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REDACTIONEEL
Een paar weken terug ontstond hier op de
redactie het plan om een speciaal nummer te
maken over In the Mood for Love, Wong Karwai’s prachtige liefdesdans die twintig jaar
geleden verscheen. Een duet van twee mensen
die naar elkaar verlangen maar die elkaar niet
vinden. Een liefdesverhaal over de liefde zelf.
Waarom juist die film eren met een speciale
editie? Het is een droom van een film, om te
beginnen. Overdadig, met prachtige intense
kleuren en weelderige kostuums, dit is wat film
vermag, wat het wil zijn.
Er is meer. Wongs cinema is een cinema van
vluchtige momenten: sfeer, stemmingen, ontmoetingen, verlangens. Wat een mooie spanning oplevert met film als medium, want dat wil
juist vastleggen, bewaren, herinneren. Wat
Wong wil laten zien met al die etherische
momenten, ontdekken we aan het eind van In
the Mood for Love. Tony Leungs personage
Chow Mo-wan fluistert een geheim in een gat in
de muur bij de ruïne van Angkor Wat en loopt
vervolgens het beeld uit terwijl de camera op
het eeuwenoude complex gericht blijft. Op dat
moment voel je hoe zijn personages zich verhouden tot de tijd, hoe wíj ons verhouden tot de
tijd. Hoe die dans van Mr Chow en Mrs Chang in
de nauwe gangen van het hotel in Hongkong nu
vervlogen is. Ook al was die altijd al vervlogen
omdat hun relatie niet kon bestaan. Tegelijk
voel je hoezeer we die dans moeten willen, hoezeer die betekenis geeft aan momenten.
En er is nog iets. Als het om de omgang tussen mensen gaat, reikt In the Mood for Love
naar het hoogste. Een toenadering tot de ander,
een verlangen naar de ander maar altijd met
respect voor die ander. Dichtbij komen maar
genoeg afstand bewaren, elk woord zorgvuldig
gekozen. Elk antwoord gekoesterd.
Deze week maakte het filmfestival van Cannes bekend dat ze de film in een gerestaureerde
4K-versie gaan vertonen, precies twintig jaar na
de première daar. Wong zal aanwezig zijn en na
het festival toert de film internationaal langs de
filmtheaters. Misschien is dat een goed
moment om met een speciale editie te komen.
Omdat de film een herinnering is aan hoe het
ook kan.
RONALD ROVERS

“Het spel met kaders, schaduwen en licht is ingegeven
door mijn levenslange bewondering voor de Duitse
Expressionistische cinematografie”
Diao Yinan over The Wild Goose Lake 4 28
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Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Parasite van Bong Joonho 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 Parasite, de wereldwijd gelauwerde zwarte komedie van Bong
Joon-ho. Bent u al abonnee maar brengt u
een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.*
Het winnen van de Gouden Palm in Cannes vorig
jaar bleek nog maar het begin van de prijzenregen die Bong Joon-ho ten deel viel met zijn hit
Parasite, over het arme gezin Kim dat het leven
van de puissant rijke familie Park binnendringt.
Met als klapstuk het winnen van de Oscar voor
Beste Film afgelopen februari, een eer die nooit
eerder een niet-Engelstalige film ten deel viel.
Noa Johannes in de Filmkrant: ‘Los van de boeiende, universele thematiek is Parasite ook
gewoon een verdomd mooi geschoten film. Met
adembenemend production design, rijke symboliek, een zorgvuldig gebalanceerd script, een
regie zo strak als de villa van de Parks en een
energie die je de bioscoop uit laat lopen met het
gevoel echt iets beleefd te hebben.’
* Stort €42,50 (meer mag ook, dan steunt u de
Filmkrant ook als donateur) op rekeningnummer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’
en vermeld daarbij uw adresgegevens + mailadres. Deze aanbieding is geldig tot 25 maart
2020, met dank aan filmdistributeur September Film.

EMA

Het huwelijk is dood, leve het huwelijk 4 17

THE THINKING VIDEO
ESSAY
#36
MACHINE
filmkrant.nl

DANS VAN DE VAMPIER | “We drinken om eraan te ontsnappen dat we alcoholisten zijn. Ons bestaan is een zoektocht naar een uitweg uit onze verslaving. En onze verslaving
is de enige uitweg die we kunnen vinden.” Ziedaar het denkpatroon dat meedogenloos wordt gevolgd in Abel Ferrara’s
opmerkelijke punkhorror The Addiction (1995). Patronen van
gepijnigde, verwrongen, gekwelde beweging bepalen ook de
choreografie van hoofdrolspeelster Lily Taylor en haar partners in crime. Door dit los te zingen van de plot – en de aspecten van spirituele verlossing weg te laten – vinden Cris-

tina Álvarez López en Adrian Martin in hun video-essay op
filmkrant.nl een cinema van abjectie in zijn puurste vorm: de
dans van de vampier.
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THEE WRECKERS TETRALOGY

DE

EEUWIGE

WEDERKEER VAN
Thee Wreckers Tetralogy vormt
het hoogtepunt van het onnavolgbare oeuvre van de Nederlandse
filmmaker Rosto. En Reruns is het
hoogtepunt van de Tetralogy –
omdat hij daar het diepst gaat.

ROSTO

DOOR KEES DRIESSEN
NO PLACE LIKE HOME

Er staat een oog aan de hemel. Het oog van Rosto. Het
verschijnt aan het begin van Thee Wreckers Tetralogy,
in No Place Like Home (2008), en aan het slot van het
afsluitende deel, Reruns (2018). Een spoiler kan ik dat
niet noemen, want het werk van de Nederlandse filmmaker is circulair. Je kunt het einde niet verklappen
als het ook het begin is.
Rosto’s helse, vurige oog was er al vóór deze tetralogie. Het is het oog van Virgil, Rosto’s duivelse alter ego,
die al vanaf het begin rondwaart in zijn werk. Het is de
zon die dreigend neerkijkt op The Monster of Nix (2011)
en die de onfortuinlijke titelheld van (The Rise and Fall
of the Legendary) Anglobilly Feverson (2002) omhoog
lokt in zijn vliegmachientje. Zelfs toen Rosto in een van
zijn allereerste filmpjes een lachende zon animeerde
voor Sesamstraat, maakte die al, bekende hij aan Animation World Network, een onbetrouwbare indruk.

Het is Nietzsche’s ‘eeuwige wederkeer’. Het
begin is het einde is het begin: alles herhaalt zich,
voortdurend, zonder einde. Het boek Also sprach
Zarathustra (1885), waarin Nietzsche deze gedachte
uitwerkt, noemde Rosto in 8 Weekly “zo’n werk dat
op zijn eigen wijze voor mij samenvat waar het allemaal om gaat”. Ook in Rosto’s wereld hangt, op zijn
eigen wijze, alles met alles samen en keert alles altijd
weerom. Als zijn onnavolgbare oeuvre ergens over
gaat, is het dat.

ALLES IS ANDERS

Anglobilly Feverson was de eerste Rosto die ik zag, op
het filmfestival van Rotterdam, en ik werd weggeblazen, vooral door de overdonderende stormscène.
Rosto’s films, dat was duidelijk, horen op het grote
doek. Alle lof daarom voor distributeur Windmill

Film die Thee Wreckers Tetralogy in de bioscoop
uitbrengt, samen met de verhelderende making-of
Everything’s Different, Nothing Has Changed (Joao MB
Costa en Robert Gradisen, 2018). Met als tragische
context dat Rosto vorig jaar is overleden, vijftig jaar
oud. Dat maakt natuurlijk – ook al is er niks aan de
films veranderd – alles anders.
Vooral omdat het fantastische, surrealistische
werk van Rosto hoogst persoonlijk is. Virgil is niet
het enige alter ego in zijn werk. Je hebt de boomachtige Langemanne en natuurlijk de rockende Wrecker
Rosto. Volgens Rosto vertegenwoordigen eigenlijk alle
personages hemzelf – zijn hele oeuvre is één groot
alter ego. Met als basis The Four Riders of Dog, een
studentenboekwerk dat hij afrondde in 1992, waaruit
al het andere voortkwam. Het hoofdstuk Wreck-aLula leverde The Wreckers hun bandnaam op. Het
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RERUNS

hoofdstuk Mind My Gap groeide vanaf 1998 uit tot
een interactieve online graphic novel, gevoed door de
“reizen, landschappen, kruispunten en duivels” die
hij intuïtief in zijn songteksten had gestopt, zoals hij
het Britse animatietijdschrift Skwigly vertelde.
Rosto creëerde unieke collagefilms van fotomateriaal en allerhande tekenstijlen en later ook computeranimatie met poppen, maskers en gefilmde
acteurs, zoals te zien in Everything’s Different. Alles
Engelstalig, altijd voortgestuwd door zijn muziek. Hij
noemde zichzelf geen animator, omdat dat slechts
een deel van het proces was. Om zijn ongrijpbare stijl
in woorden te vangen, speelt zijn website met het
woordje meets: ‘Méliès meets Kerouac’, staat er dan,
en ‘Weil meets Disney’, en de mooiste, ‘Borges meets
Murnau’. In Rosto’s studio, blijkt in Everything’s
Different, hangt Eraserhead naast The Far Side – ook
een mooie combinatie. Een beetje moe werd Rosto
alleen van de vergelijkingen met Tim Burton en Dave
McKean. Met Burton deelde hij weliswaar een voorliefde voor het Duits Expressionisme (Virgils lange
jas verwijst naar Murnau’s Nosferatu uit 1922), maar
Rosto constateerde terecht dat die invloed bij Burton
aan de oppervlakte bleef. De Britse illustrator Dave
McKean, onmiskenbaar een zielsverwant, kende hij
nog niet eens toen mensen hem ernaar begonnen te
vragen, vertelde hij studenten van de ArtEZ-kunsthogeschool in Arnhem.

NIETS IS ANDERS

In het begin sputterde hij ook tegen als mensen zijn
nieuwste productie weer ‘typisch Rosto’ vonden –
voor zijn gevoel deed hij telkens iets anders. Maar
uiteindelijk kon hij er niet omheen. Kennelijk was er
iets dat al die uiteenlopende stijlen bijeenhield. Iets
Rosto. Zoals ook inhoudelijk alles deel uitmaakte van
één universum.
Niet dat dat universum per se overzichtelijk is.
Zo zijn de eerste twee delen van de Wreckers-tetralogie, No Place Like Home en Lonely Bones (2013),
óók de laatste twee hoofdstukken van de Mind My

Dromen waren
Rosto’s diepste
inspiratiebronnen.
Vanaf zijn vroegste
jeugd betrad hij
’s nachts een
half-lucide
droomwereld, een
verzonken stad
van herinneringen,
met terugkerende
locaties en
gebeurtenissen.
Deze wereld
presenteert hij
in Reruns voor het
eerst rechtstreeks.

Gap-verhaallijn rond Diddybob en Buddybob, die
begon in 1998. Het kennen van die voorgeschiedenis
– nog altijd gratis online te vinden – verdiept ongetwijfeld het plezier. Maar het is ook in de geest van
Rosto om je onvoorbereid in Thee Wreckers Tetralogy
te storten. Hij noemde het niet voor niets, met een
knipoog naar Disney, zijn Rock ’n’ Roll Fantasia –
omdat je van muziek niet vraagt waar het eigenlijk
over gaat.
Het zijn Thee Wreckers, overigens, omdat zijn
band The Wreckers gestopt was. Ouder geworden en
klaar met touren. Maar Rosto had de band voor zijn
projecten nodig en bedacht een nieuwe naam: Thee
Wreckers, “een reïncarnatie van de oorspronkelijke,
sterfelijke muzikanten – ik had ze onsterfelijk gemaakt door van hun zielen personages te maken”, zei
hij trots tegen Skwigly. Zoals hij ook zichzelf onsterfelijk heeft gemaakt door zijn eigen ziel in personages
te leggen, in een heel oeuvre zelfs. Thee Rosto.
Thee Wreckers Tetralogy is het beste wat Rosto
heeft gemaakt. Met een nog virtuozere techniek,
een uitgebalanceerder ritme, meer rust. Hoewel we
de lange animatiefilm waaraan Rosto werkte helaas
zullen moeten missen, voelt zijn oeuvre met de tetralogie toch afgerond. Letterlijk afgerond: het is een
oeuvre opgebouwd uit cirkels, de bij Rosto eeuwig
wederkerende symbolen van eeuwige wederkeer.
Begrensd, maar oneindig, verwijzen ze ook allemaal
naar Virgils duivelse ronde spiegel – en die is, aldus
Rosto in de making-of van Jona /Tomberry (2005),
“gevuld met illusies, die in je ogen schijnen en je van
alles laten geloven. Dat is film.”
Alleen breken die spiegels bij Rosto en belanden
we keer op keer in de laag achter de laag achter de
laag. Zo wordt in Lonely Bones in een wide-shot opeens de studio zichtbaar waarin het verhaal wordt
opgenomen. Een studio die tijdens de aftiteling verandert in een kathedraal, daarna in het New Yorkse
Guggenheim en daarna ineenstort tot een groot niets.
Een niets waaruit in Splintertime (2015) dan weer
alles voortkomt. Zoals bij Rosto alles wat verdwijnt

terugkeert, en alles wat sterft herrijst – om opnieuw
te sterven.

ALLES IS ROSTO

Ook Rosto’s studentenboekwerk The Four Riders of
Dog, de basis waaruit zijn hele oeuvre is gegroeid,
heeft weer diepere lagen. Daartoe behoren de
zwart-witte Disney-filmpjes die Rosto’s vader vertoonde toen hij klein was. Zonder geluid, met louter
het verontrustende geratel van de 8mm-projector. Bij
de vierjarige Rosto veroorzaakten die een nachtmerrie
waarin de hoofden van Mickey en Donald werden afgebeten. Dus noemde hij zijn eerste volwaardige kortfilm
Beheaded (1999), verliezen zijn alter ego’s Virgil en de
Langemanne steeds hun hoofd, en heette zijn eerste
filmmakerscollectief Eating Mickey’s and Donald’s
Head. Wat later werd ingekort tot HEAD, en toen hij
verderging als eenpersoons droomfabriek, nog verder
werd ‘onthoofd’ tot Studio Rosto A.D.
Want dromen waren Rosto’s diepste inspiratiebronnen (“In het ideale geval, als het zou kunnen, zou
ik rechtstreeks op film dromen”, zei hij in Arnhem).
Vanaf zijn vroegste jeugd betrad hij ’s nachts een
half-lucide droomwereld, een verzonken stad van
herinneringen, met terugkerende locaties en gebeurtenissen. Deze wereld presenteert hij in Reruns. “Een
documentaire van zijn dromen”, noemde zijn producent Nicolas Schmerkin de film daarom in Bref, een
Frans tijdschrift over de korte film dat 1 x per jaar verschijnt. Ook Rosto verzekerde in interviews dat deze
Dream City voor hem echt bestond, en dat voel je:
het surrealisme heeft plaatsgemaakt voor herkenbare
nachtmerries als opeens terug op school zijn en alsnog een tentamen moeten halen, of op moeten treden
maar het nummer dat gespeeld wordt niet kennen.
Alles met die vertraagde manier van bewegen die we
uit dromen kennen.
Rosto vreesde dat mensen deze minder surrealistische dromen saai zouden vinden. Maar ze blijken juist
universeel. Reruns is het hoogtepunt van de tetralogie,
een triomfantelijk slotakkoord dat terugvoert naar de
oorsprong van zijn oeuvre, dat aan diepgang wint door
het zien van deze echte droomwereld achter Rosto’s
fantastische verzinsels. Hier zien we de persoon achter
de alter ego’s – van Virgil nemen we afscheid. Rosto
verwerkte zelfs een 8mm-filmpje waarop hij als vijfjarige in zijn grootmoeders huis rondloopt. Een voice-over zegt: “Tegenwoordig sterf ik zelfs in mijn dromen.” Maar dat geeft niet, want samen met vier
andere Rosto’s – van vijf, twintig, dertig en veertig
jaar oud – zien we het optreden van Rosto nummer
vijf, die weliswaar dood is, maar als onthoofd skelet
nog altijd met Thee Wreckers staat te rocken. Want
Rosto heeft Rosto onsterfelijk gemaakt. En wij kijken
de reruns.
THEE WRECKERS TETRALOGY
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THE LIGHTHOUSE
Een door God verlaten rotseiland. Je kan de zilte zeelucht ruiken, strijdlustige zeemeeuwen krijsen, en
de regen slaat genadeloos neer. Waanzin. Langdurige
isolatie kan je blik benevelen waardoor de tijd steeds
sneller wegglijdt en rondwervelende irreële gedachten de overhand krijgen.
Dit is de locatie van The Lighthouse, een theatraal
horrordrama van regisseur Robert Eggers waarin twee
eenzame vuurtorenwachters verdrinken in vervreemdende illusies. Eggers debuteerde in 2015 groots met
The Witch, een horrorfilm die het zeventiende-eeuwse verhaal vertelt van een puriteinse familie die geplaagd wordt door demonische krachten. Acteurs
Robert Pattinson en Willem Dafoe waren zoals velen
onder de indruk van de film en namen contact met
Eggers op, en indie-productiebedrijf A24 gaf Eggers
de volledig vrije hand voor zijn volgende project.
Die kans greep hij met beide handen aan. Ter voorbereiding verslond hij de boeken van Herman Melville
en Sarah Orne Jewett, bladerde hij door nautische
woordenboeken voor het perfecte jargon voor zijn
zeelieden en haalde hij inspiratie uit de zeemansfilms
van Jean Epstein en Jean Grémillon. Het resultaat
is een atmosferische film waarin Eggers de perfecte
storm creëert waarin de personages bezwijken onder
een psychose op een eiland in New England in 1890.

BEKLEMMENDE
ISOL ATIE

THE LIGHTHOUSE

ZO VEEL MOGELIJK ALCOHOL

Op de achtergrond is van de eerste tot de laatste minuut een loeiende misthoorn te horen, als een akelige
voorbode. De jonge Ephraim Winslow (Pattinson) is
net aangenomen als de nieuwe assistent voor oude
zeerot Thomas Wake (Dafoe). De voormalige houthakker moet nog wennen aan zijn rol als ‘wickie’, en
de onontkoombare isolatie die hoort bij de functie
van een vuurtorenwachter. De oudere man onderwerpt de jonge werker aan een routinematig leven van
zware arbeid: steenkool verslepen, lekkende daken
repareren, het reservoir onderhouden en de bakstenen toren in de kalk zetten. Na het werk is er niets anders te doen dan zo veel mogelijk alcohol te nuttigen
– en wanneer ze droog komen te staan is er altijd nog
een voorraad kerosine.
De verlaten vuurtoren is het fraaie decor voor
een fysiek en psychologisch steekspel tussen twee
mannen die zoeken naar hun identiteit. Een storm
raast over het rotseiland. De alcohol is een waardig
tijdverdrijf, maar versterkt ook de groeiende angst
en verwarring die zich nestelt in de relatie tussen de
wachters. Geven Ephraim en Thomas zich moedwillig
over aan wrok en wantrouwen? Of zijn het menselijke
driften en seksuele repressie die langzaam maar zeker elke vorm van rationaliteit verdringen tijdens het
langdurige isolement? Vier weken in een afgesloten
omgeving waarin de persoonlijke hygiëne allengs
afneemt. Eggers zoomt in op de gebreken van het
menselijke lichaam wanneer er weinig ruimte is om
je af te zonderen. Iedere lichamelijke functie wordt
op het scherm uitgebuit: een scheet weergalmt, een
ongedwongen plasstraal klatert door het huis, en ter-
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HAARLEM, 29 FEBRUARI 16.45 UUR,
INLEIDING DOOR GERLINDA HEYWEGEN

Twee mannen, gekweld door innerlijke demonen, belanden
geïsoleerd op een klein vuurtoreneiland. In de kleine ruimte van de
vuurtoren zijn de wachters niet in staat om persoonlijke grenzen te
trekken. Dus geven ze zich over aan de warme omhelzing van de
DOOR GISELLE DEFARES
waanzin. 							
nauwernood ontwijkt Ephraim een kledder sperma
wanneer de oude vuurtorenwachter intiem wordt met
het bevallige licht van de toren.

GEGROEFD EN BENIG

De onheilspellende, donkere tonen van componist
Mark Korven versterken de groeiende paranoia. De
donkere zwart-witbeelden in een bijna vierkante
beeldverhouding dragen bij aan het beklemmende
gevoel dat om zich heen grijpt in de vuurtoren, waar
zelfdestructie op de loer ligt.
Het sobere eerste uur toont onberispelijk acteerwerk in combinatie met prachtig geschoten beelden.
Het gegroefde en benige gezicht van Dafoe springt uit
het frame, en zijn theatrale spel geeft charme aan de
oude man die zichzelf vastklampt aan zijn identiteit
als wachter. Pattinson is solide als de onbetrouwbare verteller, een stilzwijgende nieuwkomer die het
opgebouwde gal van irritatie doorslikt wanneer zijn
meerdere zich wederom verliest in een buitensporig
sterk verhaal.

Ondanks zijn nauwgezette aandacht voor detail
verliest Eggers in de tweede helft enigszins de balans,
wanneer de film zich overgeeft aan het gewicht van
symboliek, visioenen van zeemeerminnen, en mythologische referenties naar Sisyphus en Prometheus.
Toch blijft ook daar ruimte voor kleine humoristische
momenten, zelfs terwijl Ephraim en Thomas steeds
verder wegzakken in een giftige dynamiek waarin hun
identiteiten en neuroses zich verstrengelen. Lichte
momenten waarin de mannen scheepsliederen zingen, innig dansen, en elkaars kookkunsten bespreken.
Waar het dagelijks proosten hem eerst niet kon bekoren, zingzegt Ephraim de omineuze tekst al snel uit
volle borst mee: “Should pale death, with treble dread,
make the ocean caves our bed, God who hears the
surges roll, deign to save the suppliant soul.”
THE LIGHTHOUSE VERENIGDE STATEN, 2019 |
REGIE ROBERT EGGERS | MET ROBERT PATTINSON,
WILLEM DAFOE | 109 MINUTEN | DISTRIBUTIE
UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF 27 FEBRUARI 
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Ik ontmoet Fingscheidt op het filmfestival van Karlovy Vary, een aantal maanden na de wereldpremière
in Berlijn, waar ze de laatste regisseur werd die de
Alfred Bauer-prijs kreeg uitgereikt voor cinematografische vernieuwing (het naar boven komen van
een mogelijk naziverleden van Bauer heeft ervoor
gezorgd dat de prijs nu anders heet). System Crasher
is vernieuwend omdat het kijkers de mogelijkheid
geeft mee te leven met een jong ‘probleemgeval’ dat
onhandelbaar is en nergens, bij pleeggezinnen noch in
opvanghuizen, haar draai kan vinden.
Het verhaal van System Crasher geeft een nauwkeurig
beeld van hoe het Duitse zorgsysteem werkt — en eigenlijk
niet werkt voor patiënten zoals Benni. Hoe belangrijk waren
alle bureaucratische details voor u? “Eerlijk gezegd

NORA FINGSCHEIDT
OVER SYSTEM CRASHER

‘JE KUNT
GEEN ‘CRASHER’ ZIJN
ZONDER
HET SYSTEEM ’

NORA FINGSCHEIDT

De negenjarige Benni, het onhandelbare
meisje uit System Crasher, brult alles bij
elkaar. Om die chaos te creëren en
geloofwaardig neer te zetten wist de
Duitse regisseur en scenario-schrijver
Nora Fingscheidt dat haar film nét iets te
lang moest worden, zodat je als kijker
dichter bij de belevingswereld van Benni
DOOR BOYD VAN HOEIJ
komt. 			

waren we in het begin een beetje bang dat niemand dit
verhaal buiten Duitsland interessant zou vinden omdat die ‘Bürokratiewahnsinn’ zo centraal staat. We leven volgens mij echt in een bureaucratiedictatuur,
overal zijn regeltjes voor. Na de première werd het me
pas duidelijk dat de film ook over iets heel anders gaat.
En dat is de behoefte van mensen aan onvoorwaardelijke liefde – en dat is natuurlijk heel universeel. Maar
dat had ik echt niet gepland! Mensen hebben de film
nu in Lapland, in Korea en in Portugal gezien en ik zie
telkens weer dezelfde emotionele reactie en besef dan
weer dat films mensen ook echt dichter bij elkaar
brengen, ook al lijkt het soms dat we niets gemeen
hebben met elkaar. Sommige films kunnen ons echt
weer terugbrengen tot ons essentiële mens-zijn.”

Waarschijnlijk weten veel mensen niet dat er ook in een
land als Duitsland mensen zijn die nergens terecht kunnen
voor zorg? “Het feit dat sommige mensen buiten de

boot vallen in de ggz, ook in een verzorgingsstaat als
Duitsland, is bij ons inderdaad weinig bekend en ik
hoop dat deze film daar meer ruchtbaarheid aan kan
geven. De mensen die in de zorg werken weten het natuurlijk wel, maar daar houdt het wel mee op. Het verhaal heeft dus wel een kleine politieke dimensie maar
dat aspect is voor mij absoluut niet doorslaggevend.
Misschien wil ik op een dag wel een film maken over
een kikker in mijn achtertuin en dat moet natuurlijk
ook kunnen!”
Ik had het gevoel dat deze film juist héél politiek is. Het
gaat over iemand gaat die buiten het systeem valt en daardoor laat de film zien dat het systeem niet perfect werkt.
Maar u ziet uzelf volgend jaar net zo goed een volstrekt
apolitieke, romantische komedie regisseren? “Ik zie me-

zelf überhaupt geen komedie maken. Grappen en timing zijn niet aan mij besteed. Dan wil ik liever een
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horrorfilm maken, die dan vermoedelijk wel een politiek randje zal hebben. Get Out bijvoorbeeld vond ik
heel knap gemaakt, hoe de horror en het politieke aspect daar constant door elkaar lopen. Zoiets zou ik
graag doen. Ik hou van films die je uit je ‘comfort zone’
halen, films waarbij je ineens mee kunt leven met iemand waarvan je dat helemaal niet verwacht had,
films die bij het publiek de grens een beetje verleggen
over wat ze over zichzelf denken te weten.”
Hoewel we duidelijk met een negenjarige meeleven is dit
geen jeugdfilm. “Het is zeker geen jeugdfilm want het

gaat niet alleen over Benni. De film laat je ook door de
ogen kijken van volwassenen die wanhopig en machteloos moeten toezien hoe een kind haar eigen leven
aan het vergallen is. Het was voor mij erg belangrijk
dat we Benni af en toe alleen laten en met Micha of
Frau Bafané meegaan. Ik heb daar kritiek op gekregen
omdat sommige kijkers liever consequent bij Benni
blijven. Maar die versie van het verhaal zou voor mij
niet interessant zijn geweest. De film heet System
Crasher en je kunt geen crasher zijn zonder het systeem. En met het systeem bedoel ik de regels maar ook
de mensen die de regels implementeren en handhaven.”

Het verhaal heeft geen traditionele opbouw omdat er voor
Benni eigenlijk geen ideale oplossing bestaat. Hoe lastig
was het om het verhaal te structuren? “Een van de

moeilijkste dingen was inderdaad om de juiste
dramaturgie te vinden. Het is geen traditioneel verhaal waarin je aan het begin een probleem hebt en je al
een idee hebt van de oplossing waar de hoofdpersoon naartoe kan werken. Ik vond het
belangrijk om te laten zien dat er veel in de rondte
wordt gelopen met een kind zo lang er geen oplossing
voorhanden is.
“Het was dubbel lastig omdat er geen traditionele
antagonist is; de grootste vijand van Benni is Benni
zelf, en haar trauma. Ik heb hard gezocht naar andere
films waarin de hoofdfiguur zijn eigen vijand was.
Eentje die me veel heeft geholpen is Made in Britain,
met een piepjonge Tim Roth als neonazi. Oslo, August
31st was nog zo’n film waarin de oorzaken van de tragedie niet van buiten komen maar vooral in de hoofdfiguur zelf zitten. Wat ons hielp om ritme en structuur
te vinden, was de beslissing om Benni’s energie in alle
aspecten van de film naar voren te laten komen. Dus
ook in de muziek, in de kleuren, in het geluid en het
ritme van de montage. De film is ook opzettelijk iets te
lang, heeft net te veel personages en eindes. Dat helpt
allemaal om de kijker Benni’s ongeduld en frustratie te
laten voelen.” 

