door
de standvastigheid van de boer dat hij zelf in een
spirituele crisis belandt. Het grote verschil tussen de
twee is dat Franz zijn eigen koers durft te varen, terwijl de officier blijft meegaan met wat de tijdgeest van
hem vraagt. Het is precies deze dynamiek die de toepasselijke titel en het doeltreffende citaat van Elliot
verklaart: zelfs de meest prominente belichaming van
het kwaad kan in de schaduw komen te staan van een
onzichtbaar leven.
A HIDDEN LIFE

DUITSLAND/VERENIGDE STATEN,

2019 | REGIE TERRENCE MALICK | MET AUGUST DIEHL,
VALERIE PACHNER | 174 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINÉART | TE ZIEN OP IFFR EN VANAF 6 FEBRUARI 
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DARK WATERS

De giftige chemiegigant
Todd Haynes weet de clichés van het genre
over een juridische strijd tegen de gevestigde orde niet helemaal naar zijn hand te zetten, maar doet toch iets bijzonders in
Dark Waters.

LITTLE JOE

LITTLE JOE

Bang voor een bloem
Een werkverslaafde wetenschapper creëert
een plant die werkt als antidepressivum.
Visueel klopt werkelijk alles aan Little Joe, de
eerste Engelstalige film van de Oostenrijkse
regisseur Jessica Hausner. Sets, kostuums en
kapsels vormen één, strak uitgelijnd geheel
van felle kleuren, met de knalrode blaadjes
van bloem ‘Little Joe’ als dramatisch middelpunt. Die bloem is vernoemd naar Joe, de
tienerzoon van Alice, een kweker die zoveel
tijd in het laboratorium doorbrengt dat ze
stiekem een van haar creaties meeneemt
voor haar eenzame kind. De plant werkt als
Prozac: mits goed verzorgd, verhoogt hij het
geluksgevoel van de eigenaar.
Alice is een introvert type, zo serieus en
beheerst dat actrice Emily Beecham haar
met minimale veranderingen in stem en mimiek leven moet inblazen. De jury van het
Filmfestival van Cannes bekroonde Beecham vorig jaar met de prijs voor Beste Actrice, maar Alice blijft een afstandelijk personage, veel sympathie wekt ze niet op. Ook
niet als ze in de problemen komt.
Hausner en coscenarist Géraldine Bajard
spelen bewust met het idee van een vrouwelijke dokter Frankenstein: elk wetenschappelijk experiment draagt risico’s in zich, het
blijft ongewis gewroet in de natuurlijke orde.
De keerzijde van het geluk dat bloem Joe verspreidt is dat het zaligmakend is: zijn verzor-

KORT

gers hebben voortaan genoeg aan zichzelf.
Ze zijn de afhankelijkheid van andere mensen ontstegen.
Tegenstanders van antidepressiva en genetisch gemodificeerde planten zullen in
Little Joe hun gelijk bevestigd zien, maar de
film is geen pamflet. Hausner houdt van ambiguïteit, zoals ze eerder liet zien in het
drama Lourdes (2009), waarin al dan niet een
wonder plaatsvond in het gelijknamige bedevaartsoord.
Little Joe is vooral een zorgvuldig gestileerd gedachtenexperiment – Hausner creëert een oogstrelend, maar geen ontroerend
universum. De zenuwslopende soundtrack
van de Japanse componist Teiji Ito hint
voortdurend naar dreigend gevaar, maar op
twee rake klappen en veel indringend oogcontact na gebeurt er weinig engs. Audrey II
uit Little Shop of Horrors (1986) was vele
malen bloeddorstiger dan Little Joe. Alice’s
opportunistische chef en haar rigide therapeut zijn minstens zo eng als haar uitvinding.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

LITTLE JOE

OOSTENRIJK/GROOT-BRITTANNIË/

DUITSLAND, 2019 | REGIE JESSICA HAUSNER | 106
MINUTEN | MET EMILY BEECHAM, BEN WHISHAW,
KERRY FOX | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN OP IFFR
EN VANAF 6 FEBRUARI 

BAD BOYS FOR LIFE
Adil El Arbi & Bilall Fallah | Nadat ze met Black
een ijzersterk visitekaartje afleverden, trokken
de Vlaamse spierballenfilmmakers Adil El Arbi
en Bilall Fallah naar Hollywood. Een vervolg op
de Lethal Weapon-filmreeks ketste uiteindelijk
af, maar deze Bad Boys-sequel die al sinds 2013
in de pijplijn zat kwam er wél. De Vlamingen
hebben flinke schoenen te vullen: de eerste
twee explosieve misdaadfilms werden in 1995
en 2003 geregisseerd door ontploffingsexpert
Michael Bay, die ook voor het al aangekondigde
vierde deel terugkomt.

Je kunt op twee manieren kijken naar Dark
Waters. Enerzijds: als de nieuwe film van
Todd Haynes, een van de kopstukken van de
Amerikaanse queer cinema en maker van
meesterwerken als Far from Heaven (2002),
I’m Not There (2007) en Carol (2015). Daarmee vergeleken is dit een wat vlakke, verrassend alledaagse film. Anderzijds is Dark Waters het zoveelste David-versus-Goliath
verhaal over een waargebeurde milieuramp
(Zie The Insider (1999) of Erin Brokovich
(2000)) die bovendien vorig jaar ook werd
onderzocht in de Netflix-documentaire The
Devil We Know. Haynes morrelt nauwelijks
aan de grenzen van het genre, waardoor
vooral actrice Anne Hathaway er bekaaid
van af komt in de dienstbare rol van de geplaagde vrouw-van de hoofdpersoon. En
toch doet Haynes met Dark Waters, nog los
van dat het allemaal beeldschoon is gefilmd
door vaste cameraman Ed Lachman,
ontegenzeggelijk iets bijzonders.
Na een korte proloog begint de film in
1998. Robert Bilott (Mark Ruffalo, ook producent van de film) is net partner gemaakt
bij een advocatenkantoor dat zich specialiseert in het bijstaan van grote chemiebedrijven. Maar dan dient boer Wilbur Tennant
zich ongevraagd aan. Diens boerderij grenst
aan land van chemiegigant DuPont en hij
zegt bewijs te hebben dat ze het water waarvan zijn dieren drinken ernstig hebben vervuild.
Billot duikt alleen in de zaak omdat Tennant via zijn oma bij zijn dure kantoor terecht is gekomen. Maar wat begint met de
klachten van één enkele boer, blijkt al snel
vele malen complexer. DuPont wist al decennia van de schadelijke effecten van de
stof PFOA (‘perfluoroctaanzuur’), een bijproduct van de fabricage van het onaantastbare teflon, de basis voor ook uw Tefal-pannen. En toch wist de zelfregulerende (!)
branche PFOA’s van de lijst gevaarlijke stoffen van het Environmental Protection
Agency te houden – de overheidsinstantie
was toen al tandeloos, toont de film, en is inmiddels nog verder uitgekleed door de rege-

horrorgenre met de paplepel ingegoten. Nog
voor zijn tiende verjaardag stond hij op de filmset van Psycho II (1983), om de jonge versie van

BAD BOYS FOR LIFE

JOOST BROEREN-HUITENGA

DARK WATERS

VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE

TODD HAYNES | MET MARK RUFFALO, BILL CAMP, ANNE
HATHAWAY | 126 MINUTEN | DISTRIBUTIE WW
ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 23 JANUARI 

DARK WATERS

zijn vaders personage Norman Bates te spelen.
Met zijn derde speelfilm als regisseur creëert hij
een grimmige hervertelling van het klassieke
sprookje van Hans en Grietje, dat een kleine
twist krijgt door van Gretel een oudere tienerzus
te maken.
TE ZIEN VANAF 30 JANUARI 

ONZE JONGENS IN MIAMI
Johan Nijenhuis | Nijenhuis doet zijn status als
meest productieve Nederlandse regisseur eer
aan door deze maand twee films in de bioscopen te brengen. Als eerste dit vervolg op zijn
Magic Mike-variant Onze jongens (2016),
waarin hij nog iets dichter naar de bron gaat
door zijn strippende bouwvakkers naar Miami te
laten afreizen.

TE ZIEN VANAF 23 JANUARI 

GRETEL & HANSEL
Osgood Perkins | Als zoon van acteur en regisseur Anthony Perkins kreeg Osgood Perkins het

ring-Trump.
Wat Dark Waters anders doet dan veel
dertien-in-een-dozijn voorgangers in het
genre, zit hem vooral in de neerslachtige
toon. Dat werkt in veel grote en kleine elementen door. Een voorbeeld: de jaartallen
die met gezette tijden nadrukkelijk in beeld
komen. Op het eerste gezicht is het een onnodige ingreep, aangezien Haynes al op vele
slimme manieren het verstrijken van de tijd
in beeld brengt, van het gebruik van zoekmachine AltaVista tot het geboren worden
en opgroeien van Billots drie zonen. Maar
wat lijkt op een uitvlucht van filmmakers die
de intelligentie van hun publiek niet vertrouwen, krijgt in de tweede helft van de film
een onvermoede zeggingskracht, wanneer
de sprongen tussen de jaren op een gegeven
moment als een tellertje oplopen zonder dat
er iets gebeurt. Zo wordt pijnlijk duidelijk
welke lange adem deze David nodig had om
Goliath te verslaan.
Haynes zet zelfs vraagtekens bij of dat eigenlijk wel gelukt is. Zo morrelt hij, zeker in
het ambigue slotdeel maar eigenlijk gedurende heel deze in mineurtonen gezette film,
aan de opruiende energie die in de regel van
dit genre uitgaat. Dark Waters is ingetogen,
bijna defaitistisch, en laat de woede daarmee
aan de kijker over. Geen wonder dat de conservatieve Oscar-commissies de film links
lieten liggen.

ONZE JONGENS IN MIAMI

TE ZIEN VANAF 30 JANUARI 
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Drukkend
beeld van een
stad in shock
Met zijn tweede speelfilm Hellhole creëert
de Vlaamse belofte Bas Devos een drukkend sfeerbeeld van de shock waarin zijn
thuisstad Brussel na de aanslagen van
2016 verkeert.
Weet u nog dat Trump de stad Brussel in
2017 een ‘hellhole’ noemde? Nee, wij ook
niet; de man smijt er zoveel botheden uit dat
ze schrikbarend snel vervliegen. Maar bij
onze zuiderburen is de uitspraak wat beter
blijven hangen.
De jonge Vlaamse regisseur Bas Devos
voorziet de Amerikaanse president van repliek met Hellhole, zijn tweede speelfilm. Dat
kun je ook zeggen over zijn derde film Ghost
Tropic, waarmee Hellhole een intrigerend
tweeluik vormt. De film is te zien op het IFFR
en hopelijk later dit jaar in de Nederlandse
bioscopen,.
Beide films zijn mozaïekportretten van de
thuisstad van de regisseur, van de inwoners
van achterstandswijken als Molenbeek tot de
internationale elite die zich in de Europese
hoofdstad verzameld heeft. Waar dat in
Ghost Tropic gestructureerd is in een verrassend gemoedelijke nachtwandeling door de

buitenwijken van de stad, legt Devos in de
fragmentarische sfeerschets Hellhole de
shock vast waarin de stad verkeert sinds de
terroristische aanslagen van 22 maart 2016.
Devos werkte al aan Hellhole voordat de aanslagen plaatsvonden. Wat begon als een portret van een stad die leeft onder constante
dreiging, werd een beeld van een stad waar
het niet bij een dreiging bleef. De aanslag
kwam.
De film is een opeenvolging van elliptische losse flarden rond drie hoofdpersonages. Tiener Mehdi (Hamza Belarbi) woont in
“de jihadi-hoofdstad van Europa”, zoals een
klasgenoot van hem het omschrijft. De tiener
van Algerijnse komaf lijdt aan aanhoudende
hoofdpijn. De chronisch oververmoeide Alba
(Alba Rohrwacher) werkt als tolk Italiaans in
het Europees Parlement en leidt een eenzaam bestaan in Brussel. Alleen in een telefoongesprek met haar zus, ver weg in Italië,
durft ze toe te geven hoe bang ze sinds de
aanslagen is. Een huisarts, Wannes (Willy
Thomas), reist langs patiënten in alle delen
van de stad. Maar is in zijn hoofd vooral bij
zijn zoon, een straaljagerpiloot die is uitgezonden naar het Midden-Oosten.
Die verhaallijnen zijn spartaans, minimaal. Devos en de gevierde cameraman Nicolas Karakatsanis (Rundskop, I, Tonya)
richten zich vooral op de sfeer van de stad –
onthecht, angstig, depressief. Ze kiezen voor
camerastandpunten die lijken op die van bewakingscamera’s, en een terugkerend motief
zijn shots die rond de hoek van een gebouw
draaien. Hellhole toont geen overzichtsbeeld
van de stad Brussel, maar kiest voor de close-up in een opeenvolging van fragmenten
zonder cohesie – zoals ook de sociale cohesie vervlogen leek. Een topografie van chaos
en onrust.
Het resultaat is een indrukwekkende
ervaring. Ondanks de korte duur, snak je aan
het eind van Hellhole naar adem, naar opluchting. Die brengt Devos gelukkig zelf, in
de vorm van de lichte en liefdevolle tegenhanger Ghost Tropic.
JOOST BROEREN-HUITENGA

HELLHOLE

BELGIË/NEDERLAND, 2019 | REGIE BAS

DEVOS | MET ALBA ROHRWACHER, WILLY THOMAS,
HAMZA BELARBI, LUBNA AZABAL | 82 MINUTEN |
DISTRIBUTIE WINDMILL FILM | TE ZIEN VANAF 23
HELLHOLE

TRUFFEL LIEFDE
Jascha de Wilde & Ben Hendriks | Als er ooit
een film deed verlangen naar geurcinema, dan
is het wel deze documentaire over de truffel en
de mensen die erdoor geobsedeerd zijn, van
stroper en jager tot kweker en chefkok. Dankzij
de opwarming van de aarde dreigt het ‘zwarte
goud’ nóg zeldzamer te worden.
TE ZIEN VANAF 30 JANUARI 

DE GROTE SLIJMFILM
Hans Somers | Na volwassen YouTubers als
Dylan Haegens en Gio Latooy krijgt nu ook de
tienjarige Bibi, die vorig jaar werd uitgeroepen
tot winnaar van de Social Vlogger Top 100, haar
eigen film. De voorliefde voor zelfgemaakt slijm
die ze in haar knutselfilmpjes op YouTube toont,
is vertaald naar een knotsgekke plot over een

JANUARI, OOK VIA

picl.nl



KRUIMELTJE EN DE STRIJD OM DE GOUDMIJN

THE WHISTLERS

Fluiten naar taal
De liefde van de Roemeense regisseur Corneliu Porumboiu voor taal en grammatica
voert hij nog verder door in de neo-noir The
Whistlers, over maffia op een Canarisch eiland.
Onder de regisseurs uit de Roemeense New
Wave valt Corneliu Porumboiu op als een
taal- en grammaticaliefhebber. Of het nu
gaat om de betekenis van woorden en hoe
deze, zelfs letterlijk met het woordenboek
erbij, gebruikt kunnen worden voor politiek
gewin (Police, Adjective (2009)), om de reconstructie van een gebeurtenis omschreven
door verschillende mensen (12:08 East of
Bucharest (2006)), of de nieuw voorgestelde
grammatica van voetbal (Infinite Football
(2018)).
De rekbaarheid van taal presenteert
Porumboiu met humor. Met The Whistlers
(La Gomera) krijgt die liefde een nieuwe dimensie. In het verhaal over politie-informant Cristi, die zich in laat zetten door de
lokale maffia, speelt de inheemse fluittaal El
Silbo Gomero, van oudsher gebruikt op het
Canarische eiland La Gomera, een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Zo zoekt
Porumboiu hier tussen het fluiten door de
grenzen van een taal op, en gebruikt hij tegelijkertijd de beeldtaal en ingrediënten van
een genre dat hij per hoofdstuk ontrafelt.
Zijn met dissonanten doorspekte neo-noir
over een femme fatale, een politie-inspecteur en de Canarische eilanden, speelt zich
ook af tegen de achtergrond van de communistische bouw van grootstedelijk Roemenië.
Zelfs in zijn oorspronkelijke titel La Gomera (naar de naam van het Canarische eiland waar zijn film zich deels afspeelt) lijkt
hij de woordspeling aan te gaan met Gomorra, Italiaans voor maffia, verwijzend
naar de Roemeense maffiapraktijken in zijn
film. Een semantische discussie op meta-niveau, buiten de plot om. Zo ver reikt zijn
taalliefde.
Maar er is ook een duidelijk verschil met
Porumboiu’s eerdere films. Terwijl volgens
sommigen de Roemeense New Wave alweer

groots opgezette slijmwedstrijd.
TE ZIEN VANAF 5 FEBRUARI 

KRUIMELTJE EN DE STRIJD OM DE
GOUDMIJN
Diede in ’t Veld | Meer dan twintig jaar na de
inmiddels klassieke eerste verfilming door
Maria Peters van de aloude jeugdboeken van
Chr. van Abkoude keert straatschoffie Kruimeltje terug voor een nieuw avontuur. Of eigenlijk:
straatschoffie-af, want Kruimeltje is hier herenigd met zijn steenrijke ouders. Maar het leven
op hun landgoed bevalt de stadsjongen maar
niks in dit avontuur, waarin het Nederland van
de jaren twintig opvallend lijkt op een western.

THE WHISTLERS

‘over’ is, begint Porumboiu zijn film op een
zonovergoten exotische locatie. Een mooie
knipoog, maar zelfs daar zit het verschil nog
niet in. The Whistlers is nog altijd een reflectie op een socialistisch milieu dat zich op
slinkse wijze richting kapitalisme beweegt.
Het grote verschil zit hem in de taal die hier
gereduceerd is tot het strikt noodzakelijke.
En dat terwijl juist de uitweidingen in zijn
vorige films voor de meest aangename verwarring en overdenkingen zorgden.
The Whistlers is Porumboiu’s productioneel grootste film waarbij hij verder kijkt en
de diepte van taal zelfs durft te benaderen
vanuit gefloten communicatie. Een ambitie
die valt te prijzen en totaal in lijn is met zijn
eerdere werk. En toch maakt het weemoedig.
Enorme woordenwisselingen waar we graag
in verdwaald raakten, maken plaats voor
heen en weer gefloten pingpong.
ALEXANDER ZWART

THE WHISTLERS

ROEMENIË/FRANKRIJK/

DUITSLAND, 2019 | REGIE CORNELIU PORUMBOIU |
VLAD IVANOV, CATRINEL MARLON, RODICA LAZAR | 98
MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN OP
IFFR EN VANAF 30 JANUARI 

PRINSES EMMY
Piet De Rycker | De Schotse scenarist Sergio
Casci had een hand in twee films die deze maand
uitkomen, en het is nogal een tegenstelling:
enerzijds de horrorfilm The Lodge (zie verderop),

TE ZIEN VANAF 5 FEBRUARI 
PRINSES EMMY
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LA CORDILLERA DE LOS SUENOS

De zwijgende Andes
Deze winnaar van de prijs voor beste documentaire op het filmfestival van Cannes is
een ontroerende zoektocht van de Chileense meesterfilmer Guzmán naar het land van
zijn jeugd, met de Andes als toegangspoort.
Zee, woestijn of berg – het landschap waarin
je woont heeft invloed op je blik op de wereld
en de vorming van je gedachtes. Patricio
Guzmán, recent eregast tijdens IDFA,
maakte daar al meesterlijke documentaires
over. Met het Chileense landschap als uitgangspunt verbindt hij de geografie aan de
geschiedenis en het gemoed van zijn geboorteland – een inlevende, aansprekende vorm
van geofilosofie. Zo draaide zijn vorige film El
botón de nácar om de oceaan en koppelde hij
in Nostalgia de la luz de Atacama-woestijn
aan Pinochets dictatuur. In het derde deel
van deze trilogie La Cordillera de los suenos
richt hij zijn blik omhoog naar de Andes (de
Cordillera, oftewel bergketen, uit de titel).
Die langgerekte bergketen vormt het grootste deel van Chili maar veel Chilenen keren
het letterlijk de rug toe.
Ook Guzmán had in zijn jonge jaren geen
interesse in de Andes. Zijn generatie was in
de jaren zeventig naar eigen zeggen te druk
bezig een nieuwe maatschappij te creëren:
“De Andes was niet revolutionair genoeg.”
Nadat hij onder Pinochet gevangen had gezeten vertrok Guzmán naar Parijs; hij kwam
alleen nog terug in Chili om te filmen. Nu

kijkt hij anders naar de Andes: de bergen
spelen een sleutelrol als toegangspoort tot de
ziel van het land. Zo zegt een zangeres in de
documentaire dat de Andes tegelijk beschermend en isolerend werkt; het scheidt de
Chilenen van de rest van de wereld.
De zwijgende bergen zijn ook getuige geweest van de gruwelen die de junta van Pinochet probeerde te verbergen. Die zette (radicaal-)links weg als onvaderlandslievend, als
ondermijners van de natie, van instellingen,
kerk en nationale waarden – alsof het demonen waren die men moet elimineren, tumoren die je moet wegsnijden, omschrijft de
Chileense schrijver Jorge Baradit treffend het
gedachtegoed van de junta. De aanhangers
“droomden van een mythische, epische
strijd terwijl de feiten banaal en verwerpelijk
zijn”. Zo analyseert hij hun verkokerde blik,
die ook als waarschuwing voor deze tijd te
beluisteren valt: ze leefden in ontkenning
van die feiten en herinterpreteren in hun eigen voordeel.
Guzmáns camera doolt ook rond in verlaten kantoren waar de geesten en schaduwen
van Pinochet generaals nog rondwaren. Hier
werden de radicale neoliberale modellen bedacht waar Guzmán met afgrijzen aan terugdenkt. Het gemeenschapsgevoel is weg, nu
lopen Chilenen alleen in de massa, zo ziet
een melancholieke Guzmán, die het land uit
zijn jeugd niet meer herkent. Openhartig
praat hij over de eenzaamheid en angst die
hij zo lang verborgen heeft gehouden. Hij
heeft zich al die jaren in Parijs afgezonderd
gevoeld, en ziet Chili als een vernield huis
waarvan de rook nooit is verdwenen. Hij
heeft een grote wens, zo zegt hij in een ontroerend slotakkoord: dat Chili zijn kinderjaren en vreugde terugvindt. Aan alles voel je
dat hij zichzelf hetzelfde toewenst.
MARISKA GRAVELAND

LA CORDILLERA DE LOS SUENOS

CHILI/

FRANKRIJK, 2019 | REGIE PATRICIO GUZMÁN | 84
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 6
FEBRUARI, OOK VIA
LA CORDILLERA DE LOS SUENOS

en anderzijds deze kinderanimatie over het
meisje Emmy die niet alleen prinses is, maar ook
nog eens met paarden kan praten. De Belgische
regisseur Piet De Rycker maakte eerder de
geliefde animatiefilms De kleine ijsbeer en Laura’s ster, en de vervolgen op die beide films.
TE ZIEN VANAF 5 FEBRUARI 

BIRDS OF PREY (AND THE FANTABULOUS
EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN)
Cathy Yan | Opvallend genoeg worden alle vier
de superheldenfilms die stripgiganten Marvel
en DC in 2020 uitbrengen, geregisseerd door
vrouwen. Deze zesde film in het kwakkelende
DC Extended Universe is de eerste in de rij. De
door Margot Robbie gespeelde krankzinnige
harlekijn Harley Quinn, in het Batman-universum de vrouwelijke tegenhanger van slechterik

filmkrant.nl

picl.nl | LEES HET INTERVIEW OP



Joker, werd alom geroemd als het meest interessante aan de geflopte superslechterikkenfilm Suicide Squad (2016), en mag hier dus haar
eigen team aanvoeren.
TE ZIEN VANAF 6 FEBRUARI 

BLUE STORY
Andrew Onwubolu | De Britse rapper, muziekproducent, acteur en schrijver Andrew Onwubolu, alias Rapman, maakt zijn speelfilmdebuut
met dit in rapvorm vertelde misdaadverhaal,
waarin twee tieners verstrikt raken in een bendeoorlog. Rapman brak in 2018 groots door
dankzij de YouTube-drieluik Shiro’s Story, dat in
totaal zo’n 20 miljoen views verzamelde. Blue
Story is gebaseerd op Rapmans eigen gelijknamige YouTube-serie uit 2014.
TE ZIEN VANAF 6 FEBRUARI 

A WHITE, WHITE DAY

A WHITE, WHITE DAY

De rauwe rouw van een
IJslandse rouwdouwer
Jaloezie, rouw en gekwetste mannelijkheid
vormen een gewelddadige cocktail in
Hlynur Pálmason tweede film. Ingvar Sigurðsson werd in Cannes bekroond voor zijn
knoestige vertolking van een door rouw verteerde rouwdouwer.
IJslandse huizen zijn vanaf de buitenkant
bekeken zelden fraai. Een huis is bedoeld om
binnen te zijn. Naar buiten kijkend onderga
je dan het adembenemende landschap. Dat
groengrijze vulkaanlandschap, dat iedere
vorm van leven nietig lijkt te maken. Soms
verdwijnt alle kleur, als het wit van sneeuw
en ijs worden aangeraakt door wolken en een
dikke mist. Op zo’n witte, witte dag spreken
de doden met de levenden, volgens een IJslandse volkswijsheid. Op zo’n witte dag
kunnen levenden helaas ook afreizen naar
het dodenrijk. In de beklemmende openingsscène van A White, White Day (Hvítur,
hvítur dagur) zien we hoe een auto door de
grauwe mistsoep scheurt. De bestuurder
mist de bocht en schiet door de vangrail.
Later zien we hoe een rotsblok vanaf zo’n
bergweg naar beneden klettert. Eindeloos
holderdeboldert de steen omlaag. Dat is dan
weer symbolisch voor de gemoedstoestand
van hoofdpersoon Ingimundur. Het gaat razendsnel bergafwaarts met de op nonactief
gezette politieman wanneer hij ontdekt dat
zijn twee jaar eerder verongelukte vrouw een
buitenechtelijke verhouding had.
Aanvankelijk lijkt de kort aangebonden
man zijn verdriet te kunnen bestrijden met
het bouwen van een huis voor zijn dochter en
zijn kleindochter. In een fraaie serie stills

zien we het werk gestaag vorderen, door de
seizoenen heen. Het rouw- en bouwproject
verliest Ingimundurs aandacht wanneer
wraakgevoelens hem overmannen. Al snel
vliegt de in zijn mannelijkheid gekwetste
rouwdouwer net zo hard uit de bocht als de
auto van zijn dode vrouw. Hij gooit collega’s
in de cel, slaat een therapeutenkamer aan
gort en graaft een graf voor de minnaar van
zijn geliefde. Onderweg op zijn gewelddadige trip brengt hij ook zijn achtjarige kleindochter ernstig in gevaar.
Hlynur Pálmason, die eerder het bekroonde Winter Brothers (2017) afleverde,
filmt het drama net zo onontkoombaar als
het weer en het landschap. De Engelse componist Edmund Finnis schreef een prachtige,
onheilszwangere score in de muzikale traditie van Arvo Pärt. Deze sterke elementen
worden naar een hoger plan getild door
hoofdrolspeler Ingvar Sigurðsson, die voor
zijn rauwe acteerwerk in Cannes werd bekroond met de Rising Star Award. En dat op
zijn 56ste...
Net zoals je eindeloos naar de IJslandse
natuur kunt kijken, zonder haar echt te kunnen bevatten, moet je ook blijven kijken naar
die knoestige politieman, die steeds extremer uithaalt omdat zijn verdriet en woede
anders geen uitweg vinden.
FRITZ DE JONG

A WHITE, WHITE DAY (HVÍTUR, HVÍTUR DAGUR)
IJSLAND/DENEMARKEN/ZWEDEN, 2019 | REGIE HLYNUR
PÁLMASON | MET INGVAR EGGERT SIGURÐSSON, ÍDA
MEKKÍN HLYNSDÓTTIR | 109 MINUTEN | DISTRIBUTIE
IMAGINE | TE ZIEN VANAF 13 FEBRUARI 

THE LODGE
Severin Fiala & Veronika Franz | In 2014 braken
Oostenrijkers Severin Fiala en Veronika Franz
(de echtgenote van Ulrich Seidl) weergaloos
internationaal door met de arthorror van Ich seh
ich seh. Met deze Engelstalige tweede speelfilm, een horrorfilm over twee kinderen die met
hun stiefmoeder ingesneeuwd raken in een
afgelegen berghut, mikken ze nu op een groter
internationaal bereik. Lees de recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 6 FEBRUARI 

JACOB, MIMMI EN DE PRATENDE HONDEN
Edmunds Jansons | Het Letse kinderboek Maskačkas stāsts van Luīze Pastore gooide internationaal hoge ogen in de Engelse vertaling Dog
Town. Deze speelse verfilming is het resultaat.

THE LODGE

De jonge Jacob moet in de zomervakantie uit
logeren bij zijn zonderlinge oom, die denkt dat
hij piraat is, en zijn brutale nichtje Mimmi.

★★★★

‘Een uitzonderlijk debuut’ De Morgen
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SONS OF DENMARK

Verweer tegen afgehakte
varkenskoppen
Een terreurdaad zet de Deense samenleving
op scherp in dit sterk geacteerde en mooi
geschoten radicaliseringsdrama van debuterend regisseur Ulaa Salim.
Het is niet moeilijk mee te gaan in de plot van
de degelijke politieke thriller Sons of Denmark (Danmarks sønner), die in 2019 werd
geselecteerd voor de Tiger Competitie op het
IFFR. In de nabije toekomst heeft een bomaanslag op een metrostation in Kopenhagen
de politieke consensus in Denemarken naar
rechts bewogen en daarmee de nationalistische politicus Martin Nordhal wind onder de
vleugels gegeven. Zijn anti-immigratiepraa
tjes geven ook de ultrarechtse knokploeg Zonen van Denemarken een impuls: met zuuraanvallen maken ze Arabische buurten
onveilig en jagen ze onschuldige burgers op.
Daar heeft de negentienjarige Zakaria

(Mohammed Ismail Mohammed), die op
jonge leeftijd met zijn moeder en jongere
broertje vanuit Irak naar Denemarken kwam,
grondig genoeg van. In het geheim ontmoet
hij ‘broeders’ die uit naam van Allah wraak
willen nemen: ze filmen aanvallen op een ultrarechtse organisatie en plegen kleine daden van verzet. Maar dan krijgt Zakaria de
opdracht om samen met de oudere Ali (Zaki
Youssef) de steeds populairder wordende
Nordhal te vermoorden. Weet hij wel wat hij
zich daarmee op de hals haalt, en welke gevolgen een aanslag zal hebben voor het leven
zijn moeder en broertje?
Debuterend regisseur en scenarist Ulaa
Salim (die zelf op jonge leeftijd met zijn familie uit Irak vluchtte) weet op momenten
overtuigend een sfeer van algemene paranoia
te creëren, waarbij vooral dubbele loyaliteiten een rol spelen. Want of het nu een popu-

SONS OF DENMARK

listische politicus is of een Iraakse jongen
van de straat, allebei moeten ze op een gegeven moment kiezen tussen loyaliteit aan een
extremistische groep, of zich inzetten voor
een toleranter idee van Denemarken. Dat alleen radicalisering het eindproduct kan zijn
van zo’n verhardende samenleving maakt
Salim overtuigend duidelijk.
Misschien schuilt daar wel de grootste
kracht van Sons of Denmark: die zonen uit de
titel zijn zowel de leden van die ultrarechtse
knokploeg, als de onder hun capuchons verscholen jongeren van Marokkaanse en

AU NOM DE LA TERRE

Enorme
urgentie

De timing kan niet beter met de boerencrisis hoog op de agenda. In Au nom de la terre
gaat een boer ten onder aan zijn financiële
verplichtingen. Twee miljoen Fransen zagen
het aangrijpende drama, onder wie president Macron, die de film in het Élysée liet
vertonen.
Het is de droom van elke sociaal bewogen
filmmaker dat zijn film buiten de oevers van
het filmgetto treedt en een rol gaat spelen in
het publieke debat. Dat gebeurt zelden, maar
overkomt regisseur Edouard Bergeon met Au
nom de la terre. Het drama toont feilloos de
ontsporing van het huidige landbouwsysteem, waarin boeren door enorme financiële
verplichtingen klem zitten. De film begint in
1979 als boerenzoon Pierre (prachtrol van
Guillaume Canet) uit de Verenigde Staten,
waar de twintiger zijn cowboydroom wilde
waarmaken, terugkeert naar zijn ouders en
verloofde (eveneens een mooie rol van de

AU NOMME DE LA TERRE

Belgische Veerle Baetens) op het Franse platteland. Met jeugdig enthousiasme neemt hij
de geitenfokkerij van zijn verstarde oude vader over. Tot zover alles goed, ofwel jusqu’ici
tout va bien.
Als Au nom de la terre een sprong maakt
naar 1996, is Pierre nog steeds een vrolijke
boer met een gezellige vrouw, een tienerzoon
en een tienjarige dochter. Maar al snel doemen er donkere wolken op door financiële
verplichtingen, die als een zwaard van Damocles boven het boerenbedrijf hangen.
Pierres betweterige vader – het type: ‘Ik heb
het altijd al gezegd’ – kan financieel helpen,

Samen met een groep pratende honden proberen ze een park in hun stad Riga te redden van
die aloude kinderfilmboeman: projectontwikkelaars.

in de vorm van weesegeltje Spike uit deze kinderanimatie. In de oorspronkelijke Duitse versie
van de film, en de Finse verhalen waarop die
gebaseerd is, heet zij overigens Latte. Wanneer
de watertoevoer in haar bos dreigt droog te vallen, gaat Spike op zoek naar de magische watersteen.

TE ZIEN VANAF 12 FEBRUARI 

SONIC
Jeff Fowler | Toen vorig jaar de eerste ontwerpen de wereld in gingen voor de videogameverfilming, stond het internet weer eens in rep en
roer. De digitale filmvariant van de supersnelle
blauwe egel uit de Sega-spellen zag er niet uit,
vonden vele fans én de oorspronkelijke ontwerper van het personages Naoto Ohshima. Een
haastig herontwerp en en halfjaar uitstel waren
het gevolg voor de komische actiefilm waarin
Sonic vanuit zijn wereld in de onze terechtkomt.
TE ZIEN VANAF 12 FEBRUARI 

maar doet het niet. Vervolgens neemt Pierre
tegen het gezonde verstand van zijn vrouw in
een desastreuze beslissing: met geleend geld
bouwt hij op advies van een gladde financiële
landbouwexpert het boerenbedrijf om tot
een grote kippenfokkerij in de verwachting
meer geld te verdienen. Het pakt anders uit
en de levenslustige boer verandert in een
door stress kapot gebeukte, depressieve kerel, waarna het wachten is op het aangrijpende einde.
Au nom de la terre gaat over de financiële
strop om de nek van boeren, maar gaat verder dan dat. Het drama toont een pervers in-

Iraakse komaf die in de openingsscène verbaasd naar graffiti met de tekst ‘Rot op!’ en
twee afgehakte varkenskoppen staren. Waar
Denemarken begint en eindigt, dat is wat er
op het spel staat in Salims film.
GUUS SCHULTING

SONS OF DENMARK

(DANMARKS SØNNER)

DENEMARKEN, 2019 | REGIE ULAA SALIM | MET ZAKI
YOUSSEF, MOHAMMED ISMAIL MOHAMMED, RASMUS
BJERG | 120 MINUTEN | DISTRIBUTIE WINDMILL FILM |
TE ZIEN VANAF 20 FEBRUARI 

dustrieel landbouwsysteem, dat boeren opjaagt om steeds meer te produceren om aan
hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dat is niet alleen ecologisch, maar
voor sommige boeren letterlijk een doodlopende weg. In Frankrijk berooft gemiddeld
elke dag een boer zich van het leven, staat te
lezen op de aftiteling. Au nom de la terre
maakt inzichtelijk en voelbaar waaruit die
wanhoopsdaden voortkomen. Dat het drama
een enorme urgentie uitstraalt, alsof hij gemaakt móest worden, komt doordat Bergeon
zich in zijn fictiedebuut – hij maakte eerder
documentaires – baseerde op zijn tragische
familiegeschiedenis. In Au nom de la terre is
hij de tienerzoon, die eind jaren negentig zijn
vader in een desastreuze spiraal ziet belanden. Iedereen die wil meepraten over boeren
moet deze film zien. Twee miljoen Fransen
begrepen het, want zij bezochten Au nom de
la terre. Ook is de film in het Élysée gezien
door president Macron en vertoond in het
parlement. Premier Rutte en het Nederlandse parlement weten wat hen te doen
staat.
JOS VAN DER BURG

AU NOM DE LA TERRE

VEERLE BAETENS | 103 MINUTEN | DISTRIBUTIE GUSTO
ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 23 JANUARI 

genote Gedda. Ondertussen zit hun dochter
Liesbeth in hetzelfde schuitje.
TE ZIEN VANAF 13 FEBRUARI 

TE ZIEN VANAF 12 FEBRUARI 

SPIKE & DE MAGISCHE STEEN

SPIKE & DE MAGISCHE STEEN
Regina Welker & Nina Wels | Op dezelfde dag
als Sonic dient zich nog een digitaal geanimeerde egel aan in de Nederlandse bioscopen,

DE BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD
Johan Nijenhuis | Droogkomisch drama over
een man die de verstikkende zorg van zijn vrouw
ontvlucht – in een inrichting. De deels in Twents
dialect gesproken film werd geschreven door
Herman Finkers, die ook de hoofdrol speelt als
spijtoptant Jan, die na 35 jaar huwelijk de boel
op scherp zet, naast Johanna ter Steege (geboren in het Twentse plaatsje Wierden) als echt-

FRANKRIJK/BELGIË, 2019

| REGIE EDOUARD BERGEON | MET GUILLAUME CANET,

DE BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD

THE STORY OF L.S. LOWRY,
ONE OF BRITAIN’S
MOST BELOVED ARTISTS.

ACADEMY AWARD® WINNER

VANESSA REDGRAVE
BEST ACTOR CANNES FILM FESTIVAL

TIMOTHY SPALL

EEN FILM VAN LADJ LY

20 FEBRUARI IN DE BIOSCOOP
/ParadisoFilmsNL
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PAPICHA

Van wie is je
lichaam?
In het turbulente Algerije van 1997 worden
de rechten van vrouwen in een rap tempo
ingeperkt. Een jonge studente pleegt met
het opvoeren van een modeshow een onverschrokken daad van verzet tegen het oprukkende religieus fundamentalisme.
De achttienjarige Nedjma (een knappe rol
van Lyna Khoudri) studeert Frans en maakt
in de late uurtjes zinnenprikkelende jurken
in de toiletten van nachtclubs in Algiers. Er
moeten behoorlijk wat obstakels worden genomen om in het uitgaansgebied te komen:
je moet na zonsondergang een taxi huren, de
taxichauffeur op zijn blauwe ogen vertrouwen en erop hopen dat je niet stuit op een
door fundamentalisten opgezette wegblokkade. Onderweg kleden Nedjma en haar
vriendin zich snel om: de nikaabs kunnen
uit, in ruil voor een kleurrijkere en blotere

PAPICHA

outfit. Posters met strikte kledingadviezen,
overal opgehangen in de stad, duiden erop
dat het straks ook met deze vrijheid gedaan
zal zijn.
Papicha speelt zich af tijdens de Algerijnse Burgeroorlog, toen seculiere verworvenheden als onderwijs en vrije kledingkeuze op het spel stonden. Islamitische
fundamentalisten streefden naar een islamitische staat, en schuwden niet extreem geweld te gebruiken. Je zou verwachten dat
Nedjma binnen deze context in navolging
van vele lotgenoten het hazenpad zou kiezen
door bijvoorbeeld te emigreren naar Frankrijk of Canada. Maar filmmaker Mounia
Meddour voert in haar speelfilmdebuut een

ONCE THE DUST SETTLES

Leven in de as

Er is een scène in John Appels nieuwe documentaire die kernachtig de hele film samenvat: een gids leidt voor het eerst sinds de
verwoestende burgeroorlog een groep toeristen door het historisch centrum van
Aleppo. Vol vuur vertelt ze over de bazaar.
“Een wonder in vroegere tijden”, aldus de
vrouw, “maar na de oorlog is er niets meer
van over.” Dan breekt haar stem. De confrontatie met vroeger doet haar beseffen dat ze
voor het eerst weer haar leven van voor de
oorlog oppakt. Een emotioneel moment. De
Franse pensionado’s staan er ontroerd bij.

Een toeristische selfie is het eerste teken
van hernieuwd leven in Once the Dust Settles.
Voor zijn documentaire bezocht John Appel
drie plaatsen die door een ramp of oorlog
veranderden in ‘brandhaarden van dood en
verwoesting’, maar waar de rust inmiddels
weer is teruggekeerd. Op zoek naar… ja, wat
eigenlijk? Misschien gewoon tekenen van
menselijk doorzettingsvermogen: in drie
duidelijk onderscheiden hoofdstukken vertelt Appel het verhaal van een Italiaanse
priester die de aardbeving van Amatrice
meemaakte, een ex-operateur van de ontplofte kernreactor in Tsjernobyl (inmiddels
een toeristische trekpleister) en verschillende inwoners van Aleppo die na de gevechten hun leven weer oppakken.
Net als zijn vorige film Sprekend Nederland
(een aaneenschakeling van Nederlanders die
in het openbaar spreken) is Once the Dust Settles een rijke kijkervaring waarin Appel niet
veel duiding geeft. Het is vooral aan de kijker

FANTASY ISLAND
Jeff Wadlow | In de populaire gelijknamige
tv-serie uit de jaren zeventig was het Fantasy
Island een tropisch paradijs waar alle dromen
van de bezoekers uitkwamen. In handen van

horrorproducent Jason Blum verandert het al
snel in een nachtmerrie, waarin de vakantiegangers niet hun eigen fantasieën maar die van
een Saw-achtige maniak werkelijkheid zien
worden.

In zijn nieuwe documentaire bezoekt John
Appel beroemde rampplekken nadat de
hulpwerkers en cameraploegen er zijn verdwenen en het dagelijks leven tussen de
brokstukken weer op gang komt.

vastberaden hoofdpersoon op, die koste wat
kost een modeshow zal houden, met sexy
outfits gemaakt van de haik: een traditioneel
wit gewaad uit het Maghrebgebied.
In haar omgeving ziet Nedjma al snel wat
er gebeurt met vrouwen die zich niet schikken naar de wil van de fundamentalisten.
Haar zus Linda wordt op klaarlichte dag op
straat doodgeschoten. Haar zielloze lichaam wordt vervolgens door Nedjma en
haar moeder zorgvuldig gewassen. Close-ups van de armen, de handen en de voeten roepen vragen op: is het vrouwelijk lichaam nog wel van de vrouw in een land
waar iedereen er iets over te zeggen lijkt te
hebben? Het is een aangrijpend visueel

thema dat telkens terugkeert in de film: hoe
ver gaan geradicaliseerde bewegingen om
vrouwelijke zelfbeschikking de kop in te
drukken?
Het vele bloedvergieten sorteert evenwel
effect. Met souplesse toont Meddour hoe
sommige Algerijnen prompt een ideologische transformatie ondergaan. Ineens zijn ze
diepreligieus. Zo toont de film voortdurend
het contrast tussen het seculiere en religieuze, dat geleidelijk verdwijnt. Zoals wanneer Nedjma de bus neemt, en door een fundamentalist wordt gewezen op de nieuwe
kledingvoorschriften: bedek jezelf, voordat
een lijkgewaad je bedekt.
Dat het eindresultaat uiteindelijk niet
vertoond werd in Algerije – de autoriteiten
staken er een stokje voor, zonder enige uitleg
– is tekenend voor het politieke klimaat aldaar. Papicha werd in Frankrijk daarentegen
de meest succesvolle Afrikaanse film geregisseerd door een vrouw.
OMAR LARABI

PAPICHA

FRANKRIJK/BELGIË/ALGERIJE/QUATAR,

2019 | REGIE MOUNIA MEDDOUR | MET LYNA KHOUDRI,
SHIRINE BOUTELLA, HILDA DOUAOUDA | 106 MINUTEN |
DISTRIBUTEUR CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 13
FEBRUARI 

zelf verbindende lijnen te ontdekken in de
drie verhalen: de camera vindt een Middeleeuws schilderij in de puinhopen van een Italiaanse kerk, dan een vergeelde communistische krant in Oekraïne en vervolgens sporen
van de rijke architectuur van Aleppo.
Het is vooral de rust waarmee Appel zijn
onderwerp benadert die indruk maakt. Want
terwijl de camera dit soort plekken tijdens de
rampspoed als een indringer bezoekt, is Appel juist respectvol. Hij wacht, kijkt rond,
observeert rustig wat er uit de as van het
verlorene weer ontstaat. Dat is vaak geen feniks die glorieus oprijst, maar een mengeling
van kleine bewegingen. Van mensen die door
moeten en de ramp willen vergeten, maar tegelijkertijd leven in de resten van ellende en
proberen de herinnering aan wat er ooit was
in leven te houden.
GUUS SCHULTING

ONCE THE DUST SETTLES

NEDERLAND, 2019 |

REGIE JOHN APPEL | 86 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 20 FEBRUARI
ONCE THE DUST SETTLES



vol wilde dieren én een gevangen genomen,
bloedlinke huurmoordenaar – die onder meer
wordt begeleid door een door Famke Janssen
gespeelde neuroloog. Uiteraard gaan al snel alle
kooien open en jaagt iedereen op iedereen in de
benauwde cabines.