SYSTEM CRASHER
“Het is zeker
geen kinderfilm
en gaat natuurlijk ook niet
Een onhandelbaar meisje waar zelfs de
jeugdzorg geen raad mee weet, staat cenalleen over
traal in de Duitse arthousehit System
Crasher. Een brutaal gegeven waarvan de
Benni maar ook
uitwerking nog brutaler had gekund, wat
gezegd hoeft te worden van de bijzonover de volwas- niet
der gedurfde hoofdrol.
sen om haar heen
“Hier was ik met mijn tweede pleegmoeder...
en wat wanhoop en dat is Hekla, mijn therapiepaard.” Benni
bladert door het fotoalbum van haar ontmet je kan doen
spoorde jeugd. Ze is negen jaar en heeft al
opvanggezinnen en woongroepen
als je als machte- zoveel
versleten dat weggestuurd worden – met
een nieuw fotoalbum onder de arm –
loze volwassene wéér
routine is geworden, of erger nog, een sport.
Het enige wat ze zelf wil is terug naar haar
moet toekijken
moeder, alleen: die kan haar niet aan. Maar
hoe een kind haar wie wel? Benni barst uit elkaar van ongecontroleerde energie, kent geen grenzen en kan
eigen leven aan
van het ene op het andere moment gillend
zich heen gaan slaan. Waar ze ook tehet vergallen is.” om
rechtkomt, ze weet er altijd wel weer een

Wie kan Benni aan?

puinhoop van te maken.
In Duits behandeljargon heet Benni een
‘Systemsprenger’: iemand die het systeem
opblaast dat juist voor kinderen als zij is opgetuigd. Een jaar geleden won System
Crasher in Berlijn de Alfred Bauer-prijs (de
laatste naar het zich laat aanzien, nu de prijs
is geschrapt na onthullingen over de verborgen Nazi-carrière van de eerste festivaldirecteur naar wie hij was vernoemd) en veroverde afgelopen najaar het Duitse arthousecircuit.
Naast een film over Benni is System
Crasher net zo goed een portret van dat systeem, waar debuterend speelfilmregisseur
Nora Fingscheidt tijdens een jarenlange
researchfase diep in dook. Dat betaalt zich
uit in het genuanceerde beeld dat zij van de

jeugdzorg schetst – niet rooskleurig, maar
wel met oog voor de onmogelijke dilemma’s
waar behandelaars voor komen te staan in de
omgang met een kind dat repressie oproept
terwijl ze bescherming nodig heeft.
Haar scenario geeft ook blijk van inzicht
in de psyche van een beschadigd meisje, dat
veiligheid zoekt door elke situatie onmiddellijk naar haar hand te zetten, als het moet
met krijsen of geweld. Maar dat Benni daarbovenop een specifiek trauma meekrijgt
waardoor haar agressie steevast getriggerd
wordt als iemand haar gezicht aanraakt,
voelt dan juist weer aan als een clichématige
scenariotruc. Behalve dat het een platte verklaring biedt voor Benni’s gecompliceerde
gedrag, gebruikt de regisseur het ook om
spanning op te roepen door situaties te
scheppen waarin we op een woede-uitbarsting gaan anticiperen; en daarmee exploiteert ze haar eigen hoofdpersoon.
Dat heeft iets ongemakkelijks, en het was
niet nodig, want de bij de opnames elfjarige
Helena Zengel creëert, in samenspel met het
camerawerk van Yunus Roy Imer, een prachtige spanning tussen de compassie en radeloosheid die Benni’s engelachtige kwetsbaarheid en haar duivelse furie afwisselend
oproepen. Benni mag dan een onverbeterlijke
herrieschopper zijn, toch laat de film je hopen
op een oplossing. Dat die niet zomaar voor
het grijpen ligt is in de film precies zo frustrerend als het in werkelijkheid moet zijn.
SASJA KOETSIER

SYSTEM CRASHER

(SYSTEMSPRENGER)

DUITSLAND, 2019 | REGIE NORA FINGSCHEIDT | MET
HELENA ZENGEL, ALBRECHT SCHUCH, GABRIELA MARIA
SCHMEIDE | 119 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE
ZIEN VANAF 27 FEBRUARI 
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ROGIER HESP OVER GOUD

‘DE KEERZIJDE VAN DE MEDAILLE
IS EENZAAMHEID ’
Regisseur Rogier Hesp duikt voor zijn speelfilmdebuut Goud in de
wereld van turners en de verstikkende relatie tussen een vader
en een zoon, een toptalent. Hesp: “Ze klampen zich aan elkaar vast.
De vader vindt dat hij geen bestaansrecht heeft zonder de sport.”		
		
Regisseur Rogier Hesp parkeert een lege kinderwagen
naast ons tafeltje in het Haarlemse café Vooges. Hij
moet zo zijn dochter van de crèche halen. “Waterpokken”, verklaart hij. Het is alledaags en heeft daarom iets ontroerends. Zijn speelfilmdebuut Goud
speelt zich af in een wereld die verre van alledaags is.
Hesp neemt ons mee naar de top van de Nederlandse
turnwereld. De sport is veelzijdig en fotogeniek. Maar
Hesp koos er in de eerste plaats voor vanwege het
eenzame karakter. “Het moest een sport zijn zonder
teamgenoten; de hoofdpersoon moest geïsoleerd zijn.
Die jongens trainen veertig uur per week. Verder eten
ze en slapen ze. Voor andere dingen hebben ze geen
tijd. Ik ben niet per se geïnteresseerd in sport. Wel in
talent. Dat is een gave, maar soms ook een last.”
Een paar jaar geleden maakte Hesp de middellange
film Ketamine over een beklemmende broederband en
de duistere kant van drank en drugs. In Goud staat een
benauwende relatie tussen vader en zoon centraal.
Hesp: “De relatie tussen een vader en een topsporter
interesseerde me. Ik vond een krantenknipsel over een
kogelstoter die door een familiedrama om het leven
kwam. Zijn vader had hem vermoord.”
Hesp kwam erachter dat in de sportwereld vaker
relaties tussen vader en zoon kapotgaan. Toch herhalen sportfilms vaak hetzelfde succesverhaal. “Iemand
heeft een droom, gaat door allerlei ontberingen en
staat aan het einde gelukkig op het erepodium met
een gouden plak. Ik wilde een film maken over de
keerzijde van de medaille. Ik vroeg me af: kun je zowel
een liefhebbende vader als een dwingende coach zijn?
Ik denk het niet. Een coach vraagt andere dingen dan
een vader. Presteren is iets anders dan iemand helpen
zich als mens te ontplooien.”

VERSMOLTEN

De vader en zoon in Goud zijn tegengestelden en tegelijkertijd nauw aan elkaar verwant. Vader Ward
(Marcel Hensema) turnde vroeger ook, maar kreeg

DOOR LAURA VAN ZUYLEN

een ongeluk, kan niet meer lopen en zit in een rolstoel. Zijn zoon Timo (David Wristers) is topatleet.
Wanneer hij wordt gekwalificeerd om te trainen voor
het Nederlandse team op het WK, komt de droom van
zijn vader uit. Hesp: “De relatie is verstikkend, maar
er is ook liefde tussen hen. Ze klampen zich aan elkaar
vast, zijn met elkaar versmolten. De vader vindt dat
hij geen bestaansrecht heeft zonder die sport. En de
zoon wil zijn vader aanvankelijk bij zich hebben om
hem te verzorgen.”
David Wristers speelt Timo. Hij is topturner en
had geen acteerervaring. Hesp: “Aanvankelijk wilde
ik met een stand-in werken, maar toen we navroegen
of we iemand in een half jaar zouden kunnen scholen, werden we echt uitgelachen. ‘Dan kan hij net een
koprol en een handstand.’”
Nu kon Hesp in dromerige, lange takes draaien. De
stijl is ingetogen. Cameravoering, muziek en montage
staan allemaal in dienst van de beleving van Timo.
“Ik houd van kleine, realistische verhalen en echte
acteursfilms. Marriage Story bijvoorbeeld. Dat verhaal is zo simpel, maar zo krachtig. Of het waargebeurde verhaal The Straight Story van David Lynch,
waarin een stokoude man op zijn grasmaaier van Iowa
naar Wisconsin rijdt. Die film heeft ook iets eenvoudigs en puurs. Films die vooral over de vorm gaan,
spreken me minder aan.”

vertrokken vrouw. “Ik denk dat we dat altijd doen. In
mijn kinderen zie ik ook mijn vriendin.”
Voor Timo gaat de fysiotherapeut Irene (Loes
Haverkort) een grote rol spelen. Zij raakt hem aan
zoals hij nooit wordt aangeraakt. “Fysiotherapie is
intiem. Als zij zijn been naast zijn oor drukt, dan zijn
hun gezichten heel dicht bij elkaar. De hand op zijn
nek geeft hem kippenvel op zijn rug.” Extreme closeups maken dat je het als toeschouwer bijna ook voelt.
Timo’s gevoelens schommelen tussen het gemis van
moederlijke warmte en ontluikende seksualiteit. “Ik
AANRAKING
wilde een kwetsbaar verhaal vertellen in een wereld
Timo’s moeder is verdwenen. Weggelopen. Wanneer van kracht. Zo’n jongen is drie keer zo breed als ik. Hij
dit precies is gebeurd en waarom, vertelt Goud niet.
ziet er fysiek uit als een volwassen man, maar is menZe is alleen te zien in een oud filmpje, waaruit blijkt
taal nog niet zo ver.”
dat ze eveneens turnster was. “We hebben wel scènes
Hesp denkt dat we intimiteit te snel met iets sekmet de moeder gedraaid, maar het werkte niet. Het
sueels verwarren. “Toen ik het verhaal pitchte, zagen
gaat erom dat ze er niet is: die afwezigheid is belang- mensen in eerste instantie alleen iets seksueels. Dat
rijk.” Die afwezigheid wordt inderdaad sterk gevoeld. had ik plat gevonden. De aanraking staat voor veel
De achterblijvers proberen het gemis op te vullen of
meer. Daarom hebben we goed gekeken naar die maste negeren. Ward herkent in Timo niet alleen zichzelf sage. Die eindigt in een soort wiegen, als het wiegen
en zijn mislukte droom, maar misschien ook wel zijn van een kind.”
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We hadden al
bedacht hoe we
de sprong in losse
close-ups aan
elkaar zouden
kunnen snijden,
maar het is veel
mooier als het in
één doorlopende
take lukt. Dus we
hebben op straat
geoefend.
Uiteindelijk kon
David de sprong
twee keer doen.
De eerste keer
viel hij op het
eind. De tweede
keer landde hij na
de driedubbele
salto echt
perfect. Dat
was een mooi
moment.
Hij was on fire.”
HAAR IN DE WAR

Hesp besteedde veel aandacht aan de locaties. Een
klein deel van de film is in Kiev gedraaid. “De sfeer
waar ik naar zocht was dat ongezellige Oostblokachtige. Ik wilde de sportwereld hard neerzetten, zodat je via de omgeving de druk om te presenteren
voelt. Timo’s huis is vooral praktisch. Er is een bed,
een bank, een keuken en dat is het. Er zit weinig kleur
in de omgeving, het is er donker. Daarin merk je dat
de moeder is verdwenen.”
Het eindtoernooi draaiden ze in Stuttgart op de
echte wereldkampioenschappen. “Daar ben ik wel
trots op”, zegt Hesp. “De organisatie werkten goed
mee en wij pasten ons schema aan op hun pauzes.
Dat was best spannend.” Zodoende hadden ze voor
de scène waarin Timo zich met een reeks sprongen
kwalificeert voor de kampioenschappen, maar zes
minuten de tijd om op te nemen. “Dat is eigenlijk onmogelijk”, vertelt Hesp. “We hadden al bedacht hoe
we de sprong in losse close-ups aan elkaar zouden
kunnen snijden, maar het is veel mooier als het in één
doorlopende take lukt. Dus we hebben het buiten op

straat geoefend met de steadycam operator, zodat hij
wist hoe hij moest draaien.
Uiteindelijk kon David de sprong twee keer doen. De
eerste keer viel hij op het eind. Wij schrikken natuurlijk. Het was erop of eronder. De tweede keer landde
hij na de driedubbele salto echt perfect. Dat was een
mooi moment. Hij was on fire.”
Het zal de laatste keer zijn dat Wristers op de
wereldkampioenschappen turnt, verwacht Hesp.
“David heeft een blessure aan zijn pols en kan niet voldoende trainen om op Olympisch niveau te komen.
Bovendien heeft de film hem veranderd. Hij heeft een

andere wereld gezien. Hij studeert nu rechten en heeft
een acteercursus in Londen gevolgd. Binnenkort is hij
te zien in een bijrol in de nieuwe film van Jim Taihuttu.
Op de première zag ik in hem een ander mens. De eerste keer dat ik hem ontmoette, had hij zijn haren strak
in een scheiding. Nu zaten ze lekker door de war.”
GOUD NEDERLAND, 2020 | REGIE ROGIER HESP | MET
DAVID WRISTERS, MARCEL HENSEMA, LOES
HAVERKORT | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
FILM | TE ZIEN VANAF 26 MAART | LEES DE RECENSIE
DAN OP
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VINCENT BOY K ARS
OVER DRAMA GIRL
Drama Girl is Vincent Boy Kars’ meest
ambitieuze film tot nu toe. Een hybride
van documentaire en speelfilm waarin een
millennial de hoofdrol speelt in de
verfilming van haar eigen leven. “Ik heb
tijd nodig gehad om te ontdekken hoe je
DOOR HUGO EMMERZAEL
op deze manier filmt.”
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De relatie tussen filmmaker en onderwerp staat centraal in het werk van Vincent Boy Kars (1990). Als een
millennialnazaat van documentairemeesters als Errol
Morris (The Thin Blue Line, 1988), Joshua Oppenheimer (The Act of Killing, 2012) en Kitty Green (Casting
JonBenet, 2017) zoekt hij zijn eigen hybride van documentaire en fictie, tussen film en het leven. Dat doet
Kars sinds afstudeerfilm My First Porn Film (2015)
door leeftijdsgenoten te filmen die worstelen met het
ontdekken van hun kijk op de wereld.
Voor My First Porn Film en de daaropvolgende
VPRO-serie Vieze film (2017) vroeg hij verschillende
filmmakers om hun eigen versie van een pornofilm te
maken. Dat dwong hen om zichzelf vragen te stellen
als: wat is mijn visie op seksualiteit en hoe wil ik die
verbeelden? Zo draaien alle films van Kars over het
geven en nemen van vrijheid en controle, om vervolgens te observeren wat er gebeurt. In zijn eerste lange
film Independent Boy (2017) nam Kars de regie over in
het leven van een van zijn vrienden. Hij maakt ingrijpende besluiten over diens woonplek, sociale leven en
carrière. De documentaire bestaat uit gesprekken die
Kars met zijn proefkonijn heeft over hoe deze ingrepen diens leven aan het veranderen zijn.
De op het IFFR voor een Tiger Award genomineerde film Drama Girl, draait dit proces om: hier zijn
sleutelscènes uit een echt leven juist leidend voor een
fictionele versie van dat leven. Kars reconstrueert het
verleden van mede-millennial Leyla de Muynck, in
scènes waarin De Muynck zelf de hoofdrol moet spelen, tegenover acteercoryfeeën Pierre Bokma, Elsie de
Brauw en Jonas Smulders als respectievelijk haar vader,
moeder en vriendje. Drama Girl onderzoekt zo wat documentaires en dramafilms van elkaar kunnen leren.

‘REALITYSERIES ZIJN MIJN
GROOTSTE INSPIRATIE’ ’
VINCENT BOY KARS
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in het verbeelden van een bewogen leven.

‘Ik hou van een beeld dat
clean en fris is, maar er
moet ook leven in zitten.
Daarom ben ik gaan spelen
met kleuren. Een kale, frisse ruimte met kleur, en
mensen die daarin in een
soort misère zitten.’

Vieze film en Independent Boy verschenen kort na elkaar.
Hoe was vervolgens de aanloop naar Drama Girl? “Ik ben

een kleine twee jaar met deze film bezig geweest. Aan
de basis lag een simpel idee: een personage in een documentaire de hoofdrol geven in zijn of haar eigen levensverhaal en kijken wat dat oplevert. Zo werk ik nog
binnen de wereld van documentaire, maar kom ik ook
in aanraking met het maken van fictie.”

Jouw films gaan over controle en vrijheid. In Independent
Boy beslis je hoe het leven van het hoofdpersonage eruit
ziet, in Vieze film geef je filmmakers de vrijheid om hun eigen versie van een pornofilm te maken en in Drama Girl laat
je je leiden door het verleden van jouw hoofdpersonage.
Waarom speel je met die concepten? “Ik zie mijn werk-

wijze als een uitvergroting van wat documentairemaken eigenlijk is. Wat ik eraan toevoeg, is openheid over
dat proces. Natuurlijk stuur ik aan en zie je in de film
nadrukkelijk dat ik soms de controle neem, maar je
ziet ook dat ik controle weggeef. Daar kom ik eigenlijk
nu pas achter. Ik dacht altijd: ik hou van controle,
daarom ben ik op deze manier films gaan maken. Maar
eigenlijk hou ik helemaal niet van controle. Ik hou van
het schetsen van situaties waarbinnen dingen spontaan kunnen gebeuren en waarbinnen ik dingen kan
loslaten.”
Dat klinkt meer als het werk van een spelontwerper. Je stelt
de regels op voor een spel. “Dat is het, en daar zullen

mijn films steeds meer naartoe gaan. In Drama Girl
nemen we bestaande verhalen uit het leven van Leyla.
Voor mijn volgende film ga ik weer een fictieve wereld
maken, waar vervolgens een bestaand persoon in terecht komt. Ik wil een hele nieuwe wereld vormgeven
die reageert op de keuzes die het hoofdpersonage
maakt.”

Dat klinkt dan weer als realityseries als Survivor of Expedi
tie Robinson... “Daar kom ik ook gewoon voor uit, dat

realityseries mijn grootste inspiratiebronnen zijn.
Daar ben ik mee opgegroeid. Op jonge leeftijd was ik
meer geïnteresseerd in realityseries dan in cinema.
Dat is inmiddels wel gekanteld, maar ik vind het nog
altijd spannend om te kijken naar echte mensen die in
bepaalde constructies gedwongen worden. Dat levert
een spanning op die niet in fictie zit.”

Realityseries gaan over het uitoefenen van druk op een individu in een gecontroleerde omgeving, door het introduceren van seksuele spanning of een complexe groepsdynamiek. Het lijkt eerder op een experiment in een laboratorium dan op een documentaire. “Het is inderdaad als een

Die misère wordt zowel bij Independent Boy als in Drama
Girl gevormd door de problemen van onze millennial-generatie. “Ik ben met een trilogie bezig. Independent Boy

Over mogelijkheden gesproken: vergeleken met Vieze film
en Independent Boy, die behoorlijk verankerd zijn in meer
conventionele documetaire traditities, is Drama Girl veel
sterker gestileerd. Waar staat die ontwikkeling voor? “Het

Voelt het alsof die filmische verkenningen bepalend zijn
voor hoe jouw werk er in de toekomst uitziet? “Dat is een

laboratoriumsetting. Maar om dan meteen te zeggen:
dat is ordinair... Ik zie er ook schoonheid in. En natuurlijk levert het sensatie op als je een jonge maagd
laat daten met een knappe vrouw. Al die formats hebben bewezen dat ze werken, maar daarin is nog genoeg
ruimte voor verdieping. Ik zie vooral mogelijkheden.”

is voor het eerst dat ik met een crew werk die groter is
dan alleen camera en geluid. Wat dat betreft sprong ik
hiermee in het diepe. Ik heb risico’s genomen en ik
moet toegeven dat ik fouten heb gemaakt. Al heb ik er
ook veel van geleerd. Ik dacht: als we haar leven gaan
dramatiseren, dan moet dat in de film duidelijk zijn.
Dat leven moet uit de realiteit getrokken worden, zonder dat je de waarachtigheid verliest. Het moet geen
decor worden, maar wel een meer gestilleerde en
doordachte omgeving dan in werkelijkheid. Ik heb me
laten inspireren door films van Scandinavische makers. Kaurismäki is belangrijk geweest, Ruben Östlund ook. Lars von Trier misschien niet qua
esthetiek, maar wel op het gebied van de constructie
van de film.”

Ik zie er een beetje Dogville in, maar dan alsof Alex van Warmerdam de set heeft gebouwd. “Van Warmerdam inder-

daad ook! Het is een mengelmoes van inspiraties die ik
tijdens mijn leven heb vergaard. Ik hou van een beeld
dat clean en fris is, maar er moet ook leven inzitten.
Daarom ben ik gaan spelen met kleuren. Een kale, frisse ruimte met kleur, en mensen die daarin in een soort
misère zitten.”

is het eerste deel en Drama Girl het tweede. In elk deel
van de trilogie ga ik een ander filmisch avontuur aan
met een mede-millennial en in ieder deel onderzoek ik
een nieuw construct of een nieuwe vorm van films
maken. Het is een onderzoek naar vorm en inhoud die
je niet in een enkele film kan vangen. Als ik deel drie af
heb, hoop ik erop terug te kunnen kijken en er, weet ik
veel, een boek over te kunnen schrijven.”

goede vraag, waar ik nu nog geen compleet antwoord
op kan geven, maar een ding is zeker: voor mij is deze
trilogie een speeltuin. Het draait om ontwikkeling en
leren, maar ook om dingen op een nieuwe manier
doen, provoceren, jong zijn. Ik merk dat ik het niet wil
loslaten om met acteurs nieuwe werelden te creëren.
Langzaan lijk ik zo richting fictie te bewegen. Ik denk
dat ik iets te pakken heb met Drama Girl. Niet alleen
door het concept, maar ook door de interessante momenten die daaruit zijn voorgekomen. De momenten
waarop Leyla het personage niet speelt maar ís, tegenover een acteur die wel speelt. Dat vind ik interessant
en dat wil ik uitdiepen. Dat lijkt zelfs uit te komen op
een nieuwe manier van filmmaken, een nieuw genre
misschien zelfs.”

Maar ook een soort finetuning van wat je nu al doet. “Ja!

Een vorm waarin ik zelf een stap achteruit kan doen.
Dat ik niet meer als personage in mijn eigen films hoef
te zitten, want daar begin ik een beetje gek van te worden. Dat ik de scènes kan laten spreken zonder dat ik
ze zelf hoef te doorbreken.”
DRAMA GIRL NEDERLAND, 2020 | REGIE VINCENT
BOY KARS | 94 MINUTEN | MET LEYLA DE MUYNCK,
PIERRE BOKMA, ELSIE DE BRAUW, JONAS SMULDERS |
DISTRIBUTIE PERISCOOP | TE ZIEN VANAF 5 MAART |
LEES OOK DE RECENSIE OP
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Met zijn tomeloos
energieke film over een
jonge danseres die
worstelt met het
moederschap maakt
Pablo Larraín ook een
portret van een
generatie. “Het is de
mentaliteit van deze
eeuw, bekeken door
iemand uit de vorige
eeuw.”

PABLO L ARRAÍN OVER EMA

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

‘ALLES MOEST
Het is moeilijk om het je voor te stellen als je deze
springerige en (op het extreme af) jeugdige film eenmaal gezien hebt, maar oorspronkelijk zou Pablo
Larraíns nieuwe film Ema draaien om een vrouw van
rond de 65. Dat was het hoofdpersonage dat hem voor
ogen stond toen hij eenmaal had besloten een film te
maken over een adoptie en wat het betekent als die
mislukt, vertelt hij in een groepsgesprek op het filmfestival van Venetië.
Maar toen leerde hij Mariana Di Girolamo kennen,
de jonge actrice die wervelend doorbreekt in Ema.
“Ik wist direct dat ik een film met haar wilde maken”,
zegt Larraín. “Vervolgens hebben we de film volledig
opgebouwd rond Mariana en haar generatie. Wat dus
niet mijn generatie is. Ik ben geboren in 1976, en dus
volwassen geworden in de vorige eeuw. Mariana en al
die jongeren om haar heen zijn van déze eeuw. Dat is
in zekere zin wat de film is: deze eeuw, bezien vanuit
de vorige eeuw.”

ONBAATZUCHTIG

Hoewel die nieuwe nadruk veel veranderde aan
Ema, is het nog steeds een film over de nasleep van
een mislukte adoptie. Danseres Ema en haar oudere
vriend Gastón (Gael García Bernal), de choreograaf
van haar gezelschap, hebben Polo teruggebracht naar
het adoptiecentrum. Waarom ze die zware keuze
maakten wordt in Ema stukje bij beetje duidelijk. Dat
de relatie tussen Ema en Gastón een flinke knauw
heeft gekregen is helder. Dat Ema niet licht afscheid
van het moederschap zal nemen ook.

BEWEGEN , DE HE

“Een kind adopteren is zo ongeveer het meest onbaatzuchtige dat je kunt doen”, zegt Larraín. “Mijn
eigen kinderen zijn mijn biologische kinderen, dus
ik spreek niet uit ervaring, maar ik heb mijn research
gedaan. Nee, ik heb niet gesproken met mensen die
dit hebben meegemaakt; ik zou geen zout in dat soort
diepe wonden willen gooien. Maar ik sprak wel met
allerlei mensen die ermee werken, en ik zag al snel
dat hier allerlei interessante verhalen in verscholen
liggen. Zeker in de gevallen waar de adoptie niet goed
afloopt. Hoe ouder het kind dat je adopteert, hoe groter de kans dat het traumatische ervaringen met zich
meedraagt. Dat zijn ingewikkelde processen, zowel
voor de ouders als de kinderen.”
Ema begint als dat proces al is gestrand en de
kleuter die Ema en Gastón in huis hadden genomen
en Polo hadden genoemd weer weg is. “Dit jongetje
kwam na zijn geboorte in een institutie terecht, en
werd iemand zonder eigen naam, tot hij wordt geadopteerd”, legt Larraín uit. “Pas dan krijgt hij weer
een naam, een familie, een identiteit – en als dat mislukt, wordt hij in zekere zin opnieuw een wees.”

Ik ben geboren
in 1976, en dus
volwassen
geworden in de
vorige eeuw.
Mariana en al die
jongeren om haar
heen zijn van déze
eeuw. Dat is in
zekere zin wat de
film is: deze
eeuw, bezien
vanuit de vorige
eeuw.

VLAMMENWERPER

De schijnbaar ontembare energie van hoofdrolspeelster Di Girolamo had een enorme invloed op zijn
filmmaken, vertelt Larraín. “De beweging van de dansers dwong een bepaalde blik af. Ik heb nog nooit zo
beweeglijk gefilmd. Meestal houd ik de camera meer
statisch, maar hier móést het allemaal bewegen, de
hele tijd.” Die energie spat van het scherm. Al vanaf

EMA
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Het huwelijk is dood, leve het huwelijk
In het sublieme Ema houdt Pablo Larraín
hardnekkige ideeën over seks en monogamie
tegen het licht. Intussen deint de reggaeton.
Alles in Ema dient het perspectief van het
titelpersonage, gespeeld door Mariana Di
Girolamo. Met hoekige tred loopt de iele
danseres door de felgekleurd uitgelichte
straten van het Chileense Valparaiso. De
muziek van elektro-componist Nicolas Jaar
vloeit voort en begeleidt haar, de camera beschouwt haar in lange takes. Ema vecht ervoor om moeder te zijn en te blijven, maar
niet op een clichématige, rammelende-eierstokkenmanier. Ze spuwt vuur en ze spuit
water. Haar vriendinnen zijn haar wraakgodinnen. De hele film lang is ze onderweg.
Zij denkt en wij, de toeschouwers, vullen in
wat ze zou denken. Wij projecteren onze
verlangens op haar rattengezichtje, net als
andere personages in de film. Maar zij heeft
haar eigen agenda.
De Chileense regisseur Pablo Larraín
toonde zich al een meester in het doseren,

timen en sturen van zijn publiek in zijn
recentste films Neruda (2016), over dichter
Pablo Neruda, en Jackie (2016), over Jackie
Kennedy in de dagen na de moord op JFK.
Ema past in deze reeks films die herinneringen, perspectief en receptie onderzoeken.
Gevoelig en subtiel legt Larraín de algemeen
geaccepteerde, maar o zo verkrampte ideeen over liefde, seks, vruchtbaarheid en
moederschap bloot. Larraín vindt relaties
opnieuw uit. Het huwelijk is dood, leve het
huwelijk.
Nadat in Larraíns Tony Manero (2008) de
disco centraal stond, en in Post mortem
(2010) de burlesque een rol speelde, bedient
de regisseur zich voor Ema van de reggaeton.
In die dans echoot de verhaallijn. Reggaeton
is aanvankelijk vastgezet in een mal van
moderne dans: het is bedacht, gekunsteld,
heeft zijn ziel verloren. Die ziel is namelijk
lekker geil en met draaiende heupen. Op den
duur verplaatst de dans zich van het repetitielokaal naar de buitenlucht, terug naar zijn
natuurlijke habitat. Op de achtergrond zien

het openingsshot van een stoplicht dat in brand staat.
Ema is aan de gang geweest met een vlammenwerper.
“Laten we alles in de hens zetten, om in de as iets
nieuws te kunnen planten”, zegt ze later in de film.
“Als ze dat zegt, lachen de anderen daar om – het
is een beetje een grap”, stelt Larraín. “Het is een heel
Marxistisch idee: vernietigen om te kunnen bouwen.
Dus natúúrlijk heeft dat een politieke ondertoon.
Maar als Ema die vlammenwerper oppakt, wil ze ook
gewoon haar stempel op de wereld drukken. Valparaiso, waar we de film opnamen, is een havenstad
die compleet is ondergespoten met graffiti. Echt,
negentig procent van de muren zit onder de tags.
Toen ik de jongeren sprak die dat deden, zeiden ze:
het is een getuigenis, we laten ons spoor achter. Dat
wilde ik haar ook laten doen, maar op een extremere
manier.”