TE ZIEN VANAF 13 FEBRUARI 

TE ZIEN VANAF 13 FEBRUARI 

MINUSCULE 2, HET TROPISCH AVONTUUR
Hélène Giraud & Thomas Szabo | Na een tv-serie en eerste film rond de insecten in een Franse
vallei, schildert deze vervolgfilm op een groter
canvas: het lieveheersbeestje en de mier waar
het hier om draait, raken verzeild op een tropisch eiland. De wonderschone animatie
plaatst de vele krioelende, cartoonesk tot leven
gewekte diertjes opnieuw in daadwerkelijke
natuuropnamen.
MINUSCULE 2, HET TROPISCH AVONTUUR

TE ZIEN VANAF 13 FEBRUARI 

THE TURNING

PRIMAL
Nick Powell | Vorige maand al aangekondigd,
maar even uitgesteld, deze nieuwe actiefilm
met acteur Nicolas Cage. Hij speelt een grootwildjager die terechtkomt op een vrachtschip

THE TURNING
Floria Sigismondi | De eerste van twee nieuwe
versies van de horrornovelle The Turn of the
Screw door Henry James uit 1898; de andere is
het tweede seizoen van de Netflix-serie The
Hounting of Hill House, dat wordt herdoopt tot
The Haunting of Bly Mannor. Deze film plaatst
het verhaal, over een jonge vrouw die wordt
ingehuurd als gouvernante voor twee kinderen
in een statige villa en wordt geconfronteerd met

Francis Alÿs, Children’s Game #10, Papalote, 2011

Eye Filmmuseum

Exhibition & Films, talks and events
19 Dec 2019 – 8 Mar 2020
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LEONIE, ACTRICE EN SPIONNE

Leven achter een rookgordijn
Mata Hari doet bij iedereen een belletje rinkelen, maar dubbelspion Leonie Brandt is
onbekend gebleven. De documentaire Leonie, actrice en spionne reconstrueert het leven van een naar avonturen hunkerende
vrouw, die erstrikt raakte in fantasie en
werkelijkheid.

VANAF 30 JANUARI 

Annette Apon had de Nederlandse Chantal
Akerman of Sally Potter moeten worden. Dat
ze dat niet is, komt omdat de Nederlandse
filmwereld niet houdt van eigenzinnige makers. Bijna vier decennia geleden gaf de nu
zeventigjarige Apon twee geweldige visitekaartjes af: de Virgina Woolfverfilming Golven (1982) is een stijlvast experiment, Giovanni (1983) een fascinerend portret van een
vrouw in een hotelkamer in Rome. Beide
films werden door critici uitstekend ontvangen, maar omdat het publiek het liet afweten, was Apons lot bezegeld. Veel volgende
projecten werden afgewezen en na De man
met de hond (1998), een licht absurdistische
komedie over een zonderling, heeft Apon
geen speelfilm meer gemaakt. Sindsdien
maakt ze documentaires. Haar laatste drie
films zijn biografische portretten van, in de
woorden van Apon, “sterke, onafhankelijke
vrouwen, die met tomeloze energie alles uit
het leven gepeurd hebben dat erin zat”.
Droom en daad (2012) wekt dichteres en socialistische voorvechter Henriëtte Roland
Holst tot leven en Ik wil gelukkig zijn (2015)
portretteert Fien de la Mar.
De vrouw in Leonie, actrice en spionne, de
derde film van wat Apon een trilogie noemt,
is Leonie Brandt, die in 1901 in Duitsland
werd geboren als Gertrud Franziska Pütz.
Deze mijnwerkersdochter creëerde op eigen
kracht een bizar avontuurlijk leven voor
zichzelf. Nergens bang voor verliet ze na een
mislukt huwelijk op 24-jarige leeftijd Duitsland en vestigde zich in Amsterdam. Ze
blufte zich de toneelwereld in, maakte enige
furore als actrice en trouwde de rijke Amsterdamse bakkersondernemer Karl Brandt.
Wat haar leven spectaculair maakte, is dat ze
in de jaren dertig voor de Nederlandse inlichtingendienst in Hitler-Duitsland ging
spioneren.
Hoe waardevol Brandts inlichtingen waren is onbekend, maar zeker is dat ze eind jaren dertig als dubbelspion voor Nederland
én Duitsland werkte. Dat moest wel fout lopen: de Duitsers arresteerden haar en van
1942 tot de bevrijding zat ze opgesloten in
Ravensbrück. Na de oorlog keerde Brandt te-

SURINAME
Danny Leysner | Deze eerste “Pathé Thuis Original” doet afgaand op de trailer weinig om de
clichés over Suriname te doorbreken – van zonnige stranden tot drugsbendes. Het speelfilm-

debuut van de Surinaamse regisseur Danny
Leysner draait om voormalig crimineel Righter,
die wanneer hij besluit een gooi naar het presidentschap te doen, wordt geconfronteerd met
zijn verleden.

WEATHERING WITH YOU

WEATHERING WITH YOU

De prijs van superkracht
Deze opvolger van Your Name, de meest
succesvolle animefilm aller tijden, is een
beeldschone en technisch virtuoze film
over een eenzame jongen en een meisje dat
het weer kan beïnvloeden.
Niemand is zo goed in oppervlaktes als Makoto Shinkai. Zie hoe zonlicht weerspiegelt
in het glas van wolkenkrabbers, hoe grauwe
mist tastbaar als een dekbed over de stad
hangt, en de laatste druppels van een regenbui in een plas kapotvallen. De animatiefilms
van wonderkind Shinkai (schrijver, regisseur, editor en cameraman) laten je rillen van
genot over zoveel schoonheid en technische
brille.
Met Weathering with You (Tenki no ko)
heeft hij een hele film geconstrueerd rondom
dit soort sensaties, sferen en texturen. Het
onderwerp is even alledaags als ambitieus:
het weer. Dagelijks beïnvloedt het weer de
stemmingen (en bestemmingen) van miljarden mensen. Maar hoe maak je daar een film
van? En belangrijker nog: hoe pakt dat uit?
Het antwoord is: wisselvallig (beloofd, de
enige weer-gerelateerde grap).
De vijftienjarige Hodaka is van huis gevlucht en moederziel alleen en platzak in
Tokio beland. Daar is iedereen in de ban van
de zwaarste en langste regenperiode ooit gemeten. Per toeval ontmoet hij Hina, een zeventienjarig weesmeisje dat alleen voor haar
kleine broertje zorgt. In een tempel boven op
een leegstaande wolkenkrabber ontdekt
Hina iets magisch: ze kan de regen stoppen
en de zon doen schijnen. Terwijl de vriendWEATHERING WITH YOU
FILMSCHUUR HAARLEM,
1 FEBRUARI 16.30 UUR

bovennatuurlijk tegenwerking, in het (eighties-
gestileerde) heden.
TE ZIEN VANAF 13 FEBRUARI 

THE CALL OF THE WILD
Chris Sanders | Deze nieuwe verfilming van de
klassieke roman van Jack London, die al tientallen keren eerder in beeld werd gebracht, is het
live-actiondebuut van regisseur Chris Sanders,
die eerder verantwoordelijk was voor animatiefilms als Lilo & Stitch (2002) en How to Train
Your Dragon (2010). Hoewel: de film is maar ten
dele live-action, want naast Harrison Ford als
groezelige avonturier is de grootste rol voor de
digitaal gecreëerde hond Buck. De film wordt
als Het wilde avontuur ook in een Nederlands
nagesynchroniseerde versie uitgebracht.
TE ZIEN VANAF 19 FEBRUARI 

schap tussen Hina en Hodaka verschuift
naar verliefdheid raakt de politie Hodeka op
het spoor en ontdekt Hina dat ze een grote
prijs moet betalen voor haar superkracht.
Weathering with You is in alles de opvolger
van Your Name (2016), de film die uitgroeide
tot internationale sensatie en meest succesvolle anime aller tijden. Zo’n beetje alle elementen die deze film zo aantrekkelijk, aandoenlijk en meeslepend maakten zitten er
weer in: verbluffend getekende beelden van
de grote stad, gierende tienerromantiek,
shinto-mystiek die als toegangspoort naar
een andere dimensie leidt en veel geslurp van
instant noedels en ander lekker slecht eten
uit de automaat.
En natuurlijk zijn er weer in fotorealistisch detail (digitaal) getekende 2D-achtergrondbeelden van de stad en de natuurlijk
elementen. Grauwe regen, donzige wolken,
dikke plakken mist, blije frisse sneeuw en af
en toe gouden zonnestralen, en alles beeldschoon gereflecteerd in ramen, plassen en
voorbij zoevende metro’s.
Maar wat ontbreekt is de magie van Your
Name. Oorzaak: de kwakkelende plot. Your
Name was in de kern een eenvoudig liefdesverhaal met als twist dat de geliefden in elkaars lichaam terechtkwamen. Dat gaf de
film een enorme drive. Weathering with You
zwabbert vanaf de eerste scènes en vindt pas
aan het slot zijn momentum. Wat overblijft
is vooral heel veel prachtige buitenkant.
RIK HERDER

WEATHERING WITH YOU

(TENKI NO KO) JAPAN,

2018 | REGIE MAKOTO SHINKAI | MET DE STEMMEN VAN
KOTARO DAIGO, NANA MORI, SEI HIRAIZUMI | 119
MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN

rug naar Nederland, waar volgens haar hoge
autoriteiten, onder wie prins Bernhard, voor
haar sidderden, omdat ze geheime informatie over collaboratie zou hebben. Of dat zo
was, is onduidelijk. Brandts leven eindigde
treurig: alcoholisme en mogelijk schizofrenie maakten haar paranoïde en leidden
tot agressieve uitbarstingen. Op 77-jarige
leeftijd stierf ze verbitterd en eenzaam.
Leonie, actrice en spionne is gebaseerd op
Gerard Aalders’ boek Leonie. Het intrigerende
leven van een Nederlandse dubbelspionne.
Omdat er geen bewegende beelden zijn van
Brandt illustreert Apon haar avonturen met
speelfilmscènes van beroemde filmsterren uit
het Interbellum, zoals Asta Nielsen. Feitelijk
informatie over Brandt horen we in gespeelde
scènes, waarin een journalist en een advocaat
terugblikken op Brandts leven. Hoe Apon
over dit leven denkt, horen we in de voice-over: “Had ze niet liever voor het vuurpeloton willen sterven, zoals Mata Hari?”

LEONIE, ACTRICE EN SPIONNE

Leonie, actrice en spionne is een intrigerende mix van documentaire en fictie over
een raadselachtige vrouw, maar ontrafelt
niet de kluwen van fantasie en waarheid die
Brandts leven was. Dat zegt veel over de
rookgordijnen die de spionne rond zichzelf
optrok. Dat onderdeel van het spionnenleven beheerste de naar aandacht hunkerende
vrouw perfect.
JOS VAN DER BURG

LEONIE, ACTRICE EN SPIONNE

NEDERLAND,

2020 | REGIE ANNETTE APON | MET CAS ENKLAAR,
MARTIJN VAN DER VEEN | 86 MINUTEN | DISTRIBUTIE
MOKUM FILMDISTRIBUTIE | TE ZIEN OP IFFR EN VANAF
20 FEBRUARI IN DE FILMTHEATERS 

TE ZIEN VANAF 20 FEBRUARI 

THE CALL OF THE WILD

THE GENTLEMEN
Guy Ritchie | Na de Hollywood-fantasia-versie
van de Arabische wereld die hij presenteerde in
Aladdin keert regisseur Guy Ritchie terug naar
de hypergestileerde en overdreven versie van de
Londense misdaadwereld waar hij zijn bekendheid aan dankt, door films als Lock, Stock and
Two Smoking Barrels (1998) en Snatch (2000).
De gewelddadig-komische verwikkelingen
draaien hier om een misdaadbaas uit Oklahoma
(Matthew McConaughey) die naar Londen

THE GENTLEMEN

afreist om het imperium van een lokale
gangsterbaas over te nemen.
TE ZIEN VANAF 20 FEBRUARI 

JOOST BROEREN-HUITENGA
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van maart moeten vóór
vrijdag 14 februari (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 woensdag 26 februari en loopt t/m woensdag 25 maart.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 72-520
2022 | filmhuisalkmaar.nl

Best of IDFA zo 26.1 | Film &
boek Muidhond di 28.1 | Movies
That Matter Camille di 11.2

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 546-850 264 |
filmhuisalmelo.nl

Før frosten wo 29.1 | The Good
Liar vr 7.2 | Instinct vr 31.1 | The
Irishman zo 16.2 | Judy vr 24.1 |
Kapsalon Romy wo 5.2 | Martin
Eden vr 21.2 | Noordoost Twente
wo 26.2 | Parasite vr 14.2

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 36-548
6000 | denieuwebibliotheek.
nl /hetnieuwefilmhuis

Bien mal za 15.2 | Hors normes vr 31.1, za 1.2, di 4.2, wo 5.2
| The Invisible Life of Eurídice
Gusmão vr 7.2, za 8.2, di 11.2, wo
12.2 | The Peanut Butter Falcon
vr 14.2, za 15.2, di 18.2, wo 19.2
| Il traditore vr 21.2, za 22.2,
wo 26.2

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 36-521 5929 | corrosia.nl

Mid90s vr 31.1 | Once Upon a
Time in Hollywood vr 7.2 | Only
You vr 14.2 | Walk with Me vr
24.1 | Avond van de korte film
(i.s.m. Kunstbende Flevoland)
di 11.2 | Voorjaarsvakantiefestival Kroost The Gruffalo AL di
18.2 | Shaun het Schaap AL do
20.2 | The Lion King 9+ vr 21.2

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

Cornelis Geellaan 2 (Park
Rijnstroom) | 172-493 737 |
parkvilla.nl /filmhuis/

And Then We Danced za 18.1,
di 21.1, wo 22.1, vr 24.1 | La belle époque do 6.2, vr 7.2, zo 9.2,
di 11.2, za 15.2 | De fascinerende wereld van bomen zo 16.2
| Downtown Abbey ma 27.1, vr
31.1, di 4.2 | Hors normes vr 17.1,
zo 19.1, ma 20.1, do 23, zo 26.1
| The Invisible Life wo 19.2, vr

21.2, zo 23.2, di 25.2 | Knives
Out do 20.2, za 22.2, zo 23.2, di
25.2 | Luce do 16.1, zo 19.1, di 21.1
| Out Stealing Horses zo 9.2, di
11.2, wo 12.2, do 13.2 | Parasite wo 26.2 | The Peanut Butter
Falcon di 28.1, do 30.1, za 1.2, zo
2.2, di 4.2 | A Tale of Three Sisters zo 2.2, wo 5.2, do 6.2 | The
Two Popes do 23.1, za 25.1, zo
26.1, di 28.1 | Wat is dan liefde?
vr 14.2 , zo 16.2, di 18.2, do 20.2
| Best of IDFA za 8.2, di 18.2 |
Jeugd De grote boze vos ma
24.2, wo 26.2 | Solan en Ludwig
3 ma 24.2, wo 26.2

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13 |
33‑422 6555 | lievevrouw.nl

Premières Atlantique do 13.2 |
Au nom de la terre do 23.1 | Beanpole do 20.2 | De beentjes
van Sint Hildegard do 13.2 | A
Hidden Life do 6.2 | Little Joe
do 6.2 | Little Women do 6.2 |
Les misérables do 20.2 | Muid-

hond do 30.1 | Papicha do 13.2 |
The Whistlers do 30.1 | A White,
White Day do 6.2 | Nog te zien
La belle époque | Bombshell |
Goldie | Hors normes | Jojo Rabbit | Out Stealing Horses | Parasite | Il traditore | Documentaires The Cave | Aquarela | Marianne & Leonard | Honeyland |
For Sama do 23.1 | Truffel liefde do 3.2 | Once the Dust Settles vanaf 20.2 | Jeugd Buurman & Buurman 3 AL | De grote boze vos 4+ | De Beroemde bereninvasie van Sicilië 6+
| Jacob, Mimmi en de pratende honden AL wo 12.2 | Minuscule 2 AL wo 13.2 | Best of IDFA
zo 26.1, zo 2.2 | Cinesingle Little Women zo 16.2 | Film & Architectuur City Dreamers wo
19.2 | Gay Monstri | Movies That
Matter Camille ma 10.2 | Royal Opera La bohème wo 29.1, di
11.2 | Royal Ballet Sleeping Beauty vr 31.1 | The Cellist & Dances at a Gathering di 25.2

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie

Kleine-Gartmanplantsoen 10
| Info: 20-553 5151 | Reserveren: 20-553 5100 | debalie.nl/
cinema

For Sama do 23.1 | Muidhond
do 30.1 | La cordillera de los
suenos do 6.2 | Once the Dust
Settles do 20.2 | De Balie kijkt
La cordillera de los suenos za
15.2 | Muidhond vr 31.1 | Close-Up For Sama di 4.2 | Human Rights Watch Weekend do
6.2, vr 7.2 | IFFR Paradise Drifters wo 29.1
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 20-681

Bob Marley leeft!
Als hij in 1981 niet op 36-jarige leeftijd was overleden, zou
Bob Marley dit jaar 75 jaar zijn
geworden. De promotieclub
voor Caribische films Carribean Creativity presenteert
van 1 t/m 20 februari in tien
filmtheaters het Marley 75
Film Festival. Een filmhommage aan de koning van de
reggae, het icoon van de
rastafari-beweging en de beschermheer van blowers.
Wie in de jaren zeventig
van de vorige eeuw had voorspeld dat een lied van Bob
Marley ooit in een voetbalstadion zou klinken, was voor
gek verklaard. Reggae was
voor vage blowers en niet
voor de harde kern. Het kan
verkeren, want sinds 2008
schalt bij thuiswedstrijden
van Ajax Marley’s ‘Three little birds’ (“Don’t worry ’bout a
thing/‘cause every little
thing/gonna be allright”)
door de Arena.
Een bewijs dat Marleys
klassiekers nog springlevend

zijn. Wie dat ook vindt, kan in
tien filmtheaters films over
Marley, maar ook over de
bronnen van de reggae en
over Jamaica zien. Zoals de
speelfilm No Place Like Home:
Redux, die de Jamaicaanse regisseur Perry Henzel begin
jaren tachtig draaide op Jamaica. Het sociale drama
over corruptie en raciale
spanningen ging verloren in
een faillissement, maar werd
in 2006 terug gevonden.
De documentaire Journey
to Jah (Noël Dernesch en Moritz Springer, 2013) volgt twee
Europese reggaesterren op
hun zoektocht op Jamaica
naar inspiratie en zingeving.
Ze worden geconfronteerd

1419 | filmhuiscavia.nl

Fish Story vr 24.1 | Estado impuro za 1.2 | Marley75 Classics
of Jamaican Film zo 2.2 | Palestinian Film Festival za 8.2, zo
9.2 | Un homme qui dort vr 14.2,
zo 23.2 | Series about Film 66
Kinos vr 7.2, za 15.2, za 22.2
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 20-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl

Beanpole do 20.2 | A Beautiful Day in The Neighborhood do
13.2 | Dark Waters do 23.1 | The
Gentlemen do 20.2 | A Hidden
Life do 6.2 | Little Women do
6.2 | Truffel liefde do 30.1 | Cine
Expat For Sama do 23.1 | The
Whistlers zo 2.2 | Film en Boek
Little Women di 11.2
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 20-589 1400 |
eyefilm.nl

Groundhog Day zo 2.2 | Cinemini Heksendrank en drakenvuur zo 26.1 | Het kleine vogeltje zo 2.2, zo 9.2, zo 16.2 | Mijn
moeder is een vliegtuig zo 23.2
| Eye on Art On Francis Alÿs di
4.2 | Film en muziek Artemis
zo 26.1 | Lyric Suite za 25.1 | Romeo + Juliet za 15.2 | PunchDrunk-Love wo 19.2 | Francis
Alÿs Los olvidados di 4.2, vr 7.2
| Waar staat het huis van mijn
vriend? ma 10.2, di 18.2, vr 21.2
| De keuze van Koolhoven High
Road to China do 23.1 | Restored & Unseen El sol del membrillo ma 27.1 | Il posto ma 10.2 |
The Legend of the Holy Drinker
ma 24.2 | Holocaust Memorial
Day Kind in twee werelden ma
27.1 | De treinreis ma 27.1

met de rauwe realiteit op het
eiland. In de woorden van Alborosie: “God leeft hier, maar
satan ook.”
De documentaire Studio
17: The Lost Reggae Tapes
(Mark James, 2019) geeft een
portret van de legendarische
Studio 17, waarin reggaegrootheden als Marley, Peter
Tosh en Gregory Isaacs hun
platen opnamen. In de Jamaicaanse klassieker Rockers
(Theodoros Bafaloukos, 1978)
gaan een platenverkoper en
zijn vrienden de strijd aan
met de criminaliteit in
Kingston. In de speelfilm
Sprinter (Storm Saulter,
2018) hoopt een jonge Jamaicaanse hardloper dat zijn atletiekcarrière hem naar Amerika brengt, zodat hij er zijn
moeder kan ontmoeten, die
er als illegale immigrant al
tien jaar werkt om haar gezin
te kunnen onderhouden. Uiteraard ook te zien: Marley
(Kevin Macdonald, 2012), de
bijna drie uur durende definitieve documentaire over
Marley.
CARIBBEANCREATIVITY.NL

4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 20-363
8502 | fchyena.nl

Dark Waters do 23.1 | Little Women do 6.2 | Push (i.s.m. Massih Hutak) do 30.1 | Truffel liefde do 30.1
4 Het Ketelhuis

Westergasfabriekterrein |
Pazzanistraat 4 | 20-684 090
| ketelhuis.nl

Premières Au nom de la terre do 23.1 | De beentjes van Sint
Hildegard do 13.2 | Jacob, Mimmi en de pratende honden do
6.2 | Little Joe do 6.2 | Miniscule 2 do 13.2 | Muidhond do 30.1
| Once the Dust Settles do 20.2
| Spike & de magische steen do
6.2 | Truffel liefde do 30.1 | The
Whistlers do 30.1 | A White,
White Day do 13.2 | Nog te zien
April, May en June | De beroemde bereninvasie van Sicilie | The
Cave | Deerskin | Hors normes
| Out Stealing Horses | Il testimone invisibile | Deutsches
Kino Fritz Lang: Der Andere in
uns di 28.1 | M. Eine Stadt sucht
einen Mörder za 1.2 | Hoe lees ik
een film? A White, White Day
wo 12.2 | Pscychoanalyse en
film Les neiges du Kilimandjaro wo 19.2
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 20‑623
1709 | kriterion.nl

Premières Atlantique do 13.2 |
For Sama do 23.1 | A Hidden Life
do 6.2 | Les misérables do 20.2 |
Papicha do 13.2 | Cineradio 2 zo
26.1 | Femme Europe In Bloom
wo 19.2 | Kinderklassieker
Song of the Sea |o 26.1 | Kriterion Kiest Playing Men do 30.1
| Mockumentary Shorts ma
27.1, vr 31.1 | Movies That Matter Camille wo 12.2 | We Intend
to Cause Havoc zo 2.2 | Winter
Blues Experimental blue shorts
do 23.1
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 20616 9994 | info@lab111.nl |
lab111.nl

Actie-Film V for Vendetta do
6.2 | Anime Extra Perfect Blue
za 25.1 | Weathering with You
wo 29.1, vr 31.1, zo 2.2 | Your
Name zo 26.1, ma 27.1, vr 31.1,
za 1.2, zo 2.2, za 8.2, za 15.2, vr
21.2 | Audrey Hepburn Breakfast at Tiffany’s do 16.1, wo
29.1, ma 10.2, zo 23.2 | Charade
wo 22.1, ma 3.2, wo 26.2 | Funny Face za 25.1, wo 29.1, zo 9.2,
do 13.2 | How to Steal a Million
zo 19.1, ma 27.1, do 30.1, do 6.2,
zo 16.2 | Love in the Afternoon
vr 17.1, zo 26.1, wo 12.2, ma 17.2
| My Fair Lady do 23.1, di 28.1,
zo 2.2, za 15.2, wo 26.2 | Roman
Holiday ma 13.1, zo 19.1, wo 5.2,
wo 12.2, do 20.2 | Sabrina wo
22.1, wo 5.2, za 8.2, ma 24.2 |
Two for the Road di 21.1, vr 24.1,
wo 19.2, za 22.2 | Docu Dinsdag
For Sama di 28.1, di 4.2 | Extra
Apocalypse Now wo 29.1 | Romanian New Wave 4 Months, 3

‘De single-shot
aanpak wringt
met de verdichting in tijd en
ruimte die noodzakelijk is voor dit
verhaal, dat ruim
24 uur en vele
tientallen kilometers beslaat. Sommige momenten
waarop overgangen tussen verschillende opnames moeten worden gemaskeerd,
zijn van een afleidende gekunsteldheid. Maar
ook als het wél
goed gaat, houdt
de choreografie
van acteurs en camera, hoe indrukwekkend hij ook
is, de oorlogsellende juist op afstand.’
Joost Broeren Huitenga over
1917 in de Filmkrant
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Rialto: Focus on Fassbinder
ADVERTORIAL

Rainer Werner Fassbinder zou
dit jaar 75 jaar oud zijn geworden, maar hij werd
slechts 37. Het waren wel 37
zeer productieve jaren; hij
maakte meer dan 40 films,
talloze televisieseries en
schreef ook nog meerdere toneelstukken. Fassbinder
werkte dag en nacht, op de
been gehouden door grote
hoeveelheden stimulerende
middelen, wat hem uiteindelijk fataal is geworden.
Het werk van Fassbinder is
nog altijd verrassend actueel,
reden genoeg om deze Duitse
meestercineast te eren met

een klein retrospectief. Op
het programma staan: Faustrecht der Freiheit, Angst essen
Seele auf, Welt am Draht (1 &
2), Die bitteren Tränen der Petra von Kant en de BRD-trilogie met Die Ehe der Maria
Braun, Lola en Die Sehnsucht
der Veronika Voss.