WIE DE FUCK BEN JIJ

PABLO LARRAÍN

Die overdosis energie is ook bepalend voor, en wordt
op zijn beurt weer gevoed door de muziek in film.
Naast de elektronische score van Nicolas Jaar bestaat
die vooral uit heel veel reggaeton. “Dat is de muziek
die deze generatie het meest luistert”, verklaart
Larraín. “Het wordt gezien als platte muziek. Gastón
zegt dat letterlijk in de film, als hij zich afvraagt
waarom de getrainde dansers van zijn eigentijdse gezelschap zich overgeven aan deze misogyne rotdans.
Diezelfde vragen heb ik tijdens de research ook aan
dansers gesteld. Maar zij zeiden: wie de fuck ben jij
om te bepalen wat ik dans? Dát gevoel, die strijdbaar-

we straten, zee en andere landschappen.
“Reggaeton maakt van vrouwen lustobjecten
en van mannen bedriegers”, beklaagt choreograaf Gastón (Gael García Bernal) zich. “Het
is of je een orgasme danst”, brengt zijn vriendin en hoofddanseres Ema daar tegenin. Wat
is daar op tegen?
Opvallend is dat Larraín zich inleeft in de
vrouwelijke beleving, terwijl reggaetonvideoclips er bij uitstek een male gaze op
nahouden. In een geweldige nachtclubscène
danst een groep vrouwen met blote borsten.
Mannen zijn er niet. Ema is omringd door
een roedel vriendinnen. Ze zijn uitdagend,
sensueel. Ze dragen baggy broeken, hun haar
is blauwgeverfd of opgeschoren. Jazeker, het
is sexy, maar dat is voor hun eigen plezier.
LAURA VAN ZUYLEN

EMA

CHILI, 2019| REGIE PABLO LARRAÍN | MET

MARIANA DI GIROLAMO, GAEL GARCÍA BERNAL | 102
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF
19 MAART 

heid hebben we in de film willen vangen.”
In hun benadering van wat dans is, zag Larraín het
wezen van een nieuwe generatie. “Toen ik opgroeide,
danste je met zijn tweeën, meestal als man en vrouw,
en met een zekere sensualiteit. Voor deze jongeren
is dansen iets heel anders. Zij dansen alleen. Soms
collectief, maar altijd voor zichzelf. Dat zegt mij veel
over deze generatie, die zeer individualistisch is, maar
tegelijkertijd veel respect heeft voor anderen.”
Hetzelfde signaleert Larraín op gebied van seksualiteit. “Voor mijn generatie is alles binair”, stelt hij.
“Je bent homo of hetero, man of vrouw – of trans,
maar ook dat is een hokje. Zij zien het anders: zij
geloven gewoon in liefde, zonder al die categorieën.
Het was nieuw en enerverend voor me om zo naar de
wereld te kijken.”
De sensualiteit van Ema leidt in het groepsgesprek
direct tot een onbedoelde illustratie van de generatiekloof, als een wat oudere collega Larraín vraagt waarom hij toch “zoveel seks” in de film stopte. Vervolgens
ging het over wat ‘veel’ is, en wat ‘seks’ is. “Je ziet in
de film geen expliciete seks”, houdt Larraín vol. “Er is
bijna geen naakt – hooguit een paar borsten. Dat is het
interessante van cinema: je hoeft maar een klein beetje
te laten zien, het publiek denkt de rest er zelf wel bij.
Dat gebeurde ook met mijn debuut Tony Manero. Die
werd omschreven als zeer gewelddadig, en het titelpersonage slaat inderdaad een vrouw dood, maar daar
zie je niets van – je ziet alleen zijn gezicht terwijl hij
op haar in mept. Maar na afloop is het publiek ervan
overtuigd dat ze het wél gezien hebben.” 
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In Clint Eastwoods Richard Jewell
verleidt een journaliste een FBIagent in ruil voor informatie.
Raar? Niet in Hollywoodfilms,
want daarin verkopen vrouwelijke journalisten wel vaker hun
lichaam voor een goed verhaal.
Van mannelijke journalisten
bestaat een ander beeld: zij zijn
óf cynische klootzakken óf
helden die schandalen aan het
DOOR JOS VAN DER BURG
licht brengen.
Familieleden en collega’s van de in 2001 op 42-jarige
leeftijd overleden journalist Kathy Scruggs kregen een
woedekoliek toen zij Clint Eastwoods nieuwste film
Richard Jewell zagen. De op feiten gebaseerde film gaat
over beveiliger Richard Jewell, die tijdens de Olympische Spelen in Atlanta in 1996 op een feestterrein
een bom ontdekte. Door snel mensen weg te jagen
voorkwam hij een grote ramp. Toen de bom ontplofte
vielen één dode en ruim honderd gewonden, maar als
Jewell niet had ingegrepen zouden het er veel meer
zijn geweest.
Jewell kwam in de publiciteit als een held, maar
een paar dagen na de bomaanslag begon de FBI de
dertiger in het geheim als verdachte te zien. Was het
niet vreemd dat hij weinig contact had met collega’s,
nog bij zijn moeder woonde en een flinke wapencollectie had? Kathy Scruggs, misdaadjournalist bij
de krant Atlanta Journal-Constitution, ving de geruchten over Jewell als verdachte op en ging op zoek
naar bevestiging ervan. In de film wordt ze gespeeld
door Olivia Wilde, en spreekt ze in een café af met
een FBI-agent om hem seks aan te bieden in ruil voor
informatie.

EROTISCHE SPANNING

En toen waren de rapen gaar. Scruggs’ omgeving reageerde woedend op de scène, die de journaliste te
kijk zet als iemand die bordeelpraktijken hanteert in
haar vak. Zij eisten een disclaimer in de film, maar
studio Warner Bros vond de bezwaren ‘ongegrond’.
Ook Eastwood was zich van geen kwaad bewust en
vroeg zich af waarom men zich niet verdiepte in het
echte onderwerp van de film: de macht van de media
om mensen te maken en te breken. Soms onbedoeld
volgens hem: “De pers heeft soms haast omdat er zo’n
sterke competitie is om als eerste iets te doen.” Wow,
dat is nog eens eyeopener.
De verbazing van Warner en Eastwood over de
commotie illustreert dat beiden blind zijn voor hoe
de tijdgeest is veranderd. Het verleidingsscènetje
in Richard Jewell zou vijf jaar geleden weinigen zijn
opgevallen. De mensen die het wel opviel, zouden er
moedeloos hun schouders over ophalen: zo gaat Hollywood nu eenmaal om met vrouwelijke journalisten.
Anders dan bij mannelijke hangt er rond vrouwe-

RICHARD JEWELL EN DE

GEWETENLOZE

OF BESCHERMER V

lijke journalisten in films altijd een erotische spanning. Seks in ruil voor informatie is voor hen geen
punt, sterker: het hoort bij hun werkmethode. Zo verleidt een journaliste in Thank You for Smoking (Jason
Reitman, 2005) een tabakslobbyist, waarna ze de
tussen de lakens aan haar toevertrouwde informatie
over de tabaksindustrie openbaar maakt. Natuurlijk
wordt ze er uiteindelijk voor gestraft. Alles voor een
goed verhaal, vindt ook een vrouwelijke journalist in
de serie House of Cards (2013-2018). Ze heeft er geen
probleem mee “te zuigen, neuken en rukken aan alles
wat los en vast zit om het verhaal binnen te halen”.

HIJGERIGE MEDIA

Dat bij het maken van Richard Jewell niemand dacht
dat de seks-voor-informatie-scène verkeerd zou
kunnen vallen in het #MeToo-tijdperk, zegt veel over
ingesleten patronen in Hollywood. Pas als een film
struikelt, dringen veranderingen door. En gestruikeld
is Richard Jewell, want de aanvankelijke Oscar-buzz
rond de film loste al snel in rook op. Daarbij speelde
ongetwijfeld mee dat de film ook los van de controverse geen hoogvlieger is.
Met thema’s als de strijd van het nobele individu tegen corrupte instituties, zelfopoffering en heldendom
is Richard Jewell een typische Eastwood-film, maar
door de bordkartonnen schurken en helden wordt het
nergens een scherpe, geloofwaardige aanklacht tegen
hijgerige media en doortrapte autoriteiten.
Opvallend is dat film precies de twee instituties
op de korrel neemt die ook bij president Trump tot
woedeaanvallen leiden – de FBI en de pers. De FBI
probeert Jewell op slinkse wijze te laten bekennen dat
hij de bom zelf heeft geplaatst. En Scruggs ruïneert
met de publicatie van roddels en geruchten in haar
krant het leven van Jewell. Trump zal er tevreden over

zijn dat je na het zien van Richard Jewell een grondige
hekel aan de FBI en de pers hebt.

LANDVERRRADERS

Met het beeld van journalisten als cynische en sluwe lieden die voor een scoop desnoods hun moeder
ombrengen, staat Richard Jewell in een lange Hollywood-traditie die twee polen kent. Aan de ene
kant staan films over de journalistiek als een ranzig
beroep met gewetenloze journalisten, aan de andere
kant films met journalisten als beschermers van de
democratie. Het is het een of het ander, en nooit iets
er tussenin – ofwel handenwrijvend mensen kapot
schrijven, ofwel je elke dag vaandeldrager van het
vrije woord voelen. Dat is ook wel te begrijpen, want
films, en zeker Hollywoodfilms, hebben behoefte aan
drama. Dat is volop te vinden in de twee journalistieke uitersten, maar een journalist die gewoon achter
een computerscherm berichten zit te tikken levert
geen drama op.
Die polen zijn trouwens geen verzinsels, maar
geworteld in de werkelijkheid. Denk aan de Britse
tabloids, die recent weer lieten zien waartoe zij in
staat zijn door de Britse prins Harry en zijn vrouw
Meghan tot landverraders te verklaren. Eerder bewezen zij hun kracht met de leugencampagne over het
Brexit-referendum. Ethiek doet er niet toe, alles voor
de verkoopcijfers. De invloed van deze schandaal-,
sensatie- of riooljournalistiek is enorm. Ook op het
beeld en imago van de journalistiek.
Hollywood maakt al sinds mensenheugenis films
over deze ranzige kant van de journalistiek. Het beroemdste voorbeeld is Orson Welles’ meesterwerk
Citizen Kane (1941), over een naar Howard Hughes gemodelleerde krantenmagnaat die als journalistiek credo heeft: “Als de kop groot genoeg is, maakt dat ook
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IT-GIRL
MIDSOMMAR

E HOLLY WOOD-JOURNALIST

NIEUWTJESJAGER

VAN DE DEMOCRATIE?
Dat we bij een
vrije pers ook
gratis riooljournalistiek
krijgen, is onvermijdelijk.
Geen persvrijheid
zonder het
akelige ongemak
van ranzigheid
dat het etiket
journalistiek niet
verdient.

het nieuws groot genoeg.” Zijn doel is om de lezers te laten denken “wat ik ze vertel te denken”.
Er zijn meer angstaanjagende films over
duistere journalistieke praktijken. Zoals het
geweldige Ace in the Hole (Billy Wilder, 1951),
waarin een journalist, prachtig neergezet door
de recent overleden Kirk Douglas, een in een
grot beknelde man zo lang mogelijk wil laten
zitten om het drama dagenlang uit te melken in zijn sensatieartikelen. Ook ijzersterk:
Nightcrawler (Dan Gilroy, 2014), waarin een
freelance videojournalist beelden van ongelukken en misdaden aan een tv-station verkoopt. Hoe gruwelijker, hoe betere kijkcijfers,
hoe hoger de verdiensten. De videojournalist
wil het lot graag een handje helpen.

WAAKHONDEN

Naast films over de duistere, ranzige kant van
de journalistiek is er een even lange traditie
rond journalisten als helden. Oorlogsjournalisten vormen daarbij een aparte categorie, die
we hier buiten beschouwing laten. We hebben
het over journalisten die politieke en andere
schandalen onthullen. Hét klassieke voorbeeld is All the Presidents’ Men (Alan J. Pakula,
1976), waarin journalisten Carl Bernstein en
Bob Woodward van The Washington Post de
betrokkenheid van president Nixon bij een
politieke inbraak in het hoofdkwartier van de
Democratische Partij op het spoor komen. De
eruit voortvloeiende Watergate-affaire leidde
tot Nixons aftreden.
Dat Steven Spielberg drie jaar geleden met
The Post ook een journalistiek heldenverhaal
vertelde over The Washington Post uit die tijd,

zal geen toeval zijn. Trump was net aan het
bewind en twitterde zich suf over de media
als vijanden van het volk. The Post laat zien
hoe Washington Post-eigenaar Kay Graham
in 1971 de moed had om ondanks juridische
dreigementen van Nixon te publiceren over
de Pentagon Papers, een vernietigend rapport
over de Vietnamoorlog. Maar er zijn ook journalistieke heldenfilms over niet-politieke
schandalen, zoals Spotlight (Tom McCarthy,
2015), over de onthullingen in The Boston
Globe over seksueel misbruik binnen de
katholieke kerk.
Dat heroïsche journalistenfilms altijd over
onderzoeksjournalistiek gaan, is begrijpelijk,
want zulke films leveren spannend drama op.
Deze journalisten tikken geen saaie stukjes,
maar hebben zenuwslopende afspraken die
tot grote onthullingen leiden. Als waakhonden van de democratie hijgen zij in de nek van
autoriteiten. Zij zijn het reinigend vermogen
van de samenleving. Zonder hen wordt de
democratie snel een lege huls. Wie aan de persvrijheid morrelt... enfin, iedereen die verder
kijkt dan Nederland weet waartoe dat leidt.
Dat we bij een vrije pers ook gratis riooljournalistiek krijgen, is onvermijdelijk. Geen
persvrijheid zonder het akelige ongemak van
ranzigheid dat het etiket journalistiek niet
verdient. Zolang over beide uitersten nog
films kunnen worden gemaakt, mogen we ons
gelukkig prijzen.
RICHARD JEWELL VERENIGDE STATEN, 2019 |
REGIE CLINT EASTWOOD | MET PAUL WALTER HAUSER,
OLIVIA WILDE | 131 MINUTEN | DISTRIBUTIE WARNER

Carmen Felix schrijft over mainstream,
genre en niche en gaat heus haar mening
niet onder bioscoopstoelen of loungebanken steken.
‘Florence Pugh is cooler than all of us’,
‘Is Florence Pugh the Future of Black Widow?’,
‘Florence Pugh’s Appetite for Life’ en mocht je
het nog niet weten, ‘Florence Pugh is the New
Style Icon to Watch’. Florence Pugh is de nieuwe
it-girl en de (kranten)koppen schreeuwen de
longen uit hun lijf om je dat maar even in te
prenten. Jammer, vind ik. Ik waardeer die Pugh
en haar werk wel namelijk. Maar zodra iemand
weer eens tot it-girl wordt gebombardeerd,
haak ik vaak af.
Het heeft iets sneus, als een likkebaardende
oude kerel die met vettige vingers door een castingboek bladert om te kijken wie er dit jaar
weer alle interviews, alle rollen en alle geilende
kerels mag ontvangen. Een it-girl, absoluut niet
te verwarren met systeembeheerder Bianca die
je kan bellen als de fax het weer niet doet op
kantoor, is in principe gewoon de geilste actrice
du jour. Altijd jong, meestal wit, vaak blond.
Meestal een prima actrice, soms zelfs een retegoede actrice. Het liefst heel lekker, met een
erotische je-ne-sais-quoi over zich heen. En:
onderhevig aan overkill.
Een it-girl word je niet per se door wat je
hebt bereikt, maar door hoe je eruit ziet, hoe je
je kleedt, hoe je je haren uit je gezicht strijkt,
hoe je lacht naar interviewers en hoe je
beweegt, soms zelfs ook door wie je neukt. Laat
Pugh nou net een kerel van exact twintig jaar
ouder (Zach Braff, je weet wel die uit Garden
State en Scrubs) aan de haak hebben geslagen.
Weer voer voor tientallen domme koppen boven
suggestieve artikeltjes over haar stoute papacomplex.
De term it-girl staat mij vooral heel erg tegen
omdat het zich volledig op de neukbaarheid
(voor de meelezende mannen) en de nastreefbaarheid (voor de meelezende vrouwen) richt.
Daarbij vergetend dat het gaat om vrouwen met
daadwerkelijk talent dat verder reikt dan ‘interessant om naar te kijken’. Het heeft iets minachtends waar je als vrouw moeilijk vanaf komt,
iets dat aan je kleeft voor een jaar, misschien
twee. En dan word je vervangen door weer een
jonger model. Gewoon, omdat je gaat trouwen,
je haar afknipt, je besluit te gaan baren, even
een jaartje met sabbatical gaat of een paar kilo
aankomt.
Het stipt voor mij die verschrikkelijke
beperkte houdbaarheid van vrouwen in het
acteervak aan. Natuurlijk hoeven de rollen die je
binnensleept niet opeens te stoppen zodra je,
zoals bijvoorbeeld Jennifer Lawrence overkwam, bij het vuil wordt gegooid omdat Margot
Robbie nu eenmaal het lekkertje van dat jaar
bleek. Je kán heus nog wel een carrière hebben
nadat je it-girl bent geweest. Maar waar is dit
verschijnsel überhaupt ooit vandaan gekomen?
En belangrijker: waarom bestaat het nog in tijden van oplaaiend internetfeminisme? Intussen
zijn mannelijke acteurs praktisch onaantastbaar, worden ze alleen maar ‘rauwer’ en ‘echter’
na hun zoveelste opioïden-verslaving en zal de
term it-boy nooit echt aanslaan. Smerig.

BROS | TE ZIEN VANAF 5 MAART 

CARMEN FELIX
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ALEX GIBNEY OVER CITIZEN K

‘IK WILDE BEGRIJPEN
HOE MACHT WERKT IN RU
In Citizen K portretteert documentairemaker Alex Gibney oudoligarch Michail Chodorkovski, een ‘gangsterkapitalist’ die in de
jaren negentig puissant rijk werd en het aan de stok kreeg met
Vladimir Poetin. Gibney: “Hij zou een goede pokerspeler zijn.”

DOOR OMAR LARABI

Wie het hedendaagse Rusland wil begrijpen zal terug
moeten naar de jaren negentig, toen in de voormalige
Sovjet-Unie werd geëxperimenteerd met democratie
en media. De vooraanstaande onderzoeksjournalist
en Oscar-winnaar Alex Gibney belicht deze omineuze
periode in zijn tragikomische Citizen K, een documentaire over de opkomst van de oligarchen, de gewetenloze cowboys die na het chaotische uiteenvallen
van de Sovjet-Unie in korte tijd de helft van de economie naar zich toe trokken. Gibney toont vervolgens
hoe Vladimir Poetin, die zich van eenvoudig ambtenaar heeft opgewerkt tot gewiekst despoot, probeert
de macht van de vermogende Russen in te perken.
Centraal in de film staan een aantal interviews met
Chodorkovski, een praatgrage, onverschrokken macho die na jaren gevangenisstraf in Rusland het licht
heeft gezien. Tegenwoordig profileert hij zich vanuit
zijn thuishaven Londen als activist en goeddoener;
een luis in de pels van Poetin.
De Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 was voor Gibney een
van de redenen om deze film te maken, vertelde hij
afgelopen november tijdens het IDFA, waar zijn film
in voorpremière ging. “Dat was het startpunt. Maar ik
wilde niet dat mijn film ging over Russische invloed,
ik wilde begrijpen hoe macht werkt in Rusland.”

U noemt Donald Trump niet in uw film, maar de gelijkenissen tussen hem en Poetin zijn onvermijdelijk – hoewel
Trump misschien iets minder genadeloos is. “Ik denk

vooral dat Poetin vastberadener is; Trump wordt geregeerd door zijn gevoel, hij is onvoorspelbaarder en
heeft een dunnere huid. Maar er zijn zeker gelijkenissen: ze diskwalificeren beiden de rechtstaat, hebben
geen ontzag voor de waarheid en vertonen een ongebreidelde drang om de media te controleren. Het is het
klassieke autoritaire model.”
In de openingsscène zien we een wit landschap en een
olie-installatie. Een Russisch koor zingt en vlammen laaien
op terwijl Chodorkovski in voice-over zijn liefde voor deze
uitgestrekte ruimte betuigt. Is deze poëzie echt? “Ik ge-

loof dat hij er echt van hield. Er is iets met energie. Het
is de essentie van macht. Geen politieke macht, maar
kracht. Hoe dingen worden gerund. Ik denk dat hij het
idee om te verhuizen naar de oliegebieden zag als iets
bijzonders.”

Misschien ook een beetje romantisch? “Misschien, hoewel het nu moeilijk is de romantiek van de oliewinning
te zien. Maar ik denk dat het romantisch voor hem was
omdat het een stof is die uit de aarde komt die machines laat draaien.”

Uw film lijkt ook om tanende mannelijkheid te draaien.

“Trump en Poetin proberen masculiniteit nieuw leven
in te blazen, als taaie mannen. Al geloof ik dat Trump
niet echt zo stoer is; zo gedraagt hij zich alleen. En
Poetin is geen grote man, maar hij gedraagt zich
groots. Hij speelt ijshockey en ik heb me laten vertellen dat die wedstrijden fascinerend zijn: voor welke
kant Poetin ook speelt, hij wint steevast. Die illusie
van kracht is belangrijk voor Trump en Poetin, het resoneert bij mensen.”
Hoewel Poetin zich voordoet als hardvochtige rauwdouwer,
vreest hij ook dagelijks voor zijn leven, wordt in de film gesuggereerd. “Dat is Chodorkovski’s idee. Ik heb geen

idee of het waar is, maar het is interessant. Omdat je
een systeem hebt dat sterk doet denken aan de maffia,
gebaseerd op gunstverlening. Als de vraag om gunsten
eenmaal afneemt, dan is het ook gedaan met de loyaliteit. Dan kan iedereen zich tegen je keren. Veel Rusland-experts beschouwen Poetin dan ook niet als de
almachtige leider die Stalin was. Als politicus koketteert Poetin met de gedachte dat hij een einde maakte
aan de hegemonie van de oligarchen. Maar sommige
ondernemers mochten hun zaken gewoon voortzetten. Er is nog steeds een zeer corrupte relatie tussen de
zakenwereld en het Kremlin.”
De media schrijven voortdurend over de Russische manipulatie van de presidentsverkiezingen van 2016, maar deze
periode uit de jaren negentig lijken we alweer te zijn vergeten. Terwijl de Russen juist toen leerden hoe ver ze konden
gaan met inmenging in de pers. “Ik denk dat Poetin hier

veel van heeft geleerd: de pers draait niet om de waarheid; de pers draait om de macht.”

21

DE FILMKRANT 
#429 MAART 2020

HET HOEKJE OM

James Poniewozik, de televisiecriticus van The New York
Times, beschreef recent in zijn boek Audience of One hoe
Trump opgroeide met televisie, en hoe zijn presidentschap
het product is van televisie. Dat weerspiegelt uw film in
Rusland. “In de film zegt Arkady Ostrovsky [journalist

voor The Economist, OL] hetzelfde over Poetin: hij is
gecreëerd door televisie. Hij was een functionaris,
een bureaucraat, maar na zijn verkiezing tot president
gebruikt hij televisie om zichzelf neer te zetten als
superheld. Als een vastberaden zakenman, die mensen ontslaat. In dat opzicht hebben beiden mannen
krachtige beelden van zichzelf op televisie laten
creëren.”

USLAND’

De Trump van televisie is het cliché van hoe arme mensen
rijke zakenlieden zien, niet wie Trump daadwerkelijk is. In
Citizen K krijg ik daarentegen het idee dat Poetin en Chodorkovski ook in hun persoonlijke levens onvervalste macho’s zijn. “Dat denk ik ook. En er is, hoe merkwaardig

ook, ergens ook sprake van wederzijds respect tussen
Poetin en Chodorkovski.”

Gelooft u in de oprechtheid van Chodorkovski? Dat hij van
een gangsterkapitalist na jaren gevangenisstraf nu is veranderd in een idealist? “Ik denk van wel. Chodorkovski

zegt dingen als: ‘Ik realiseer me dat mijn leven niet
draait om hebben maar om zijn.’ Zo’n statement
vraagt om een aardige dosis zelfkennis. Het is moeilijk
voor te stellen dat Donald Trump zoiets zou zeggen.”
Trump is meer van het hebben, niet van het zijn. “Exact,

precies het tegenovergestelde.”

Toch blijft het tot aan het einde van de film onduidelijk hoe
integer Chodorkovski is. “Sommige mensen vertellen

me dat ze na het einde van de film in de war zijn: is
Chodorkovski een good guy of een bad guy? Dat is
prima. De beste films zijn de films die je aan het
denken zetten. Vooral omdat we nu in een wereld
leven die meer ontvankelijk is voor propaganda. Dat is
een belangrijk argument voor het verbeelden van de
complexiteit van de realiteit. Daar lenen documentaires zich uitstekend voor.”

mensen niet te veel regels, ruimte om deals te sluiten.
Maar deals hebben de neiging om te vervliegen als ze
niet worden ondersteund door regels. Zie bijvoorbeeld hoe Poetin in 2005 Yukos [het oliebedrijf van
Chodorkovski, OL] failliet liet verklaren.”
Het is allemaal weinig transparant, net als Chodorkovski
zelf. “Als je hem meermaals interviewt dan realiseer

je je dat zijn glimlach drie betekenissen kan hebben.
Soms wil hij met een warme glimlach iets humoristisch communiceren; soms is het een sfinx-achtige
glimlach waarmee hij zich wil hullen in mysterie; soms
is het een stalen glimlach waarmee hij een zekere woede wil tonen. Hij zou in dat opzicht een goede
pokerspeler zijn.”
CITIZEN K

GROOT-BRITTANNIË/ VERENIGDE

STATEN, 2019 | REGIE ALEX GIBNEY | MET MICHAIL
CHODORKOVSKI | 126 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 27 FEBRUARI 

“Sommige
mensen vertellen
me dat ze na het
einde van de film
in de war zijn:
is Chodorkovski
een good guy
of een bad guy?
Dat is prima.
De beste films
zijn de films die
je aan het denken
zetten. Vooral
nu we in een
wereld leven
die meer ontvankelijk is voor
propaganda.”

Zakendoen is soms ook een dubieuze aangelegenheid.

“Zakenmannen hebben een ambigue relatie met de
rechtstaat. De rechtstaat zorgt ervoor dat je bezit niet
van je afgenomen wordt. Tegelijkertijd willen zakenALEX GIBNEY

In de jaren negentig was ik voor het eerst diep
onder de indruk van een mobiele telefoon.
Glossy tijdschriften stonden vol advertenties
voor de Nokia Communicator. Een baksteen van
een ‘zaktelefoon’ die als je hem open klapte
transformeerde in een mini-laptopje. E-mail
bestond wel al, maar de advertenties benadrukten vooral dat je er faxen mee kon versturen.
Alleen bereikbaar voor hele belangrijke zakenmannen en -vrouwen. “Ook kun je nu communiceren met digitale foto’s”, zegt de voice-over in
de tv-commercial uit 1999. Strookje voor
strookje verschijnt een foto van een man met
een gigantische vis in handen op het zwart-wit
scherm. Deze klaptelefoon was een voorloper
van onze smartphones. Als ik later groot ben wil
ik er ook zo één, dacht ik als elfjarig jongetje.
De Communicator heeft 21 jaar later een
opvolger gekregen in de vorm van de Galaxy
Fold: een smartphone van Samsung die opengeklapt een tablet wordt. Op een of andere
manier zijn ze erin geslaagd om het scherm in
de vouw te laten doorlopen. ‘Infinity flex’ noemen ze het. Op de electronicabeurs in Las Vegas
waren eerder dit jaar ook al laptops te zien die
openklappen tot één scherm.
Beeldschermen zijn dus niet langer veroordeeld tot een plat vlak maar kunnen nu het
hoekje om. De eerste producten met schermen
die buigen en bewegen hebben nog iets aandoenlijks, net als de Communicator van toen.
Ik denk dat we over vijf jaar naar zo’n Galaxy
Fold kijken met dezelfde blik als nu naar de
Nokia Communicator. Een product dat als eerste een gloednieuwe technologie gebruikt, maar
er nog niet helemaal raad mee weet, waar een
klein groepje gadgetliefhebbers tweeduizend
euro voor over heeft gehad.
De nieuwe klaptelefoon is vooral een aankondiging van een ander soort revolutie die voorbij de
smartphone gaat: schermen die van geen ophouden weten. Die alle oppervlakken om ons heen
overnemen zonder zich nog iets aan te trekken van
hobbels, bobbels en hoekjes. Het hele idee van een
scherm als rechthoek verdwijnt. We lachen straks
om de auto’s die nu worden verkocht met zo groot
mogelijke rechthoekige touchscreens. Het dashboard wordt één groot organisch welvend aanraakscherm. Grenzeloze schermen worden een driedimensionale designrevolutie. Dankzij de nieuwe
klaptelefoon staat de deur naar dit tijdperk op een
kiertje.
EBELE WYBENGA
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SONJA W YSS
OVER FAREWELL PARADISE

‘IK WILDE
W
HET VERTROUWEN
VAN MIJN FAMILIE
NIET BEZOEDELEN’

SONJA WYSS

In Farewell Paradise bevraagt
filmmaker en kunstenaar Sonja
Wyss het gezin waarin ze opgroeide, dat uit elkaar viel toen
ze nog erg jong was. Welk effect
heeft dat gehad op de familieDOOR GUUS SCHULTING
banden?		
Het is een stranger than fiction-verhaal. Dat van het
gezin waarin de Zwitserse Sonja Wyss in 1967 geboren
werd als jongste van vier dochters. Haar ouders leven
op dat moment een tropisch droombestaan op de
Bahama’s. Vader is adjunct-directeur bij een chemiebedrijf dat als een van de eerste de anticonceptiepil
produceert en moeder de huisvrouw die het dagelijks
leven van hun riante Caribische woning draaiende
houdt. Zon, zee en strand. Een paradijselijk leven,
dat de jonge Sonja tijdens haar eerste levensjaren ook
meemaakt.
Maar dan neemt het verhaal een onverwachte
wending. Het gezin valt uit elkaar en waaiert de wereld over. Wyss’ vader vertrekt met een ander naar
Amerika en haar moeder verhuist halsoverkop naar
New York, waar ze stilletjes hoopt op een verzoening
met haar ex-man. Vreemd genoeg worden drie van
hun dochters (waaronder Sonja die dan nog maar een
paar jaar oud is) op een vliegtuig naar Zwitserland gezet, waar ze in pleeggezinnen terecht komen. Het luxe
leven van de Bahama’s verandert zo plotsklaps in een
onzeker bestaan in het koude Zwitserland, waar de
meisjes geplaagd door geldzorgen en een gevoel van
verslagenheid volwassenen moeten worden en het
leven (opnieuw) ontdekken.