Weeks, 2 Days ma 3.2, za 15.2,
wo 26.2 | Beyond the Hills wo
12.2, ma 24.2 | Child’s Pose ma
17.2, za 22.2 | Graduation za 1.2,
ma 10.2, wo 19.2 | Sieranevada
wo 5.2, za 8.2 | The Whistlers
do 30.1, za 1.2 t/m wo 12.2, zo
16.2 | Second Chance Sunday
Climax zo 12.1, zo 19.1, zo 26.1
| Eighth Grade zo 12.1, zo 19.1,
zo 26.1 | The Farewell zo 2.2,
zo 9.2, zo 16.2, zo 23.2 | Good
Time zo 2.2, zo 9.2, zo 16.2, zo
23.2 | High Life zo 12.1, zo 19.1,
zo 26.1 | Midsommar vr 17.1, za
18.1, zo 19.1, zo 26.1 | Shoplifters
zo 2.2, zo 9.2, zo 16.2, zo 23.2
| Stanley Kubrick A Clockwork
Orange vr 24.1 | Killer’s Kiss za
25.1 | The Killing do 23.1 | Lolita vr 24.1 | Spartacus za 25.1 |
2001: A Space Odyssey ma 27.1
| Straight to Video vr 31.1 | The
More the Merrier vanaf vr 14.2
| Terrence Malick vanaf do 13.2
| Voorpremière The Gentlemen
za 15.2
4 The Melkweg

vr 14.2 | Love in the Afternoon vr
31.1 | My Fair Lady di 25.2 | Roman Holiday wo 29.1 | Two for
the Road vr 7.2 | Royal Ballet
Marston & Scarlett di 25.2 | Royal Opera La bohème wo 29.1
4 Oxville Cinema

Lijnbaansgracht 234a | 205318181 | melkweg.nl

The Dead Don’t Die za 25.1 | Cinemangé Wasted! The Story of
Food Waste wo 5.2 | CineRadar
ma 27.1 | Cool Japan Anime The
Tale of the Princess Kaguya za
15.2 | Howard Komproe presenteert Eddie Murphy Raw zo 26.1
| IDFA Talent Talks #4 do 30.1
| In-Edit Festival Preview do
20.2 | Marley75 Film Festival
No Place Like Home za 1.2 | The
Harder They Come za 1.2 | Marley do 6.2 | Studio 17 za 8.2 | Rudeboy za 8.2 | Babylon zo 9.2 |
Melkweg 50 Jaar Keuzefilm directeur Geert van Itallie zo 26.1
| Black Sabbath zo 16.2 | God
Bless Ozzy Osbourne zo 16.2 |
The Decline of Western Civilization Part II zo 16.2 |
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 20-638
6016 | themovies.nl

For Sama do 23.1 | Dark Waters do 23.1 | A Hidden Life do
6.2 | Little Women do 6.2 | Papicha 13.2 | Les misérables do
20.2 | Audrey Hepburn Charade

RIALTOFILM.NL

13.2 | Cracking the Frame Jay
Myself wo 12.2 | Docupodium
Mijn Rembrandt za 22.2 | Klassiek Angst essen Seele auf vr
14.2, ma 24.2 | Klassiek Die Bitteren Tränen der Petra von Kant
ma 17.2 | Faustrecht der Freiheit vr 21.2 | Marley 75 festival The Harder They Come ma
3.2 | Queer Pioneers/klassiek
Faustrecht der Freiheit di 11.2 |
Sprookjes in de Krokus za 15.2
t/m zo 23.2
4 Studio/K

Timorplein 62 | 20-692 422 |
studio-k.nu

FAUSTRECHT DER FREIHEIT

Meer en Vaart 300 | www.
oxville.nl

And Then We Danced zo 23.2 |
Buurman & Buurman za 8.2 | Le
grand bain ma 10.2 | Hors normes do 30.1 | Marley vr 14.2 |
Mi vida wo 19.2 | Rocketman
di 18.2 | Yesterday wo 26.2 |
Ze noemen me Baboe di 25.2 |
Classics Peter Pan (1953) za
25.1
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 20‑676
8700 | rialtofilm.nl

Premières Atlantique do 13.2 |
Beanpole do 20.2 | Jacob, Mimmi en de pratende honden wo
12.2 | Les misérables do 20.2 |
Minuscule 2 wo 12.2 | Papicha

Babylon vr 14.2 | Beanpole do
20.2 | Dark Waters do 23.1 |
Kruimeltje wo 5.2 | Little Joe do
6.2 | Little Women do 6.2 | Spike en de magische steen wo
12.2 | The War on Democracy
wo 13.2 | Weathering with You
do 30.1 | A White, White Day do
13.2 | Monster Mania Godzilla
(1954) za 25.1
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 20-223
2416 | uitkijk.nl

Drieluik Tokyo Story ma 27.1 |
Klassieker A Man Escaped zo
26.1 | Special De helaasheid der
dingen di 28.1
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 20-624
9318 | Reserveren: evenementen@zuidafrikahuis.nl | zuidafrikahuis.nl
Die seemeeu do 23.1

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 55‑521 6346
| gigant.nl
The Aeronauts zo 26.1, vr 31.1 |
Aquarela zo 26.1, zo 9.2 | Atlantique do 13.2, zo 16.2, di 18.2 |
Au nom de la terre do 23.1 t/m

Geen ver van mijn bed show
Je kunt je hoofd schudden
over mensenrechtenschendingen overal in de wereld,
maar het Human Rights
Weekend, dat van 6 t/m 8 februari in de Balie wordt gehouden, gaat een stap verder.
Met films en gesprekken met
regisseurs, journalisten en
onderzoekers stelt het vragen
over onze betrokkenheid.
Alleen wie onder een steen
leeft, heeft nooit gehoord van
Human Rights Watch, want
de internationale mensenrechtenorganisatie zoekt regelmatig de publiciteit. Zoals
recent met de kritiek dat China in eigen land en in landen
waar het invloed heeft kritische stemmen smoort. Niet
toevallig opent het Human
Rights Weekend met een
speech van Yaqiu Wang, de
China-onderzoeker van Human Rights Watch. Daarna is
de openingsfilm Nae pasaran
(Felipe Bustos Sierra, 2018) te

zien. De documentaire blikt
terug op de weigering van
Schotse arbeiders in 1974 om
straaljagermotoren te maken
voor het regime van Pinochet. Een fraaie illustratie van
solidariteit en een antigif tegen de opvatting dat we
machteloos zijn bij mensenrechtenschendingen.
In de speelfilm Made in
Bangladesh (Rubaiyat Hossain, 2019) richt een moedige
textielarbeidster ondanks de
druk van haar echtgenoot en
de bedrijfsleiding een vakbond op. Na de film is er een
discussie over de situatie in
de textielindustrie. De docu-

LEFTOVER WOMEN

di 4.2 | Beanpole do 20.2 t/m
wo 26.2 | La belle époque do
23.1 t/m do 30.1 | De beentjes
van Sint Hildegard do 13.2 t/m
zo 23.2 | Bombshell do 23.1 t/m
zo 9.2 | Dark Waters do 23.1 t/m
wo 5.2 | For Sama do 23.1 t/m
wo 5.2 | Galore zo 26.1 | Hidden
Life do 6.2 t/m zo 23.2 | In Search of Beethoven do 23.1 t/m
di 28.1 | In Search of Mozart zo
23.2, ma 24.2 | The Irishman
wo 29.1, zo 2.2 | Jojo Rabbit do
23.1 t/m wo 5.2 | Joker do 6.2
t/m zo 9.2 | De Liefhebbers ma
27.1 | Little Joe do 6.2 t/m wo
19.2 | Little Women do 6.2 t/m
wo 26.2 | Marianne & Leonard
vr 24.1 t/m wo 5.2 | Les misérables do 20.2 t/m wo 26.2 | Mi
vida di 25.2 | Muidhond do 30.1
t/m wo 5.2 | Once the Dust Settles do 20.2 t/m wo 26.2 | Parasite do 6.2 t/m za 22.2 | Portrait de la jeune fille en feu ma
ma 17.2, ma 24.2 | Samen vr 31.1
t/m wo 5.2 | Sons of Denmark
do 20.2 t/m di 25.2 | Sorry We
Missed You ma 3.2, ma 10.2 |
Il traditore do 23.1 t/m di 4.2 |
Truffelliefde za 8.2, ma 10.2, wo
12.2 | The Whistlers za 1.2 t/m
wo 19.2 | A White, White Day do
13.2 t/m wo 26.2 | Arts in Cinema Leonardo do 13.2 t/m di 18.2
| Best of IDFA zo 16.2 | Boek &
Film Little Women di 18.2 | Cinemaal Best of IDFA zo 16.2 |
Jeugd Jacob, Mimmi en de pratende honden zo 16.2, za 22.2
t/m wo 26.2 | Miniscule 2 zo
16.2, za 22.2 t/m wo 26.2 | Movies That Matter Camille di 11.2
| Ochtendfilm Little Women
di 11.2 | Ontbijt & Film The Aeronauts zo 26.1, Bombshell zo
26.1 | In Search of Beethoven zo
26.1 | Hors normes zo 23.2, In

mentaire No Box For Me. An
Intersex Story (Floriane Devigne, 2018) portretteert
twee twintigers, die niet geboren zijn met uitsluitend
mannelijke of vrouwelijke lichamelijke kenmerken.
Openhartig praten zij over
hoe ze in hun jeugd gedwongen behandelingen moesten
ondergaan. Na de film discussie over intersekse. Ook te
zien: Leftover Women (Shosh
Shlam en Hilla Medalia,
2019), een documentaire over
de druk op jonge Chinese
vrouwen om snel te trouwen
en een gezin te stichten. Vóór
de film discussie over mensenrechten in China.
Het Human Rights Weekend besluit met de bijeenkomst ‘Practice or Preach?
Protest Anno 2020’. Daarin
gaat het over de terugkeer
van het massaprotest, zoals
de #MeToo-beweging en het
klimaatprotest. Activisten,
kunstenaars, journalisten en
onderzoekers maken de balans op.
DEBALIE.NL

Search of Mozart zo 23.2, Little
Women zo 23.2

ARNHEM

4 Focus Filmtheater

Audrey Hepburnplein 1 |
88‑190 666 | focusarnhem.nl

‘Met Aquarela
maakt Viktor Kossakvsky een tour
de force natuurdocumentaire die
nu eens niet het
standaard ontzagwekkende gevoel
voor de natuur oproept maar je echt
bang maakt. En
dan niet zoals een
horrorfilm via fictie inspeelt op
onze oerangsten,
maar door je te laten ervaren hoe
gevaarlijk dat
schitterende water in het echt is.’
Mariska Graveland in de
Filmkrant

Premières Atlantique do 13.2 |
Au nom de la terre do 23.1 | Beanpole do 20.2 | De beentjes
van Sint Hildegaard do 13.2 |
Dark Waters do 23.1 | For Sama
do 23.1 | A Hidden Life do 6.2
| Little Joe do 6.2 | Little Women do 6.2 | Les miserables do
20.2 | Muidhond do 30.1 | Weathering With You do 30.1 | The
Whistlers do 30.1 | A White,
White Day do 13.2 | Arnhemse
Uitnacht 24.1 | Best of IDFA 25.1
| Cracking the Frame Body of
Truth Ma. 17.2 | Cursus Boek &
film ma 3.2, di 4.2 | Docu Dinsdag Wei di. 18.2 | Film + debat
Ghost Fleet do 15.1 | Filmclub vr
7.2, di 11.2, wo 12.2 | Junior Jacob, Mimmi En De Pratende
Honden 6+ vanaf 15.2 | Minuscule 2 5+ vanaf 15.2 | Movies
That Matter Camille Wo. 12.2 |
Muziek(Film)Theater Het land
van toen Zo. 9.2 | Special Girls
Of The Sun 26.1 | Little Women
zo. 2.2 | Mi vida (Q&A) ma 27.1 |
Screening Seks ma. 17.2

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 88-012 8560 |
asserfilmliga.nl

The Farewell ma 10.2, di 11.2,
za 15.2 | Mjólk ma 27.1, di 28.1,
za 1.2 | Out Stealing Horses ma
17.2, di 18.2, za 22.2 | The Report
za 25.1 | Sons of Denmark ma
24.2, di 25.2 | The Third Wife
ma 3.2, di 4.2, za 8.2

BERGEN

4 Fth CineBergen/Zwarte

Schuur

Eeuwigelaan 7 | 72-581 5914 |
cinebergen.nl

Aquarela zo 26.1 | Au nom de
la terre vr 24.1, za 25.1, di 28.1,
vr 31.1 | Out Stealing Horses vr
24.1, zo 26.1, di 28.1 | Il traditore
do 23.1, za 25.1, ma 27.1, wo 29.1
| The Whistlers do 30.1, vr 31.1
| Food & Film Truffel liefde do
30.1 | Publiekslievelingen 2019
Green Book zo 26.1 |
Februari
1917 do 13.2, vr 14.2, za 15.2, di
18.2 | Amazing Grace zo 16.2 |
Atlantique vr 21.2, zo 23.2 | De
beentjes van Sint Hildegard
vr 14.2, za 15.2, di 18.2 | La belle epoque za 1.2, vr 7.2 | Bombshell vr 7.2, za 8.2, ma 10.2, di
11.2 | La cordillera de los sueños
wo 19.2 | Elvis zo 16 | For Sama
zo 9 - 15:30 | wo 12 | The Gentlemen do 20.2, za 22.2, zo 23.2,
wo 26.2 | A Hidden Life vr 21.2,
zo 23.2, wo 26.2 | Honeyland zo
2.2, ma 3.2, wo 5.2 | Hors Normes di 4.2, zo 9.2 | A Land Imagined zo 2.2, di 4.2 | Just Mercy
do 20.2, ma 24.2, di 25.2 | Litt-
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le Joe do 13.2, ma 17.2 | Marianne & Leonard wo 5.2, zo 16.2 |
Mi vida zo 2.2, do 6.2 | Papicha
za 22.2, di 25.2 | Penoza zo 9.2,
di 11.2, wo 12.2 | Spike & de magische steen ma 17.2, wo 19.2 | Il
traditore za 1.2 | The Whistlers
za 8.2 | Western Stars zo 16.2

BOLSWARD
4 Filmhuis

Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.nl

At Eternity’s Gate do 23.1 | The
Biggest Little Farm do 6.2 | Dolor y gloria do 20.2

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke maand
zogenaamde Intro’s bij speciaal geselecteerde films en
daarnaast inleidingen, lezingen, q&a’s en workshops bij
andere films uit het actuele
aanbod en filmprogramma’s
(op alfabetische volgorde
naam stad).
4 Gigant | Apeldoorn
 Beanpole | 25 februari,

20.00 uur | Gerlinda Heywegen
4 Forum | IFFR Groningen
 Just 6.5 | 30 januari, 21.15
uur | Omar Larabi
4 Filmschuur | Haarlem
 For Sama | 25 januari, 16.45
uur
 Weathering With You |
1 februari, 16.30 uur
 Atlantique | 15 februari,
16.45 uur
 Les misérables | 22 februari, 16.45 uur
4 Filmhuis | Rijswijk
 Red Joan | 25 januari, 13.00
uur | Gerlinda Heywegen
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 76530 3131 | chasse.nl

Premières Au nom de la terre do 23.1 | Dark Waters do 23.1
| De beentjes van Sint Hildegard do 13.2 | A Hidden Life do
6.2 | Jacob, Mimmi en de pratende honden zo 16.2 | Little Women do 6.2 | Les misérables do 20.2 | Muidhond do 30.1
| The Whistlers do 30.1 | Belcrum Bios Bohemian Rhapsody di 4.2 | The Favourite di 18.2 |
[ID]EE #1 Dubbel Geluk di 28.1 |
Ontbijtfilm A White, White Day
zo 26.1 | Royal Opera La bohème
wo 29.1, zo 2.2 | Woensdagdocu
Wei wo 29.1 | For Sama wo 5.2 |
Aquarela wo 12.2

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 35-693 8694 |
filmhuisbussum.nl

1917 do 30.1 t/m ma 3.2, wo 5.2
t/m vr 14.2, zo 16.2, wo 19.2, vr
21.2, za 22.2, wo 26.2 | Atlantique do 13.2 t/m zo 16.2, di 25.2,
wo 26.2 | Au nom de la terre
do 23.1 t/m zo 26.1, di 28.1, wo
29.1, vr 31.1, di 4.2 | Beanpole vr 21.2 t/m zo 23.2 | De beentjes van Sint Hildegard vr 14.2
t/m zo 16.2, za 22.2, zo 23.2 | La
belle époque vr 24.1 t/m zo 26.1,
wo 29.1 | La cordillera de los
sueños zo 9.2, wo 12.2, za 15.2,
wo 19.2 | Bombshell vr 31.1 t/m
zo 2.2, vr 7.2, zo 9.2, vr 14.2, di
18.2 | Dark Waters do 23.1 t/m
ma 27.1, wo 29.1 t/m ma 3.2, do
6.2, zo 9.2, do 13.2, ma 17.2 | For
Sama do 30.1 t/m za 1.2, wo 5.2
| Goldie do 23.1 t/m za 25.1 | A
Hidden Life do 6.2 t/m zo 9.2,
di 11.2 t/m do 13.2, za 15.2, ma
17.2, do 20.2, vr 21.2, zo 23.2 |
Honeyland do 30.1, za 1.2, ma
3.2, vr 7.2, zo 9.2, wo 12.2 | Hors
normes vr 24.1, wo 29.1, vr 31.1,
za 1.2, di 4.2, vr 7.2, za 15.2, di
18.2, zo 23.2 | The Irishman za
25.1, zo 26.1, za 1.2, ma 10.2,
za 15.2 | Jojo Rabbit do 23.1, za
25.1, zo 26.1, vr 31.1, za 1.2, za
8.2 | Just Mercy do 23.1, za 25.1,
ma 27.1, do 30.1, zo 2.2, za 8.2,
wo 26.2 | Little Joe do 6.2 t/m
zo 9.2, vr 14.2, zo 16.2, wo 19.2,
vr 21.2, zo 23.2 | Little Women
do 6.2 t/m ma 10.2, wo 12.2 t/m
ma 24.2, wo 26.2 | Les misérables do 20.2 t/m di 25.2 | Muidhond do 30.1, zo 2.2, ma 3.2, vr
7.2, za 8.2 | Out Stealing Horses do 23.1 t/m zo 26.1, wo 29.1 |
Papicha do 13.2, ma 17.2 t/m wo
19.2, vr 21.2, za 22.2, ma 24.2 |
Parasite vr 24.1, vr 31.1, zo 2.2,
vr 7.2, zo 9.2, za 15.2, do 20.2, za
22.2 | Sons of Denmark do 20.2,
zo 23.2 | Il traditore vr 24.1 t/m
zo 26.1, di 28.1 | The Whistlers
do 30.1 t/m za 1.2, wo 5.2 t/m vr
7.2 | A White, White Day vr 14.2,
zo 16.2, ma 17.2, za 22.2, ma
24.2 t/m wo 26.2 | Best of IDFA
zo 16.2 | Jeugd Jacob, Mimmi en
de pratende honden za 15.2, vr
21.2, za 22.2 | Mees Kees in de
wolken zo 26.1, wo 29.1, zo 2.2,
wo 5.2, za 8.2, wo 12.2, zo 16.2,
wo 19.2, zo 23.2 | Minuscule 2
vr 14.2, ma 17.2, di 18.2, do 20.2,
wo 26.2 | Opera Tosca ma 10.2 |
Pyjama-Ontbijt Minuscule 2 vr
21.2 | Mees Kees In De Wolken
vr 21.2 | Sneak Preview di 28.1,
di 4.2, di 11.2, di 18.2, di 25.2 |
Specials Het vergeten getto ma
27.1 | In Search of Beethoven
vr 31.1, zo 2.2, di 4.2, wo 5.2, za
8.2, zo 9.2 | Turn wo 5.2

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 10-458 6300 |
isalatheater.nl

April, May en June di 18.2 |
The Farewell di 4.2 | Hors nor-

mes di 25.2 | Out Stealing Horses di 11.2

16.2 | Amour zo 16.2

DELFT

4 Verkadefabriek

4 Filmhuis Lumen

Doelenplein 5 | 15‑214 226 |
filmhuis-lumen.nl

And Then We Danced di 25.2
| The Cave do 30.1 | Dark Waters do 23.1 t/m wo 29.1 | Divino
amor di 18.2, wo 19.2 | For Sama
do 20.2 t/m wo 26.2 | A Hidden
Life do 6.2 t/m wo 12.2 | Little Women do 6.2 t/m wo 12.2 |
Muidhond do 30.1 t/m wo 5.2 |
Out Stealing Horses do 23.1 t/m
wo 29.1 | The Whistlers do 30.1
t/m 5.2 | Arts in Cinema Gauguin in Tahiti zo 16.2 | Best of
IDFA za 8.2 | Brexit-ontbijt Le
tout nouveau testament za 1.2
| Het dagelijks leven verbeeld
Snelweg NL do 23.1 | The Essential zo 26.1 | I, Daniel Blake
ma 3.2 | Romantic Comedy ma
10.2 | Deutsches Kino do 20.2
| Filmclub di 4.2 | Jeugd De beroemde bereninvasie van Sicilië
wo 6.2 | Shaun het Schaap 2 wo
30.1 | Klassieker Intieme belichting ma 27.1 | Movies That
Matter Camille do 6.2 | Oscar shorts di 11.2 | Sneak Preview elke zondag | Who’s Afraid
of the End of Life? The Farewell Party do 13.2 | Mar adentro
vr 14.2 | Le magasin des suicides za 15.2 | The Children Act zo