EXPERIMENT

Alle gezinsleden komen na de breuk relatief goed terecht. Wyss’ nieuwe documentaire Farewell Paradise
gaat juist over de sporen die zo’n getroebleerd verleden achterlaat en op welke manier je die bespreekbaar

maakt. Om erachter te komen laat ze alle betrokkenen
afzonderlijk aan het woord en probeert ze uit die
veelheid van perspectieven een gezamenlijk verhaal
te maken. Het levert een fascinerende familiegeschiedenis op die recht doet aan ieders beleving van de
gebeurtenissen, ook al zit die soms ook vol met tegenstrijdigheden en hiaten.
We spreken Wyss een week nadat haar documentaire tijdens het IFFR in première ging in Amsterdam,
waar de Zwitserse begin jaren negentig naartoe verhuisde om aan de Gerrit Rietveld Academie te studeren. Wyss: “In Amsterdam
ging toen een wereld voor me open.
Kunst in Zwitserland is ambacht, maar
in op de Rietveld waren juist je ideeën
belangrijk. Tijdens de lessen hadden we
dan ellenlange discussies over de bedoeling van een werk, of het concept erachter. Ik vond dat heel erg bevrijdend.”
Op de Rietveld legde Wyss zich steeds
meer toe op film. “We konden daar met
video experimenteren en ik werd meteen
door het medium gegrepen. Een van de
bijzonderheden van bewegend beeld is
de paradox die het behelst: aan de ene
kant ben je telkens weer benieuwd naar
wat er komen gaat – dus: hoe het ene
beeld op het andere volgt. Terwijl er
tegelijkertijd geschiedenis wordt gecreëerd: je legt een stukje tijd vast zodat het
herhaald kan worden. Dat heeft me altijd
gefascineerd.”

DE SCHANDE VAN EEN
SCHEIDING

Die fascinatie resulteerde in een eclectische carrière, waarin de Zwitserse zich in
verschillende disciplines bekwaamde. Al
tijdens haar studie brak ze door met de
video-installatie To Date waarin ze zelf
de hoofdrol speelde. Later maakte Wyss
ook beeldende kunst en korte films,

waarin de nadruk vooral op de visuele kracht van het
beeld lag. Het karakteriseert ook Winterstilte (2008),
haar enige lange speelfilm, waarin vier zussen in een
afgelegen Alpendorpje door vreemde hertenmannen
worden bezocht. Een film waarin dialogen spaarzaam
zijn en symboliek belangrijk.
Het intieme en hyperpersoonlijke familieportret
Farewell Paradise is haar eerste documentaire. “Over
die tijd werd nooit veel gepraat binnen ons gezin. Dat
is ook niet gek. Het was een moeilijke periode: de fa-
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FAREWELL PARADISE

De krater van
de inslag
milie viel uit elkaar, en ook de nasleep was moeizaam.
Ik en mijn zussen zaten als minderjarigen plotseling
in een vliegtuig naar Zwitserland, later heeft mijn
moeder ons zonder hulp moeten opvoeden. In de
jaren zeventig was het echt nog een schande om uit
elkaar te gaan – zeker voor de vrouw. Die werd geacht
blij te zijn met haar huwelijk, daar stapte je niet zomaar uit. Het heeft mijn moeder veel moeite gekost
haar leven weer op te pakken.”
Dat er over die tijd dus veel verwijten zouden komen, vormde in eerste instantie een struikelblok voor
de film. Om dat te vermijden, interviewde Wyss de
vijf gezinsleden apart, in een onpersoonlijke studio.
“Ik vond het vooral belangrijk om aan ieders verhaal
recht te doen. Elk perspectief moest echt eigen, authentiek zijn. Tijdens de productie heb ik iedereen
bijvoorbeeld verboden om hier met elkaar over te praten, om geen beïnvloeding over en weer te krijgen – al
vroeg mijn moeder weleens: wat zei je vader hierover?
Maar dat wilde ik nu precies vermijden, dat iedereen
op elkaar zou reageren. Ieders verhaal moest volledig
recht doen aan hun kijk en beleving van de breuk van
mijn ouders en de nasleep ervan.”

TALKING HEADS

Vooral van haar vader dacht Wyss dat ze hem zou
moeten overtuigen om mee te doen, maar dat viel
mee. “Hij zou een beetje de bad guy in het verhaal

kunnen zijn, de afwezige vader. De enige man ook in
het gezin. Ik was daar vooraf wel bezorgd over: zou hij
niet bang zijn voor verwijten? Dat het vijf tegen één
zou worden? Ik heb hem gezegd: ik wil jou begrijpen,
ik wil je een podium bieden om te vertellen hoe jij die
tijd beleefd hebt. Grappig genoeg kwam hij volledig
voorbereid naar de opnames. Hij had zelfs een mapje
met documentatie mee.”
Al die talking heads leveren een film op waarin het
gesproken woord belangrijker is dan beeld. “Het
tegenovergestelde bijna van wat ik eerder deed”,
aldus Wyss. “Ik ben altijd huiverig geweest voor
spraak en dialogen in film. Die ondermijnden de beeldende kracht van het medium, vond ik. Om die theorie te testen ben ik in 2014 een master gaan doen bij
de Nederlandse Filmacademie en sindsdien denk ik er
anders over. Ze hebben juist een heel dynamische
relatie.”
In Farewell Paradise maakt die nadruk op spraak de
kijker bijvoorbeeld extra gespitst op de lichaamstaal
of houding van de geïnterviewden: wanneer kijken
mensen weg bij een vraag, of nemen ze een slokje
water? Wanneer leven ze juist op? Veel praten zonder
visuele afleiding effent hier de weg voor goed kijken.

VERSIE VAN VIER UUR

Voor Wyss was het maakproces van Farewell Paradise zowel moeilijker als makkelijker dan verwacht,
zegt ze. Om zich voor te bereiden
maakte ze researchboeken voor elk
interview en sprak ze met een familietherapeut om haar interviewtechnieken aan te scherpen. Ook de setting
van een kale studio
was een bewuste keuze om het speelveld gelijk te houden. “Iedereen moest
uit zijn comfortzone zijn. Het enige
wat ik ze gevraagd heb is om hun
favoriete stoel mee te nemen. Een klein
beetje houvast in dat onpersoonlijke
decor.”
Toch lag alle macht uiteindelijk wel
haar als filmmaker. “Het lag in mijn
handen om ons verhaal te vertellen.
Maar ik wilde het vertrouwen van mijn
familie niet bezoedelen. Daarom resulteerde de eerste montagesessie ook in
een versie van vier uur: ik wilde er te
veel in stoppen. Daar hebben we vervolgens van alles uit moeten halen. Ik
speel nog steeds met het idee om een
serie van het materiaal te monteren,
waarin elk gezinslid een uur krijgt om
zijn of haar verhaal te doen. Volgens
mij levert dat ook weer nieuwe inzichten op. Maar eerst moet deze film de
wereld in. Het verhaal heeft lang in
onze hoofden geleefd, nu kunnen
anderen dat ook te zien krijgen. Heel
spannend.” 

‘Mijn moeder
vroeg weleens:
wat zij je vader
hierover? Maar
dat wilde ik nu
precies vermijden. Ieders
verhaal moest
volledig recht
doen aan hun kijk
en beleving van
de breuk van mijn
ouders en de
nasleep ervan.’

Sonja Wyss maakte een belangrijke, voor
velen herkenbare documentaire over gescheiden ouders en hun kinderen, die het
zwijgen in haar familie verbreekt. Verpletterend, en met een briljante vorm.
Zwijgende gezinnen leveren zwijgende kinderen op. Eindeloos veel generaties hebben
de vuile was krampachtig binnengehouden.
Problemen benoemde je niet. Daar waren
vaak ook nog geen woorden voor. Kinderen
van vechtscheidingen, van ouders met psychiatrische problemen, tweede-generatieslachtoffers, allemaal beginnen ze inmiddels
– eerst met schroom maar steeds luider –
hun verhaal te doen.
‘Laat het grote vertellen beginnen’, was
de hartenkreet van boekenuitgever Oscar
van Gelderen onlangs in de Volkskrant, in
een stuk over zijn eigen gesloten jeugd.
De zwijgcultuur moet eindelijk eens doorbroken worden. Te veel kinderen hebben
ten onrechte gedacht dat ze de enigen waren
die in de ellende zaten, of, nog erger, dat er
wat mis met ze was. En te veel ouders
hebben, vaak uit zelfbescherming, gedacht
dat als je iets niet benoemt het ook niet
bestaat.
De Nederlands-Zwitserse filmmaker
Sonja Wyss zet alle ramen van haar ouderlijk
huis open in Farewell Paradise, een verpletterend portret van haar ouders en drie zussen. Als kinderen leken ze een idyllisch leven
te leiden op de Bahama’s, totdat ze halsoverkop moesten vertrekken omdat hun moeder
besloot om zonder man naar het kille Zwitserland terug te keren. Daar werden ze verdeeld over meerdere gezinnen terwijl moeder vooral bezig was met overleven.
Langzaam horen we hoe de vork ongeveer in
de steel zit en verschuift je blik op de gebeurtenissen.
Briljant aan de film is de strakke wijze
waarop hij is vormgegeven. Moeder, vader en
zussen zijn nooit samen in beeld maar worden afzonderlijk geïnterviewd, als eilandjes,
want zo hebben ze zich ook altijd gevoeld.
Eilandjes die zich los van elkaar aan de grillige situaties moesten aanpassen. Ieder vertelt zijn persoonlijke ervaring waarbij de
emoties ook nu nog onder de oppervlakte
blijven. Zo snoert de film je langzaam in om
pas aan het eind de krater van de inslag te laten voelen.
Wyss maakte een belangrijke, voor velen
herkenbare documentaire over gescheiden
ouders en hun kinderen, die later als volwassenen zelf ook weer zijn gescheiden. Ze trekt
een lijn tussen meerdere generaties door iedereen, heel rustig, hun verhaal te laten
doen, zonder te oordelen, waardoor je voor
iedereen wel wat begrip kan opbrengen. Ook
humor is nooit ver weg. Sonja Wyss stelt
zichzelf eerst nog op als ‘de filmmaker’, verscholen achter de camera, maar die positie
blijkt onhoudbaar als ze haar vader confronteert. Het grote vertellen is ook hier begonnen. Het raakt recht in het hart.
MARISKA GRAVELAND

FAREWELL PARADISE

NEDERLAND, 2020 |

REGIE SONJA WYSS | 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PERISCOOP | TE ZIEN VANAF 19 MAART 
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De road movie Lillian toont het
Amerika van nu op wandelsnelheid. De Oostenrijkse
regisseur Andreas Horvath is er
meer dan vijftien jaar mee bezig
geweest. Toch was er nog een
veel zwaarder project in zijn
leven: een portret van acteur
Helmut Berger. “Berger heeft me
jaren van mijn leven gekost.
Lillian is mijn reddingsboei
DOOR HUGO EMMERZAEL
geweest.”		
Hij maakt al sinds 2002 documentaires, maar het is je
vergeven als de naam Andreas Horvath geen belletje
doet rinkelen. Dat snapt de Oostenrijkse regisseur zelf
ook wel. 2015 had zijn jaar moeten worden met
Helmut Berger, Actor, een sensationele documentaire
over de inmiddels aan lager wal geraakte acteur uit
Luchino Visconti’s De verdoemden (1969) en Ludwig
(1973), maar Horvath was toen te druk om de eer op te
strijken. En daarna stapelden de problemen zich alleen maar op.
“Tijdens de wereldpremière op het filmfestival
van Venetië stond ik voor de opnames van Lillian op
het schiereiland van Kamtsjatka om de kust van de
Beringstraat te filmen”, vertelt Horvath op het terras

ANDREAS HORVATH OVER LILLIAN
van een brutalistisch Sovjethotel in het Tsjechische
Karlovy Vary. Hij zit hier tijdens de 54e editie van het
Karlovy Vary International Film Festival in de jury van
de documentairecompetitie. Lillian, zijn ambitieuze
eerste speelfilm, is een paar maanden daarvoor op het
filmfestival van Cannes in wereldpremière gegaan.
Ik moest en zou Horvath spreken omdat ik al jaren
geobsedeerd ben door zijn documentaireportret van
acteur Helmut Berger. Voor de eerste editie van de
vernieuwde Critics’ Choice-sectie op IFFR was ik gevraagd om een video-essay over deze film te maken.
Alle films die ik kon vinden met een rol voor Helmut
Berger heb ik bekeken. Vervolgens heb ik alle shots
waarin Berger naar zichzelf kijkt via spiegels, foto of
filmmateriaal achter elkaar gezet. Na het zien van
tientallen films ben ik zo, net als Horvath, in de ban
van Berger geraakt.
In die tijd werkte Horvath nog aan Lillian en
ondertussen raakte hij in de clinch met Berger. “Dat
speelt al jaren”, legt Horvath uit over zijn gespannen
relatie met Berger. “Afgelopen week was ik nog in de
rechtbank omdat hij een zaak tegen mijn film is begonnen. Ik denk dat iemand dat in zijn hoofd heeft
gepraat. Hij was deze keer ook aanwezig. Het is voor
het eerst sinds jaren dat ik hem weer heb gezien. Ik

wil er niet te veel over uitweiden, maar laat ik het zo
stellen: niemand schiet hier echt iets mee op.”

GIFTIGE MANNELIJKHEID

De spanning tussen Horvath en Berger is extreem
voelbaar in de documentaire, die op moment van
schrijven niet meer vertoond mag worden. Horvaths
doel was om een essayfilm te maken over het acteerproces en over hoe acteurs eigenschappen van hun
rollen met zich mee kunnen nemen naar hun privéleven. In het geval van Berger – ooit een jonge adonis
die pikante rollen kreeg voorgeschoteld en kortstondig tot de elite van het Europese arthousecircuit
behoorde – uit zich dat in een pijnlijke neiging tot
grensoverschrijdend gedrag. Met een verfrissende
nuchterheid laat Helmut Berger, Actor de vele seksuele
avances naar Horvath zien – het einde van de film is
een vrij letterlijke climax. De regisseur laat ook de
eindeloze voicemails horen die Berger achterlaat als
de camera’s niet meer draaien. Daarin lijkt hij een totaal ander persoon te zijn dan wanneer Horvath al filmend weer op bezoek komt.
Een betere documentaire over giftige mannelijkheid is nog niet gemaakt. Alsnog benadrukt Horvath
dat de documentaire een liefdevol proces was: “Ik pro-

CULTUURSCHOK ’
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ANDREAS HORVATH

beerde zijn persoonlijkheid eer aan te doen. Ik wilde
zijn tekortkomingen en impulsen in ieder geval niet
misbruiken. Ik zie de film dan ook als een samenwerking. Hij was de aanstichter van de meest opruiende
scènes en ik ging daar gewoon in mee. Ik ben nog
steeds blij met het eindresultaat en ik hoop dat de film
snel weer een tweede kans krijgt.”

REDDINGSBOEI

Dat brengt ons bij Lillian, de film die Horvaths creatieve bevrijding inluidde. “Berger heeft me jaren van
mijn leven gekost. Lillian is daarbij mijn reddingsboei
geweest.” Al was die film ook geen spreekwoordelijke
walk in the park. Horvath heeft meer dan vijftien jaar
met deze film rondgelopen. Pas toen landgenoot Ulrich Seidl als uitvoerend producent optrad, kon Horvath zijn plannen realiseren. “Ik heb nog nooit een
film zo lang met me meegedragen.”
Dat past wel bij het uitgestrekte verhaal dat Lillian
wil vertellen. Horvath liet zich inspireren door het
leven van Lillian Alling, een Russische immigrant die
een eeuw geleden per voet terugkeerde naar haar moederland, via Canada richting de Beringstraat. Horvath
heeft haar verhaal naar het heden vertaald. Patrycja
Planik speelt een zwijgzame Russische vrouw die ook

“Het maakt niet
uit in welk land je
geboren bent, het
verschil tussen
stad en platteland
is haast universeel. Deze film
laat je dat stap
voor stap zien.”

vanuit New York naar Rusland trekt. De reden lijkt te
maken te hebben met banengebrek, al gaat de film
daar nooit expliciet op in. In de openingsscène zien
we in ieder geval hoe de vrouw hoopt op een baan als
porno-actrice. De schimmige producent laat haar
weten dat ze er te veel uitziet als een model en dat ze
beter voor de Russische dan voor de Amerikaanse
droom kan gaan. Daar liggen de kansen volgens hem
nog wel voor het oprapen.

ONGEFILTERD

Misschien is Lillian een soort afrekening met de Amerikaanse droom. Op zijn minst is het een onderzoek
naar hoe het Amerika van nu voelt. Horvath heeft
documentaires gemaakt over onder andere GrootBrittannië, Roemenië, Polen en zijn thuisland Oostenrijk, maar Amerika blijft hem altijd fascineren. In veel
opzichten lijkt Lillian op zijn This Ain’t No Heartland
uit 2004, dat poolshoogte neemt in ruraal Amerika
tijdens het uitbreken van de Irak-oorlog. “Ik ben dan
ook voor een deel gevormd in dat klimaat”, vertelt
Horvath over zijn relatie met de Verenigde Staten.
“Toen ik zestien was werd ik als uitwisselingsstudent naar de Verenigde Staten gestuurd. Natuurlijk niet naar New York of Los Angeles of een andere
grote stad, want de school was bang dat we dan aan
de drugs zouden raken. Ik belandde in een plaatsje in
Iowa met zesduizend inwoners. Het was een cultuurschok, maar ik raakte er ook aan gewend. Het zijn
down to earth plekken. Als ik er nu kom om te filmen,
dan kan ik echte, ongefilterde persoonlijkheden op
beeld vastleggen.”

LILLIAN

Weg uit de
wereld
In zijn speelfilmdebuut laat documentairemaker Andreas Horvath via een voettocht
van New York naar Siberië een ander, desolaat Amerika zien.
Lillian Alling was een Oost-Europese immigrant in New York die in 1926 besloot terug
te gaan naar Rusland. Te voet. Dwars door de
Verenigde Staten en Canada richting de Beringstraat. Of ze haar einddoel ooit gehaald
heeft, is niet bekend. Haar tot de verbeelding
sprekende tocht inspireerde schrijvers en
werd al eens verfilmd. Nu is het de Oostenrijkse documentairemaker Andreas Horvath
(Helmut Berger, Actor, 2015) die het tot onderwerp van zijn eerste speelfilm maakt. Zijn
Lillian, dat in première ging in Cannes en in
Minsk en Tromsø werd onderscheiden met
filmkritiekprijzen, is een ongewone roadmovie die het meer moet hebben van ervaring
dan van verhaal.

STAP VOOR STAP

De reden dat hij deze film wilde maken was niet om
Rusland zomaar naast Amerika te leggen of om commentaar te leveren op de hedendaagse Amerikaanse
politieke situatie. “Ik zie de film meer als een onderzoek naar de verschillen tussen het stadsleven en het
plattelandsleven. Daar zit een grotere verdeling in
dan die tussen landen en continenten. Het maakt
niet uit in welk land je geboren bent, het verschil
tussen stad en platteland is haast universeel. Deze
film laat je dat stap voor stap zien.”
Stap voor stap ging ook het maakproces. Horvath
heeft de tocht van Lillian met een extreem bescheiden filmcrew van hooguit vijf man afgelegd. Daar
hadden Horvath en Planik het meeste werk aan.
“Mijn team kwam steeds in tussenpozen van twee
weken naar Amerika om opnames te maken. De
momenten dat zij weer in Oostenrijk waren, filmden
Planik en ik door om alle gebieden die we passeerden
ook vast te leggen. Het was voor mij belangrijk om
een vloeiend geheel van de film te maken. Ik wilde
geen stukken van Amerika overslaan.” Het resultaat
is een net zo epische als zwijgzame roadmovie die op
wandelsnelheid en bijna zonder dialoog het Amerika
van nu gadeslaat. De film is zo als het ware een verslaglegging van de monumentale tocht die Horvath
en zijn hoofdrolspeler zelf hebben moeten doorstaan.
“Vergeleken met Helmut Berger, Actor was dit alsnog
een makkelijke ervaring”, grapt Horvath. “Fysiek was
het zwaar, maar op de set hadden we in ieder geval
altijd plezier.” 

Horvath maakt opvallende keuzes. Om te
beginnen is Lillian slechts losjes gebaseerd
op de oorspronkelijke geschiedenis. Hij verplaatste het naar het heden en laat zien hoe
een soortgelijke voettocht zou kunnen gaan.
Samen met de als acteur debuterende Poolse
fotograaf en videokunstenaar Patrycja Planik in de titelrol trok hij negen maanden lang
door Amerika, zonder scenario – ze lieten
zich leiden door wat ze tegenkwamen. Gewaagd ook om ervoor te kiezen dat Lillian de
hele film stoïcijns zwijgt. Een eenzaam
avontuur waarbij het, afgezien van een heftig
incident en enkele spaarzame momenten van
betovering, vooral aankomt op overleven
zonder geld, stelen uit winkels en eten uit de
afvalbak.
Tegelijkertijd voert Horvath ons door een
desolaat Amerika zoals we dat doorgaans
niet zien. Hij kent het, want maakte ook al
eens een fotoboek en een documentaire
over het Amerikaanse platteland. Ook in
Lillian filmt hij met de blik van een fotograaf. Snelwegen, kleine stadjes met slordig
rondgestrooide industrie, geleidelijk overgaand in weids platteland en ruige bossen
en bergen. Hier en daar vangt hij terloopse
gesprekken op, of filmt hij een protestmanifestatie of een auto-rodeo, maar
vaker toont hij mensen als zwijgende por-

tretten. Professionele acteurs gebruikt hij
nauwelijks.
Het is een sobere, met zelfverzekerde
koppigheid neergezette formule. Visueel
sterk, al heeft het in het begin wat moeite om
meer te worden dan een panorama waar Lillian doorheen trekt. Ook doordat ze, zelfs als
ze in nood verkeert, het contact met andere
mensen resoluut vermijdt. Soms op het ongeloofwaardige af. Alsof ze besloot dat ze al
weg is uit deze wereld.
Afgezien van een mislukte wanhoopssollicitatie bij een pornoproducent weten we
niets van Lillian. Het maakt haar ongrijpbaar, tot ze plotseling met een kwaad gebaar
haar lippenstift uitsmeert en zo toch iets van
emotie laat zien. Als film werkt Lillian het
beste wanneer je je overgeeft aan die kalme
flow en rustig blijft kijken en kijken. Langzaam groeit die tragische trip uit tot een
bijzondere verbeelding van een gevoel van
ontheemding. Met een onverwacht slot dat
er een mythisch accent aan geeft.
LEO BANKERSEN

LILLIAN

OOSTENRIJK, 2019 | REGIE ANDREAS

HORVATH | MET PATRYCJA PLANIK | 130 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN VANAF 12 MAART,
OOK VIA
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VIDEO-ESSAY

TRUE HISTORY OF THE KELLY GANG

SCHURKEN IN JURKEN

Justin Kurzel brengt de controversiële Aussie struikrover Ned Kelly
opnieuw tot leven in deze punky actiefilm. Niets eraan is waar.
Nagenoeg alles overtuigt. Maar wat de Australische regisseur er nou
DOOR NOA JOHANNES
precies mee zeggen wil?				
Bankovervallen, berovingen in vrouwenkleding, doehet-zelf-harnassen, kogels afvuren op het Britse
koloniale gezag: geen wonder dat de broertjes Ned en
Dan Kelly en hun bende uitgroeiden tot Australische
volkshelden. Althans, onder het deel van hun landgenoten dat de Engelsen net zo haatten als zij. Aan hun
roversavonturen kwam in 1880 een bloedig einde na
een vuurgevecht met de politiemacht. Bendeleider
Ned overleefde het als enige, om vervolgens in de lik
aan een strop te eindigen, pas 25 jaar oud. Een legende
was geboren, en in het kielzog ontstonden toeristische Kelly-tours, sleutelhangers, rompertjes en een
hele rits Kelly-films (zie kader).
Daar kon nog wel eentje bij, dacht de Australische
regisseur Justin Kurzel (Slowtown, 2011; Assassin’s
Creed, 2016), die zich verwonderde over de legendestatus van de outlaw en de mate waarin sommige
landgenoten anno nu nog altijd hun identiteit aan
Kelly ontlenen. Was Ned Kelly nou een rebel, anarchist of ordinaire moordenaar? En wat blijft er over
van een persoon wiens geschiedenis telkens wordt
aangepast aan de persoonlijke en politieke belangen
van iedere verteller?
In zijn eigen, zeer vrije Kelly-interpretatie (‘Niets
van wat u gaat zien is waar’, vermeldt een openingstekst) laat de regisseur de legende zelf aan het woord.
Aan de hand van een brief die Kelly aan zijn ongeboren dochter schrijft, blikken we in drie aktes terug
op zijn disfunctionele jeugd en uitzichtloze leven.
Kurzel blijft weg van de spectaculaire overvallen en
wilde achtervolgingen die je misschien zou verwachten en focust meer op de interacties en machtsstrijd
met Kelly’s belangrijkste influencers: verknipte Ierse
moeder (Essie Davis), gewelddadige mentor (Russell
Crowe), dat soort types.
Het trekt allemaal in een prachtig geschoten en

stijlvolle punky koortsdroom voorbij, met de Australische natuur als buitenaards en tijdloos decor.
De volwassen Ned Kelly (George MacKay) heeft geen
baard maar wel een hip matje, draagt moderne outfits
en beleeft homo-erotische momenten. Om hun vijanden af te schrikken dragen hij en z’n bendematties
jurken. Die stiekem ook wel lekker zitten. Nergens is
de outlaw uitgesproken sympathiek, nergens wekt hij
complete weerzin op. Kelly is bovenal een product van
zijn tijd, zijn labiele omgeving en de ingebakken haat
die hem en zijn kompanen uiteindelijk tot een onvermijdelijke confrontatie met de politiemacht drijft.
Een spectaculaire shootout waarvan de beelden en
kogelinslagen nog lang nadreunen.
Wat Kelly nu uiteindelijk voor de Australische
regisseur zelf betekent, wordt door de emotionele afstand tot de hoofdpersoon nergens duidelijk. Met de
fragmentarische opzet lijkt Kurzel vooral aan te willen
tonen dat een legende soms gewoon van onbezonnen acties en toevalligheden aan elkaar hangt. Niets
meer, niets minder. Maar dan is er die opmerkelijke
slotscène waarin de regisseur plots wegdraait van
zijn hoofdpersoon. Het laatste woord is aan Thomas
Curnow, de man die Kelly en zijn gang verachtte en
verraadde bij de politie. Waargebeurd. Schuilt hierin
dan toch een persoonlijke veroordeling van de maker? Terwijl hij er met zijn film ironisch genoeg aan
bijdraagt de herinnering aan Kelly op een gestileerde
wijze levend te houden.
“Een mythe is winstgevender dan een man”, aldus
Kelly zelf. True that.
TRUE HISTORY OF THE KELLY GANG
GROOT-BRITTANNIË/AUSTRALIË, 2020 | REGIE JUSTIN
KURZEL | MET GEORGE MACKAY, ESSIE DAVIS | 124
MINUTEN | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN
VANAF 12 MAART 

Bekijk op filmkrant.nl ook het video-essay
The Mythory of the Kelly Gang, dat Tara
Judah en Peter Walsh vorig jaar maakten
in het kader van het programma Critics’
Choice op IFFR.
Hoewel de Australische criticus Tara Judah en
de Britse filmhistoricus Peter Walsh zeer verschillende achtergronden hebben, zien zij één
grote overeenkomst: beiden groeiden op met
een geschiedenis zoals die werd vastgelegd in
bewegend beeld. In die verhalen stonden voor
hen allebei Ned Kelly en zijn bende centraal.
Voor Judah was die legende in Australië zo
alomtegenwoordig dat hij alledaags was geworden – zelfs komische tv-sketches op een lokale
zender pakten hun deel van Kelly’s geschiedenis. Voor Walsh zat de bende vervat in de
geschiedenis van het medium zelf – The Story
of the Kelly Gang (1906) is volgens velen de eerste speelfilm ter wereld. Voor hen beide was die
film alomtegenwoordig en tegelijk pijnlijk
onvolledig – slechts 17 minuten van het oorspronkelijke materiaal is bewaard gebleven.
Naar schatting moet de film, afgespeeld op 18
frames per seconde, ongeveer een uur hebben
geduurd, maar bronnen uit die tijd noemen
lengtes van tussen de 45 en 70 minuten –
afhankelijk van de stemming van de filmoperateur, die de film handmatig aanzwengelde.
Zowel voor de film als de bende zelf blijken de
details altijd slechts bij benadering te schatten.
Geïnspireerd door de vele manieren waarop
Ned Kelly en zijn bende zich in hun visuele
levens had genesteld, doen Judah en Walsh een
poging dat verhaal in zijn geheel te representeren, inclusief die pakweg 43 afwezige minuten
– samengesteld uit de ontelbare visuele verhalen die sindsdien over Kelly verschenen. Hun uur
lang video-essay toont een tijdlijn van de
pogingen om deze mythe in bewegend beeld te
herconstrueren, maar wijst ook op de beperkingen in ons begrip van dit uiterst problematische
verleden.
Vogelvrij, legendarisch, crimineel, heldhaftig
– Ned Kelly is het allemaal. Als icoon belichaamt
hij de fundamentele onkenbaarheid van zowel
het pad van de narratieve cinema als van de
omstreden geschiedenis van een postkoloniaal
land.
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DIAO YINAN OVER THE WILD GOOSE LAKE

‘ HET IS MEER
DAN EEN KOORTSDROOM’

De gelauwerde Chinese regisseur Diao Yinan maakt sociaalrealisme
vermomd als genrefilms. Zijn nieuwste is een broeierige misdaadthriller met invloeden van het Duits Expressionisme, die reflecteert
op het leven in hedendaags China. “Ik wil een onderbelicht hoekje
van de Chinese maatschappij laten zien.”			 DOOR HUGO EMMERZAEL

DIAO YINAN

“Ja, de actie is
spectaculair, maar
ik zie de film als
meer dan entertainment alleen.
Ik wil ook een onderbelicht hoekje
van de Chinese
maatschappij
laten zien, een
wereld waar
criminelen zich
kunnen schuilhouden. Als je er
goed genoeg op
let, zie je ook
hoeveel burgers
worstelen om het
hoofd boven water
te houden.

In films regent het meestal niet; het giet. De Chinese
regisseur Diao Yinan, winnaar van een Gouden Beer
op het filmfestival van Berlijn voor Black Coal, Thin
Ice (2014), heeft dat goed begrepen. Hij opent zijn
nieuwe film The Wild Goose Lake met een hoosbui
van klassiek epische proporties. Het zet de toon voor
wat komen gaat: een in regen en neon doordrenkte,
hypergestileerde en grillige neo-noir over een voortvluchtige crimineel.
“Voordat ik aan het script begon was ik geobsedeerd met twee specifieke beelden”, vertelt Diao
tijdens het filmfestival van Cannes, waar The Wild
Goose Lake in 2019 in competitie draaide. “Het begon
met dat openingsbeeld: een treinstation in de nacht;
het regent pijpenstelen; een vrouw en een man ontmoeten elkaar voor het eerst. Hij is een gezochte crimineel, zij de enige vrouw die hem kan helpen.”
Het andere beeld speelt zich af in een van de buitenwijken van de stad op een glinsterend meer. Diao
schetst weer wat hij zich voorstelde: “Door het nachtlicht lijkt de scène haast zwart-wit. We zien een vrouw
op een boot met een glimlach op haar gezicht. Vanaf
het water van het meer reflecteert licht op haar. Hier
gaat het om haar gelaatsuitdrukking en lichaamshouding. Het is geïnspireerd op een historische zwart-witfoto die ik ooit zag van een zwem-escort – een eufemisme voor een prostituee die aan het strand werkt.”

WILDE-GANZENMEER

Om die beelden met elkaar te verenigen creëerde Diao
een misdaadverhaal in en rondom de stad Wuhan.
Deze Chinese metropool met meer dan tien miljoen
bewoners staat inmiddels vooral bekend als het epicentrum van het coronavirus. Diao koos voor deze
locatie omdat het ‘de stad van honderd meren’ is. Hij
laat er zijn hoofdpersonage Zenong Zhou (Hu Ge) als
voortvluchtige zwerven langs het Wilde-ganzenmeer.
Daar duikt hij onder voor de talrijke politieagenten en
criminelen die hem op de hielen zitten.
Waarom hij onderduikt zien we kort na die regenachtige openingsscène. Zhou behoort tot de criminele
onderwereld van Wuhan, maar tijdens een bijeenkomst van motordieven breekt een gruwelijk gevecht

uit. In de gewelddadige nasleep legt ook een politieagent het loodje, waardoor Zhou gezocht wordt aan
beide kanten van de wet. Zijn criminele collega’s zitten hem overigens op de hielen omdat de politie een
premie op Zhou’s hoofd heeft gezet. Zhou heeft het
baldadige plan gesmeed om die premie zelf op te strijken en aan zijn vrouw uit te betalen. Hij accepteert
zijn noodlot, maar wil er het beste van maken. Daar
heeft hij de hulp bij nodig van zwem-escort Aiai Liu
(Gwei Lun Mei), de vrouw die hij treft bij het station.

EXPRESSIONISME

In het stationsrestaurant vertelt hij haar hoe de
vechtpartij begon, en wij krijgen hem in een uitgebreide flashback te zien. Wie de eerdere films van
Diao zag, zoals het troosteloze Night Train (2007)
of het geraffineerde Black Coal, Thin Ice, heeft daar
misschien al een beeld bij, maar op visueel gebied is
deze film de overtreffende trap van al die voorgangers.
Samen met zijn vaste cameraman Dong Jingsong (die
ook de beelden schoot voor Long Day’s Journey into
Night, nog zo’n Chinese neonfilm) vangt Diao de
abrupte actiespektakels in minutieus detail. Wat daar
vooral bij opvalt is de speelse wisselwerking tussen
kleur, licht, kadrering en spel, waardoor de actiescènes op verrassende – en soms schokkende – manieren
binnenkomen.
Diao neemt afstand van het realisme van zijn
vorige films. Black Coal, Thin Ice bevatte al veel verwijzingen naar gestileerde noir-klassiekers als The
Third Man (Carol Reed, 1949) en Touch of Evil (Orson
Welles, 1958), maar in The Wild Goose Lake gaat Diao
nog veel verder. Hij liet zich inspireren door Duits
Expressionistische films als Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1921) en M: Eine Stadt sucht einen
Mörder (Fritz Lang, 1931).
“Het spel met kaders, schaduwen en licht is ingegeven door mijn levenslange aanbidding van Duits
Expressionistische cinematografie”, aldus Diao. Die
filmstroming probeerde in het Duitsland van na de
Eerste Wereldoorlog de getraumatiseerde realiteit
van het land te verbeelden. Fantastische elementen
en uitvergrote stijlmiddelen symboliseerden een snel
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THE WILD GOOSE LAKE
FILMSCHUUR HAARLEM, 14 MAART
16.30 UUR | JOOST BROEREN

veranderende en ontheemde leefomgeving. “Mijn
film is een eerbetoon aan hoe regisseurs uit die tijd
de menselijke perceptie van de werkelijkheid in beeld
hebben gebracht.”

CENSUUR

Ook in The Wild Goose Lake gaat het om het spanningsveld tussen verbeelding en realiteit. The Wild
Goose Lake gebruikt conventies van het Duits Expressionisme, maar ook de film noir en Chinese Wuxiafilms, om het leven in hedendaags China te verbeelden. Het is sociaalrealisme vermomd als genrefilm.
“Ja, de actie is spectaculair, maar ik zie de film als
meer dan entertainment alleen”, beaamt Diao. “Ik wil

ook een onderbelicht hoekje van de Chinese maatschappij laten zien, een wereld waar criminelen zich
kunnen schuilhouden. Als je er goed genoeg op let, zie
je ook hoeveel burgers worstelen om het hoofd boven
water te houden. De film is dus meer dan een surrealistische, koortsachtige droom. Het is een reflectie op
de staat van hedendaags China.”
Dat The Wild Goose Lake zoveel genre-invloeden
omarmt is ook op metaniveau een reflectie van het
huidige Chinese medialandschap. Veel Chinese films
die sociale misstanden op een directe manier willen
verbeelden, zoals Diao dat in zijn eerste twee films
deed, komen niet meer door de staatscensuur. Vorig
jaar werd bijvoorbeeld op het laatste moment Zhang

Yimou’s One Second teruggetrokken uit de competitie
van Berlijn. De officiële reden was dat er technische
problemen waren, maar achter de schermen denkt
men dat de film over de culturele revolutie in het China tussen 1966 en 1976 bij de censor is gestrand.
Genrefilms zijn daarom een handig vehikel om
maatschappijkritiek alsnog in cinema te kunnen
verwerken. Diao zegt het diplomatiek: “Niet alleen
China kampt hiermee, maar wij moeten er nu wel mee
om zien te gaan. Ik probeer het maar te zien als iets
positiefs, als een uitdaging voor mijzelf om mijn films
nog inventiever te construeren. Ik hoop dat ik genoeg
creatieve manieren kan vinden om in dit systeem te
mogen bijven werken.” 

THE WILD GOOSE LAKE

Motordieven op lichtgevende schoenen
De nieuwe film noir van Diao Yinan, na
Black Coal, Thin Ice, lijkt op het eerste
gezicht vooral een mooi gemaakt genrewerkje. Of is er meer aan de hand?
De naam van het film-noirgenre zegt het zelf
al: het moet donker (‘noir’) zijn. En niet
alleen de ambiance – met veel regen, weinig
licht en het liefst ’s nachts – maar het verhaal zelf moet ook donker zijn. De hoofdrolspelers zijn bijna altijd (kleine) criminelen,
femmes fatales en corrupte politieagenten,
en de spelregels van het genre zijn vrij
streng, zodat het aan regisseurs is om met
kleine variaties hun stempel op het materiaal
te drukken.
Vaak is het verhaal ondergeschikt aan de
sfeer en op het eerste gezicht lijkt dit ook het

geval te zijn in de neo-noir The Wild Goose
Lake van de Chinese filmmaker Diao Yinan,
die in 2014 met zijn film noir Black Coal,
Thin Ice al een Gouden Beer in de wacht
sleepte. In zijn nieuwste noir is er een vete
tussen motordievenbendes, vreest een man
(Hu Ge) voor zijn leven nadat hij een politieman heeft vermoord en ontmoet een mysterieuze dame (Gwei Lun Mei) de man op een
druilerige avond onder een treinviaduct – in
plaats van zijn vrouw.
Er wordt geracet, iemand wordt spectaculair onthoofd en een andere boef overleeft
een ontmoeting met een paraplu helaas niet.
Het regent pijpenstelen en neonroze reclames, tl-licht uit armzalige noedeltoko’s en,
in een van de meest verrassende scènes,
led-lampjes onder sportschoenen zorgen

ervoor dat je als kijker toch nog iets kan zien
in het pikkedonker van de vaak onverlichte
straten, kelders en vervallen gebouwen van
de provinciestad vlak bij Wuhan waar het
relaas zich afspeelt.
Dat betekent echter niet dat alles altijd
helder is, of makkelijk te volgen. Flashbacks
en een hele stoet nevenpersonages maken
van The Wild Goose Lake een soort verhalend doolhof, waarin na elke onverwachte
bocht nieuwe, vaak spectaculair gefilmde
variaties op standaardelementen uit de
film-noirtraditie te ontdekken zijn zonder
dat ze direct bijdragen aan een bigger picture.
Maar misschien is dat juist het subversieve aan deze film uit een land waarin de
censuur de laatste tijd weer strenger lijkt te

worden (en internationale filmfestivals
films op het laatste moment uit hun programma zien kukelen vanwege ‘technische
problemen’). De traditie wil dat films in het
noir-genre verhalen vertellen over criminelen en corrupte elementen in de rechtshandhaving. In een realistisch drama zou
dat in het China van vandaag nog wel eens
lastig kunnen worden. Maar door het te
verpakken als genrevermaak lukt het Diao
heel knap om een beklijvend en naargeestig
portret te schetsen van een land waar
corruptie en wetteloosheid zich als een
hardnekkig virus verspreid lijken te hebben. Een sombere conclusie die niet zomaar
door een paar lichtgevende sportschoenen
kan worden verholpen.
BOYD VAN HOEIJ

THE WILD GOOSE LAKE CHINA/FRANKRIJK,
2019 | REGIE DIAO YINAN | MET HU GE, GWEI LUN MEI |
113 MINUTEN | DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN VANAF
12 MAART, OOK OP
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QUEEN & SLIM

LA VÉRITÉ

De staat als vijand
Deze contemplatieve romantische thriller
draait om twee jonge zwarte Amerikanen
die op de vlucht slaan na een nachtelijk incident met een politieagent. Een eigentijdse Bonnie & Clyde die ook refereert aan het
Amerikaanse slavernijverleden.
Ze kennen elkaar nog maar net – al had
Queen (Jodie Turner-Smith) haar date Slim
(Daniel Kaluuya) wel al vaker voorbij zien
komen op Tinder. Ze hebben afgesproken in
een diner, waar ze aan het einde van de dag
tegenover elkaar zitten. Slim vraagt waarom
het twee weken duurde voordat ze naar
rechts swipete, waarop strafpleiter Queen
vertelt dat de staat Ohio vandaag heeft besloten haar cliënt te executeren. De date is
dus een broodnodige afleiding. Nietsvermoedend stapt Queen even later bij Slim in
de auto: hij mag haar naar huis brengen. Totdat ze onderweg worden aangehouden voor
een futiliteit.
Het is een van de grootste angsten van
zwarte Amerikanen: schietgrage, gejaagde,
racistische agenten. Wanneer de sirenes van

de politiewagen beginnen te loeien lijken
Queen en Slim meteen te weten wat er op het
spel staat. Dat de agent uiteindelijk omkomt
na een worsteling met Slim, waarbij de diender zijn wapen afvuurt op Queen, komt
evenwel als een verrassing. Het duo schiet
meteen in de overlevingsmodus: vluchten is
de enige optie.
Als Slim zich hardop afvraagt of hij een
crimineel is, is het feitelijke antwoord van
Queen: “Nu wel.” Cop killers heten ze in de
media. Geen woord over zelfverdediging, of
een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het oordeel is al geveld.
Is vluchten in zo’n geval een rationele of
een irrationele daad? Regisseur Melina
Matsoukas, bekend van haar regiewerk in de
televisieserie Master of None, schakelt in
haar speelfilmdebuut voortdurend tussen
droom en realiteit. In contemplatieve sequenties, begeleid door zwoele composities
van Devonté Hynes alias Lightspeed Champion, zien we de opbloeiende liefde tussen
Queen en Slim, geweldig geacteerd door
Turner-Smith en Kaluuya. Het zijn scènes
waarin het fatalisme waarmee het dagelijkse
leven voor zwarte Amerikanen zo doordrenkt is, even afwezig is.
De link met slavernij is nooit ver weg in
Queen & Slim. De titelpersonages krijgen
onderweg hulp van vooral zwarte medestanders, die de wetteloosheid zat zijn: de manier
waarop zwarte Amerikanen met regelmaat
en zonder enige aanleiding op straat worden
vermoord. Het zijn momenten die sterk doen
denken aan de ‘underground railroad’, een
geheim netwerk dat slaven in de negentiende
eeuw hielp te vluchten naar de vrije wereld.
Het is niettemin de vraag of die vrijheid voor
Queen & Slim binnen handbereik ligt.
OMAR LARABI

QUEEN & SLIM

VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE

MELINA MATSOUKAS | MET DANIEL KALUUYA, JODIE
TURNER-SMITH | 133 MINUTEN | DISTRIBUTIE WW
QUEEN & SLIM

KORT

ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 12 MAART 

EMMA
Autumn de Wilde | De laatste grote verfilming
van Jane Austens klassieke roman verscheen
inmiddels alweer bijna 25 jaar geleden (u weet
wel, die met Gwyneth Paltrow in de titelrol), en
de meest recente BBC-serie-versie is ook
alweer tien jaar oud. Hoog tijd dus voor een
‘frisse nieuwe verfilming’ (aldus het persmateriaal), het speelfilmdebuut van videoclipregisseur Autumn de Wilde. Het negentiende-
eeuwse verhaal draait nog steeds om een jonge
vrouw die zich zo druk bemoeit met de relaties
van anderen dat ze bijna zelf haar grote liefde
misloopt.

Waarheid als
valse belofte
Met La vérité maakt Hirokazu Kore-eda
voor het eerst een film buiten zijn thuisland. Het intieme familiedrama rond steractrices Catherine Deneuve en Juliette Binoche is Franser dan Frans, en toch een
echte Kore-eda.
“Ik kan toch niet de naakte waarheid vertellen? Dat is te saai”, verontschuldigt de legendarische actrice Fabienne (Catherine Deneuve) zich tegen haar volwassen dochter
Lumir (Juliette Binoche). Fabienne heeft er
lustig op los gefantaseerd voor haar memoires, die ze nochtans de titel La vérité gaf.
Diezelfde titel draagt deze Franse film van
Hirokazu Kore-eda, zijn eerste buiten zijn
thuisland Japan. De Franse industrie stond al
met open armen te wachten nadat hij in
Cannes de Gouden Palm won met Shoplifters
(2018). Kore-eda gebruikte voor La verité
een theaterstuk dat hij nog op de plank had
liggen, en verwerkte naar eigen zeggen ook
zijn gevoelens over de in 2018 overleden Japanse actrice Kirin Kiki, die schitterde in zes
van Kore-eda’s eerdere films.
Waar de titel La vérité van Fabienne’s memoires een (valse) belofte aan het publiek is,
beschrijft de titel van de film juist heel precies waar het Kore-eda om te doen is. Zijn
intieme familieverhaal onderzoekt wat de
waarde van die waarheid is, en of die überhaupt kenbaar is.
Bij aanvang heeft scenarist Lumir zich
vastgebeten in een grote zoektocht naar de
waarheid. Ze is met haar Amerikaanse echtgenoot Hank (Ethan Hawke), een
net-niet-succesvolle acteur, en hun jonge
dochter vanuit New York naar Parijs afgereisd voor de presentatie van haar moeders
boek. Maar in plaats van zich te voegen in de
feestvreugde, duikt Lumir met een rode pen
op het manuscript – en daar heeft ze nogal
wat werk aan. Waar Fabienne in het echte leven haar carrière voorrang gaf, schildert ze

filmster Salma Hayek werkten eerder samen in
de zwarte indie-komedie Beatriz at Dinner
(2017). In die film speelde Hayek de hoofdrol als
een masseur die per ongeluk op een dinertje van

LIKE A BOSS
Miguel Arteta | Regisseur Miguel Arteta en

zichzelf in het boek af als de ideale moeder.
Nog bekaaider komt persoonlijk assistent
Luc (Alain Libolt) ervan af: hoewel hij al decennia Fabienne’s trouwste steun en toeverlaat is, wordt hij in het boek niet één keer genoemd. Als hij ziedend opstapt, wordt Lumir
plotseling belast met het dagelijks reilen en
zeilen van haar moeder – van kopjes thee die
exact de juiste temperatuur moeten hebben
tot zorgen dat ze op tijd bij opnames arriveert. In een nieuwe sciencefictionfilm
speelt Fabienne, oh heerlijke ironie, de bejaarde dochter van een moeder die door haar
ruimtereizen steeds decennialang van huis
is.
La vérité is een film die Franser dan Frans
is in zijn eindeloze praatgraagte en door hoe
Deneuve en Binoche de show stelen. Kore-eda voegt voor de goede verstaander wat
vrolijke meta-knipogen naar hun rijke oeuvres toe. Maar uiteindelijk is La vérité vooral
een echte Kore-eda: een prachtig intiem familiedrama met een hoofdrol voor herinneringen.
JOOST BROEREN-HUITENGA

LA VÉRITÉ

FRANKRIJK, 2019 | REGIE HIROKAZU

KORE-EDA | MET CATHERINE DENEUVE, JULIETTE
BINOCHE | 106 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
FILM | TE ZIEN VANAF 19 MAART 

een van haar steenrijke klanten belandt. In deze
plattere nieuwe komedie speelt ze in een grote
bijrol het tegenovergestelde: ze is de steenrijke
zakenvrouw die miljoenen investeert in het
kleine, noodlijdende make-upbedrijfje van de
twee hartsvriendinnen die centraal staan. Kunnen vriendschap en ondernemen samengaan?
TE ZIEN VANAF 27 FEBRUARI 

TE ZIEN VANAF 27 FEBRUARI 

EMMA

LA VÉRITÉ

LIKE A BOSS

THE BOY: BRAHMS’ CURSE
William Brent Bell | De slotscène van de horrorfilm The Boy uit 2016 liet al zeer nadrukkelijk
ruimte voor een vervolg, en dat is er nu dus ook.
Opnieuw reist een Amerikaanse vrouw af naar
het Engelse Heelshire Mansion om daar belaagd
te worden door een creepy pop genaamd
Brahms. Ditmaal is dat jonge moeder Liza, die
er met haar man en jonge zoon een eerder
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GRETA

Nooit meer
handtasjes
terugbrengen
Isabelle Huppert als levensgevaarlijke stalker? Had interessant kunnen zijn. Is het
niet.
Zelfs Isabelle Huppert kan dit zinkende
schip niet redden. Het eerste kwartier is nog
wel te doen, als Chloë Grace Moretz’ personage Frances een handtas in de metro vindt
en die vriendelijk aflevert – want zo is ze,
met haar zachte stemmetje – bij de al even
vriendelijke dame met het Frans accent.
Voor de kijker is vervolgens snel duidelijk dat
Hupperts personage Greta een manipulatief
monster is, maar Frances heeft daar aanmerkelijk meer tijd voor nodig. Sterker nog, zelfs
nadat al lang duidelijk is dat Greta een gevaar
is, is Frances nog steeds geneigd haar te vergeven voor haar irritante gedrag. Ook al staat
Greta urenlang vanaf de straat naar binnen te
kijken bij het restaurant waar Frances in de
bediening werkt, achtervolgt ze haar, duikt
ze ongevraagd bij haar huis op en, jawel, ook
nadat ze Frances ontvoert en in een kist
stopt. Een stalkende Isabelle Huppert is in

theorie griezelig, maar hier is het vooral
lachwekkend.
De afgelopen jaren verschenen talloze
films die met de conventies van genres spelen – te veel om op te noemen maar denk The
Cabin in the Woods of Dreileben – maar dit is
vooral een suffe herhaling van veel betere
films. Dat acteur Stephen Rea als privédetective nog even in de laatste tien minuten verschijnt maar vrijwel onmiddellijk door Greta
wordt vermoord, is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bedoeld als een komische variatie op de conventie dat acteur
Stephen Rea de boel komt redden, met z’n
betrouwbare verschijning en alles, maar hier
slaat die grap gewoon dood. Dat Greta haar
slachtoffers lokt met een handtasje zou ook
grappig kunnen zijn – denk Greta: Portrait of
a Serial Killer – maar is het niet. Als Greta
een vriendin van Frances achtervolgt en haar
steeds foto’s stuurt die bewijzen dat ze vlak
achter haar loopt, maar die vriendin na herhaaldelijk omkijken Greta niet kan zien, wekt
dat vooral irritatie op.
Wie Huppert in een briljant spel met conventies wil zien moet gewoon Paul Verhoevens Elle kijken. Haar uitstraling is te
gelaagd, te rijk geschakeerd voor een een
dimensionale rol als deze.
RONALD ROVERS

GRETA , 2019 | IERLAND/UK, 2018 | REGIE NEIL
JORDAN | MET ISABELLE HUPPERT, CHLOË GRACE
MORETZ | 98 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS |
TE ZIEN VANAF 2 MEI, OOK VIA
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PORSELEIN

PORSELEIN

Letterlijke metaforen
In het speelfilmdebuut van Jenneke
Boeijink zorgt het zieke zoontje van een
succesvol echtpaar voor scheuren in hun
gezamenlijke leven. Maar in Porselein verliest alle symboliek gaandeweg zijn dubbele
betekenis.
Het eerste dat opvalt aan Porselein is de taal.
Om preciezer te zijn, de dictie. Dat zit niet
zozeer in het acteerwerk als wel in de verschillen in tongval van de acteurs. Grof genomen hoor je half om half Nederlands en
Vlaams. Hoe mooi die vermenging op sociologisch gebied ook zou zijn, hier roept het
nogal wat onnodige vraagtekens op die nooit
worden beantwoord: waar bevinden we ons
hier en hoezo deze taalsituatie?
De reden blijkt te liggen in productionele
overwegingen die niets van doen hebben met
de plot van de film. Regisseur Jenneke
Boeijink werkte ruim zeven jaar aan haar
eerste bioscoopfilm en werd gaandeweg dat
proces geconfronteerd met om verschillende
redenen afhakende Nederlandse cast- en
crewleden. België bood uitkomst, een manier om de film alsnog gemaakt te krijgen.
Euro-pudding op Benelux-niveau.
Toch rijst de vraag of Porselein niet een
nog wat langere rijptijd nodig had. Het is een
behoorlijk hermetische film. Het persoonlijke verhaal over een uit elkaar groeiend
echtpaar werd destijds door Boeijink en haar
toenmalige echtgenoot Thibaut Delpeut in
een week geschreven. Pas tijdens de draaiperiode realiseerde Boeijink, die inmiddels van
Delpeut was gescheiden, zich dat haar werkelijkheid het verhaal had ingehaald. Zo
werd de film met terugwerkende kracht een
reflectie op haar verbroken relatie.
PORSELEIN

In Porselein wordt dit verbeeld met veel
dubbel bedoelde lagen waarin gaandeweg
het verschil tussen letterlijk en figuurlijk
verdwijnt. Een succesvol echtpaar woont
met hun zoontje op een van de bovenste etages van een luxe woontoren. Enerzijds is er
Paul (Tom Vermeir) die als zakenman vaart
op zijn zelfverzekerde houding om genadeloos over alle obstakels heen te walsen. Anderzijds zijn echtgenote Anna (Laura de
Boer) die werkzaam is als restaurateur van
porselein. Ze worden geconfronteerd met
scheurtjes in hun gezamenlijke leven als hun
achtjarige zoontje Thomas (Neathan van der
Gronden) eerst vreemd gedrag vertoont en
vervolgens ziek wordt. Paul verliest daarmee
zijn houvast en controle en Anna kan als restaurateur de ‘barsten’ in het ‘porselein’ niet
meer helen. En wat is je ivoren toren dan nog
waard?
In het afglijden naar verval en chaos worden in Porselein op serieuze toon metaforen
op elkaar gestapeld. Maar te midden van alle
symboliek mist enige ademruimte. Door een
gebrek hieraan glijdt Boeijinks film zelf af, en
stapelen de vervreemdende en eendimensionale beeldspraken zich in rap tempo op.
Boeijink zelf realiseert zich dat wellicht ook.
Citaat uit de persmap: ‘Ik maakte deze film
op intuïtie, misschien was een rationelere
benadering ook goed geweest.’
ALEXANDER ZWART

PORSELEIN

ITALIË/BELGIË/NEDERLAND, 2019 |

REGIE JENNEKE BOEIJINK | MET TOM VERMEIR, LAURA
DE BOER, NEATHAN VAN DER GRONDEN | 96 MINUTEN |
DISTRIBUTIE GUSTO ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF
12 MAART, OOK VIA
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LUX NIJMEGEN, 22 MAART 13.15 UUR | LOUIS HARTLOOPER

COMPLEX UTRECHT, 12 MAART 19.00 UUR | Q&A NA AFLOOP MET REGISSEUR
JENNEKE BOEIJINK

GRETA

trauma wil ontvluchten, maar pardoes in het
volgende trauma belandt.
TE ZIEN VANAF 27 FEBRUARI 

THE COURIER
Zackary Adler | In Sorry We Missed You liet Ken
Loach de systemische uitbuiting van pakketbezorgers van binnenuit zien. Ook in deze actiefilm
over een motorkoerier staat exploitatie centraal, maar dan van een heel ander soort –
namelijk de hardvochtige filmstijl van de exploitation cinema. De titelheldin, gespeeld door
gewezen Bond-girl Olga Kurylenko, raakt onbedoeld verzeild in een misdaadepos rond een
gewetenloze gangsterbaas en de kroongetuige
die hem de gevangenis in kan sturen.

ONWARD
Dan Scanlon | Regisseur Dan Scanlon dook voor
animatiestudio Pixar al eens in een wereld vol
magische wezens voor Monsters University
(2013). In deze nieuwe film – de eerste Pixar-

film die geen vervolg is sinds Coco uit 2017 –
pakt hij het nog iets fantasierijker aan: de film
speelt zich af in een wereld bevolkt door elfen,
trollen en geesten. Toch is die wereld verder
verrassend alledaags, van de suburban woonplaats van de twee jonge broers die centraal
staan tot de aloude daddy issues die de plot
voortstuwen.
TE ZIEN VANAF 4 MAART 

TE ZIEN VANAF 27 FEBRUARI 
THE COURIER

THE INVISIBLE MAN
Leigh Whannell | Met James Whale’s eerste
verfilming uit 1933 van de klassieke roman van
H.G. Wells plaatste de onzichtbare man zich
onbetwistbaar in het pantheon van horroriconen. Deze hedendaagse nieuwe versie koppelt
het aan een zeer eigentijds (en tegelijk tijdloos)
ander soort monster: de onzichtbare kerel waar

THE INVISIBLE MAN

Cecilia (Elisabeth Moss) mee te maken krijgt, is
een stalkende, gewelddadige toxic male.
TE ZIEN VANAF 5 MAART 

Black identity
in ﬁlm
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WOMAN

Wat we nooit mochten vertellen
Tweeduizend vrouwen uit vijftig landen aan
het woord in één lange, vloeiende montage
– en toch lijkt het één verhaal. Een film voor
wie vrouw is, vrouw wordt of vrouwen wil
snappen.
Van een sequentie van louter pratende hoofden zonder dwingend thema verwacht je het
niet meteen, maar Woman is een ontroerende kijkervaring. Honderden gezichten
komen voorbij, van alle kleuren en leeftijden;
er klinkt tintelend Spaans, vet Amerikaans,
minutieus Frans en ratelend Indonesisch.
Korte flarden van vrouwenlevens worden
prijsgegeven, soms met tranen, soms met
een triomfantelijke lach.
Woman is een project van fotograaf en
milieustrijder Yann Arthus-Bertrand, die
met zijn vorige, gelijksoortige film Human
(2015) het geduld van zijn publiek wel erg op
de proef stelde: Human duurde meer dan
drie uur, en de caleidoscoop van menselijk
leed werkte op den duur afstompend. Wo-

man maakte Arthus-Bertrand samen met
zijn voormalige assistent Anastasia Mikova,
en dat leverde een kortere, strakkere en veel
effectievere film op.
Het draait hier om gevoel, om uiterst intieme emoties. Hoe was het om voor het
eerst ongesteld te worden? Geld te kunnen
pinnen? Je diploma te halen? Een abortus te
ondergaan, verkracht of besneden of verhandeld te worden? Maar ook: beschrijf eens
heel precies je seksuele plezier? De antwoorden zijn even eerlijk als bescheiden, beschaamd ook – een fascinerend contrast, je
blijft kijken. En wat een variëteit! Wat is het
overheersende vrouwbeeld in films en series
toch krankzinnig eenzijdig!
Dat vrouwen in grote delen van de wereld
nog altijd als ‘tweede sekse’ gezien en behandeld worden is geen nieuws, maar zo in
kleine, persoonlijke brokjes opgediend dringt
het des te harder tot je door. Woman verliest
zijn unieke toon als er te expliciet een feministische agenda in doorklinkt, een lied over

WOMAN

hoe sterk en onverslaanbaar vrouwen zijn bijvoorbeeld is niet nodig, het is ‘empowering’
bedoeld maar het klopt niet. Geestig is de Engelse die zich schaterlachend herinnert hoe
ze zich heel eventjes ‘Superwoman’ voelde na
de geboorte van haar eerste kind: met de hormonen spoelde ook die illusie weer weg.
En daarbij: wat is nou ‘de top’? Een Wall
Street-bankier somt op wat ze allemaal heeft
moeten opgeven voor haar carrière: schooltoneelstukken, tuinieren, vriendschappen.