DEN BOSCH

Boschdijkstraat 45 | 73-681
8160 | verkadefabriek.nl

Pemières Atlantique do 13.2 |
Au nom de la terre do 23.1 | Beanpole do 20.2 | De beentjes
Van Sint Hildegard do 13.2 | La
cordillera de los suenos do 6.2 |
Dark Waters do 23.1 | For Sama
do 23.1 | A Hidden Life do 6.2 |
Little Joe do 6.2 | Little Women
do 6.2 | Les misèrables do 20.2
| Muidhond do 30.1 | The Whistlers do 30.1 | A White, White
Day do 13.2 | Best of IDFA Zo 2.2
| Bossche Filmers do 30.1 | Cursus City Trips A White, White
Day ma 17.2 | Cursus Déjà vu do
30.1, do 13.2 | Filmquiz zo 16.2 |
Peuterpret 2+ Zo 2.2

DEN HAAG

4 Filmhuis Den Haag

Spui 191 | 70‑365 6030/345
9900 | filmhuisdenhaag.nl

Conscious Light wo 19.2 | Dutch
Angle do 13.2 | Cult Classics
The Fearless Vampire Killers vr
7.2 | Movies That Matter Camille zo 9.2 | Klassiekers All That
Jazz do 23.1, vr 31.1 | Alleman
wo 29.1 | Aparajito (EN subs) za
18.1 | Apocalypse Now wo 22.1,
di 28.1, wo 5.2, do 13.2 | Apur
Sansar (EN subs) za 18.1 | Car-

Klassieke muziek én film
Filmmaker Lucas van Woerkum houdt van film en van
klassieke muziek. Hij combineert deze twee liefdes in het
concept Symphonic Cinema:
live uitgevoerde klassieke
muziek begeleid door filmbeelden. Zijn nieuwste productie The Echo of Being gaat
11 februari in première in het
Concertgebouw in Amsterdam
Niet fijn voor hedendaagse
filmcomponisten, maar de
mooiste filmmuziek is al ruim
een eeuw geleden geschreven. Onbedoeld. We hebben
het over Gustav Mahler,
wiens muziek voor film lijkt
geschreven. Niet voor zomaar films, maar voor ultradramatische films. Zoals
Luchino Visconti’s Dood in
Venetië, waarin Mahlers muziek van de ondergang van
een componist in crisis een
aangrijpende tragedie maakt.
Mahler is de favoriete
componist van Lucas van
Woerkum. De Weense componist is zelfs de reden dat
Van Woerkum, die naast een
filmstudie aan het conservatorium studeerde, filmmaker
wilde worden. Voor The Echo
of Being liet hij zich inspireren door de grote tragedie in
Mahlers leven: de dood van

zijn vijfjarige dochter Maria
in 1907. De film verbeeldt de
reis van Mahlers dochter naar
het hiernamaals. Bij de beelden, die Van Woerkum zittend in het orkest aanstuurt
op een panoramisch scherm,
speelt het Nederlands Philharmonisch Orkest muziek
van Mahler.
The Echo of Being is niet de
eerste film- en muziekproductie van Van Woerkum. In
het verleden maakte hij onder
meer Andante (2008) gebaseerd op muziek van
Sjostakovitsj, The Isle of the
Dead (2011) met muziek van
Rachmaninov, en Firebird
(2014) gebaseerd op ‘De
vuurvogel’ van Stravinsky.
Op 11 februari gaat The
Echo of Being in het Concertgebouw in première, waarna
de productie in juni wordt
uitgevoerd in Enschede en
Arnhem en in november in
Brussel en Luik.
SYMPHONIC-CINEMA.COM
CONCERTGEBOUW.NL

men Jones wo 15.1, do 30.1 | Intieme Belichting di 21.1, zo 26.1,
di 4.2 | Medea (EN subs) do 16.1,
vr 24.1, za 1.2 | Pather Panchali
(EN subs) za 18.1 | De spiegel vr
17.1, za 25.1, za 1.2

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 223‑610 941 |
http://cinemazevenskoop.
wix.com/recent

Hors normes do 6.2 t/m ma 10.2
| Marriage Story do 30.1 t/m
ma 3.2 | Out Stealing Horses
do 20.2 t/m ma 24.2 | Parasite do 23.1 t/m ma 27.1 | The Two
Popes do 13.2 t/m ma 17.2 | Documentaire Honeyland di 4.2,
wo 5.2

DEVENTER

4 Filmhuis De Keizer

Keizerstraat 78 | 570‑618 822 |
filmhuisdekeizer.nl

Premières Beanpole do 20.2 |
De beentjes van Sint Hildegard
do 13.2 | Dark Waters do 23.1 | A
Hidden Life do 6.2 | Little Joe do
6.2 | Little Women do 6.2 | Les
misérables do 20.2 | Muidhond
do 30.1 | Il traditore do 16.1 |
Truffel liefde do 30.1 | Arts in Cinema Leonardo vr 14.2, zo 16.2 |
Best of IDFA zo 9.2 | Filmcursus
De Duitse film ma 3.2, ma 10.2,
ma 17.2, ma 24.2 | Jeugd Jacob,
Mimmi en de pratende honden
wo 12.2 | Minuscule 2 wo 12.2 |
Klassiekers Eyes Wide Shut ma
20.1, ma 27.1 | Rondeel Cinema
Concrete Cinema di 25.2

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 20-600
1897 | theaterdeomval.nl

Hors normes do 13.2, di 18.2 |
The Invisible Life of Euridice
Gusmao do 30.1, di 4.2 | Knives
Out do 20.2, di 25.2 | Marriage
Story do 23.1, di 28.1 | Mi vida do
6.2, di 11.2 | Best of IDFA zo 2.2
| Jeugd Buurman & Buurman 3
di 18.2, do 20.2 | De grote boze
vos wo 19.2

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg

Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 15 | 313‑482 336 | filmhuis-doesburg.nl

Àga vr 21.2, wo 26.2 | Amen zo
26.1 | Celle que vous croyez vr
14.2, wo 19.2 | Christo zo 9.2 |
The Little Comrade vr 7.2, wo
12.2 | Mijn bijzonder rare week
met Tess za 8.2 | La quietud vr
31.1, wo 5.2 | Sir vr 24.1, wo 29.1 |
Zwartboek zo 23.2

DOETINCHEM

4 Filmhuis/Gruitpoort

Hofstraat 2 | 314-340 943 |
gruitpoort.nl

THE ECHO OF BEING

1917 do 20.2, za 22.2, zo 23.2,
di 25.2, wo 26.2 | De beentjes
van Sint Hildegard do 13.2 t/m
zo 16.2, di 18.2, do 20.2 t/m di
25.2 | La belle époque vr 24.1

‘Heel precies laat
Bombshell zien
welke mechanismen er schuilgaan
achter seksistisch
machtsmisbruik
op de werkvloer,
en de film doet dat
knap genoeg ook
nog eens zonder
de hoofdpersonen
tot eendimensionale slachtoffers
te maken. Je leeft
met deze vrouwen
mee, maar je kunt
toch een prettige
kritische afstand
tot ze behouden.’
Basje Boer in de Filmkrant
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Palestijns Film festival
Vijf jaar geleden vond de eerste editie van het Palestinian
Film Festival Amsterdam

(PFFA) plaats. Het heeft even
geduurd, maar op 8 en 9 februari is in Filmhuis Cavia de
tweede editie. Op het programma staan twintig Palestijnse documentaires en korte films.
“Het is heel simpel: Palestijnse films worden gemaakt
door Palestijnen”, zei organisator Nihal Rabbani vijf jaar
geleden over het selectiecriterium voor het Palestianian
Film Festival Amsterdam. Op
het festival dus geen films van
niet-Palestijnse filmmakers
over het leven van Palestijnen, maar uitsluitend van Palestijnse filmmakers.
Op de tweede festivaleditie veel aandacht voor het Palestijnse verleden. Zoals in de
gerestaureerde documentaire
Palestine in the Eye (Mustafa
t/m zo 26.1, di 28.1 | De beroemde Bereninvasie van Sicilië ma 24.2 t/m wo 26.2 | For
Sama do 23.1, zo 26.1, ma 27.1,
wo 29.1 | Honeyland za 25.1, di
28.1, wo 29.1 | In Search of Mozart ma 27.1, do 30.1, di 4.2 | Mi
vida do 23.1 | Out Stealing Horses vr 24.1 t/m di 28.1 | Parasite
vr 24.1 | The Peanut Butter Falcon do 23.1 t/m za 25.1, ma 27.1,
di 28.1 | Il testimone invisibile
zo 26.1 | The Two Popes do 23.1,
za 25.1, di 28.1

DORDRECHT

4 Cinema The Movies

Nieuwstraat 60-62 | 78-720
777 (vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl

Verwacht Dark Waters do 23.1
| For Sama do 23.1 | Kruimeltje wo 30.1 | Little Women do
6.2 | Nieuwe Anime Weathering
with You do 30.1 | Slow Fashion
Little Women vr 7.2

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

Laweiplein 1 | Reserveren via
de site of 512 335 50 | lawei.nl

And Then We Danced do 20.2 |
The Good Liar vr 31.1, za 1.2, wo
5.2 | Jasperina do 6.2, do 13.2
| Judy vr 24.1, za 25.1, wo 29.1 |
Knives Out vr 21.2, za 22.2, wo
26.2 | Motherless Brooklyn vr
7.2, za 8.2, wo 12.2 | Parasite vr
14.2, za 15.2, wo 19.2 | Sorry We
Missed You do 23.1 | Arts in Cinema Prado Museum do 30.1 |
Lunchfilm April, May en June
zo 26.1 | La belle époque zo 23.2
| The Two Popes do 13.2 | Wiren do 30.1

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 | 40‑294

Abu Ali, 1976), die de filmafdeling van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO in
de jaren zeventig portretteert. De film volgt cameraman Hani El Jawrahieh , die in
1976 in Beiroet werd vermoord. Zijn dood had een
enorme impact. Palestine in
the Eye kan uitstekend samen
worden gezien met Kings and
Extra’s (Azza el Hassan,
2004), een documentaire
over de zoektocht naar het in
1982 in Beiroet verdwenen
filmarchief van de PLO. Alle
tussen 1967 en 1982 door de
PLO gemaakte filmopnamen
zijn spoorloos. Wie is er
schuldig aan? Hiermee samenhangend stelt het essay
Off Frame aka Revolution Until Victory (Mohanad Yaqubi,
2015) de vraag hoe zonder filmarchief collectieve herinneringen van het verleden levend zijn te houden. Bestaat
6848 | natlab.nl

Premières Atlantique do 13.2 |
Au nom de la terre do 23.1 | Beanpole do 20.2 | De beentjes
van Sint Hildegard do 13.2 | La
cordillera de los suenos do 6.2
| For Sama do 23.1 | A Hidden
Life do 6.2 | Jacob, Mimmi en de
pratende honden do 13.2 | Kruimeltje do 6.2 | Little Women do
6.2 | Minuscule 2 do 13.2 | Les
misérables do 20.2 | Muidhond
do 30.1 | Papicha do 13.2 | Sons
of Denmark do 20.2 | Spike & De
Magische Steen do13.2 | Truffel liefde do 30.1 | Weathering
with You do 30.1 | The Whistlers
do 30.1 | A White, White Day do
13.2 | Arts in Cinema In Search
of Mozart zo 2.2, do 13.2 | Leonardo zo 16.2, do 20.2, zo 23.2
| Movies That Matter Camille wo 12.2 | Onder de loep The
Florida Project ma 17.2 | Royal Opera La bohème wo 29.1,
zo 2.2 | The Cellist & Dances at
a Gathering di 25.2 | Start filmcursus Film & Filosofie do 23.1
4 Filmhuis De Zwarte Doos

TU/e terrein | 40-247 5348 of
40-2474900 (ma t/m wo) |
tue.nl/sg
And Then We Danced ma 3.2
t/m wo 5.2 | Beats ma 27.1 t/m
wo 29.1 | Knives Out ma 10.2
t/m wo 12.2

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 591-668 250 |
filmhuisemmen.nl

Amazing Grace ma 10.2, wo
12.2 | And Then We Danced di
18.2 | Bumperkleef di 4.2 | The
Interpreter di 25.2 | Kapsalon
Romy ma 17.2, wo 19.2 | Light of
My Life ma 3.2, wo 5.2 | Luce di
28.1 | Mjólk di 11.2 | Portrait de
la jeune fille en feu ma 27.1, wo

in ons visuele tijdperk het
verleden nog als er geen beelden van zijn? Filmmaker Yaqubi is bij de vertoning aanwezig.
Het festival vertoont niet
alleen films over het tragische
lot van Palestijnen, maar besteedt ook aandacht aan de
rijke cultuur. Zoals in de documentaire A Magical Substance Flows Into Me (2015),
waarin Jumana Manna, een
van de vele vrouwelijke Palestijnse filmmakers, in en
rond Jeruzalem op zoek gaat
naar de muzikale erfenissen
in dit gebied, waarin groepen
muzikaal meer gemeen met
elkaar hebben dan ze beseffen.
PFFA.NL
FILMHUISCAVIA.NL

OFF FRAME

29.1 | Sorry We Missed You ma
24.2, wo 26.2 | Voorstelling gemist Capharnaüm vr 14.2

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

Oude Markt 15 | 53-430 999 |
concordia.nl

Verwacht Atlantique do 13.2 |
Dark Waters do 23.1 | For Sama
do 23.1 | A Hidden Life do 6.2 |
Little Joe do 6.2 | Little Women
do 6.2 | Les misérables do 20.2
| Muidhond do 30.1 | The Whistlers do 30.1 | Best of IDFA za 1.2
| Movies That Matter Camille di
25.2 | Special Oscar Nominated
Shorts zo 9.2

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | Reserveren
per e-mail: filmhuisermelo@
gmail.com of 6-20207920

Une saison en France di 25.2 |
Werk ohne Autor di 11.2, wo 12.2

GELDERMALSEN
4 LingeFilm

Rijksstraatweg 64 | info@
lingefilm.nl

April, May en June za 22.2 |
Beats wo 29.1 | Dutch Angle
za 8.2 | The Farewell vr 24.1, za
25.1 | Frozen 2 zo 23.2 | Hors
normes vr 14.2, wo 19.2 | Kapsalon Romy zo 9.2, di 11.2 | Mi vida
zo 16.2 | Monos vr 31.1, wo 5.2 |
Parasite za 1.2, zo 2.2 | The Report vr 7.2, wo 12.2 | Shaun het
Schaap 2 zo 26.1 | Sorry We
Missed You vr 21.2, wo 26.2

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 113‑228 142 |
tbeest.nl
La belle époque do 30.1, vr 31.1,

4 RKZ Bios

di 4.2 | Deerskin do 6.2, wo 12.2
| For Sama do 20.2, di 25.2, wo
26.2 | Honeyland vr 7.2, di 11.2
| The Invisible Life of Euridice
Gusmao vr 7.2, di 11.2, wo 12.2,
vr 14.2, di 18.2 | Le Mans ’66
za 1.2, wo 5.2 | Marianne & Leonard do 23.1, vr 24.1, di 28.1 |
Out Stealing Horses vr 21.2, za
22.2, di 25.2 | Parasite di 28.1,
wo 29.1 | The Two Popes do 13.2,
di 18.2, wo 19.2

Emmastraat 15-s101 | 50‑526
2482 | http://www.rkzbios.nl
Deerskin za 25.1, ma 27.1

HAARLEM
4 Filmschuur

Lange Begijnestraat 9 | 23-517
3910 | filmschuur.nl
Verwacht Atlantique do 13.2 |
Les misérables do 20.2 | Best
of IDFA za 25.1, di 28.1, za 1.2,
di 4.2, za 8.2, di 11.2, za 15.2, za
22.2| Documentaires Body of
Truth ma 10.2 | La cordillera de
los suenos zo 9.2 | For Sama
di 28.1

GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 182‑522
200 | filmhuisgouda.nl

And Then We Danced vr 24.1,
di 4.2 | Aquarela za 15.2, vr
21.2 | Au nom de la terre za 1.2,
vr 7.2, di 11.2, zo 16.2, vr 21.2 |
Beats ma 27.1 | La belle époque za 25.1, do 30.1, zo 2.2, di
11.2 | For Sama vr 7.2, wo 12.2, di
18, za 22.2 | Honeyland zo 2.2,
ma 24.2, zo 9.2, vr 14.2, di 18.2
| Hors normes do 23.1, di 28.1
| The Invisible Life of Eurídice Gusmão za 15.2, zo 23.2 | The
Irishman zo 26.1, vr 31.1, zo 9.2 |
Joker za 25.1, wo 29.1, vr 7.2, do
13.2 | Knives Out di 4.2, wo 19.2,
zo 23.2, za 8.2, zo 16.2 | Marianne & Leonard zo 26.1 | Marriage Story vr 24.1, di 28.1 | Mi vida
vr 24.1 | Monstri za 22.2 | Muidhond za 22.2 | Out Stealing
Horses zo 9.2, vr 14.2, zo 23.2
| Parasite za 1.2 | The Peanut
Butter Falcon za 8.2, zo 16.2, do
20.2, di 25.2 | Il testimone invisible za 1.2, wo 5.2, ma 10.2, vr
14.2, vr 21.2 | The Third Wife za
25.1, vr 31.1, ma 3.2 | Il traditore za 8.2, ma 17.2, di 25.2 | The
Two Popes zo 26.1, zo 2.2, do
6.2 | Best of IDFA za 15.2 | Jeugd
Shaun het schaap 2 4+ zo 23.2

GRONINGEN

4 Groninger Forum

Hereplein 73 | 50-312 433 |
groningerforum.nl

Adoration vr 31.1 | Atlantique zo 2.2 | Au nom de la terre di 28.1 | The Barefoot Emperor do 30.1, za 1.2 | Blade Runner, Final Cut wo 26.2 | Children of the sea za 1.2 | Drama girl
za 1.2 | Éden za 1.2 | Farewell Paradise zo 2.2 | First Love vr 31.1 |
Gay Chorus Deep South ma 27.1
| Ghost Tropic za 1.2 | The Halt
do 30.1 | Jeanne d’Arc vr 31.1 |
Judy Versus Capitalism do 30.1
| Les misérables wo 29.1, vr 31.1
| Lydia Lunch vr 31.1 | Muidhond
za 1.2 | Once Upon a Time in the
West za 25.1 | Paradise Drifters vr 31.1 | Sound of Metal zo
2.2 | Ciné-club di 11.2, di 25.2 |
Docs wo 5.2, wo 12.2, wo 19.2,
wo 26.2 | Expat Cinema vr 24.1,
vr 7.2, vr 21.2 | Filmclub vr 7.2 |
IFFR Kids Only zo 2.2 | LHBT Cinema ma 24.2 | NDC dag vr 31.1
| NL Shorts do 30.1 | Short Film
Marathon do 30.1 | Sneak Preview wo 5.2, wo 19.2 | Verrassingsfilm do 30.1

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 523-280 353 |
filmhuishardenberg.nl

‘Naast een krachtige verbeelding
van roofbouw op
kleine schaal die
iedereen aan het
denken zou moeten zetten, is
Honeyland ook
een geweldig portret van Hatidze,
haar zieke moeder
en de ruige regio
waar ze wonen,
zonder elektriciteit of stromend
water.’
Mariska Graveland in de
Filmkrant

The Cakemaker di 4.2, wo 5.2

HARDERWIJK

4 Filmhuis Harderwijk/

Catharinakapel

Klooster 1 | 341-419 500 |
filmhuisharderwijk.nl

Beats za 22.2, di 25.2 | La belle
époque ma 17.2, di 18.2 | Bumperkleef do 23.1, za 25.1 | Fête
de famille zo 2.2, ma 3.2 | The
Good Liar di 28.1 | Hors normes za 8.2, di 11.2 | Joods erfgoed ma 27.1 | Kapsalon Romy
za 22.2, di 25.2 | Knives Out za
1.2, di 4.2 | The Marriage Story za 15.2, zo 16.2 | Parasite do
6.2, ma 10.2

HEEMSKERK
4 Fh Heemskerk

Laurentz A. Verherentsrtaat 1
| decirkelheemskerk.nl

Bumperkleef wo 5.2 | En Route vr 31.1 | The Farewell zo 2.2
| Grimm vr 31.1 | De grote boze
wolf zo 16.2 | Hors normes zo
16.2 | The Invisible Life of Eurdice Gusmao ma 3.2 | Kapsalon
Romy zo 2.2 | Light of My Life di
4.2 | Parasite za 1.2 | Shaum het
schaap 2 za 1.2 | The Two Popes
zo 23.2 | Wiren zo 9.2 | Heemskerkse Filmdagen vr 31.1 t/m
wo 5.2

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

Royal Theater | Stationsplein
5 | 45-5118178 | filmhuisdespiegel.nl

Amazing Grace za 1.2 | La belle époque vr 31.1, wo 5.2 | Frères
ennemis zo 2.2 | Hors normes vr
24.1, wo 29.1 | The Invisible Life
of Eurídice Gusmao wo 12.2, vr
21.2 | J’ai perdu mon corps do
6.2, zo 16.2 | A Hidden Life do
20.2, ma 24.2 | Honeyland do
13, za 22, wo 26.2 | A Land Imagined wo 5, vr 14.2 | Mi vida za
8.2, wo 12.2, ma 24.2 | Minuscule 2 zo 9, wo 26.2 | Solaris vr
7.2, zo 16.2 | The Third Wife za
25.1, wo 29.1 | Wei do 30.1, wo
19.2 | A White, White Day wo
19.2 | Ze noemen me Baboe zo
9.2, za 15.2 | Double Bill Joker
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Mens en zee

Op Robert Eggers Cannes-
sensatie Lighthouse, waarin
aan het eind van de negentiende eeuw twee vuurtorenwachters op een eilandje
doordraaien, moeten we nog
tot eind februari wachten.
Filmtheater Kino in Rotterdam loopt erop vooruit met
het programma Tales from
the Deep, over de haat-liefde
verhouding van de mens met
de zee.
De vis wordt duur betaald,
schreef Herman Heijermans
in 1900 in zijn toneelstuk Op
hoop van zegen. Dat gold niet
alleen voor Nederlandse vissers: elk aan zee gelegen land
kent verhalen, toneelstukken
en films over het zware vissersleven. Een schitterend
filmvoorbeeld, een klassieker
van het neorealisme, is
Luchino Visconti’s La terra
trema (1948), waarmee ‘Tales
from the Deep’ opent. In het
drama wil een jonge visser
aan uitbuiting door vishandelaren ontsnappen door zelf
een boot te kopen, maar aan
het einde zijn hij en zijn familie nog slechter af dan in het
begin. Ook in het Britse drama Bait (Mark Jenkin, 2019)
is geen gebrek aan spanningen in een vissersfamilie. In
een kustplaatsje in Cornwall

& Taxi Driver zo 26.1 | Jeugd De
beroemde Bereninvasie van Sicilië zo 2.2

HELMOND

4 De Cacaofabriek

Cacaokade 1 | 492‑529 09 (di
t/m do van 9.00 tot 17.00) |
cacaofabriek.nl /film

Filosofilm The Limey ma 10.2 |
Memento ma 24.2 | Historisch
Helmond Het groene woud,
Brabant tussen steden zo 9.2 |
Royal Ballet Marston & Scarlett
di 25.2 | Royal Opera La bohème wo 29.1, zo 2.2