MIJN REMBRANDT

Bedwelmende
kunst
Mijn Rembrandt toont kunstliefhebbers die
beneveld raken door de aantrekkingskracht
van de schilderijen van een Hollandse
meester. Rembrandt van Rijn brengt ook
350 jaar na zijn dood verzamelaars nog dagelijks in vervoering, en een klein kunstdrama broeit in de competitieve wereld van de
kunsthandelaars.
Regisseur Oeke Hoogendijk, die eerder de
prijswinnende documentaire Het nieuwe
Rijksmuseum maakte, onderzoekt in Mijn
Rembrandt wat de kunst van Rembrandt van
Rijn losmaakt bij de toeschouwer. Ze weeft
verschillende verhaallijnen tot een inzichtelijke kunstfilm over de liefde voor de levensechte portretten van de meesterschilder.
“We hadden ze in stilte moeten kopen”,
stelt Taco Dibbits, de directeur van het
Rijksmuseum Amsterdam. Dat is zijn conclusie na het onderhoudende montagewerk
rond de diplomatieke wedijver tussen Frank-

MIJN REMBRANDT

rijk en Nederland over Rembrandts levens
echte huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit. De schilderijen
werden aangeboden door de Franse baron
Éric de Rothschild, telg uit het puissant rijke
geslacht Rothschild, die ze voor een zeer
hoog bedrag op de markt bracht. Het levert
een smeuïg relaas op waarbij Frankrijk en
Nederland uiteindelijk elk één portret van
Rothschild kopen.
De zoektocht naar onontdekt werk van de
Hollandse meester, en het persoonlijke
drama dat volgt, beslaat een groot deel van
de film. De Amsterdamse kunsthandelaar

BLOODSHOT
Dave Wilson | Dit actievehikel voor Vin Diesel is
het speelfilmdebuut van Wilson, die zijn carrière begon bij het door filmmaker Tim Miller
(Deadpool) opgezette special effects-productiehuis Blur Studios. Die ervaring zal hem van
pas gekomen zijn voor deze stripverfilming over
een gesneuvelde soldaat die weer tot leven
wordt gewekt met superkrachten.
TE ZIEN VANAF 12 MAART 

DO THE RIGHT THING
Spike Lee | Als boegbeeld voor het themaprogramma ‘Black Light’ (waarover u kunt lezen op
filmkrant.nl) en ter ere van de dertigste verjaardag van de film brengt Eye Filmmuseum deze
moderne klassieker van Spike Lee terug in de
bioscopen in een beeldschoon opgepoetste

DO THE RIGHT THING

4K-restauratie. De zinderende zomerhitte in de
multiraciale New Yorkse wijk Bedford-Stuyve
sant werd zelden eerder zo scherp en kleurrijk
vertoond.
TE ZIEN VANAF 12 MAART 

Jan Six XI, jongste telg uit de oudste Amsterdamse patriciërsfamilie, is in zijn nopjes met
de aanschaf van een mogelijk onontdekt
portret. Het heugelijke nieuws wordt overschaduwd door de beschuldiging van collega
Sander Bijl (die helaas in de film niet aan het
woord komt). Bijl stelt dat hij een afspraak
met Six had over de gezamenlijke aankoop
van het Rembrandt-portret, een overeenkomst die mogelijk door Six werd geschonden.
Ook de betovering van kunst an sich komt
in de film terug. De Rembrandt-liefhebbers
leven op wanneer ze bedenken waarom het

HOPE GAP
William Nicholson | Als schrijver van romans,
toneelstukken en speelfilms heeft Nicholson
een lange staat van dienst – hij werd tweemaal
genomineerd voor een scenario-Oscar, voor zijn
debuut Shadowlands (1993), gebaseerd op zijn
eigen gelijknamige toneelstuk, en voor Gladiator
(2000). Maar als regisseur heeft hij slechts één
eerdere speelfilm op zijn naam staan: het vrijwel vergeten kostuumdrama Firelight uit 1997.
In deze nieuwe film draait het om een ouder
stel, gespeeld door Annette Bening en Bill
Nighy, die na 29 jaar huwelijk gaan scheiden.

Een 58-jarige cowgirl bloost als ze vertelt
over haar recente verloving, tegen al haar
verwachtingen in. Ze bestaan allebei, naast
elkaar.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

WOMAN

DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS| TE ZIEN VANAF 12
MAART 

werk van de kunstenaar hen ontroert. De
kracht van Rembrandt was om ondanks een
relatief beperkt kleurenpalet opmerkelijke
diepten te tonen. Versterkt door het effect
van contrasten tussen licht en donker geeft
het de afgebeelde personen in zijn portretten
tastbaarheid. De realistische penseelstreken
raken bij de kunstliefhebbers een gevoelige
snaar. De Amerikaanse filantroop Thomas
Kaplan, de grootste particuliere Rembrandt-verzamelaar, stelt dat hij zo in de ban
was van een schilderij dat hij het portret van
de vrouw een zoen op haar lippen gaf. Rembrandts werk legt de onaangeroerde kanten
van de toeschouwer bloot die nader tot zichzelf komt.
Hoogendijk wekt met haar film het onweerstaanbare verlangen op zelf de werken
te zien om eveneens het vredige gevoel te ervaren van de Schotse hertog van Buccleuch.
De aristocraat komt iedere dag tot rust bij de
aanblik van het serene portret ‘Oude lezende
vrouw’. Je hoeft geen kunstliefhebber te zijn
om het licht van Rembrandt te zien.
GISELLE DEFARES

MIJN REMBRANDT

NEDERLAND, 2019 | REGIE

OEKE HOOGENDIJK | MET JAN SIX XI, TACO DIBBITS | 97
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 5
MAART 

werkpaard Segal, van Naked Gun 33 1/3 (1994)
via Get Smart (2008) naar deze nieuwe film.
Voormalig showworstelaar Dave Bautista speelt
dommekracht JJ, die bij de CIA op de reservebank is gezet omdat hij bij zijn operaties te

TE ZIEN VANAF 12 MAART 

MY SPY
Peter Segal | De spionageparodie loopt als een
dunne rode draad door de komediecarrière van

FRANKRIJK, 2019 | REGIE ANASTASIA

MIKOVA, YANN ARTHUS-BERTRAND | 107 MINUTEN |

HOPE GAP

‘EEN PRACHTIGE ODE
AAN KUNST VAN EIGEN BODEM’

‘ONE OF THE YEAR’S MOST DYNAMIC
AND ELECTRIFYING MOVIES’

VOGUE

INDIEWIRE

DE NIEUWE FILM VAN OEKE HOOGENDIJK
(HET NIEUWE RIJKSMUSEUM)
‘HOOGENDIJK LAAT ZIEN HOEVEEL OPWINDING
HET WERK VAN DE SCHILDER 350 JAAR
NA ZIJN DOOD NOG LOSMAAKT’

De nieuwe film van
Pablo Larraín (Jackie)

HET PAROOL

‘DELIGHTFUL AND GRIPPING STORIES
ABOUT THE DESIRE TO OWN WORKS BY
THE DUTCH MASTER‘
SEE NL

“SHE’S THE MOST POWERFUL PRESENCE
IN THIS HOUSE”

‘EMA IS AN ESTRANGING
EXPERIENCE AT FIRST
BUT SLOWLY LURES YOU IN’

‘EEN AUDIOVISUEEL
SPEKTAKEL VOL INTIMITEIT
EN DANSPERFORMANCE’

VARIETY

IFFR

HERTOG VAN BUCCLEUCH OVER ZIJN REMBRANDT
’DE LEZENDE OUDE VROUW’

VANAF 5 MAART IN DE BIOSCOOP
1t

VANAF 19 MAART IN DE BIOSCOOP
www.cineart.nl

/cineartnederland

/cineartnl
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SIBEL

Op jacht naar
zelfbevrijding
De beklemmende sociale structuur van een
kleine gemeenschap op het Turkse platteland beknot vrouwen in hun zelfexpressie.
Een doofstomme jonge vrouw wrikt zich los
uit de voorgeschreven mal en is de enige die
haar eigen stem vindt in de verstikkende
omgeving.
In Kusköy, een afgelegen dorp in het Pontische gebergte in de noordelijke provincie Giresun in Turkije, is een oude taal overgegeven
van generatie op generatie. De fluittaal bestaat uit verschillende toonhoogtes en melodische lijnen die het Turkse vocabulaire
weergeven. Het is voor de dorpelingen een
makkelijke manier om te communiceren
over de wijde hazelnootboomgaarden en
glinsterende theevelden.
De twintiger Sibel (een expressieve rol van
Damla Sönmez) is de oudste dochter en de

SIBEL

oogappel van de alleenstaande vader, en het
lokale dorpshoofd, Emin. De fluittaal is voor
Sibel de enige manier om met anderen te communiceren. Ze heeft relatieve vrijheid vergeleken met haar jongere zusje, Fatma. Buitengesloten door de dorpelingen, die volharden dat
ze vanwege haar beperking ongeluk brengt,
hoeft Sibel niet aan de verwachtingen te voldoen. Ze draagt geen hoofddoek, maar wel een
geweer. Tijdens de jacht, op de illustere wolf
die rondzwerft op het platteland, wordt de
jonge vrouw in het kreupelhout aangevallen
door Ali, een mysterieuze gewonde man,
wiens aanwezigheid een omwenteling ver
oorzaakt in haar monotone leven.
De ogenschijnlijke stille opstand van Sibel

PUNT UIT – SCHLUSS AUS – FULL STOP

Leven op de rand
Strijd en opstandigheid in een bijzonder en
liefdevol portret van een man die tot het bittere eind de regie wil houden, en ondanks de
worsteling met het leven nog kleine twinkelingen ziet.
Michael draait er niet omheen. De eerste
woorden die hij in Punt uit – Schluss aus –
Full Stop met schorre stem toevertrouwt aan
de camera zijn: “Ik wil zo snel mogelijk gedood worden.” Vooral het sarrende oorsuizen
is hem te veel. De huisarts moet komen. Hij
zal stoppen met eten. “Draait de camera? Is
dit vastgelegd?”, wil hij weten.
Gaat dit een deprimerende film worden?
Veel minder dan deze opening doet vrezen.
Indringend en confronterend wel, ontroerend en vooral eerlijk neergezet, met soms
een tikje humor. Want zo is Michael ook.
“Een ondeugende lummel”, noemt hij zichzelf. Verlangend naar het einde van zijn
kwellingen maar ook met de wil om nog te

hardhandig te werk gaat. Door toeval raakt hij
opgezadeld met de negenjarige Sophie, die het
spionagevak van hem wil leren om de dreigingen van de basisschool het hoofd te bieden.
TE ZIEN VANAF 12 MAART 

genieten van spaarzame momenten die hem
vreugde geven. Muziek. De mensen die hem
na staan. Een lekker taartje in het buurtcafé.
Die eerste scène blijkt minder definitief dan
het even lijkt. Soms breekt een glimlach door
zijn boosheid.
Architect Michael Hellgardt (1934-2018)
is de levensgezel van filmmaker Rosemarie
Blank (Transit Levantkade, 1991-1992;
Vaarwel Pavel, 1999; Berliner Tagebuch.
2012). Hij opperde zelf het plan om de laatste
periode van zijn leven vast te leggen. De film
ademt inderdaad de sfeer van een gezamenlijk project. Nuchter, kalm observerend,
maar geen film waarin Blank zich onzichtbaar maakt. Ook de zelfverzekerde aanwezigheid van Michael maakt dat het niet
voyeuristisch voelt, zelfs wanneer hij met
zijn tegenstribbelende lichaam weer eens
hulpeloos op de grond ligt. Zwak maar opstandig.
Zo groeit uit betrekkelijk losse scènes een

ontvouwt zich langzaam. De ruige schoonheid van het dorp verbergt een samenleving
die wordt geregeerd door de strikte codes
van familie-eer, patriarchale waarden en bijgeloof. De jonge vrouw is naarstig op zoek
naar de wolf. Het roofdier staat symbool
voor haar angst voor de buitenwereld die ze
wil overwinnen. Haar intense gedrevenheid
om het beest te vangen geeft haar drang naar
acceptatie weer. Hoewel filmmakers Çagla
Zencirci en Guillaume Giovanetti de grenzen
SIBEL

SIBEL

TURKIJE, 2018 | REGIE ÇAGLA ZENCIRCI &

GUILLAUME GIOVANETTI | MET DAMLA SÖNMEZ | 95
MINUTEN | DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF 5
MAART, OOK VIA

picl.nl



FILMSCHUUR HAARLEM,

bijzonder portret waarin hij zich vergaand
bloot geeft, soms letterlijk. Een naakt, krom
en doorgroefd lichaam dat van dichtbij doet
denken aan een verweerd en bultig landschap. Geen film van sentimentele bespiegelingen, eerder een aandachtige close-up van
dit wankelen op de rand. De strijd tussen tegengestelde neigingen.
Blank legt de ups en downs zonder
opsmuk vast, met een eerlijkheid die je raakt.
Weinig uitleg, en dat werkt goed. Sobere,
trefzekere beelden, profiterend van het Hollandse licht. Beknopt gemonteerd, soms onverwachts doorschoten met zwart-witfoto’s
van vroeger, als plotseling opkomende herinneringen. Dat sluit in zekere zin aan bij
eerder werk van Blank, dat op een heel andere manier ook vaak een verkenning van het
leven was.
Je kan veronderstellen dat het filmen zelf
een manier is om heel dichtbij te komen en
tegelijk afstand te scheppen. Een manier
misschien om constructief afscheid te nemen. Misschien, want bedoelingen moet de
kijker zelf toevoegen aan deze met liefde
neergezette impressie. Van Michaels angstdromen tot voorzichtige uitstapjes in Amsterdam. Toch nog een ijsje aan het strand

van IJmuiden. Zelfs terug naar een dierbare
plaats van vroeger. Punt uit – Schluss aus –
Full Stop is geen politieke film en euthanasie
is niet het echte onderwerp, maar we zien
hier wel hoe razend ingewikkeld de dilemma’s kunnen zijn.
LEO BANKERSEN

PUNT UIT – SCHLUSS AUS – FULL STOP
NEDERLAND, 2020 | REGIE ROSEMARIE BLANK | MET
MICHAEL HELLGARDT | 79 MINUTEN | DISTRIBUTIE
MOKUM FILMDISTRIBUTIE I.S.M. CINEMA DELICA
TESSEN | TE ZIEN VANAF 12 MAART, OOK VIA

picl.nl



PUNT UIT – SCHLUSS AUS – FULL STOP

opnieuw te overleven in een postapocalyptische
wereld vol buitenaardse monsters die niets zien
maar des te beter horen.
TE ZIEN VANAF 19 MAART 

TE ZIEN VANAF 12 MAART 

ONE PIECE: STAMPEDE

GISELLE DEFARES

7 MAART 16.45 UUR, SASKIA KOETSIER

ONE PIECE: STAMPEDE
Takashi Otsuka | Het is ogenschijnlijk een
vreemde keuze om de veertiende speelfilm
gebaseerd op een mangaserie die sinds 1997
loopt, en een animatiereeks die begon in 1999,
als eerste uiting van de franchise naar de
Nederlandse bioscopen te brengen. Maar goed:
de piratenverhalen van One Piece zijn de populairste mangaserie ter wereld, en deze (overigens volledig op zichzelf staande) film brak in
thuisland Japan alle box-officerecords.

A QUIET PLACE PART II
John Krasinski | Na de dood van zijn personage
aan het eind van de intieme horrorfilm A Quiet
Place, die in 2018 een onverwacht megasucces
werd, keert John Krasinski niet terug als acteur

van de realiteit vervagen, geeft de film zich
niet volledig over aan parabels, maar blijft
het een realistisch kader geven.
“Je hebt je familie onteerd, en het leven
van je zus geruïneerd”, briest Emin. De non-
verbale patstelling die volgt is het moment
dat Sibel inziet dat ook haar geliefde vader
haar vrouwelijke zelfbeschikking de kop in
wil drukken. Het is een prachtig moment
waarop de jonge vrouw besluit voor zichzelf
te kiezen. Het wordt versterkt door de cinematografie van Eric Devin die met de camera
dicht op de huid zit van de ontluikende persoonlijkheid. Sibel is een portret van een
jonge vrouw die het juk van het patriarchaat
van zich afwerpt en haar eigen identiteit
omarmt.

ESCAPE FROM PRETORIA

in dit vervolg, maar hij nam wel opnieuw plaats
in de regiestoel. Het centrale gezin, nu dus een
moeder en haar twee jonge kinderen, proberen

ESCAPE FROM PRETORIA
Francis Annan | De Zuid-Afrikaanse apartheid
vormt de achtergrond voor deze zenuwslopende
ontsnappingsfilm. In de op feiten gebaseerde
film, door een Londense regisseur gedraaid in
Australië met een cast voor Britten en Australiërs die hun best doen op Zuid-Afrikaanse
accenten, zien we hoe drie politieke gevangenen
in 1979 ontsnappen uit de zwaarbewaakte
gevangenis van Pretoria.
TE ZIEN VANAF 19 MAART 

JOOST BROEREN-HUITENGA

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

> filmkrant.nl/nieuwsbrief

arabfilmfestival.nl
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MRS. LOWRY AND SON

De biografie als kamerspel
Na de weerbarstige romantische schilder
William Turner speelt Timothy Spall nu de
ingetogen modernistische schilder L.S.
Lowry. Mrs. Lowry and Son, over de relatie
van de schilder met zijn moeder, overtuigt
door dicht te blijven bij het hoorspel en toneelstuk waarop het gebaseerd is.

GUNS AKIMBO

GUNS AKIMBO

Bloeddorstig
online publiek
De cirkel is rond. Waar ongekend populaire
‘battle royale’-games als Fortnite afkeken
bij films als het Japanse Battle Royale of
The Hunger Games, is Guns Akimbo nu de
filmversie van games als Fortnite, Player
Unknown’s Battlegrounds en Apex Legends.
Scenarist en regisseur Jason Lei Howden
weet overduidelijk precies wie de doelgroep
voor zijn Guns Akimbo is: mannen die oud
genoeg zijn voor het gruwelijke (vuurwapen)
geweld in de film, maar onvolwassen genoeg
voor sprookjes over introverte geeks die plotseling helden worden door een schurk te
vermoorden.
Hoofdpersoon Miles (Daniel Radcliffe) is
de stand-in voor dat publiek: een brogrammer, single en met genoeg besteedbaar inkomen om popculturele verzamelobjecten aan
de muur te hebben. Hij belandt in het real-
life spel Skizm dat mensen vuurwapens in de
handen drukt (of dwingt, want Miles is een
onvrijwillige deelnemer) en ze in de wijde
wereld op elkaar loslaat. Wie de ander doodt,
wint, en een miljoenenpubliek kijkt mee via
drones en beveiligingscamera’s.
Guns Akimbo is gefilmd als een game. Of
eigenlijk: zoals films games vaak verbeelden,
als augmented reality. Net als in bijvoorbeeld
Scott Pilgrim vs. the World (Edgar Wright,
2010) en Ready Player One (Steven Spielberg,

2018) zien we hectische, beweeglijke beelden
vol felgekleurde visuele elementen die linea
recta uit de speelhal komen. De camera tolt
rond en zoomt in en uit op de acteurs die
worden belicht met het opzichtige neon van
een gamecomputer. De voice-over en intense soundtrack creëren met hun extreme
galm een roes die de vele actiescènes, bij gebrek aan een boeiende choreografie, toch een
eigen karakter geven.
Overtuigender is de streaming-cultuur
rond Skizm, dat in de film live van commentaar wordt voorzien door YouTubers en reaguurders op Skizms eigen site. De moraal van
Guns Akimbo is dat het wel erg pervers is hoe
gretig er wordt gekeken en hoeveel het online publiek verlangt van de mensen op hun
scherm. Dat kijkers zelfs recht denken te
hebben op de lévens van hun idolen.
Het is terechte kritiek, die echter plat slaat
omdat de film grossiert in diezelfde dehumaniserende cultuur. Het geweld is bloederig en sadistisch en de film schermt met homofobie en vrouwonvriendelijke
genreclichés. Miles komt net uit een relatie
met Nova (Natasha Liu Bordizzo), een doorsnee dame in nood; zijn Skizm-tegenstander
is Nix (Samara Weaving), die op cocaïne teert
zoals Popeye op spinazie. Hun ondergeschiktheid aan Miles spreekt boekdelen over
de genderkloof waar games- en fanculturen
nog altijd mee kampen.

Een groter contrast is haast niet mogelijk. Zo
weerbarstig als het romantische Britse schildericoon William Turner was in persoon en
werk (zie zijn haast abstracte zeegezichten),
door Timothy Spall neergezet in Mike
Leigh’s Mr. Turner (2014), zo simplistisch,
modernistisch en industrieel Engels is het
werk van L.S. Lowry die Spall nu gestalte
geeft in Mrs. Lowry and Son. Lowry is (zeker
in Nederland) minder bekend; zijn werk is
nog het best te omschrijven als een kruising
tussen Breughel en Grandma Moses, uitgevoerd als grimmige kindertekeningen met
een beperkt kleurenpalet. Hij verbeeldt eenlingen die tegen wil en dank als groep op
straat lopen, in de spits, of na het werk de fabriek verlatend.
Ook qua persoonlijkheid was Lowry niet
het type ‘grootse kunstenaar’. Tot aan zijn
pensioen werkte hij als huurincasseerder. Op
de zolder van zijn ouderlijk huis had hij een
atelier ingericht – zelf noemde hij het liever
een werkruimte – waar hij in zijn vrije tijd
zijn kunst maakte. Nog tot rond zijn vijftigste woonde hij in dat ouderlijk huis, als mantelzorger voor zijn bedlegerige, dominante
moeder Elizabeth (Vanessa Redgrave).
De relatie tussen moeder en zoon is de
kern voor deze biografische film van Adrian
Noble, die zijn carrière begon als theatermaker. Het is niet het soort biografie dat de ge-

hele levensloop onder de loep neemt, maar
spitst zich toe op een specifieke periode, na
de dood van Lowry’s vader. Binnen die periode spitst het zich zelfs toe op één ruimte in
het huis. Mrs. Lowry and Son is de biografie
teruggebracht tot kamerspel.
De film is gebaseerd op een hoorspel van
Martyn Hesford, die het zelf voor het toneel
bewerkte en nu ook verantwoordelijk is voor
het filmscript. Met zijn eenheid van plaats en
tijd is de film net als die eerdere verschijningsvormen zeer dialoog-gedreven. Hesford en Noble houden mooi in het midden of
dit een dialoog is die jaren bestrijkt of slechts
een paar dagen. Daarbij is vooral lof op zijn
plaats voor de twee hoofdrolspelers. Acteerlegende Vanessa Redgrave zet moeder Lowry
neer als een vrouw die vanuit bed regeert:
dan weer snerend, dan weer zwak, net hoe
het haar uitkomt. Met een stem die gaat van
fluisterend naar heerlijk schmierend plat
Engels. Daartegenover Timothy Spall, onbeholpen en fragiel als deze grote kunstenaar
die nog nauwelijks erkenning kreeg.
In plaats van het verhaal onnodig op te
blazen voor het grote scherm, houdt Noble
het juist klein. Binnen die kleine kamer creëert hij een eigen wereld op de vierkante
centimeter, waarbij de verstikkende benauwenis van Victoriaans behang op je afkomt.
Zo heft Noble met Mrs. Lowry and Son de
grens tussen toneel en film op.
ALEXANDER ZWART

MRS. LOWRY AND SON

GROOT-BRITTANNIË,

2019 | REGIE ADRIAN NOBLE | MET TIMOTHY SPALL,
VANESSA REDGRAVE | 92 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PARADISO | TE ZIEN VANAF 5 MAART 

PIM VAN DEN BERG

GUNS AKIMBO

NIEUW-ZEELAND/GROOT-

BRITTANNIË, 2019 | REGIE JASON LEI HOWDEN | MET
DANIEL RADCLIFFE, NATASHA LIU BORDIZZO, SAMARA
WEAVING | 95 MINUTEN | DISTRIBUTIE GUSTO
ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 5 MAART 

MRS. LOWRY AND SON
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van april moeten vóór
vrijdag 13 maart (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 25 maart en loopt t/m woensdag 29 april.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 072-520
2022 | filmhuisalkmaar.nl

Verwacht Ema do 19.3 | Hope
Gap do 12.3 | The Lighthouse do
27.2 | Mrs. Lowry and Son do 5.3
| Sibel do 5.3 | System Crasher
do 27.2 | The Wild Goose Lake
do 12.3 | Woman do 12.3 | Movies That Matter Adam di 7.3 |
Nederlandse filmnacht Paradi
se Drifters vr 20.3

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850
264 | filmhuisalmelo.nl

1917 vr 6.3 | De beentjes van
Sint-Hildegard vr 20.3 | La belle
époque vr 28.2 | Bombshell ma
9.3 | Jojo Rabbit vr 13.3 | Marri
age Story wo 25.3 | The Peanut
Butter Falcon wo 11.3

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

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

1917 vr 28.2, za 29.2, di 3.3, wo
4.3 | Dark Waters vr 13.3, za
14.3, di 17.3, wo 18.3 | Little Wo
men vr 20.3, za 21.3, di 24.3, wo
25.3 | Once Upon a Time... in
Hollywood vr 27.3 | Parasite vr
6.3, za 7.3, di 10.3, wo 11.3 | Por
trait de la jeune fille en feu za
7.3 | Il traditore wo 27.2

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 036-521 5929 |
corrosia.nl

Don’t Worry, He Won’t Get Far
on Foot vr 28.2 | Joker vr 6.3 |
Monos vr 13.3 | De Patrick vr
20.3

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

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

1917 do 12.3, za 14.3 t/m di 17.3
| Au nom de la terre vr 13.3, zo
15.3, di 17.3, wo 18.3 | Bulbul
Can Sing vr 6.3, zo 8.3, di 10.3
| Dark Waters do 19.3, za 21.3,
ma 23.3, di 24.3 | Honeyland do
19.3, zo 22.3, wo 25.3 | In Se

arch of Beethoven zo 8.3, wo
11.3 | Jojo Rabbit vr 28.2, di 3.3,
do 5.3, za 7.3 | Little Women vr
20.3, zo 22.3, di 24.3 | Marian
ne & Leonard do 5.3, zo 8.3, di
10.3 | Parasite do 27.2, za 29.2,
di 3.3 | Best of IDFA zo 1.3 |
Jeugd De grote boze vos do 27.2
| Solan en Ludwig 3 vr 28.2

Hope Gap zo 22.3 | Documentaires Mijn Rembrandt do 5.3 |
Once the Dust Settles ma 2.3 |
Woman (voorpremière) zo 8.3
| The Kingmaker ma 23.3 | Gay
Greta | Jeugd Minuscule 2 AL
| Jacob, Mimmi en de praten
de honden AL | Klassieker Do
the Right Thing do 12.3 | Movies
That Matter Adam ma 9.3 | Royal Opera Fidelio di 17.3, di 24.3
| Tell Me Your Story 12 Years a
Slave do 12.3 | If Beale Street
Could Talk do 5.3 | Moonlight
do 26.3

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie

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

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Premières Citizen K do 27.2 |
Mijn Rembrandt do 5.3 | The
Kingmaker do 19.3 | De Balie kijkt Citizen K do 27.2 | Mijn
Rembrandt ma 9.3 | The King
maker wo 18.3 | Special Ever
Changing Albania di 24.3
4 Filmhuis Cavia

Premières Ema 19.3 | Hope Gap
do 12.3 | The Lighthouse do 27.2
| Lillian do 12.3 | Mrs. Lowry &
Son do 5.3 | Sibel do 5.3 | Sys
tem Crasher do 27.2 | La véri
té do 19.3 | The Wild Goose Lake
do 12.3 | Nog te zien Beanpole |
De beentjes van Sint-Hildegard
| Little Women | Les misérables
| Papicha | Parasite | Cinesingle

Atrabilious Experimental Film
Fest do 5.3 t/m za 7.3 | Granate Festival Boris Ryzhy do 12.3
| Scared of Revolution vr 13.3
| Guerrilla Films Rio Chiquito
and El Pueblo Vencerá wo 18.3 |
Internationale vrouwendag Be
Natural zo 8.3 | Series About
Film Occupied Cinema vr 28.2,
za 14.3 | Specials Soviet Hip