HENGELO

4 Filmhuis Hengelo

Beursstr 44 | 74-255 6789 |
filmhuishengelo.nl

The Goldfinch do 23.1 t/m za
25.1 | Official Secrets vr 24.1, zo
26.1, wo 29.1 | La belle époque
do 13.2 t/m zo 16.2 | The Irishman vr 7.2, zo 9.2 | Judy vr 7.2,
za 8.2, wo 12.2, vr 14.2 | Marriage Story vr 31.1, wo 5.2, do 6.2
| Mjolk vr 21.2, zo 23.2, wo 26.2
| Parasite do 30.1 t/m zo 2.2 |
The Report wo 19.2 t/m za 22.2
| Shaun het schaap 2 wo 19.2,
za 22.2

HILVERSUM
4 Filmtheater

Herenplein 5 | 35‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl

Au nom de la terre do 23.1 | At-

lopen de conflicten tussen
twee zonen in een vissersfamilie hoog op als een van hen
de vissersboot gaat gebruiken
voor sightseeing tours met
toeristen. De film legt de vinger op de moderne zere plek,
die Airbnb, gentrificatie en
globalisering heet.
Uit een andere wereld, namelijk Hollywood, komt John
Hustons klassieker Moby
Dick (1956), over de fanatieke
zoektocht van een door blinde wraak gedreven kapitein
naar een witte potvis. Melville’s roman hoefde niet nog
eens verfilmd te worden,
schreef de New York Times
over de film in 1956, ‘want het
kan niet beter, mooier of
spannender gedaan worden’.
Natuurlijk ontbreekt in het
programma ook niet Spielbergs Jaws (1975), dat haaien
een horrorimago heeft bezorgd. Wie na deze film wil
bijkomen van de haaienbeten, kan terecht bij Disney’s
The Little Mermaid (Ron Clements en John Musker, 1989),
de laatste film in ‘Tales from
the Deep’. KINOROTTERDAM.NL

BAIT

lantique do 13.2 | Beanpole do
20.2 | De beentjes van Sint Hildegard do 13.2 | La cordillera de
los suenos do 6.2 | Dark Waters
do 23.1 | For Sama do 23.1 | A Hidden Life do 6.2 | Jacob, Mimmi
en de pratende honden do 12.2 |
Kruimeltje do 5.2 | Little Joe do
6.2 | Little Women do 30.1 | Minuscule 2 do 13.2 | Muidhond
do 30.1 | Truffel liefde do 30.1 |
The Truth do 6.2 | The Whistlers do 30.1 | Benefietvoorstelling Little Women zo 2.2 | Boek
& Film Muidhond do 30.1 | Cracking the Frame Beauty & Decay zo 26.1 | Film & Food Little
Women ma 3.2 | Ontbijt & Film
Mijn Rembrandt zo 26.1

HOOGEVEEN
4 Filmhuis

VUE Hoogeveen, van Echtenplein | 528-234 00 | filmhuishoogeveen.nl

Beautiful Boy ma 27.1 | A Rainy
Day in New York di 4.2, ma 10.2 |
Parasite di 25.2

HOORN

4 Cinema Oostereiland

Krententuin 25 | 229-232 296 |
cinemaoostereiland.nl

1917 do 30.1 t/m wo 5.2 | Dark
Waters do 23.1 t/m wo 29.1 | For
Sama di 28.1 | Frozen 2 zo 26.1 |
Muidhond za 1.2, di 4.2 | Arts in
Cinema Klimt & Schiele di 4.2 |
Best of IDFA zo 26.1

HOUTEN

MAASTRICHT

De Slinger 40 | 30-635 1024 |
aandeslinger.nl

Bassin 88 | 43‑321 4080 | lumiere.nl

4 Film Aan de Slinger

De beentjes van Sint Hildegard do 13.2 | La belle époque
wo 19.2, vr 21, za 22.2 | De beroemde bereninvasie van Sicilië
di 25.2 | Cats di 25.2 | De grote
boze vos di 25.2 | Hors normes
do 6, vr 7.2 | Joker di 18.2 | The
Lunchbox zo 9.2 | Marriage Story di 11.2 | Motherless Brooklyn
do 30, vr 31.1 | Oma en Chris &
de rode auto do 20.2 | Parasite
di 4.2 | The Report di 28.1 | The
Two Popes zo 9.2 | Zusje lief za
22.2 | Best of IDFA zo 16.2

4 Lumière Cinema

The Farewell vr 7.2, za 8.2 | Out
Stealing Horses za 15.2 | Sorry
We Missed You vr 31.1, za 1.2

Atlantique do 13.2 | Au nom de
la terre do 23.1 | Beanpole do
20.2 | Camille ma 10.2 | Dark
Waters do 23.1 | For Sama do
23.1, ma 3.2 | Hellhole do 23.1
| A Hidden Life wo 6.2 | Jacob,
Mimmi en de pratende honden
wo 12.2 | Kruimeltje wo 5.2 | Leonie actrice en spionne do 20.2
| Little Joe wo 6.2 | Little Women zo 2.2, wo 6.2 | Mind My
Mind ma 17.2 | Minuscule 2 do
13.2 | Les misérables do 20.2 |
Muidhond do 30.1 | Neiges du
Kilimandjaro wo 12.2 | Once the
Dust Settles do 20.2 | Otto e
mezzo di 28.1 | Papicha do 13.2
| Weathering with You di 4.2 |
The Whistlers do 30.1 | A White,
White Day do 13.2 | Arts in Cinema Leonardo zo 16.2 | Best of
IDFA zo 26.1

LEEUWARDEN

MIDDELBURG

Wilhelminaplein 92 | 58‑205
300 | sliekerfilm.nl

Achter de Houttuinen 30 |
118‑613 482 | cinemamiddelburg.nl

KAMPEN
4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

4 Slieker Film

Premières Au nom de la terre do 23.1 | De beentjes van Sint
Hildegard do 13.2 | Dark Waters do 23.1 | Little Women do
6.2 | A White, White Day do 13.2
| Animonday Weathering with
You ma 3.2 | Your Name ma 27.1
| Filmabc Winnaar B Das Leben Der Anderen vr 24.1 | Roze
Film The Miseducation of Cameron Post vr 7.2 | Seniorenfilm Downton Abbey di 28.1 | Le
semeur do 20.2 | Sliekerdoks
For Sama do 23.1 | La cordillera de los suenos zo 9.2 | Truffel
liefde zo 2.2 | Specials Arctic do
23.1 | Voorpremière Little Women zo 2.2

LELYSTAD

4 Filmtheater/Agora

Agorabaan 12 | 320-239 239 |
agora-lelystad.nl

Apocalypse Now + Dutch Angle zo 16.2 | The Farewell di 25.2
| The Good Liar di 28.1 | It Must
Be Heaven di 4.2 | Onze jongens
in Miami do 30.1, vr 31.1 | Sorry
We Missed You di 18.2 | The Two
Popes di 11.2 | Varda pas Agnés zo 9.2

LEUSDEN

4 Cinema Middelburg

Le belle époque do 23.1 t/m ma
27.1, do 30.1, vr 31.1, zo 2.2, di
4.2, wo 5.2 | De belofte van Pisa
vr 24.1, wo 29.1 | De beroemde
bereninvasie van Sicilië za 25.1,
zo 26.1, wo 29.1, vr 31.1, zo 2.2,
wo 5.2 | Deerskin vr 31.1 t/m zo
2.2, wo 5.2 | For Sama vr 24.1,
di 28.1, wo 29.1 | Ghost Fleet di
28.1 | Hors normes vr 7.2 | The
Invisible Life of Euridice Gusmao do 30.1 t/m za 1.2, ma 3.2,
di 4.2 | It Must Be Heaven do
23.1 t/m zo 26.1 | Best of IDFA
zo 23.2 | Filmcollege De tweede
laag vr 7.2, vr 21.2

MIDDELHARNIS

4 Fh Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 187-482
400 | hetdiekhuus.nl

Aladdin wo 26.2 | De hel van ‘63
wo 5.2 | The Lion King wo 19.2
| On the Basis of Sex do 23.1 |
Stockholm wo 29.1 | Superjuffie
wo 26.2 | Weg van jou wo 12.2 |
Working Woman do 30.1

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

4 De Filmtuin

Van Pallandtweg 1 | 6-1347
3992 | stroomhuisneerijnen.nl

Bankier van het verzet ma 3.2
| Can You Ever Forgive Me? ma
17.2 | God Only Knows zo 9.2

NIJMEGEN

De Smidse 1b | 33-495 3107 |
www.detuininleusden.nl

LISSE

4 Filmhuis Lisse

Floralisplein 69 | 252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl
Ballon di 28.1 | De Liefhebbers
di 11.2 | Official Secrets di 25.2 |
Portrait de la jeune fille en feu
di 18.2 | The Swallows of Kabul di 4.2

The Grand Budapest Hotel do
23.1 | Human do 6.2 | Woman at
War do 20.2
4 Filmhuis O42

Oranjesingel 42 | 24 303 1111 |
filmhuiso42.nl

Premières Hellhole do 23.1 | Papicha do 13.2 | Voorpremière
Ghost Tropic
4 Lux

Mariënburg 38-39 | 24-381
6859 | lux-nijmegen.nl

Premières Atlantique do 13.2

‘Het kost weinig
moeite om Victors
ziekelijke nostalgie niet alleen als
een persoonlijk
probleem, maar
als een aandoening voor heel
Frankrijk te zien.
Het land weet zich
geen raad met de
moderne tijd, met
als gevolg een
enorme hang naar
het verleden.’
Jos van der Burg over La belle
époque in de Filmkrant

| Au nom de la terre do 23.1 |
Dark Waters do 23.1 | For Sama
do 23.1 | A Hidden Life do 6.2
| Jacob, Mimmi en de pratende honden do 6.2 | Little Joe do
6.2 | Little Women do 6.2 | Les
misérables do 20.2 | Muidhond
do 30.1 | Once The Dust Settles do 20.2 | The Whistlers do
30.1 | Weathering With You do
30.1 | Arts in Cinema Leonardo za 15.2, vr 21.2 | Cursus De
grote regisseurs wo 29.1, wo
5.2, wo 12.2, wo 19.2 | Festival
IFFR za 1.2, zo 2.2 | Great Composers In Search of Mozart ma
27.1, zo 16.2 | IFFR Kids zo 16.2
| LUXdocs Truffel liefde wo 5.2
| Movies That Matter Camille
wo 5.2 | Psychoanalyse & Film
Cries and Whispers wo 29.1 |
Les neiges du Kilimandjaro wo
26.2 | Special Monstri za 8.2, di
18.2 | Royal Ballet The Cellist &
Dances at a Gathering di 25.2
| Royal Opera La bohème wo
29.1, zo 9.2

OIRSCHOT

4 Filmclub/Rabotheater De

Enck

De Loop 67 | 499-572 691 |
deenck.nl
Shoplifters ma 17.2

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 541-511 94 |
filmhuisoldenzaal.nl

The Best of Dorien B. di 28.1 |
Les contes d’Hoffmann zo 26.1 |
Frozen 2 wo 19.2 | Howards End
di 28.1 | Instinct di 11.2 | Official
Secrets wo 12.2 | Parasite di 4.2

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

Kruisstraat 15 | 412-405 504 |
groene-engel.nl
La belle époque zo 9.2 t/m di
11.2 | The Best of Dorien B. zo
26.1 t/m di 28.1 | Før frosten zo
2.2 t/m di 4.2 | A Tale of Three
Sisters zo 16.2 t/m di 18.2

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

Utopiazaal (Markland College) | Pagnevaartweg 7 | 316344250 | filmtheaterfanfare.nl
For Sama do 20.2 | Honeyland
do 30.1 | Hors normes do 23.1 |
Parasite do 13.2 | The Peanut
Butter Falcon do 6.2 | Special
Oscar-uitreiking ma 10.2 | Verwacht Marriage story | System
Crasher

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

Kerkstraat 11 | 299-416 506
(reserveringen via internet) |
filmhuispurmerend.nl

Carol zo 16.2 | Judy za 8.2, di 11.2
| Kapsalon Romy vr 14.2, di 18.2
| Luce za 22.2, di 25.2 | Mi vida
za 15.2, di 18.2 | Mjólk di 4.2 | Official Secrets vr 7.2, di 11.2 | Pa-
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rasite vr 24.1, di 28.1 | Portrait
de la jeune fille en feu vr 31.1 |
Sorry We Missed You za 25.1, di
28.1 | Working Woman vr 21.2,
di 25.2

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

‘The Peanut Butter Falcon doet
qua humor, slapstick en spanning
bij vlagen denken
aan andere verbeeldingen van de
Amerikaanse zuidelijke periferie
als O Brother,
Where Art Thou
(1997) en Mud
(2012). Hoewel de
film ook een ouderwetse, voorspelbare romantische komedie is,
verkleed als roadmovie.’
Omar Larabi in de Filmkrant

Hors normes vr 31.1, zo 2.2, di
4.2, wo 5.2 | Marianne & Leonard vr 24.1, za 25.1 | Mi vida
do 23.1 t/m zo 26.1, ma 27.1 | Parasite do 30.1 t/m ma 3.2 | Portrait de la jeune fille en feu vr
24.1 t/m zo 26.1, di 28.1, wo 29.1
| Sorry We Missed You do 23.1
t/m zo 26.1, di 28.1, wo 29.1, vr
31.1, zo 2.2, wo 5.2 | The Invisible Life of Euridice Gusmao do
30.1 t/m za 1.2, ma 3.2 | Wei vr
24.1, zo 26.1, ma 27.1, zo 2.2, di
4.2, zo 9.2, di 11.2

Camille in MtM On Tour
In februari zie je in Movies
that Matter On Tour de
krachtige biopic Camille, over
de Franse fotografe Camille
Lepage, die door de Centraal-
Afrikaanse Republiek reist
om daar de burgeroorlog te
fotograferen. Vol idealisme
gelooft zij dat haar werk een
verschil kan maken in een
uitzichtloos conflict. Haar
ongebreidelde energie brengt
haar naar het hart van de oorlog. Daar is ze getuige van de
gevolgen van een strijd die

ADVERTORIAL

het slechtste in mensen naar
boven haalt. In felrealistische
scènes maakt regisseur Boris
Lojkine de complexiteit van
het conflict inzichtelijk,
waarbij hij altijd oog houdt
voor de menselijke kracht om
de moeilijkste situaties met
waardigheid te trotseren. Camille is te zien in zeventien
steden door heel Nederland,
met na afloop van de vertoningen een nagesprek.
MOVIESTHATMATTER.NL

SCHAGEN

4 Filmtheater De Luxe

Torenstraat 1B (Cultuurhuis
M18) | 224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl

And Then We Danced do 13.2,
vr 14.2 | Beats do 30.1, vr 31.1 |
The Farewell vr 21.2 | Honeyland
zo 23.2 | The Irishman do 23.1,
vr 24.1 | De Liefhebbers do 23.1
| Pavarotti zo 26.1 | Sorry We

4 Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 344-673
500 | agnietenhof.nl
La belle époque di 4.2, di 11.2,
wo 12.2 | Bombshell vr 7.2 | Hors
normes di 25.2, wo 26.2 | Judy
di 4.2, wo 5.2 | The Farewell
di 28.1, wo 29.1 | Motherless
Brooklyn do 23.1 | Parasite di
18.2, wo 19.2 | The Two Popes
zo 16.2

Willem II straat 29 | 85-902
2996 | cinecitta.nl

Gouvernestraat 129-133 | 10
268 1160 | kinorotterdam.nl

Atlantique do 13.2 | Beanpole do 20.2 | La cordillera de los
suenos do 6.2 | Dark Waters ma
3.2 | For Sama ma 3.2 | A Hidden Life wo 6.2 | Jacob, Mimmi
en de pratende honden wo 12.2 |
Lady Bird wo 12.2 | Little Joe do
6.2 | Little Women wo 6.2 | Les
misérables do 20.2 | Muidhond
ma 3.2 | Once the Dust Settles do 20.2 | Papicha do 13.2 |
The Whistlers ma 3.2 | A White,
White Day do 13.2 | Best of IDFA
di 11.2, zo 16.2 | Rotterdams
open doek di 11.2

TIEL

4 Cinecitta

4 KINO Rotterdam

Otto Reuchlinweg 996 |
10‑277 2277 | lantarenvenster.
nl/film

Amazing Grace di 4.2 | Blinded
by the Light di 18.2 | The Farewell di 25.2 | Før frosten di 11.2 |
An Unexpected Love zo 2.2 | The
Violin Player di 28.1

TILBURG

ROTTERDAM

Groundhog Day za 1.2 | Verwacht Beanpole do 20.2 | For
Sama do 23.1 | Kruimeltje wo
5.2 | Little Women do 6.2 |
Les misérables do 20.2 | Weathering with You do 30.1 |
Breakfast at Kino Little Women zo 9.2 | IFFR Boogie Nights
vr 24.1, vr 31.1 | Tales from the
Deep Bait do 13.2 | Jaws di 18.2,
za 22.2 | La terra trema di 4.2,
za 8.2 | Moby Dick di 11.2, za 15.2
| The Little Mermaid di 25.2 |
Voorpremières Beanpole wo
12.2 | Ema (EN subs) wo 19.2 |
The Lighthouse wo 5.2, za 8.2
| Little Women ma 3.2 | Matthias et Maxime wo 26.2 | Les
misérables ma 10.2 | The Wild
Goose Lake (EN subs) ma 17.2
4 Lantaren Venster

777 | smoky.nl

Missed You do 20.02 en vr 21.2
| Filmkring After the Wedding
ma 24.2 | La promesse de l’aube ma 3.2, do 6.2, vr 7.2

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 10-473 3000 |
wennekercinema.nl

Amazing Grace do 23.1, vr 24.1,
zo 26.1 | Beats vr 7.2, za 8.2 |
Blade Runner, Final Cut za 25.1,
zo 26.1 | Croce e delizia do 6.2,
zo 9.2, di 11.2 | The Farewell do
20.2 t/m za 22.2 | Fête de famille do 30.1, za 1.2, zo 2.2 | The
Interpreter do 6.2, vr 7.2, zo 9.2,
wo 12.2 t/m zo 16.2 | Judy do
30.1 t/m zo 2.2, wo 5.2 | Luce do
23.1, vr 24.1, wo 29.1 | Sorry We
Missed You do 20.2 t/m za 22.2,
wo 26.2 | The Report do 13.2
t/m za 15.2,wo 19.2 | Celluloid
Classic Apocalypse Now, Final
Cut zo 23.2

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/’t

Spectrum

Steeg 9 | 73-547 4837 | schijndelfilm.nl
Official Secrets di 4.2 | Parasite di 18.2
4 Filmclub Schijndel/Het
Gasthuis

Lidwinahof 70

Thema Schuldgevoel di 28.1 |
Thema liefde en moed di 11.2
| Spirituele filmavond Japan
di 25.2

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

Ligne 3 | 88-599-5587 | dedomijnen.nl

Ága vr 24.1, ma 27.1, wo 29.1 | De
beroemde bereninvasie van Si-

cilië zo 26.1 | La belle époque
do 23.1 t/m zo 26.1, wo 29.1 |
The Farewell vr 24.1 t/m zo 26.1
| For Sama do 23.1, za 25.1, di
28.1, wo 29.1 | The Invisible Life
of Eurídice Gusmão vr 24.1, zo
26.1, wo 29.1 | Wei 25.1, (Q&A)
ma 27.1 | Best of IDFA zo 9.2 |
Federico Fellini 100 jaar La Dolce Vita zo 26.1

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

Menistenplein 9 | 599‑610

Au nom de la terre | De beentjes van Sint Hildegard | Bombshell | For Sama | Dark Waters |
Little Women | Les misèrables
| Il traditore | Truffel liefde | The
Whistlers | Gayspecial Monstri
| Royal Ballet Sleeping Beauty 26.1 | Royal Opera La bohème 2.2

Movies That Matter On Tour

start al deze maand. Zeventien filmtheaters vertonen tot
en met april elke maand een
film die mensen aan het denken wil zetten over onrecht in
de wereld.
Vanaf februari tot en met
mei elke maand een film betekent vier films. De eerste is
Camille (Boris Ljokine, 2019),
een biopic over de Franse fotojournalist Camille Lepage,
die met haar leven betaalde
voor haar werk: in 2014 werd
ze op 26-jarige leeftijd vermoord tijdens de chaotische
interne conflicten in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
Mogelijk nam Lepage gedreven door idealisme – ze vond
het onacceptabel dat de tragedies van mensen in de Centraal-Afrikaanse Republiek
verborgen bleven – te veel risico. “Ik besloot dat ik het

Tolsteegbrug 1 | 30‑232 452 |
hartlooper.nl | Onderstaande
films draaien in Louis Hartlooper òf Springhaver

Atlantique do 13.2 | Au nom
de la terre do 23.1 | Dark Waters do 23.1 | For Sama do 23.1 |
Hellhole do 23.1 | A Hidden Life
do 6.2 | Little Women do 6.2 |
The Lodge do 6.2 | Les misérables do 20.2 | Muidhond do
30.1 | Truffel liefde do 30.1 | The
Whistlers do 30.1
4 Springhaver

Springweg 50 | 30‑231 3789 |
springhaver.nl | Bovenstaande films draaien in Louis
Hartlooper òf Springhaver

VEENDAM

4 Filmhuis vanBeresteyn

Museumplein 5a | 598-317 730
| vanberesteyn.nl

The Farewell do 20.2 | The Good
Liar do 13.2 | Hors normes do
23.1 | Mi vida do 6.2 | Parasite
do 30.1 | The Third Wife do 16.1

April May en June zo 12.1 | Cats
ma 6.1 | The Cave di 4.2 | The
Farewell ma 27.1 | Hors normes
ma 3.2 | Judy ma 10.2 | Martin Eden ma 13.1 | Mees Kees in
de wolken wo 19.2 | Mi vida ma
20.1 | Motherless Brooklyn ma
17.2 | Penoza zo 23.2 | Willy op
de onbekende planeet zo 5.1 | Ze
noemen me Baboe di 7.1 | Mannenavond Le Mans 66 ma 24.2

UTRECHT

VEENENDAAL

Kantoor: Nijverheidsweg
16-C | 30‑2312216 | hoogt.nl

Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 6-5388 3412 | film-

UDEN

4 Filmhuis De Pul

Kapelstraat 13 | 413-265 91 |
filmpul.com

4 ’t Hoogt

Films voor hoofd en hart
Het jaarlijkse Movies That
Matter Film Festival wordt
eind maart gehouden. Maar

CineArt Félicité do 30.1 (De Nijverheid) | Cine-ident Girl za
16.2 (Molen de Ster) | CineMuziek Nico, 1988 (Parel van Zuilen) wo 12.2 | Film in de bieb
Dead Poets Society (Centrale
Biliotheek) vr 31.1
4 Louis Hartlooper Complex

zelf moest doen en koste wat
het kost een beetje licht naar
hen [de slachtoffers in de
Centraal-Afrikaanse Republiek] moet brengen”, zei ze
een half jaar voor haar dood.
In maart is Adam (Maryam
Touzani, 2019) te zien. Het is
de debuutfilm van Touzani,
die we kennen als de creatieve
partner van Nabil Ayouch.
Ayouch haalde vijf jaar geleden het nieuws toen hij om
zijn film Much Loved, die over
de Marokkaanse hypocrisie
over prostitutie gaat, werd
bedreigd. Hoofdrolspeler
Loubna Abidar dook zelfs
onder in Frankrijk. In Adam
vindt een ongehuwde zwangere vrouw in Casablanca
werk en onderdak bij een we-