AMERSFOORT

Lieve Vrouwestraat 13 | 033422 6555 | lievevrouw.nl

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

pies za 21.3, zo 22.3 | Vampyros
Lesbos vr 20.3
4 Cinecenter

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

Emma do 27.2 | Hope Gap do
12.3 | The Kingmaker do 19.3
| The Lighthouse do 27.2 | La
vérité do 19.3
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400
| eyefilm.nl
Black Light Zwarte identiteit in
film vr 6.3 t/m wo 25.3 | Cinemini Mijn moeder is een vlieg
tuig zo 1.3, zo 8.3 | Minuscule 2
zo 15.3, zo 22.3 | Eye on Art Re
search Labs za 29.2 | New Se
lected Artist’s Moving Ima
ge di 3.3 | Film en muziek Child
of a Big City zo 22.3 | De keuze van Koolhoven Eurocrime
do 27.2 | Aliens do 5.3 | Ameri
can Gangsters do 12.3, do 19.3
| di 24.3 | Vrouwendag Semi
nar: Vrouwelijk Leiderschap in
Beeld di 10.3
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 020-363
8502 | fchyena.nl
Premières Onward wo 4.3 |
Queen & Slim do 12.3 | Richard
Jewell do 5.3 | True History of
the Kelly Gang do 12.3 | Full
Moon Northern Barbarians ma
9.3 | Granate Festival Il Posti
no di 10.3 | Hyena Scream Ri
chard Jewell ma 9.3 | Queen &
Slim ma 23.3 | Specials Beco
ming Nobody wo 4.3
4 Het Ketelhuis

Aziatische film van alle kanten
Na de viervoudige Oscarwinst van het Zuid-Koreaanse Parasite kan niemand nog
twijfelen aan de wereldwijde
opmars van de Aziatische cinema. De rijkdom ervan is
geen nieuws voor het festival
CinemAsia, dat van 4 t/m 8
maart in Studio/K en Rialto
wordt gehouden. Te zien zijn
ruim dertig films, variërend
van blockbusters tot arthousefilms.
Op elk festival klinkt de
laatste jaren het woord diversiteit, maar CinemAsia was al
divers voordat die term een
modewoord was. Het festival,
dat dertien jaar geleden werd
opgericht, wil ‘de Aziatische
zichtbaarheid’ in de samenleving vergroten. “Zo bouwen
wij mee aan een representatieve samenleving”, staat in
het missiestatement van het
festival. Het festival is overigens maar een van de activiteiten van CinemAsia, want
het houdt zich ook bezig met
het delen van kennis over de
Aziatische cultuur en het stimuleren van filmtalent.
Het festival opent met
Mrs. Noisy (Amano Chihiro),

waarin een schrijfster met
een writer’s block het aan de
stok krijgt met haar buurvrouw, wat niet zonder gevolgen blijft.
Zoals altijd is de competitie het hart van het festival.
De films komen uit China
(Balloon van Pema Tseden en
Saturday Fiction van Lou Ye),
India (Dolly Kitty and Those
Twinkling Stars van Alankrita
Shrivastava en The Wayfarers
van Goutam Ghose), Hongkong (Fagara van Heiward
Mak), Indonesië (Homecoming van Adriyanto Dewo),
de Filipijnen (John Denver
Trending van Arden Rod
Condez) en Bhutan (Lunana:
A Yak in the Classroom van
Pawo Choyning Dorji).
Traditiegetrouw is er ook
aandacht voor het werk van
Aziatische filmmakers buiten

LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM

Azië. Er zijn vijf films te zien:
Coming Home Again (Wayne
Wang), Complicity (Kei Chikaura), Lingua Franca (Isabel
Sandoval), Overseas (Yoon
Sung-a) en The Taste of Pho
(Mariko Bobrik).
Een internationale première is de Indonesische biopic
A Man Called Ahok (Putrama
Tuta), over de christelijke
gouverneur van Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, beter
bekend als Ahok, die in 2017
na een ridicule aanklacht
voor belediging van de islam
tot twee jaar gevangenisstraf
werd veroordeeld. Internationale premières zijn ook de
Zuid-Koreaanse documentaire Yellow Ribbon (Ju Hyun–
sook), over de nasleep van de
ramp met de veerboot Sewol
in 2014, en het Zuid-Koreaanse Moonlit Winter (Lim
Dae-hyung), een liefdesverhaal.
En zoals altijd besteedt het
festival aandacht aan de
LGBTQ+ gemeenschap, die
het in veel Aziatische landen,
eufemistisch uitgedrukt,
moeilijk heeft.
CINEMASIA.NL

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

Premières Drama Girl do 5.3
| Farewell Paradise do 19.3 |
Hope Gap do 12.3 | Mijn Rem
brandt do 5.3 | Porselein do 5.3
| Punt Uit – Schluss Aus – Full
Stop do 12.3 | System Crasher
do 27.2
Nog te zien Beanpole | De been
tjes van Sint-Hildegard | Jacob,
Mimmi en de pratende honden |
Kruimeltje (2020) | Leonie, ac
trice en spionne | Little Joe | Mi
nuscule 2 | Once the Dust Set
tles | Spike en de magische
steen | The Whistlers | A White,
White Day | Festival Roze Film
dagen do 12.3 t/m zo 22.3 | Forum De slag om het vrouwen
hart vr 28.2 | Op de tast di 3.3
| Onze jongens in de jungle di
10.3 | Hoe lees ik een film? Be
anpole wo 11.3 | Internationale Vrouwendag Woman zo 8.3
| Psychonanalyse & Film De
kinderen van juf Kiet wo 25.3
| Special Het schimmenrijk
ma 2.3
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020-623
1709 | kriterion.nl

Ema do 19.3 | The Lighthouse
do 27.2 | The Wild Goose Lake
do 16.4 | Femme Europe Die
bleierne Zeit wo 4.3 | Moderne
klassiekers Take Shelter vr 28.2
| Movies That Matter Adam
wo 11.3
4 Lab111

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

Anime Extra One Piece: Stam
pede zo 15.3 | Audrey Hepburn
Breakfast at Tiffany’s ma 2.3
| Charade ma 2.3 | Sabrina wo
4.3 | Two for the Road do 27.2 |
The More the Merrier Jules et
Jim (Eng ondertitels) vr 28.2, vr
13.3 | Y tu mama también (Eng
ondertitels) za 29.2, di 17.3 | The
Dreamers (Eng ondertitels) zo
1.3, ma 16.3, wo 25.3 | Short
bus (geen ondertitels) zo 8.3,
za 14.3, ma 23.3 | Les amours
imaginaires (Eng ondertitels)
do 5.3 | Her za 7.3, zo 22.3 | Mo
nogamish (geen ondertitels)
za 21.3 | Romanian New Wave
Beyond the Hills zo 1.3 | Child’s
Pose wo 4.3 | Sieranevada ma
2.3 | Second Chance Sundays
Burning zo 1.3, zo 8.3, zo 22.3 |
Jackie zo 1.3, zo 8.3, zo 15.3, zo
22.3 | Mid90s zo 1.3, zo 8.3, zo
15.3, zo 22.3 | Phantom Thread
zo 1.3, zo 8.3, zo 15.3, zo 22.3 |
The Square zo 8.3, zo 15.3, zo
22.3 | Suggestions Under the
Skin vr 6.3, zo 15.3, di 24.3 |
Terrence Malick Badlands za
21.3, ma 23.3 | The New World
za 14.3, wo 18.3 | The Thin Red
Line za 29.2, wo 4.3 | The Tree
of Life do 5.3, zo 8.3 | Viva Varda Le bonheur za 7.3, za 21.3 |
Cléo de 5 à 7 vr 6.3, do 26.3 | La
pointe courte wo 18.3, do 19.3

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.
Dana Linssen in de Filmkrant
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Adam in MtM On Tour
In maart zie je in Movies that
Matter On Tour de ontroeren-

de debuutfilm Adam, waarin
de zwangere Samia in Casablanca werk en onderdak
vindt bij de alleenstaande
moeder Abla. Hoewel Abla
haar handen vol heeft aan de
opvoeding van haar dochter
en het bestieren van haar
kleine bakkerij, biedt zij Samia een plek in huis. Naarmate de vrouwen langer samenwerken, wordt hun band
sterker en leren ze elk op hun
eigen manier om te gaan met
hun verleden. Regisseur
Maryam Touzani’s intelligen-

| Voorpremière Ema (met muziek) vr 13.3
4 The Melkweg

Lijnbaansgracht 234a | 0205318181 | melkweg.nl

Arab Film Festival Preview za
21.3 | Cool Japan Anime Perfect
Blue za 14.3 | Surf Movie Night
White Rhino zo 8.3 | Out Deh zo
22.3 | VPRO Première 3Doc De
vlucht van Ronnie wo 4.3
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020638 6016 | themovies.nl

Emma do 27.2 | Hope Gap do
12.3 | The Lighthouse do 27.2
| Mrs. Lowry & Son do 5.3 | Ri
chard Jewell do 5.3 | La véri
té do 19.3 | Royal Opera Fide
lio di 17.3
4 Oxville Cinema

Meer en Vaart 300 | www.
oxville.nl

Amazing Grace wo 25.3 | Black
Kklansman di 17.3 | I Am Not
Your Negro wo 11.3 | Rafiki do
5.3
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020-676
8700 | rialtofilm.nl

The Lighthouse do 27.2 | Cinema Asia Balloon 7.3, 8.3 | Dol
ly Kitty 6.3, 7.3 | Fagara 7.3 |
Homecoming 4.3, 8.3 | John
Denver Trending 5.3 | Lunana
5.3, 7.3 | Mrs. Noisy 6.3 | Over
seas 4.3 | Saturday Fiction 5.3,
8.3 | The River in Me 8.3 | Ver
dict 8.3 | Yellow Ribbon 6.3 |
Cracking the Frame Audrey
Flack wo 11.3 | Focus on Fassbinder Die Ehe der Maria Braun
vr 20.3 | Die Sehnsucht der Ver
onika Voss ma 16.3, ma 23.3 |
Lola vr 13.3 | Welt am Draht za
14.3 | Jeugd Jacob, Mimmi en
de pratende honden | Minuscu
le 2 | Klassiek Die bitteren Trä
nen der Petra von Kant vr 28.2 |
F for Fake do 21.3 | Nederlandse Filmnacht Paradise Drifters
vr 20.3 | Premières Drama Girl
do 5.3 | Ema do 19.3 | La vérité
do 19.3 | Mijn Rembrandt do 5.3
| The Kingmaker do 19.3 | The
Wild Goose Lake do 12.3 | Queer
Pioneers Fucking Åmål vr 20.3 |
Voorpremière Ema wo 18.3

ADVERTORIAL

te karakterstudie getuigt van
een groot regietalent, met
een mooi verhaal over het
doorstaan van tegenslagen,
en onbevreesd de toekomst
tegemoet treden. Adam is te
zien in zestien steden door
heel Nederland, met na afloop van de vertoningen een
nagesprek.
MOVIESTHATMATTER.NL

of Heaven di 10.3 | Badlands
di 3.3 | Tree of Life di 17.3 | The
Thin Red Line di 24.3 | Vriendenfilm Good Morning (Ozu)
wo 25.3
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 020624 9318 | Reserveren: evenementen@zuidafrikahuis.nl |
zuidafrikahuis.nl
Die stropers do 26.3

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055-521
6346 | gigant.nl

ADAM

4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422
| studio-k.nu
Citizen K do 27.2 | The Kingma
ker do 19.3 | Onward do 4.3 |
Queen & Slim do 12.3 | Richard
Jewell do 5.3 | System Crasher
do 27.2 | Woman do 12.3 |
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223
2416 | uitkijk.nl

Premières Drama Girl do 5.3
| A Hidden Life do 27.2 | Thee
Wreckers Tetralogy do 5.3 |
True History of the Kelly Gang
do 12.3 | Boekenweek Grana
te Festival ma 9.3, di 10.3 | Film
en Filosofie ma 23.3 | Heartbreak Cinema The Tale of Prin
cess Kaguya vr 28.2 | Klassieker Spirited Away zo 1.3, zo 8.3,
zo 15.3, zo 22.3 | Koker Drieluik
Where Is My Friend’s House?
wo 4.3 | And Life Goes On wo
11.3 | Through the Olive Trees
wo 18.3 | Terrence Malick Days

Beanpole do 27.2 t/m wo 4.3 |
Daymohk zo 1.3 | Ema do 19.3
t/m wo 1.4 | Emma do 27.2 t/m
zo 29.3 | Farewell Paradise do
19.3, zo 22.3, vr 27.3, di 31.3 |
Honeyland do 5.3 t/m wo 18.3
| Hope Gap do 12.3 t/m di 31.3 |
Hors normes zo 1.3 t/m vr 27.3
| In Search of Chopin di 3.3 t/m
wo 11.3 | The Kingmaker do 19.3
t/m zo 29.3 | The Lighthouse
do 27.2 t/m do 26.3 | Lillian do
12.3 t/m za 28.3 | Little Wo
men do 26.2, vr 27.2, zo 29.2 |
Mrs. Lowry & Son do 5.3 t/m wo
18.3 | Lucian Freud zo 15.3 t/m
zo 22.3 | Mijn Rembrandt do 5.3
t/m zo 29.3 | Mind My Mind za
29.2 t/m ma 30.3 | Les miséra
bles do 27.2 t/m di 10.3 | Mi vida
Elke maandag in maart | Once
the Dust Settles do 27.2 t/m
vr 6.3 | Papicha do 12.3 t/m di
24.3 | Paradise Drifters vr 20.3 |
Parasite zo 1.3 t/m zo 22.3 | Si
bel vr 6.3 t/m zo 22.3 | De slag
om het vrouwenhart zo 1.3 |
Sons of Denmark za 29.2 t/m di
10.3 | System Crasher do 27.2
t/m di 31.3 | La vérité do 19.3
t/m wo 1.4 | A White, White Day
do 27.2 | The Wild Goose Lake

do 12.3 t/m za 21.3 | Woman
zo 8.3 t/m wo 1.4 | Boek & Film
Muidhond di 24.3 | Jeugd Jacob,
Mimmi en de pratende hon
den do 27.2 t/m zo 1.3 | Miniscu
le 2 do 27.2 t/m zo 1.3 | Movies
That Matter Adam di 10.3 | Nederlandse Filmnacht Paradise
Drifters vr 20.3 | Ochtendfilm In
Search of Chopin di 10.3 | Mrs.
Lowry & Son di 10.3 | Ontbijt &
Film La vérité zo 29.3 | The Sin
ging Club zo 29.3 |

Drifters vr 20.3 | Op het dak In
Bruges vr 28.2 | Fargo za 29.2

ARNHEM

Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |
cinebergen.nl

Internationaal Filmfestival
Assen doet al veertig jaar niet

anders. Ook op de jubileumeditie, van 6 t/m 8 maart in
bioscoop De Kolk en het
Drents Archief in Assen, zijn
weer volop films te zien van
en met vrouwen.
In 1980 werd, om maar een
paar gebeurtenissen te noemen, Beatrix tot koningin gekroond, John Lennon doodgeschoten en in Suriname een
staatsgreep gepleegd. En in
Drenthe werd het Festival
Vrouwenfilms Assen opgericht. Kent iemand het woord
vormingswerkers nog? Fijn,
want het festival werd opgericht door vrouwen die dat
werk deden. Met het festival
wilden zij bijdragen aan wat
bewustwording van vrouwen
en doorbreking van rolpatronen heette. Die ambitie heeft
het festival niet meer. Het wil

nu vooral een podium zijn
voor films van en met vrouwen.
Het festival opent met Antigone (Sophie Deraspe), een
moderne versie van de Griekse mythe waarin een met haar
oma, zus en twee broers naar
Montreal gevluchte Algerijnse tiener moet kiezen tussen
de wet en haar hart, als een
broer in de criminaliteit belandt. Het programma biedt
met vijftig films een divers
aanbod van (inter)nationale
titels, (voor)premières) en
door gasten gekozen films.
Het filmaanbod is onderverdeeld in vijf categorieën. In
Spotlight draait het om nieu-

ANTIGONE

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-012 8560
| asserfilmliga.nl
A Hidden Life ma 9.3, di 10.3, za
14.3 | De Patrick ma 2.3, di 3.3 |
Sons of Denmark za 29.2

BERGEN

4 Fth CineBergen/Zwarte

Schuur

4 Focus Filmtheater

Audrey Hepburnplein 1 | 088190 0666 | focusarnhem.nl

Premières Citizen K do 27.2 |
Drama Girl do 5.3 | Ema do 19.3
| Emma do 27.2 | Farewell Para
dise do 19.3 | Hope Gap do 12.3
| The Kingmaker do 19.3 | The
Lighthouse do 27.2 | Lillian do
12.3 | Mijn Rembrandt do 5.3 |
Mrs. Lowry & Son do 5.3 | Sibel
do 5.3 | System Crasher do 27.2
| True History of the Kelly Gang
do 12.3 | La verité do 19.3 | The
Wild Goose Lake do 12.3 | Wo
man do 12.3 | Arts in Cinema
Leonardo zo 8.3 | Lucian Freud
zo 15.3 | Boek & film Little Wo
men ma 2.3, di 3.3 | Cracking
the Frame Jay Myself ma 9.3 |
Cursus Screening seks ma 16.3
| Docu dinsdag Oma en Chris &
de rode auto di 17.3 | Expat Ho
neyland wo 4.3 | For Sama wo
11.3 | La vérité wo 18.3 | Paradi
se Drifters wo 25.3 | Filmquiz zo
22.3 | Jeugd Jacob, Mimmi en
de pratende honden 5+ | Krui
meltje (2020) 6+ | Minuscule
2 5+ | Molletje en zijn vriendjes
5+ do 27.2 t/m zo 1.3 | Movies
That Matter Adam wo 11.3 | Nederlandse Filmnacht Paradise

Veertig jaar films van en met vrouwen
Meer werk van vrouwelijke
filmmakers op festivals? Het

ASSEN

we speelfilms, documentaires en klassiekers. In Gender
Benders zijn films te zien die
vragen stellen over seksestereotypen. Word Views bevat
films uit alle windstreken. In
Podium is het werk te zien van
jonge (regionale) filmmakers.
Onder Contour valt een randprogramma met muziek,
beeldende kunst en podiumkunst. Voor jong filmtalent
zijn er de competities KersVers en Noordsterren. Ook
zijn er inleidingen, masterclasses en Q&A’s met filmmakers.
Het festival grijpt het jubileum ook aan om met een
talkshow en een expositie terug te blikken op veertig jaar
festivalgeschiedenis en de
positie van vrouwen in film:
wat is er veranderd en wat
niet? Maar ook wordt er
vooruitgeblikt. Op naar het
volgende jubileum!
FILMFESTIVALASSEN.NL

Haynes morrelt,
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.
Joost Broeren-Huitenga in de
Filmkrant

1917 di 3.3, do 12.3, zo 15.3 | Be
anpole vr 6.3, zo 8.3, wo 11.3 |
De beentjes van Sint-Hildegard
zo 1.3 | La belle époque zo 1.3,
di 10.3 | Dark Waters vr 28.2,
za 29.2, za 7.3, wo 18.3 | Dolit
tle do 27.2, za 29.2 | For Sama
wo 4.3, do 5.3 | Gretel & Han
sel zo 1.3, di 3.3 | Kruimeltje
(2020) zo 8.3, wo 11.3 | Lillian
ma 16.3, wo 18.3 | Little Women
do 19.3 t/m za 21.3, di 24.3, wo
25.3 | Mijn Rembrandt vr 6.3,
ma 9.3, za 14.3, di 17.3 | Minus
cule 2 zo 15.3 | Les misérables
do 27.2, vr 28.2, wo 4.3, vr 13.3
| Mrs. Lowry & Son vr 13.3, za
14.3, di 17.3 | Once the Dust Set
tles zo 22.3 | La vérité do 19.3,
vr 20.3, zo 22.3, di 24.3 | A Whi
te, White Day do 5.3, za 7.3, ma
9.3 | The Wild Goose Lake ma
23.3, wo 25.3 | Klassieker Do
the Right Thing za 21.3 | Themadag Dementie Wei zo 22.3 |
Vrouwendag Woman zo 8.3, do
12.3, zo 15.3

BOLSWARD

4 Filmhuis Bolsward

Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.nl

Sorry We Missed You do 19.3 |
Working Woman do 5.3

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 076530 3131 | chasse.nl

Premières Emma do 27.2 | Hope
Gap do 12.3 | La vérité do 19.3
| Mijn Rembrandt do 5.3 | Mrs.
Lowry & Son do 5.3 | Sibel do
5.3 | The Kingmaker do 19.3 |
The Lighthouse do 27.2 | The
Wild Goose Lake do 12.3 | Belcrum Bios Bohemian Rhapso
dy di 3.3 | Stan & Ollie di 17.3 |
Gay film Greta di 24.3 | [ID]ee
#2 Culture Clash di 24.3 | Internationale Vrouwendag Woman
zo 8.3 | Kaftwerk De dirigent di
10.3 | Nederlandse Filmnacht
Paradise Drifters vr 20.3 | Royal Opera Fidelio di 17.3 | Specials Het groene woud za 29.2 |
Onboard: The Transcontinental
Race vr 28.2 | South to North
16.3 | Vrijheid! Schreeuwen of
zwijgen zo 22.3 | The Witch vr
13.3 | Woensdagdocu La Cor
dillera de los sueños wo 18.3 |
Drama Girl wo 11.3 | Jay Myself
wo 25.3 | Once the Dust Settles
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wo 4.3 | WWFR on tour Fjord
zo 8.3

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl
1917 za 29.2, zo 1.3, za 7.3, di
10.3, do 12.3, do 19.3, zo 22.3,
wo 25.3 | Beanpole do 27.2, vr

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters bij u in de
buurt. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke maand
intro’s bij speciaal geselecteerde films en daarnaast
inleidingen, lezingen, Q&A’s
en workshops bij andere
films uit het actuele aanbod
en filmprogramma’s (op alfabetische volgorde naam
stad).
4 Gigant | Apeldoorn
 Papicha | 16 maart, 19.30

uur | Sasja Koetsier
4 Internationaal
Filmfestival Assen in de
Nieuwe Kolk
 Beanpole | 7 maart, 20.45
uur
 Antigone | 8 maart, 13.45
uur
 Booksmart | 8 maart, 19.00
uur
4 Filmschuur | Haarlem
 The Lighthouse | 29 februari, 16.45 uur | Gerlinda Heywegen
 Sibel | 7 maart, 16.45 uur |
Sasja Koetsier
 The Wild Goose Lake | 14
maart, 16.30 uur | Joost Broeren-Huizenga
 Ema | 21 maart, 16.45 uur |
Laura van Zuylen
4 LUX | Nijmegen
 Porselein | 22 maart, 13.15
uur | Q&A na afloop met regisseur Jenneke Boeijink
4 Filmhuis | Rijswijk /
Bibliotheek a/d Vliet
 On Body and Soul | 29 februari, 13.00 uur | Jos van der
Burg
4 Louis Hartlooper Complex
| Utrecht
 Porselein | 12 maart, 19.00
uur | Q&A na afloop met regisseur Jenneke Boeijink
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

28.2, zo 1.3, za 7.3 | De been
tjes van Sint-Hildegard do 27.2,
za 29.2, za 7.3, do 12.3, za 14.3
| Drama Girl vr 6.3 t/m zo 8.3,
do 12.3, za 14.3 | Ema do 19.3,
za 21.3 t/m ma 23.3, wo 25.3 |
Emma do 27.2 t/m wo 11.3, vr
13.3, wo 18.3, zo 22.3 | Farewell
Paradise do 19.3 t/m zo 22.3 |
For Sama do 27.2 t/m za 29.2

wo 4.3, do 5.3, zo 8.3, wo 11.3 |
A Hidden Life zo 1.3 | Hope Gap
do 12.3 t/m ma 16.3, wo 18.3
t/m za 21.3, di 24.3 | Hors nor
mes vr 28.2, wo 4.3, za 7.3, zo
8.3, vr 13.3, za 14.3, vr 20.3 |
The Kingmaker do 19.3, za 21.3,
zo 22.3 | The Lighthouse do
27.2 t/m do 5.3, zo 7.3, ma 9.3,
za 14.3, zo 15.3, di 17.3, wo 18.3,
za 21.3, zo 22.3, di 24.3 | Litt
le Women vr 28.2, zo 1.3, ma 9.3
| Mijn Rembrandt do 5.3 t/m
zo 8.3, do 12.3, za 14.3 t/m ma
16.3, do 19.3, vr 20.3, zo 22.3
| Mind My Mind do 27.2 t/m zo
1.3, vr 6.3 | Les misérables vr
28.2 t/m zo 1.3, wo 4.3, vr 6.3,
zo 8.3, wo 11.3, za 14.3, zo 15.3 |
Mrs. Lowry & Son vr 6.3 t/m zo
8.3, do 12.3, zo 15.3, di 17.3, do
19.3, za 21.3, ma 23.3 | Parasite
vr 28.2, di 3.3, do 5.3, wo 11.3,
zo 15.3, vr 20.3, za 21.3 | Sibel
do 5.3, vr 6.3, zo 8.3, ma 9.3, do
12.3 t/m zo 15.3 | Sons of Den
mark di 3.3 | System Crasher do
27.2 t/m ma 2.3, do 5.3 t/m ma
9.3, vr 13.3, zo 15.3, wo 18.3, vr
20.3, zo 22.3, wo 25.3 | La véri
té do 19.3 t/m ma 23.3, wo 25.3
| The Wild Goose Lake do 12.3
t/m ma 16.3, vr 20.3, za 21.3,
di 24.3, wo 25.3 | Arts in Cinema Leonardo vr 6.3, zo 8.3, wo
11.3, di 17.3 | Filmclub di 10.3,
wo 11.3 | Filmhuis in De groene
afslag For Sama zo 1.3 | Great
Composers In Search of Mozart
vr 13.3, zo 15.3, vr 20.3, za 21.3
| Internationale Vrouwendag
Woman zo 8.3 | Jeugd Jacob,
Mimmi en de pratende honden
za 29.2, wo 4.3 | Minuscule 2 zo
1.3, wo 18.3, zo 22.3 | Spike en
de magische steen zo 8.3, wo
11.3, za 14.3, wo 25.3 | Klassieker Do the Right Thing vr 13.3,
wo 18.3, ma 23.3 | Nederlandse
Filmnacht Paradise Drifters vr
20.3 | Ontbijtfilm Emma zo 8.3
| Sneak Preview Elke dinsdag |
Specials Parasite (zwart-wit)
za 29.2, vr 6.3, vr 13.3 | De slag
om het vrouwenhart ma 16.3

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-458 6300 |
isalatheater.nl
1917 di 3.3 | Bombshell di 24.3
| Little Women di 17.3 | Parasi
te di 10.3

DELFT

4 Filmhuis Lumen

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

Atlantique do 27.2 t/m wo 4.3
| The Lighthouse do 19.3 t/m
wo 25.3 | Mijn Rembrandt do
5.3 t/m wo 11.3 | Sibel do 5.3
t/m wo 11.3 | System Crasher
do 27.2 t/m wo 4.3 | The Wild
Goose Lake do 12.3 t/m wo
18.3 | Arts in Cinema Leonar
do zo 15.3 | Best of IDFA za 7.3
| Boek-film-theater The Gre
at Gatsby ma 9.3 | Tonio ma
16.3 | Jeugd Jacob, Mimmi en

de pratende honden do 5.3 t/m
wo 25.3 | Mees Kees in de wol
ken vanaf do 27.2 | Shaun het
Schaap 2 do 27.2 tot wo 4.3 |
Movies That Matter Adam do
12.3 | Sneak Preview Elke zondag | Special Woman zo 8.3 |
Studium Generale Little Joe di
24.3 |

DEN BOSCH

4 Verkadefabriek

Boschdijkstraat 45 | 073-681
8160 | verkadefabriek.nl

Premières Citizen K do 27.2 |
Ema do 19.3 | Emma do 27.2
| Farewell Paradise do 19.3 |
Hope Gap do 12.3 | The Kingma
ker do 19.3 | The Lighthouse do
27.2 | Mijn Rembrandt do 5.3 |
Mrs. Lowry & Son do 5.3 | Queen
& Slim do 12.3 | Richard Je
well do 5.3 | Sibel do 5.3 | Sys
tem Crasher do 27.2 | La véri
té do 19.3 | The Wild Goose Lake
do 12.3 | Woman do 12.3 | Arts
in Cinema Leonardo di 3.3 | Lu
cian Freud zo 15.3, di 24.3 | City
Trips Das schweigende Klas
senzimmer ma 16.3 | Cursus
Déjà Vu do 5.3, do 19.3 | Filmontbijt Elke zondag | Peuterpret Rita & Krokodil 2+ zo 8.3
| Sneak Preview Elke dinsdag |
Special Wei zo 22.3

DEN HAAG

4 Filmhuis Den Haag

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

Arts in Cinema Leonardo wo 4.3 |
Lucian Freud vr 20.3 | Cult Classics Possession vr 6.3, zo 8.3 |
Film & Debat Carrousel do 19.3 |
Grunberg kiest Bad Lieutenant:
Port of Call New Orleans do 27.2 |
Internationale Vrouwendag Body
of Truth zo 8.3 | Nine to Five zo
8.3 | Warrior Women zo 8.3 | Wo
man zo 8.3 | Movies That Matter
Adam zo 8.3

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

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

Bombshell do 5.3 t/m ma 9.3 |
Dark Waters do 27.2 t/m ma 2.3
| For Sama di 3.3, wo 4.3 | A Hi
dden Life do 12.3 t/m ma 16.3
| Little Women do 19.3 t/m ma
23.3

DEVENTER

4 Filmhuis De Keizer

Keizerstraat 78 | 0570-618
822 | filmhuisdekeizer.nl

Premières Do the Right Thing
do 12.3 | Ema do 19.3 | Hope Gap
do 12.3 | The Kingmaker do 19.3
| The Lighthouse do 27.2 | Mijn