SIDIK EN DE PANTER

4 Filmhuis Veenendaal

duwe. De film stelt gevoelige
kwesties als de positie van
ongehuwde zwangere vrouwen in Marokko aan de orde.
De documentaire Sidik en
de panter (Reber Dosky, 2019)
rouleert in april door de zeventien filmtheaters. De film
volgt een man die al vijfentwintig jaar in het berglandschap van Koerdisch Irak een
glimp van een panter hoopt
op te vangen. Als er bewijs is
dat het dier er leeft, zal het
gebied een natuurpark worden en zullen er geen oorlogen en conflicten meer in
worden uitgevochten, is de
gedachte van de man.
Allen tegen allen (Luuk
Bouwman, 2019), in mei te
zien, is een documentaire
over de opkomst van het fascisme in de jaren dertig in
Nederland. Dat kwam niet uit
de lucht vallen, maar ontstond stap voor stap uit nationalistische retoriek en beschimping van de parlementaire democratie. Doet een
(alarm)belletje rinkelen?
MOVIESTHATMATTER.NL
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Star Wars: The Rise of Skywalker 				 11111
Il testimone invisible 				 11111
Il traditore 				 11111
The Whistlers 				 11111
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WINTERSWIJK

4 Filmhuis Winterswijk

Meddosestr 4-8 | 54-352 1515 |
filmhuiswinterswijk.nl
Blinded by the Light di 4.2 | Før
frosten di 18.2 | De Liefhebbers
di 11.2 | Mjólk di 28.1

WOERDEN

11111
11111
11111
11111
11111
11111
wwwww

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

Rosmolenlaan 1 | 348-436 510
| annexcinema.nl
Ladies Night Onze jongens
in Miami do 30.1 | Royal Ballet The Cellist & Dances with a
Gathering wo 25.2 | Royal Opera La bohème wo 29.1

ZAANDAM

4 Filmtheater De Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12 | 75‑631
1993 | de-fabriek.nl
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NRC Handelsblad

Coen van Zwol

Premières Au nom de la terre do 23.1 t/m zo 26.1 | Dark Waters do 23.1 t/m wo 29.1 | Bombshell vr 24.1 t/m zo 26.1, wo 29.1
| Goldie za 25.1, zo 26.1, di 28.1
| Honeyland za 25.1, wo 29.1 | Il
traditore vr 24.1, za 25.1, ma 27.1
| Jojo Rabbit vr 24.1 t/m zo 26.1,
wo 29.1 | La belle époque vr 24.1
| Out Stealing Horses do 23.1 |
50+ film do 23.1, do 30.1 | Jeugd

Algemeen Dagblad

Aquarela vr 7.2, zo 9.2, wo 12.2,
zo 16.2, ma 17.2 | Buddy do 20.2
| The Cleaners do 6.2 | The Farewell do 30.1, za 1.2, ma 3.2, wo
5.2 | For Sama do 23.1, vr 24.1,
di 28.1, zo 2.2, di 4.2 | The Invisible Life of Eurídice Gusmão vr
21.2, zo 23.2, di 25.2 | Marianne & Leonard zo 26.1, ma 27.1 |
Marriage Story za 25.1, zo 26.1,
wo 29.1 | Out Stealing Horses za
8.2, di 11.2, vr 14.2, zo 16.2, wo
19.2 | The Two Popes do 13.2,
za 15.2, za 22.2 t/m ma 24.2,
wo 26.2 | Weathering with You
vr 31.1, zo 2.2, zo 9.2, ma 10.2
| Movies That Matter Camille di 18.2

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

The Addams Family zo 23.2 |
Bumperkleef do 20.2 | Frozen
2 zo 2.2 | Hors normes do 6.2 |
Knives Out do 13.2 | De Liefhebbers do 30.1 | Portrait de la jeune fille en feu do 23.1

Ab Zagt

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

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

Herengracht 23 | 294-458 93 |
wesopa.nl

4 AnnexCinema

4 Filmhuis Movie W
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11111
11111
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11111
11111
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11111
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11111
11111
11111
11111
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4 City of Wesopa

De Telegraaf

Prinses Marijkelaan 4 | 71-561
2566 | filmtheatervoorschoten.nl

WEESP

Marco Weijers

4 Filmtheater Voorschoten

WAGENINGEN

NRC Handelsblad

VOORSCHOTEN

Frozen 2 wo 22.1 | Huisvrouwen
bestaan niet 2 wo 29.1, do 30.1
| The Irishman do 23.1 | It Must
Be Heaven di 28.1 | Penoza wo
22.1 | The Report di 28.1

André
Waardenburg

Bad Boys for Life do 23.1 | Dark
Waters do 23.1 | Gretel & Hansel do 30.1 | De grote slijmfilm
wo 5.2 | Kruimeltje wo 5.2 | Little Women do 6.2 | Onze jongens in Miami do 30.1 | Prinses
Emmy wo 5.2 | Sonic wo 12.2 |
Spike & de magische steen wo
12.2 | The Whistlers ma 27.1 |
Ladies Night Onze jongens in
Miami wo 29.1

Vredesplein 12 | 416-337-746 |
deleest.nl

de Volkskrant

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

4 Filmtheater De Leest

Floortje Smit

4 Cine City

WAALWIJK

De Filmkrant/
Trouw

De Groene
Amsterdammer

Basje Boer

de Volkskrant

Berend Jan
Bockting

Bor Beekman

Apocalypse Now, Final Cut do
23.1 t/m wo 29.1 | Beats do 23.1
t/m wo 29.1 | La belle époque

de Volkskrant

Scene

Nieuwstraat 13 | 77‑351 8183 |
nieuwescene.nl

VLISSINGEN

Droomzuchten za 15.2 | It Must
Be Heaven do 23.1, zo 26.1, za
1.2 | Mees Kees in de wolken zo
26.1, wo 29.1 | The Peanut Butter Falcon do 30.1, vr 31.1, za 1.2
| The Rise of Skywalker do 13.2
| Arts in Cinema Gauguin in Tahiti di 11.2 | Live Ballet Giselle do 6.2

Ronald Rovers

do 6.2 t/m wo 19.2 | Dutch Angle do 23.1 t/m wo 29.1 | The
Farewell do 20.1 t/m wo 26.2
| The Invisible Life of Eurídice Gusmão do 23.1 t/m wo 5.2
| The Irishman do 30.1 t/m wo
19.2 | J’ ai perdu mon corps do
6.2 t/m wo 19.2 | Marriage Sto-

4 Filmtheater De Nieuwe

Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) | Reserveren via website /
hetzeepaard.nl
Honeyland do 6.2, zo 9.2 | Hors
normes do 30.1, zo 2.2 | Martin
Eden do 13.2, zo 16.2 | Parasite
do 23.1, zo 26.1 | The Third Wife
do 20.2, zo 23.2

NRC Handelsblad

VENLO

La belle époque za 8.2, zo 16.2 |
The Farewell zo 9.2 | Hors normes za 22.2 | Huisvrouwen bestaan niet 2 za 1.2, wo 5.2 | Judy
do 25.1, zo 2.2 | Martin Eden zo
26.1 | Parasite za 15.2

4 Filmtheater Het Zeepaard

Dana Linssen

huisveenendaal.nl

ANGST ESSEN SEELE AUF

VLAARDINGEN

Cinema.nl/VPRO

vrouw seks om carrière te
maken. Ze noemt zichzelf
spottend “de Mata Hari van
het Wirtschaftswunder”. In
Lola (1981) wordt een onkreukbare ambtenaar meegezogen in een sfeer van corruptie, hypocrisie en financieel gewin. En Die Sehnsucht
der Veronika Voss (1982)
toont de ondergang van een
actrice uit het Derde Rijk, die
door haar morfineverslaving
een makkelijke prooi is voor
gewetenloze chantage.
Ook te zien tenslotte is het
tweedelige Welt am Draht
(1973), het futuristische buitenbeentje in Fassbinders
oeuvre over een man die ontdekt dat de werkelijkheid één
grote illusie is. Best mogelijk,
maar Fassbinders films ogen
en voelen verdomd realistisch.
RIALTOFILM.NL

Gerhard Busch

de en altruïsme zijn onbestaanbare begrippen in Fassbinders films.
Rialto toont met zeven
films Fassbinders sombere –
of realistische? – blik op de
menselijke soort. In Faustrecht der Freiheit (1975) wordt
een sloeber die een half miljoen wint door een sluwe kerel uit een welgesteld milieu
financieel uitgekleed. In
Angst essen Seele auf (1974)
torpedeert de bekrompen
omgeving van een weduwe
haar liefdesrelatie met een
Marokkaan. Die bitteren Tränen der Petra von Kant (1972)
toont in een notendop Fassbinders opvattingen over
liefde: een relatie tussen twee
vrouwen smoort in verstikkende afhankelijkheid en
eenzaamheid.
Hoe Fassbinder over het
morele gehalte van het naoorlogse Duitsland dacht, is
te zien in de drie films die bekend staan als de Bondsrepubliek Duitsland (BRD)-trilogie. In Die Ehe der Maria
Braun (1979) gebruikt een

Het Parool

Net als Bob Marley zou Rainer
Werner Fassbinder dit jaar 75
jaar zijn geworden. Zou, want
door drank en drugs werd hij
niet ouder dan 37. In zijn korte leven maakte de doorgesnoven maar geniale workaholic 42 (!) films. Filmtheater
Rialto vertoont er tot eind
maart zeven als hommage
aan de filmmaker die graag
zout in Duitse wonden wreef.
“Ik wil voor de cinema zijn
wat Shakespeare was voor
het theater, Marx voor de politiek en Freud voor psychologie: iemand na wie niets is
zoals het was”, stelde Fassbinder ooit over zijn ambitie
in de filmwereld. Nee, door
bescheidenheid werd hij niet
geplaagd. Prettig gezelschap
was de zelfverzekerde driftkikker en egocentricus ook al
niet. Maar wat een filmmaker! Fassbinder had veel te
melden over het Duitse heden
en verleden, maar misschien
nog meer over menselijke relaties. Die draaien in zijn universum altijd om machtsverhoudingen. Belangeloze lief-

ry do 6.2 t/m wo 19.2 | Martin Eden do 20.1 t/m wo 26.2 |
Mjølk do 30.1 t/m wo 12.2 | Parasite do 23.1 t/m wo 5.2 | Peanut Butter Falcon do 20.1 t/m
wo 26.2 | Sorry We Missed You
do 23.1 t/m wo 5.2 | The Third
Wife do 23.1 t/m wo 12.2 | Wei
do 23.1 t/m wo 5.2 | Arts in Cinema Leonardo do 20.2 t/m wo
26.2 | Kijken bij de buren Die
rote Linie do 13.2 t/m wo 19.2

Joost Broeren-
Huitenga

De wereld volgens Fassbinder

111123
11111
11111
11111
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11111
11111
111231
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111231
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11111
11111
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11111
111231
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Lezersacties februari
MONOS

Op een
woeste
hoogvlakte
in Colombia staat
een stel
jongeren
strak in het
gelid. Een
fanatieke commandant blaft
zijn ‘soldaten’ een nieuwe
opdracht toe. Naast de
krijgsgevangen Amerikaanse
dokter moeten ze ook een koe
bewaken. Als de commandant vertrokken is lijkt het
echter meer een tienerkamp
dan een militaire eenheid.
Maar als de strijd nadert en
de koe per ongeluk om het leven komt, wordt het menens.
Een genadeloos, wild verhaal
over leiderschap, afbrokkelende controle en over
levingsdrang aan de grenzen
van de beschaafde wereld.
Joost Broeren-Huitenga in
de Filmkrant: ‘Door zijn film
los te zingen van elke specifieke plaats en tijd, boetseert
regisseur Alejandro Landes
een verhaal dat tegelijk tijdloos is, en extreem specifiek
over onze tijd gaat. De chaos
en trauma’s van oorlog zijn
van alle tijden, maar deze
‘schatjes’ komen onvermijdelijk voort uit het geweldda-

De beroemde bereninvasie van
Sicilië za 25.1, zo 26.1 |

ZALTBOMMEL

4 Filmtheater Cinemaarten

In Theater de Poorterij
Nieuwstraat 2 | Reserveren via
e-mail cinemaarten@planet.
nl / cinemaarten.nl
La belle époque di 28.1 | Hors
normes di 18.2 | The Invisible
Life of Euridice Gusmao di 4.2 |
J’ai perdu mon corps di 11.2

ZEIST

4 Hotel Theater FIGI

Het Rond 2 | 30-692 7400 |
figi.nl/bioscoop

Fisherman’s Friends ma 17.2 |
The Kindergarten Teacher di
18.2 | Todos lo saben di 25.2 |
Arts in Cinema Renoir vr 14.2,
zo 16.2 | Best of IDFA zo 26.1 |
Boek & Film Leave No Trace ma
10.2 | Filmliga Heuvelrug Capharnaïm di 28.1 | Searching di
11.2 | So Help Me God di 4.2 |
Prosecco Night Onze jongens
in Miami wo 29.1 | Royal Ballet The Cellist & Dances with a
Gathering di 25.2 | Royal Opera La bohème wo 29.1 | Special The Kindergarten Teacher di
18.2 | Todos los saben di 25.2

ZEVENAAR

4 Filmhuis Zevenaar

dige hier en nu.’
Monos is sinds 9 januari
verkrijgbaar op dvd en bluray. Gusto Entertainment en
Source 1 Media stellen vijf
dvd’s beschikbaar voor lezers
van de Filmkrant.
DE BEROEMDE BEREN
INVASIE VAN SICILIË

Regisseur
Lorenzo
Mattotti
baseerde
zijn animatiefilm op
het boek
van Dino
Buzzati,
over een
berenvolk
dat naar de
mensenwereld trekt om de
ontvoerde zoon van hun koning op te sporen. Een onbetrouwbare tovenaar, een
reusachtig zeemonster en een
sluwe mensenkoning maken
het de beren haast onmogelijk de mensenwereld te bereiken. Maar uiteindelijk bevalt het leven onder de mensen de beren wel. Tot ze de
slechte gewoontes van de
mensen beginnen over te nemen.
Joost Broeren-Huitenga in
de Filmkrant: ‘Dankzij enkele
slimme ingrepen, met als

Wittenburgstr 14 | 316-331
527 | Reserveringen 316-344
250 | filmhuiszevenaar.nl

1917 do 20.2, za 22.2 , ma 24.2,
di 25.2 | La belle époque vr 24.1,
zo 26.1, di 28.1, do 30.1 | Bulbul Can Sing vr 21.2, zo 23.2
t/m di 25.2 | De beroemde bereninvasie van Sicilië wo 26.2 |
For Sama ma 17.2, wo 19.2 | Honeyland zo 16.2, wo 19.2 | Hors
normes do 23.1, vr 31.1, ma 3.2,
wo 5.2 , zo 9.2 | In Search of
Mozart ma 27.1, wo 29.1 | Marriage Story zo 16.2 | Max Havelaar di 4.2, do 6.2 | Muidhond
do 13.2, ma 17.2, di 18.2, vr 21.2,
wo 26.2 | Out Stealing Horses vr 7.2, ma 10.2, wo 12.2, vr
14.2, di 18.2 | Parasite do 23.1,
wo 29.1, za 15.2, zo 23.2, di 25.2
| The Peanut Butter Falcon za
1.2, di 4.2, wo 5.2, di 11.2, vr 14.2
| Il testimone invisibile vr 24.1,
zo 26.1, di 28.1, do 30.1, ma 3.2,
di 11.2 | Il traditore do 6.2, za
8.2, ma 10.2, do 13.2, di 18.2 |
The Two Popes za 25.1, ma 27.1,
di 28.1, vr 31.1, di 4.2, vr 7.2, zo
9.2 | Arts in Cinema Prado Museum zo 2.1, wo 12.2 | Best of
IDFA zo 2.2

ZIERIKZEE
4 FiZi

Kerkhof 3 | 111-410 202 | fizi.nl
The Addams Family wo 5.2 |

meest prominente het toevoegen van de raamvertelling
over de rondreizende trouba
dours, weten Mattotti en zijn
twee Franse coscenaristen
Thomas Bidegain en JeanLuc Fromental het verhaal te
stroomlijnen tot een vlotte
filmvertelling. Die is zeker
niet alleen geschikt voor kinderen, zo toont ook de selectie in het programma Un Certain Regard op het afgelopen
filmfestival van Cannes.’
De beroemde bereninvasie
van Sicilië is vanaf 14 februari
verkrijgbaar op dvd. Cinéart
stelt vijf dvd’s beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.
INSTINCT

Regiedebuut van
actrice Halina Reijn,
met Carice
van Houten
en Marwan
Kenzari in
de hoofdrollen. De
ervaren
psycholoog
Nicoline
begint aan een nieuwe baan
bij een tbs-kliniek. Aan haar
de taak zedendelinquent Idris
te onderzoeken, die na vijf
jaar behandeling op het punt
staat voor het eerst op onbegeleid verlof te gaan. Nicoline
vertrouwt hem niet en pro-

The Aeronauts vr 14.2, di 18.2,
za 22.2, 25.2 | Beasts of the
Southern Wild do 20.2 | La belle
époque zo 9.2, za 15.2, ma 24.2
| Cats zo 26.1, di 28.1, za 1.2, do
6.2 | Dolittle wo 19.2, ma 24.2 |
For Sama vr 7.2, wo 19.2 | Frozen
2 wo 22.1,wo 29.1 | The Gentlemen za 22.2 | De grote slijmfilm vr 31.1, zo 9.2 | Honeyland
wo 22.1, vr 31.1 | Huisvrouwen
bestaan niet 2 za 25.1, di 28.1,
za 8.2, wo 12.2 | The Invisible
Life of Euridice Gusmao zo 2.2,
di 11.2, ma 17.2 | Jojo Rabbit zo
23.2 | Knives Out vr 24.1 | Marianne & Leonard wo 5.2, di 18.2 |
Marriage Story di 28.1, ma 3.2,
za 8.2 | Mees Kees in de wolken
do 30.1, zo 2.2, wo 12.2 | Motherless Brooklyn za 25.1, vr
31.1 | Onze jongens in Miami ma
10.2, di 25.2 | Out Stealing Horses di 4.2, vr 14.2, vr 21.2 | Parasite ma 27.1 | The Rise of Skywalker za 15.2 | Stormvloed in
de Schelphoek za 1.2 | Wei vr
24.1 | Ladies Night Onze jongens in Miami wo 29.1 | Sneak
Preview zo 16.2

ZOETERMEER
4 Filmhuis Cameo

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl
And Then We Danced di 11.2 |
Fisherman’s Friends do 23.1 |

beert zijn proeftijd te verlengen. Er ontstaat een machtsspel tussen hen, waar Nicoline ondanks haar kennis en
ervaring volledig in verstrikt
raakt.
Beri Shalmashi in de Filmkrant: ‘Instinct is een anderhalf uur durend ballet tussen
jager en prooi, met choreografie van Halina Reijn. Het is
alsof je kijkt naar beesten die
aan elkaar ruiken, om elkaar
heen draaien, instinctief
dichterbij willen komen,
beesten die geborgenheid
zoeken bij het vuur dat ze ook
tot op het bot kan vergruizen
als ze te ver gaan.’
Instinct is vanaf 19 februari verkrijgbaar op dvd. September Film stelt vijf dvd’s
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.
MARTIN EDEN

cello slaagt daarin zonder decadent te worden. Zijn Martin wordt nooit een dandy.
Het is niet makkelijk om eerst
kracht te zetten op de loodzware trossen bij het afmeren
van een schip, en dan de pen
te hanteren. Maar dat is de
spanning waar het in deze
schitterende film om gaat.
Een film om te veroveren en je
dan aan het einde weer helemaal opnieuw af te vragen:
wie is deze man, wat wil deze
film? Als je je hebt laten meeslepen, is er iets misgegaan.
Maar je móet je wel laten
meeslepen. De dialectiek van
de vertelling.’
Martin Eden is vanaf 19 februari verkrijgbaar op dvd.
Remain in Light (Imagine
Filmdistributie) stelt drie
dvd’s beschikbaar voor lezers
van de Filmkrant.

Pietro Marcello’s vrije
bewerking
van de gelijknamige
roman van
Jack London over
een ongeschoolde
zeevaarder die zich ontwikkelt tot schrijver en populist.
Dana Linssen in de Filmkrant:
‘Het is niet eenvoudig om
met grote handen delicate
zaken aan te pakken, en Mar-

INTERESSE?

Før frosten di 28.1 | Hors normes di 25.2 | The Interpreter
di 18.2 | Sorry We Missed You
di 4.2 | Transit Havana di 28.1 |
Best of IDFA zo 23.2

21.2, ma 24.2 | Willy op de onbekende planeet wo 5.2, wo
19.2 | Arts in Cinema Degas zo
23.2 | Water Lilies by Monet zo
26.1 | Jeugd Buurman & Buurman 3 wo 29.1

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor

Houtmarkt 64 | 575‑513 750 |
luxorzutphen.nl

Atlantique do 13.2, za 15.2, zo
16.2, do 20.2, za 22.2, zo 23.2
| Au nom de la terre do 20.2,
za 22.2, di 25.2 | Bankier van
het verzet di 11.2 | La belle époque do 23.1, za 25.1, zo 26.1, do
30.1, za 1.2 | Buddy to Buddy za
8.2 | Buurman & Buurman 3 wo
29.1 | The Cave ma 3.2 | La cordillera de los suenos do 6.2, zo
9.2, vr 14.2, di 18.2 | The Elephant Man wo 12.2 | The Farewell
do 30.1, za 1.2 | For Sama vr 31.1,
zo 2.2, di 4.2 | Hellhole vr 7.2, za
8.2 | Little Joe do 6.2, za 8.2, ma
10.2, do 13.2, za 15.2, zo 16.2 |
Lolita wo 29.1 | Marriage Story
vr 24.1, ma 27.1 | Minuscule 2 wo
12.2, wo 26.2 | Muidhond vr 7.2,
zo 9.2 | Papicha vr 14.2, ma 17.2,
vr 21.2, zo 23.2 | La pianiste wo
19.2 | Il testimone invisibile vr
31.1, zo 2.2 | Il traditore do 23.1,
za 25.1, zo 26.1 | The Two Popes vr 24.1, di 28.1 | Les uns et
les autres wo 26.2 | Wan Pipel
wo 5.2 | A White, White Day vr

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
26 februari 2020. Winnaars
ontvangen bericht en over de
uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl

Atlantique do 13.2 | Beanpole do 20.2 | De beentjes van
Sint Hildegard do 13.2 | A Hidden Life do 6.2 | Little Joe
do 6.2 | Little Women do 6.2 |
Les misérables do 20.2 | Weathering with You do 30.1 | The
Whistlers do 30.1 | A White,
White Day do 13.2 | Geprolongeerd 1917 | Au nom de la terre |
Dark Waters | For Sama | Zwolse premières Once the Dust
Settles | Papicha | Truffel liefde | Arts in Cinema Leonardo za
15.2, ma 17.2, wo 19.2 | Best of
IDFA zo 9.2 | Fraterhuis Academie Joegoslavië za 1.2 | Jeugd
Minuscule 2 5+ za 15.2 | Jacob,
Mimmi en de pratende honden 6+ ma 17.2 | Pop Up Cinema
Academiehuis Grote Kerk Dolor y gloria vr 21.2, za 22.2 | Verwacht Hope Gap | Mijn Rembrandt | Mrs. Lowry & Son | The
Singing Club | La vérité

‘Marco Bellochio’s maffiafilm
annex rechtbankdrama Il traditore
ging eerder in première dan Scorsese’s The Irishman,
maar inmiddels
voelt het alsof de
Italiaanse regisseur voortborduurt op de thematiek van zijn
Amerikaanse vakgenoot. Als The
Irishman het graf
is waarin de tough
guy maffiosi begraven worden,
dan toont Il traditore het gerechtshof waar ze daarvoor idealiter veroordeeld worden.’
Hugo Emmerzael in de
Filmkrant

Een film van
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IEDEREEN!
KAN HET

‘Goldie explodes
with energy and hope’
- IndieWire’
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LANA AND LILLY WACHOWSKI

DEUR NA AR EEN ANDERE WERELD

De Wachowski Brothers werden de zusters
Wachowski. In deze academische monografie
belicht Càel M. Keegan hun complete
filmografie door de lens van hun nieuwe
DOOR SACHA GERTSIK
transgender identiteit.
Op de aftiteling van The Matrix (1999) staan ze nog
vermeld als The Wachowski Brothers, maar inmiddels gaan de beide invloedrijke regisseurs door het
leven als transvrouw. In de aanloop naar de twintigste
verjaardag van The Matrix leidde de identiteit van de
Wachowski zusters tot een grondige nieuwe lezing
van hun filmografie. Die handschoen neemt academicus Cáel M. Keegan op in Lana and Lily Wachowski.
In deze erg academische, maar ook inzichtelijke analyse van de volledige filmografie van de Wachowski’s
beziet hij hun werk door een trans*-lens. (Keegan
gebruikt de asterisk in trans* om een reeks mogelijke
samengestelde zelfstandige naamwoorden aan te geven die ook, maar niet enkel, de transgender identiteit
aangeven; die aanduiding wordt hier overgenomen).
Keegan gaat de films en series van de Wachowski’s
chronologisch af en onderwerpt ze aan nauwgezette
close readings. Zo beoordeelt hij hun werk en de cruciale positie hiervan in de geschiedenis van queer- en
transgender beeldmakers opnieuw. (Terecht wijst hij
hierbij op de ogenschijnlijk plotseling ontstane centrale rol die werk van transgender makers inneemt in
onze beeldcultuur.) Per film en serie, maar ook per
onderwerp demonstreert Keegan hoe de belichaamde
trans*-ervaring van de regisseurs centraal staat in
hun esthetische visie. In het openingshoofdstuk van

de Contemporary Directors-serie van University of
Illinois Press, waarin auteurs de ruimte krijgen om
een eigen (en vaak opvallende) lezing op het oeuvre
van een regisseur te presenteren. Elk boek in de reeks
bevat ook een interview met de regisseur in kwestie.
VERDER KIJKEN
Keegan gaat in gesprek met Lana Wachowski, die
Lana and Lily Wachowski bevindt zich op een cruciaal zowel begrip voor als weerstand tegen de nieuwe lekruispunt van film- en genderstudies. Zoals Lucas
zing van hun werk toont: “Ik probeer de hele essentiHildebrand in Film Quarterly opmerkte, is het bijzon- alistische mythe te destabiliseren, er is niet een enkel,
der en belangrijk dat Keegan put uit een breed scala
fundamenteel idee dat al mijn werk zou verklaren.
aan intellectuele stemmen. Hij haalt sleutelfiguren in
(...) De manier waarop je twintig jaar geleden Bound
transstudies aan zoals Sandy Stone, Lesley Feinberg,
misschien hebt begrepen, is niet dezelfde manier als
Susan Stryker en Jane Prosser, die te vaak worden
je deze film nu zou kunnen begrijpen en het zal over
overschaduwd door citaten van voor de hand liggende veertig jaar niet meer hetzelfde zijn. (...) Dat is de enitheoretici als Judith Butler en Jack Halberstam.
ge waarheid.”
In alle gedetailleerde lezingen in dit boek en de
Toch benadrukt ze iets verder ook hoe fundamendiepe duiken in de onderliggende filosofie is het soms
teel hun eigen identiteit is in het maken van hun werk,
zoeken naar Keegans overkoepelende punt over het
waarmee ze Keegans punt impliciet onderschrijft: “Er
werk van de Wachowski’s. Uiteindelijk stelt hij dat
was niets en niemand zoals ik. Ik moest me wel een
deze filmmakers door hun eigen identiteit, de manier
nieuwe wereld voorstellen om überhaupt te kunnen
waarop ze daardoor de wereld bezien en esthetische
zijn. Er is een verhalend omega-punt in elke Wakeuzes maken, meer doen dan alleen het gebruiken van chowski-film: we moeten een deur vinden, ons een
filosofische concepten. Ze creëren nieuwe filosofische
manier voorstellen om uit deze wereld te komen, naar
teksten die het mogelijk maken om verder te kijken
een andere wereld. Om deze nieuwe wereld te ervaen denken dan de wereld waarin we nu leven. Het zijn
ren, moet je al je veronderstellingen, je standaardvervolgens Keegan de Wachowski’s die ons kunnen helpen wachtingen, loslaten. Voorbij het konijnenhol zijn er
nieuwe realiteiten te bedenken en te accepteren. Niet in nieuwe mogelijkheden, nieuwe versies van onszelf.”
de laatste plaats door hun unieke positie als de meest
succesvolle trans*-filmmakers in Hollywood.
het boek, ‘Sensing Transgender’, gaat hij zelfs zo ver
dit een trans*-esthetiek te noemen – een esthetiek
die de conventionele ideeën over tijd en ruimte, maar
ook sekse en gender ondermijnt.

LANA AND LILLY WACHOWSKI

VOORBIJ HET KONIJNENHOL

Lana and Lilly Wachowski maakt onderdeel uit van

CÁEL M. KEEGAN | 2018, UNIVERSITY OF ILLINOIS
PRESS | 180 PAGINA’S | € 12,99 (E-BOOK) / € 27
(PAPERBACK) 
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Thuiskijken
UNCUT GEMS

DIT IS HOE DE SAFDIES WINNEN
Komediebegrip Adam Sandler speelt in Uncut
Gems een voor de verandering serieuze rol als
juwelier die onder tijdsdruk zijn investering
moet redden. De film van de gebroeders Safdie
kan zich meten met de beste thrillers uit de
Amerikaanse filmgeschiedenis.
DOOR HUGO EMMERZAEL

Om maar aan te geven hoe gestroomlijnd de kijkervaring van Uncut Gems is: de psychedelische
openingssequentie belandt via de opaalmijnen van
Ethiopië regelrecht in de prostaat van Adam Sandler.
De glansrijke filmmuziek van Daniel Lopatin glinstert
nog na terwijl Sandlers personage Howard Ratner een
medische check-up krijgt. Wat de dokter daarna zegt
doet er niet eens toe. Deze gehaaide juwelier moet
razendsnel zijn torenhoge gokschulden afbetalen door
een geïmporteerde, peperdure, zuivere zwarte opaal
te laten veilen.
Van de donkere schachten in Ethiopië, waar mijnwerkers bloed, zweet en tranen stoppen in het winnen
van de zeldzame edelstenen, tot aan de binnenkant
van Ratners lichaam; deze film gaat over mensen die
bezeten zijn van opaal. Basketbalicoon Kevin Garnett
bezoekt Ratners juwelierszaak, kijkt in de steen en
voelt het ook: in een caleidoscopische aaneenschakeling van beelden flitst zijn leven aan hem voorbij.
Hij moet en zal die steen hebben, al is het maar voor
een dagje zodat hij zijn wedstrijd beter zal spelen. En
vervolgens komt hij de steen natuurlijk niet terugbrengen.
Het koortsachtige verlangen van de personages in
Uncut Gems wordt weergaloos in beeld gebracht door
cameraveteraan Darius Khondji (Se7en, 1995; Amour,
2012). Zijn cinematografie heeft hier diezelfde rauwe
directheid als vroege Martin Scorsese of Abel Ferrara, en hetzelfde contemplatieve gevoel voor kleur en
textuur als de beste films van Michael Mann. Onvergetelijk is een scène in een nachtclub waar plots de
blacklights aangaan. De abrupte verandering in licht
en kleur verbeeldt Ratners groeiende wanhoop. Ziet
hij zijn steen op tijd terug voor de veiling die zijn leven
moet redden?

HIER EN NU

Nooit verwacht dat we dit zouden schrijven, maar
Adam Sandler is uitmuntend als de huichelachtige
Ratner. In Paul Thomas Andersons Punch-Drunk
Love (2002) zagen we trouwens al dat deze acteur van
platte komedies als The Waterboy (1998), Anger Management (2003) en Grown Ups (2010) ook beschikt
over een uitgebreid emotioneel register. De Safdies
zijn de eerste regisseurs die daar sinds Andersons film
een beroep op doen. Het is ook bewonderingswaardig

hoeveel aspecten van Ratners leven ze in deze film
met moordend tempo weten te stoppen. We krijgen
inzicht in zijn harteloze familieleven, zijn Joodse afkomst en zijn rol als sugardaddy in een op geld en seks
gebaseerde affaire met zijn werknemer Julia (een stralend debuut voor Julia Fox).
Maar steeds is daar weer Ratners groeiende stress.
Hij moet die steen achterna, terwijl hij zelf op de hielen wordt gezeten door gewelddadige schuldeisers.
Net als in eerdere films van de Safdies, zoals heroïnedrama Heaven Knows What (2014) en Robbert Pattinson-misdaadvehikel Good Time (2017), draait alles
in Uncut Gems om het hier en nu. “Ik ben door het nu
geobsedeerd”, zei Josh Safdie al in 2017 op het filmfestival van Cannes naar aanleiding van Good Time. “Ik
heb aan niets een grotere hekel dan aan tijd. Nu is het
enige moment waarop tijd niet bestaat. Het is voor
mij een ontzettend diep en reflexief moment.”

OBSCURE ONDERWERELD

Dit is een extreem stressvolle thriller, met zeldzame
diepgang in spel, beeld en geluid. Mede door een
mateloze fascinatie voor het ondergrondse circuit
van gokverslaafden, juwelenzwendelaars, lommerds
en gangsterhandlangers voelt de film als een update
van klassiekers uit de New Yorkse filmgeschiedenis.
Makers als Martin Scorsese, Sidney Lumet, John Cas-

savetes en Abel Ferrara doken eerder met soortgelijke
energie in de obscure onderwereld van de metropool
in films als Mean Streets (1973), Serpico (1973), The
Killing of a Chinese Bookie (1976) en Bad Lieutenant
(1992).
Uncut Gems voelt als een eerbetoon aan deze
hoogtijdagen van Amerikaanse onafhankelijke cinema. Tegelijkertijd staat de film volledig op zichzelf.
De Safdies hebben in het joodse juweliersdistrict hun
eigen urgente misdaadverhaal gevonden en blijken
bovendien meesters in het verbeelden van hoe het
hedendaagse New York als stad in elkaar zit. Ze weten
exact hoe figuren als Ratner zich wel of niet in bepaalde culturele kringen kunnen bewegen.
Voeg daar aan toe dat ze begrijpen wat de moderne
stress en dopamine-toevoer van smartphone-notificaties met een verhaal kunnen doen en je moet
concluderen dat de broers tot de meest getalenteerde
filmmakers van het moment behoren. Er zijn maar
weinig films die zo op de zenuwen werken en tegelijk
zo vermakelijk zijn als Uncut Gems.
UNCUT GEMS

VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE

JOSH SAFDIE, BENNY SAFDIE | MET ADAM SANDLER,
LAKEITH STANFIELD, JULIA FOX, KEVIN GARNETT | 132
MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX | TE ZIEN OP IFFR EN OP
VOD VANAF 31 JANUARI 
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AVENUE 5

Opzichtig in de vlek wrijven
Na het majestueuze Veep betoont scenarist
Armando Iannucci zich opnieuw de koning
van de satire. In de futuristische sitcom
Avenue 5 duurt een ruimtecruise naar planeet Saturnus door onvoorziene omstandigheden geen acht weken, maar ruim drie
jaar.
EVERYBODY’S EVERYTHING

EVERYBODY’S EVERYTHING

Meer dan Kurt Cobain
op een hiphopbeat
Terrence Malick staat op de aftiteling van
deze muziekdocumentaire over het aan een
overdosis overleden millennial-icoon Lil
Peep. Aan overpeinzingen over de zin van
het leven dus geen tekort. Wat wel ontbreekt is een kritische blik op de maatschappelijke valkuilen voor aanstormende
kunstenaars.
De naam Lil Peep zegt u misschien niets,
maar zijn kortstondige succes en onverwachtse dood hebben grote impact op de
popcultuur. Als onderdeel van muziekformatie GothBoiClique maakte hij een krachtige hybride tussen knallende hiphop en
hartverscheurende emo-muziek. Dit collectief is emblematisch voor een nieuwe generatie muzikanten die het ouderwetse onderscheid tussen genres wil verbreken. Lil Peep
was in alles altijd het meest: het meest charismatisch, het meest aantrekkelijk, het
meest talentvol. Grof gezegd is hij het equivalent van Kurt Cobain op een hiphopbeat,
maar daarmee doen we hem natuurlijk tekort.
Zoals elke muziekdocumentaire over een
gevallen icoon wil deze film de vraag beantwoorden: wat was het fenomeen Lil Peep? De
intieme tourbeelden, de liefdevolle interviews met vrienden en familieleden en de
grimmige speculaties over zijn onverwachtse
dood – uiteraard aan een overdosis – voldoen
in het schetsen van een aannemelijk beeld.
Wat ontbreekt, zoals in zoveel andere muziekdocumentaires, is de essentiële volgende
stap. Er mist een moment dat er uitgezoomd
wordt om het muziekfenomeen Lil Peep binnen een grotere context te duiden.
Wat Everybody’s Everything bijvoorbeeld
niet weet over te brengen is dat Lil Peep in

meerdere opzichten emblematisch is voor
zijn tijd: zijn met weltschmerz doordrenkte
muziek vangt het gevoel van de millennials
en zoomers die geen houvast op de wereld
hebben. Relaties, toekomstperspectieven,
seksualiteit en identiteit, het is allemaal los
zand. Een overdaad aan drugs dient zich aan
als medicatie, maar in feite zorgen die voor
alleen maar meer verwarring en spirituele
stuurloosheid. Amerika verkeert in een
nieuwe opiatencrisis en een vatbare jonge
generatie gaat eraan ten onder. Daar wil deze
documentaire zich niet mee bekommeren.
Het heeft alleen hart voor Peep in al zijn
highs en lows.
De voor de hand liggende verklaring is dat
de makers te dicht bij de bron zitten. Regisseur Ramez Silyan maakte meerdere videoclips met Lil Peep, en Peeps moeder is als
uitvoerend producent aan de film verbonden. Een opmerkelijke andere uitvoerend
producent is Terrence Malick. Zijn naam
staat op de aftiteling omdat coregisseur Sebastian Jones onder andere aan Malicks Song
to Song (2017) en A Hidden Life (2019) meewerkte. De Malickiaanse invloeden zien we
in de waardevolle lyrische contemplaties
over zingeving en spirituele duiding. Als hier
een maatschappijkritische noot tegenover
zou staan had deze documentaire een hele
generatie kunnen definiëren. Nu stipt hij Lil
Peep slechts aan als een zeldzaam fel licht
aan de culturele horizon.

Het ruimteschip Avenue 5 is vijfentwintig dagen onderweg naar Saturnus met de fiere kapitein Ryan Clark (Hugh Laurie) aan het roer.
De camera volgt het echtelijk gekibbel van
een dinerend echtpaar en ziet hoe een groep
mensen het wereldrecord yoga in de ruimte
vestigt. Maar dan gaat er iets mis met de gereguleerde zwaartekracht aan boord. Duizenden passagiers vliegen de lucht in en het schip
verandert onbedoeld ietsje van koers. Ontelbare kilometers diep in de ruimte blijkt dat
desastreus. De nieuwe verwachte aankomst
ligt in één klap drie jaar verder.
Hoe gaat Clark dit aan de passagiers mededelen? Zoals gebruikelijk in Armando Iannucci’s oeuvre spelen narcistische personages als de kapitein een grote rol: het is aan
hen om lekker in de vlek te wrijven, en aan
anderen – de spin doctors – om die vlek vervolgens weer weg te poetsen. Dat er bij het
incident ook bemanningsleden zijn omgekomen, maakt het er niet mooier op. Evenmin
dat hun snel afgestoten grafkisten als kunst-

HUGO EMMERZAEL

EVERYBODY’S EVERYTHING

VERENIGDE

STATEN, 2019 | REGIE SEBASTIAN JONES EN RAMEZ
SILYAN | 116 MINUTEN | DISTRIBUTIE GUNPOWDER &
SKY | NU TE ZIEN OP VOD 

AVENUE 5

manen om de Avenue 5 blijven draaien.
De proactieve passagier Karen (Rebecca
Front) trekt al snel de stoute schoenen aan en
loopt zonder blikken of blozen het kantoor
van directeur en miljardair Herman Judd
(Josh Gad) binnen, waar ze lucht krijgt van
de ernst van de situatie. Prompt begint ze als
een amateurdemagoog het volk toe te spreken. Clark ziet natuurlijk de waarde in van
zo’n volksmenner en probeert haar voor zich
te winnen voordat er een revolte uitbreekt.
De gelijkenissen met Trump zijn nooit ver
weg in Iannucci’s projecten van de afgelopen
jaren. De Avenue 5 is de Verenigde Staten, de
facto een stuurloos schip. Want al snel blijkt
Clark een charlatan, en de werkelijke kapitein dood. Voor de exploitanten van het
schip zijn aandeelhouders belangrijker dan
reizigers en het incident wordt geestig genoeg omgedoopt tot een “zwarte vrijdag
voor de gezondheidszorg aan boord”. Want
wie therapie wil krijgen om alles te verwerken zal eerst een jaar op de wachtlijst moeten.
OMAR LARABI

AVENUE 5

VERENIGDE STATEN, 2020 | REGIE

NATALIE BAILEY, ARMANDO IANNUCCI | MET HUGH
LAURIE, ZACH WOODS, JOSH GAD | 4X30 MINUTEN |
DISTRIBUTIE ZIGGO | TE ZIEN VIA VOD VANAF 20
JANUARI 
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Palestrinastraat 21,
1071 KM Amsterdam
Maandag 16 december
2019, 16.44 uur
Kort voordat we op de set worden verwacht,
belt de publiciteitsmedewerker met een
waarschuwing: er is zojuist een camera gestolen, houd er rekening mee dat de sfeer op
de set bedrukt is.
Maar als we even later in de Palestrinastraat in Amsterdam-Zuid arriveren, is er
alweer een nieuwe camera gefixt en zijn de
opnamen in volle gang. Anniek Pheifer –
winterjas, dikke shawl – komt keer op keer
het fraaie pand binnenlopen om fluks de (afwezige) katten eten te geven, en als ze weer
naar buiten gaat laat ze de woonkamerdeur
op een kier staan. Na vier takes is Alex van
Warmerdam nog steeds niet tevreden over
de breedte van de kier.
“Je kent die deur”, zegt Van Warmerdam
tegen Pheifer, terwijl hij achter de monitor
vandaan komt, naar de kamerdeur loopt,
even het halletje inkijkt en de deur dan met
een ferme duw dichttrekt. “De katten hebben een leven in een gesloten omgeving.
Eerst niet. Nu wel.” Pheifer knikt dat ze het
heeft begrepen.
Van Warmerdam is bezig met de opnamen
van Nr. 10, zoals hij zijn tiende speelfilm
heeft gedoopt. Pheifer speelt Isabelle, actrice bij een theatergezelschap dat toewerkt
naar een première. Zij heeft een relatie met
Karl, de regisseur van het gezelschap, gespeeld door Hans Kesting. Ook houdt ze het
met een van de acteurs, Günter, die als kind

is gevonden in een Duits bos (een rol van Tom
Dewispelaere, die ook te zien was in Borgman (2013) en Schneider vs. Bax (2015)).
“Waar is die kat eigenlijk?”, vraagt Van
Warmerdam nadat Pheifer opnieuw in de hal
is gaan staan. Hij rammelt met een pak brokjes. “Is dit voer van hier of van ons?” Een
paar tellen later komt Van Warmerdams
partner Annet Malherbe, die dit keer niet
meespeelt maar regieassistent is, de kamer
binnen met een grote zwarte kat. Als ze het
beest bij de bakjes heeft geparkeerd en Van
Warmerdam weer achter zijn monitor heeft
plaatsgenomen, kan de volgende take worden opgenomen.
Pheifer komt de kamer weer binnen, loopt
naar de gootsteen om het waterbakje te vullen, loopt terug naar de verwarming, murmelt onderwijl wat tegen de kat, strooit wat
brokken in een van de andere bakjes, en trekt
de deur achter zich dicht. “Deze was goed”,
zegt Van Warmerdam, “maar ik wil er toch
nog eentje zonder kat. Hij doet niks bijzon-

ders, hij verrast ons niet. En ik vind het toch
een beetje kinderfilm, zo.” Malherbe neemt
de kat weer mee. “Kom maar Zorro”, zegt ze.
“Het is al goed.”
Bij de zesde take maakt cameraman Tom
Erisman een verkeerde beweging; de zevende wordt al snel onderbroken door Van
Warmerdam. “Je keek naar iemand hier”,
zegt hij tegen Pheifer. “Je wierp een gekke
blik.” Na de achtste keer is hij wél tevreden.
“Dit was goed!” Met een diepe zucht: “En
dat allemaal voor een saai, maar noodzakelijk scènetje.”
“Moet je mij niet interviewen over de ontvreemde camera”, vraagt Van Warmerdam
dan, terwijl de set vliegensvlug wordt omgebouwd voor de volgende scène. Hij wacht het
antwoord niet af. “Het is een domper. Je wilt
dingen afvinken en nu moet het opnieuw.
Terwijl we nog genoeg voor de boeg hebben.”

OVERLEG TUSSEN ANNIEK PHEIFER, REGISSEUR ALEX VAN
WARMERDAM EN REGIE-ASSISTENT ANNET MALHERBE. LINKS GRIP
DAAN DILLO, FOCUS PULLER DEEN VAN LIEMPD EN SETDRESSER
PEGGY VERSTRAETEN.
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NEDERLAND, VERWACHT 2021 | SCENARIO EN

REGIE ALEX VAN WARMERDAM | PRODUCENT GRANIET
FILM (MARC VAN WARMERDAM EN MARTEN VAN
WARMERD AM) | IN COPRODUCTIE MET CZAR FILM IN
BELGIË (EURYDICE GYSEL) | UITVOEREND PRODUCENT
BERNARD TULP | CAMERA TOM ERISMAN | MONTAGE
JOB TER BURG | PRODUCTION DESIGN GEERT PARADIS
EN TOON MARIEN | KLEDING CATHERINE VAN BREE |
MET TOM DEWISPELAERE, PIERRE BOKMA, ANIEK
PHEIFER HANS KESTING, LIZ SNOIJINK, JAN BIJVOET,
KIM KARSSEN, ALEXANDER ELMECKY, FRIEDA
BARNHARD | PLM 90 MINUTEN, KLEUR | OMROEP

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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