Waanzinfilms
Hoe ziet waanzin in film eruit? Naar aanleiding van de
twee vuurtorenwachters die
elkaar gek maken in The
Lighthouse presenteert LantarenVenster onder de titel
Waanzin in Film tot 10 juni
vijftien films over personages
die van het padje raken. Kunnen we er iets van opsteken?
“Wanneer het dicht bij ons
komt schrikken we soms van
mensen die ‘anders’ zijn”,
schrijft LantarenVenster in
een toelichting op het programma Waanzin in Film. Dat
klinkt wel erg braafjes voor
een programma met Robert
Wienes angstmeesterwerk
Das Cabinet des Dr. Caligari
(1920). Je kunt de psychiater
in die film ‘anders’ noemen,
maar knettergek is een beter
woord voor de man die een
patiënt onder hypnose moorden laat plegen.
De gedachte achter het
programma Waanzin in Film
is dat we nadenken over hoe
het komt dat de personages in
de vijftien films waanzinnig
worden. Waar komt hun gekte vandaan? En – griezelige
gedachte – kan het ons ook
overkomen? Hoe dik of dun is
de grens tussen normaliteit
en gekte?
De samenstellers van
Waanzin in Film zullen geen
moeite hebben gehad om

films te vinden, want er is
geen gebrek aan waanzinnige
personages in film. Hun selectie is een mengeling van
bekende en minder bekende
titels. Te zien zijn Eraserhead
(David Lynch, 1976), 12 Monkeys (Terry Gilliam, 1995),
Betty Blue (Jean-Jacques Beineix, 1986), Fitzcarraldo
(Werner Herzog, 1976), Holy
Motors (Leos Carax, 2012),
Hour of the Wolf (Ingmar
Bergman, 1968) en Barton
Fink (Joel Coen, 1991), Shock
Corridor (Samuel Fuller,
1963), Jacob’s Ladder (Adrian
Lyne, 1990), It’s Such a Beautiful Day (Don Hertzfeldt,
2012) en Symbol (Hitoshi
Matsumoto, 2009). Grappig
dat ook Theo en Thea en de
ontmaskering van het tenenkaasimperium (Pieter Kramer, 1988) in het programma
zit. Al kun je je afvragen of dat
terecht is: zijn Arjan Ederveens en Tosca Niterinks personages Theo en Thea waanzinnig of vrolijk maf?
LANTARENVENSTER.NL

DAS CABINET DES DR. CALIGARI

Rembrandt do 5.3 | Mrs. Lowry
& Son do 5.3 | Sibel do 5.3 | Sys
tem Crasher do 27.2 | La véri
té do 19.3 | The Wild Goose Lake
do 12.3 | Arts in Cinema Lucian
Freud vr 13.3, zo 15.3 | Specials
Grimm re-edit ma 2.3, ma 9.3
| The Invisible Life of Eurídice
Gusmão za 7.3 | Mademoisel
le de Joncquières di 10.3 | Muid
hond za 14.3 | Onze jongens in
de jungle zo 1.3 | Out Stealing
Horses vr 13.3 | Wei zo 22.3 |
Woman zo 8.3

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 020600 1897 | theaterdeomval.nl

1917 do 12.3, zo 15.3, di 17.3
| Dark Waters vr 20.3 | Ho
neyland do 5.3, di 10.3 | Jojo
Rabbit do 27.2, di 3.3 | Little
Women do 19.3, di 24.3 | Granate Festival Slammers zo 8.3

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg

Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 15 | 0313-482 336 | filmhuis-doesburg.nl
Dolor y gloria vr 28.2, wo 4.3 |
Stip en Vlek 3+ za 29.2

DOETINCHEM

4 Filmhuis/Gruitpoort

Hofstraat 2 | 0314-340 943 |
gruitpoort.nl

1917 zo 1.3, di 3.3, za 7.3, ma 9.3
| Dark Waters do 27.2, za 29.2,
ma 2.3 t/m wo 4.3 | De been
tjes van Sint-Hildegard do 27.2
t/m wo 11.3 | De beroemde ber
eninvasie van Sicilië do 27.2
t/m vr 28.2 | Hors normes vr
28.2 | In Search of Chopin zo
1.3, do 5.3, di 10.3 | Jojo Rabbit
vr 28.2, za 29.2, ma 2.3, di 3.3,
wo 4.3 | Les misérables do 27.2,
za 29.2, ma 2.3, di 3.3, vr 6.3,
zo 8.3, di 10.3 | Mi vida wo 11.3 |
Mijn Rembrandt do 5.3, vr 6.3,
zo 8.3 t/m wo 11.3 | Mrs. Lowry
& Son do 5.3, za 7.3, ma 9.3, di
10.3 | Parasite za 29.2, vr 6.3,
zo 8.3 | Premières Citizen K do
27.2 | Cleo do 19.3 | Ema do 19.3
| Emma do 27.2 | Greta do 12.3 |
Hope Gap do 12.3 | Porselein do
12.3 | Punt uit – Schluss aus –
Full Stop do 12.3 | Queen & Slim
do 12.3 | Richard Jewell do 5.3
| Sibel do 5.3 | System Crasher
do 27.2 | La vérité do 19.3 | The
Wild Goose Lake do 12.3 | Wo
man do 12.3 |

DORDRECHT

4 Cinema The Movies

Nieuwstraat 60-62 | 078-720
0777 (vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl
75 jaar bevrijding Watani My
Homeland do 12.3 | Arts in Cinema Leonardo do 27.2 | Luci
an Freud do 12.3 | Filmquiz za
14.3 | Nieuwe anime One Pie
ce: Stampede do 12.3 | Slow
Fashion Marie Antoinette zo
8.3

De 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.
Joost Broeren-Huitenga in de
Filmkrant
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Het recht op roze

rele verschillen), It’s all in
your mind (over de geestelijke
kracht die LGBTQ+-ers nodig hebben om overeind te
blijven), Coming out 3.0 (over
de beleving van gender en
seksualiteit door jongeren) en
Women in the picture (over de
zichtbaarheid van vrouwen).
Een tip voor wie nostalgisch wil terugblikken: de
documentaire De stad was
van ons (Netty van Hoorn)
duikt in het feministische
verleden van de jaren zeventig. De film toont de drijvende kracht van de lesbische
beweging in de tweede feministische golf. Wat ging er
schuil achter namen als Wij
Vrouwen Eisen, Paarse September, Lesbian Nation,
Saarein en Xantippe?

“Iedereen heeft recht op eigen keuzes in identiteit”, zegt
Huib Koeleman, de voorzitter
van de Roze Filmdagen, in een
toelichting op de keuze voor
het Boliviaanse Tu me manques als openingsfilm van de
drieëntwintigste editie van
het festival. In feite gaan alle
korte en lange films in het festival, van 12 t/m 22 maart in
Het Ketelhuis, over dat recht.
Wettelijke gelijkheid en
een normaal leven kunnen
leiden in de dagelijkse praktijk zijn twee verschillende
zaken overal op de wereld. Zo
is discriminatie op basis van
seksuele voorkeur grondwettelijk verboden in Bolivia –
het land heeft zelfs een aparte
wet voor de bescherming van
transgenders - maar dat wil
niet zeggen dat alle burgers
als bij toverslag de LGBTQ+-
gemeenschap omarmen. Dat
doet zeker niet de vader in Tu
me manques van de Boliviaanse regisseur Rodrigo Bel-

lott, die de film baseerde op
een door hem geschreven toneelstuk, dat een hit was in
Bolivia. In het drama gaat een
Boliviaanse vader na de onverwachte dood van zijn naar
New York geëmigreerde homoseksuele zoon op zoek
naar de vriend van de jongen.
Hij reist naar New York en
verwijt deze jongen de dood
van zijn zoon, maar als de
deze hem kennis laat maken
met de gayscene beseft hij dat
zijn ideeën over homoseksualiteit gebaseerd zijn op (religieuze) waanideeën en vooroordelen. Fijn voor de kijker
die verandering, want daardoor komt hij met een optimistisch gevoel uit de film.
Na deze openingsfilm kan
de kijker tien dagen korte en
lange films zien uit alle delen
van de wereld over de LGBTQ+-gemeenschap. Ze zijn
onderverdeeld in vier thematische blokken: Crossing borders (over migratie en cultu-

DRACHTEN

23.3 | Mind My Mind ma 2.3
4 Filmhuis De Zwarte Doos

ERMELO

Bombshell ma 9.3 t/m wo 11.3
| Jojo Rabbit ma 23.3 t/m wo
25.3 | Light of My Life ma 2.3
t/m wo 4.3 | Martin Eden ma
16.3, di 17.3 | Sorry We Missed
You wo 18.3

The Lunchbox di 10.3, wo 11.3 |
Yesterday di 24.3, wo 25.3

4 Schouwburg De Lawei

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

1917 vr 13.3, za 14.3, wo 18.3 |
And Then We Danced do 27.2 |
La belle époque vr 28.2, za 29.2,
wo 4.3 | Hors normes vr 6.3, za
7.3, wo 11.3 | Little Women vr
20.3, za 21.2, wo 25.3 | Marian
ne & Leonard zo 15.3 | Mind My
Mind + Wei do 19.3 | Out Ste
aling Horses do 5.3, do 12.3 |
Lunchfilm The Irishman do 27.2
| The Peanut Butter Falcon do
12.3 | Sibel zo 8.3

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 | 040-294
6848 | natlab.nl

Premières Citizen K do 27.2 |
Drama Girl do 5.3 | Ema do 19.3
| Emma do 27.2 | Farewell Para
dise do 19.3 | Fjord do 5.3 | Hope
Gap do 12.3 | The Kingmaker do
19.3 | The Lighthouse do 27.2 |
Mijn Rembrandt do 5.3 | Mrs.
Lowry & Son do 5.3 | Queen &
Slim do 12.3 | Sibel do 5.3 | Sys
tem Crasher do 27.2 | La véri
té do 19.3 | The Wild Goose Lake
do 12.3 | Woman do 12.3 | Arts
in Cinema | In Search of Chop
in zo 1.3, do 12.3 | Lucian Freud
zo 15.3, do 19.3, zo 22.3 | Best
of IDFA zo 15.3 | Gay Film Gre
ta zo 8.3 | Cursus Grootmees
ters do 12.3 | Movies That Matter Adam wo 11.3 | Nederlandse
Filmnacht Paradise Drifters vr
20.3 | Onder de loep Werk ohne
Autor ma 16.3 | Royal Opera Fi
delio di 17.3, zo 22.3 | Sneak
Preview Elke maandag | Specials The Infinite Happiness ma

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

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl
Beats di 3.3 | The Best of Do
rien B. di 17.3, wo 18.3 | The Iri
shman ma16.3 | Judy ma 2.3,
wo 4.3 | Marianne & Leonard di
24.3 | Mi vida di 10.3 | Parasite
ma 23.3, wo 25.3 | The Report
ma 9.3, wo 11.3

ENSCHEDE

ROZEFILMDAGEN.NL

TU ME MANQUES

4 Filmhuis Ermelo

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

GELDERMALSEN
4 LingeFilm

Rijksstraatweg 64 | info@
lingefilm.nl

La belle époque vr 28.2, za 29.2
| For Sama wo 4.3 | Honeyland
vr 20.3 | Jojo Rabbit vr 13.3, wo
18.3 | Judy za 7.3, zo 8.3 | Krui
meltje (2020) zo 22.3 | Man
chester by the Sea wo 25.3 |
Marianne & Leonard za 14.3 |
Marriage Story zo 15.3, di 17.3 |
Mees Kees in de wolken zo 1.3 |
Out Stealing Horses vr 6.3, wo
11.3 | The Peanut Butter Falcon
za 21.3, zo 22.3

4 Concordia Film Theater

GOES

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

Beestenmarkt 3 | 0113-228 142
| tbeest.nl

Expositie

De beentjes van Sint-Hildegard
ma 9.3 | Do the Right Thing ma
23.3 | Onze jongens in de jun
gle ma 16.3 | Premières Ema do
19.3 | Farewell Paradise do 19.3
| The Kingmaker do 19.3 | The
Lighthouse do 27.2 | Mijn Rem
brandt do 5.3 | System Crasher
do 27.2 | La vérité do 19.3 | The
Wild Goose Lake do 12.3 | Wo
man do 12.3 | Arts in Cinema
Leonardo do 3.3 | Young Picas
so zo 15.3, wo 18.3, di 24.3 | Expat Cinema Ema wo 25.3 | Music & Movies Purple Rain do
12.3

4 ’t Beest

1917 vr 28.2, di 3.3 t/m do 5.3
| De beentjes van Sint-Hilde
gard vr 13.3, za 14.3, di 17.3, wo
18.3 | Drama Girl vr 6.3, di 10.3,
wo 11.3 | For Sama vr 28.2 | Litt
le Women do 19.3 t/m za 21.3, di
24.3, wo 25.3

GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182-522
200 | filmhuisgouda.nl

1917 vr 13.3, zo 22.3 | Aquare
la do 27.2, zo 1.3, vr 6.3 | Bean
pole zo 8.3, za 14.3 | De beentjes
van Sint-Hildegard vr 20.3, di
24.3 | The Invisible Life of Eu
rídice Gusmão di 10.3, di 17.3

| Jojo Rabbit vr 28.2, di 3.3, za
7.3, do 12.3, za 21.3 | Knives Out
za 29.2 | Little Women vr 20.3,
di 24.3 | Monstri. wo 26.2, zo
1.3, ma 9.3 | Muidhond vr 28.2,
ma 2.3, vr 6.3, za 14.3 | Once the
Dust Settles ma 16.3, zo 22.3 |
Out Stealing Horses di 3.3, wo
11.3, za 14.3 | Papicha zo 8.3, vr
20.3 | The Peanut Butter Falcon
za 29.2 | Sibel zo 15.3, zo 22.3
| System Crasher vr 13.3, do
19.3 | Il traditore vr 28.2 | Truf
fel liefde wo 4.3, za 7.3, zo 15.3
| The Whistlers vr 13.3, za 21.3
| A White, White Day vr 6.3, di
10.3, zo 15.3, za 21.3 | Woman
zo 8.3, di 17.3, ma 23.3 | Jeugd
Shaun het Schaap 2 wo 26.2, za
29.2, zo 1.3

ma 16.3 | Honeyland di 17.3 | The
Peanut Butter Falcon vr 13.3, di
17.3 | Take Me Somewhere Nice
ma 23.3, di 24.3 | Il traditore do
19.3, za 21.3

HEEMSKERK
4 Fh Heemskerk

Laurentz A. Verherentsrtaat 1
| decirkelheemskerk.nl
1917 zo 15.3 | Dark Waters zo
22.3 | Dolittle zo 22.3 | Papicha
zo 8.3 | Portrait de la jeune fille
en feu zo 1.3

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

Royal Theater | Stationsplein
5 | 045-5118178 | filmhuisdespiegel.nl

GRONINGEN

4 Groninger Forum

Hereplein 73 | 050-312 0433 |
forum.nl

Alien: Director’s Cut zo 8.3 | Ci
tizen K wo 4.3 | Do the Right
Thing ma 16.3, za 21.3 | Premières Ema do 19.3 | Emma do 27.2
| Hope Gap do 12.3 | The Light
house do 27.2 | Mijn Rembrandt
do 5.3 | Mrs. Lowry & Son do
5.3 | Porselein do 12.3 | Sibel do
5.3 | System Crasher do 27.2 |
True History of the Kelly Gang
do 12.3 | La vérité do 19.3 | The
Wild Goose Lake do 12.3 | Wo
man do 12.3 | Expat Cinema vr
6.3, vr 13.3, vr 20.3 | Farewell
Paradise wo 25.3 | Ghost in the
Shell wo 18.3 | Mijn Rembrandt
wo 11.3 | Onward za 7.3 | Porse
lein za 14.3 | Les plus belles an
nées d’une vie di 10.3 | Sibel zo
8.3 | Woman zo 8.3, wo 18.3 |
Sneak preview wo 4.3
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 050526 2482 | http://www.rkzbios.nl

Sons of Denmark za 29.2, ma
2.3

HAARLEM
4 Filmschuur

Lange Begijnestraat 9 | 023517 3910 | filmschuur.nl

The Lighthouse za 29.2 | Sys
tem Crasher ma 2.3 | Best of
IDFA za 29.2, di 3.3, za 7.3 |
Cracking the Frame Jay Myself
ma 2.3 | Docu Mijn Rembrandt
zo 8.3 | Nederlandse Filmnacht
Paradise Drifters vr 20.3 |

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. Als er iets op
aan valt te merken
is het dat het drama een stuk minder gruwelijk is
dan de beschreven verschrikkingen in Svetlana
Aleksijevitsj’ De
oorlog heeft geen
vrouwengezicht,
waarop Beanpole
gebaseerd is.

Blade Runner: Final Cut zo 1.3 |
La Cordillera de los sueños wo
25.3 | Dark Waters za 7.3, zo
15.3 | A Hidden Life za 29.2 | La
wrence of Arabia zo 15.3 | Little
Women do 12, wo 18.3, wo 25.3
| Marianne & Leonard wo 4.3,
za 14.3 | Mi vida do 27.2 | Papi
cha do 5.3, zo 8.3, vr 13.3 | De
spiegel vr 6.3 | System Crasher
wo 18.3 | A White, White Day
vr 28.2 | Yuli wo 11.3 | Euregion
Film Festival The Flying Scots
man vr 20.3 | Ghost Tropic do
19.3 | Hellhole zo 22.3 | Made in
Limburg za 21.3 | Violet zo 22.3 |
Jeugd Jacob, Mimmi en de pra
tende honden wo 11.3 | Netwerk Palliatieve Zorg Punt uit –
Schluss aus – Full Stop ma 9.3 |
Schrittmacher Nureyev zo 8.3,
ma 23.3 | The White Crow wo
4, di 17.3

HELMOND

4 De Cacaofabriek

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

Filosofilm L’argent ma 9.3 |
Festen ma 23.3 | Royal Ballet
Marston & Scarlett zo 1.3 | Royal Opera Fidelio di 17.3, zo 22.3

HENGELO

4 Filmhuis Hengelo

Beursstr 44 | 074-255 6789 |
filmhuishengelo.nl

Todos lo saben di 3.3, wo 4.3

The Best of Dorien B. vr 13.3,
za 14.3, vr 20.3 | Deerskin do
5.3 t/m za 7.3 | Hors normes do
12.3, vr 13.3, zo 15.3 | Jojo Rab
bit za 21.3, zo 22.3, wo 25.3 |
Knives Out vr 6.3, zo 8.3, wo
11.3 | Marianne Leonard vr 28.2,
zo 1.3, wo 4.3 | Out Stealing
Horses wo 18.3 t/m vr 20.3 | Il
testimone invisibile do 27.2 t/m
za 29.2 | Music & Movies Purple
Rain wo 11.3

HARDERWIJK

HILVERSUM

Catharinakapel

Herenplein 5 | 035-623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280 353
| filmhuishardenberg.nl

4 Filmhuis Harderwijk/

Klooster 1 | 0341-419 500 |
filmhuisharderwijk.nl

1917 za 29.2, zo 1.3 | Aquare
la ma 2.3, di 3.3 | Au nom de la
terre do 5.3, di 10.3 | Bombshell
za 7.3, ma 9.3 | Deerskin zo 15.3,

Jos van der Burg in de
Filmkrant

4 Filmtheater

Arts in Cinema Lucian Freud
zo 15.3 | Film & Religie A Hid
den Life di 3.3 | The Name of
the Rose di 10.3 | The Two Po
pes di 17.3 | Das schweigende
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Krachtige zwarte filmcultuur
de schokkende gevangenisdocumentaire American Jail.
In Eye staat zijn VR-installatie Eye Xtended: Traveling
While Black. Daarin stapt de
bezoeker de Amerikaanse jaren vijftig binnen en hoort hij
in een restaurant wat het in
die tijd betekent om zwart te
zijn in Amerika.
Het is ondoenlijk om alle
films in het programma te
vermelden. Een kleine greep:
Wan pipel (Pim de la Parra,
1976), Daughters of the Dust
(Julie Dash, 1991), Shaft (Gordon Parks, 1971), Touki Bouki
(Djibril Diop Mambéty, 1973),
Timbuktu (Abderrahmane
Sissako, 2014), The Blood of
Jesus (Spencer Williams,
1941), Sweet Sweetback’s
Baadasssss Song (Melvin Van
Peebles, 1971) en Boyz n the
Hood (John Singleton,1991).
Ook de kassuccessen Get Out
(Jordan Peele) en Black Panther (Ryan Coogler) en Oscarwinnaar Moonlight (Barry
Jenkins) zijn te zien.

tig films te zien. Daarnaast
presenteren op tien avonden
gastcuratoren een programma over de zwarte filmcultuur en identiteit. Een paar
curatoren: Marjorie Boston
en Maarten van Hinte
(Rightaboutnow Inc) verzorgen de openingsavond waarop Spike Lee’s helaas nog
steeds actuele klassieker Do
the Right Thing (1989) is te
zien; Mariët Bakker (Africa in
the Picture) houdt een lezing
bij Touki Bouki, en Richard
Köfi en Simone Zeefuik (Bijlmer Parktheater) duiken in
het werk van Jordan Peele.
Interviews zijn er onder
andere met Felix de Rooy,
wiens Almacito di desolato
(1986) is te zien, en Roger
Ross Williams, de maker van

Klassenzimmer di 24.3 | Movies
That Matter Adam di 10.3

KAMPEN

LISSE

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

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

HOOGEVEEN
4 Filmhuis

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

La belle époque di 10.3, ma 16.3
| Inner Landscape wo 25.3 | Pa
rasite ma 2.3 | Sorry We Missed
You di 24.3 | Premières Ema do
19.3 | Emma do 27.2 | Farewell
Paradise do 19.3 | The Kingma
ker do 19.3 | The Lighthouse do
27.2 | Mijn Rembrandt 5.3 | Ri
chard Jewell do 5.3 | Sibel do
5.3 | System Crasher do 27.2 |
La vérité do 19.3

4 Filmhuis

De beentjes van Sint-Hildegard
vr 20.3, za 21.3 | Bombshell vr
28.2, za 29.2 | Dark Waters vr
13.3 | The Peanut Butter Falcon
vr 6.3, za 7.3

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

Wilhelminaplein 92 | 058-205
0300 | sliekerfilm.nl

Emma do 27.2 t/m wo 4.3 | Sys
tem Crasher vr 28.2, di 3.3 |
Arts in Cinema Renoir di 3.3

Lady Bird di 24.3 | Le semeur
do 27.2 | Verwacht The Light
house do 27.2 | Mrs. Lowry &
Son do 5.3 | Sibel do 5.3 | Sys
tem Crasher do 27.2 | Best of
IDFA za 14.3 | Filmabc Kramer
vs. Kramer vr 6.3 | Nederlandse Filmnacht Paradise Drifters
vr 20.3 | Roze Film And Then We
Danced vr 6.3, zo 8.3 | Seniorenfilm Lady Bird do 19.3 | Sliekerdoks Mijn Rembrandt do 5.3
| Voorpremière Woman zo 8.3

HOUTEN

LELYSTAD

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

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

HOORN

4 Cinema Oostereiland

Krententuin 25 | 0229-232 296
| cinemaoostereiland.nl

4 Film Aan de Slinger

1917 do 27, vr 28.2 | Amazing
Grace zo 1.3 | Au nom de la terre
di 17.3 | Bombshell do 12, vr 13.3
| The Cave di 3.3 | Honeyland di
10.3 | Ik alleen in de klas ma 2.3
| Kabul, City in the Wind za 29.2
| Little Women do 19, vr 20.3 |
Mijn Rembrandt wo 18.3 | Les
misérables do 5, vr 6.3 | Muid
hond di 24.3 | Out Stealing Hor
ses do 26, vr 27.3

4 Filmtheater/Agora

Jojo Rabbit di 10.3 | Marriage
Story di 3.3

LEUSDEN

4 De Filmtuin

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

Indochine vr 28.2 | The Old Man
and the Gun ma 2.3 | On the Ba
sis of Sex zo 8.3 | Sunset ma
16.3

OIRSCHOT

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

De Loop 67 | 0499-572 691 |
deenck.nl

4 Cinema Middelburg

Hoe verbeelden zwarte filmmakers in heden en verleden
zwarte personages? In het
uitvoerige programma Black
Light onderzoeken tien gastcuratoren de rolmodellen,
stereotypen en realistische
personages. Naast films is er
theater en dans en zijn er interviews. Van 6 maart t/m 15
april in Eye Filmmuseum.
De geschiedenis van Hollywood in de verbeelding van
zwarte personages is stuitend, maar daarover gaat het
nu eens niet in Black Light.
Het programma gaat niet
over de racistische witte blik,
maar viert de zwarte filmcultuur vanaf 1920. Het doet dat
met een selectie cultfilms,
blaxploitation-films uit de
jaren zeventig en meesterwerken uit heden en verleden
van de Amerikaanse zwarte
cinema. Ook staan Afrikaanse klassiekers en films van
zwarte makers uit Nederland,
Suriname en de Antillen op
het programma.
In totaal zijn er ruim veer-

DO THE RIGHT THING

MIDDELBURG

EYEFILM.NL

4 Filmhuis Lisse

The Farewell di 3.3 | Parasite di
24.3 | Sorry We Missed You di
10.3 | Yuli di 17.3

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043-321 4080 |
lumiere.nl

Premières Citizen K do 27.2 | Do
the Right Thing do 12.3 | Drama
Girl do 5.3 | Ema do 19.3 | Fa
rewell Paradise do 19.3 | Hope
Gap do 12.3 | The Kingmaker do
19.3 | The Lighthouse do 27.2 |
Lilian do 12.3 | Mijn Rembrandt
do 5.3 | Mrs. Lowry & Son do 5.3
| Sibel do 5.3 | System Crasher
do 27.2 | La vérité do 19.3 | The
Wild Goose Lake do 12.3 | Wo
man do 12.3 | Arts in Cinema
Leonardo zo 1.3, zo 8.3 | Lu
cian Freud zo 15.3, zo 22.3 | El
cine en Espanol Mientras dure
la guerra wo 18.3 | Ema do 19.3,
ma 23.3 | La Cordilla de los
sueños zo 22.3 | Campeones za
21.3 | Midnight Family zo 22.3 |
O que arde za 21.3 | Documentaires De kinderen van juf Kiet
wo 11.3 | Music Monks di 17.3 |
Push ma 9.3 | Salt of the Earth
di 10.3 | Slag om vrouwenhart
zo 15.3 | Wei za 21.3 | Woman zo
8.3 | Filmconcert Segundo de
chomón wo 25.3 | Filmquiz wo
4.3 | Movies That Matter Adam
ma 2.3

Atlantique do 5.3, di 10.3, wo
11.3 | De beentjes van Sint-Hil
degard do 5.3 t/m za 7.3, ma
9.3, wo 11.3, vr 13.3, za 14.3, wo
18.3 | A Hidden Life vr 6.3, za
7.3, vr 13.3, wo 18.3 | Kapsa
lon Romy zo 1.3, wo 4.3 | Litt
le Women do 19.3 t/m za 21.3,
ma 23.3 | Marianne & Leonard
do 12.3, vr 13.3, za 14.3, di 17.3
| Mijn Rembrandt do 19.3, vr
20.3, zo 22.3, di 24.3, wo 25.3
| Les misérables vr 20.3 t/m
zo 22.3, wo 25.3 | Papicha zo
1.3, wo 4.3 | Parasite (zwartwit) vr 20.3 t/m zo 22.3, di
24.3 | Roxanne zo 15.3 | La véri
té zo 15.3 | A White, White Day
zo 1.3, ma 2.3 | Woman do 12.3,
za 14.3, ma 16.3, di 17.3 | Donateursfilm The Interpreter zo 8.3
| Filmcollege De tweede laag vr
6.3 | Internationale vrouwendag Woman zo 8.3 | Lense studentenkeuze Rocketman di
3.3 | Movies That Matter Adam
di 10.3

MIDDELHARNIS

4 Fh Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482 400 | hetdiekhuus.nl
C’est ça l’amour do 27.2

NIJMEGEN
4 Lux

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

Premières Citizen K do 27.2 |
Drama Girl do 5.3 | Ema do 19.3
| Emma do 27.2 | Farewell Pa
radise do 19.3 | Hope Gap do
12.3 | The Kingmaker do 19.3 |
The Lighthouse do 27.2 | Mijn
Rembrandt do 5.3 | Mrs. Lowry
& Son do 5.3 | Richard Je
well do 5.3 | Sibel do 5.3 | Sys
tem Crasher do 27.2 | La véri
té do 19.3 | The Wild Goose Lake
do 12.3 | Woman do 12.3 | Arts
in Cinema Leonardo ma 2.3 |
Lucian Freud vr 13.3, ma 23.3
| Best of IDFA zo 15.3 | Classics Do the Right Thing za 14.3,
wo 18.3 | Docs Onze jongens in
de jungle wo 18.3 | Film & Gesprek Quienés somos ahora zo
8.3 | Great Composers In Se
arch of Chopin zo 1.3, za 14.3 |
Latin Special Ema do 19.3 | Movies That Matter Adam wo 11.3
| Nederlandse Filmnacht Pa
radise Drifters vr 20.3 | Psychoanalyse & Film De kinde
ren van juf Kiet wo 25.3 | Royal
Ballet The Cellist/Dances with
a Gathering zo 1.3 | Royal Opera Fidelio di 17.3, zo 22.3 | Special De Staat on the Big Screen
di 10.3 | Special Greta zo 15.3,
di 24.3 | Voorpremière Hope
Gap di 3.3 | Zen Zondag Wo
man zo 8.3

4 Filmclub/Rabotheater De

Enck

Call Me By Your Name vr 13.3

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 0541-511 094
| filmhuisoldenzaal.nl

De beentjes van Sint-Hildegard
di 3.3 t/m wo 4.3 | Dark Waters
wo 18.3 | Hors normes di 24.3,
wo 25.3 | The Two Popes di 17.3
| Twents Festival van de Korte
Film zo 15.3

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

Eigenlijk zou je
willen dat For
Sama nooit gemaakt was. 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 in de
Filmkrant

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

The Farewell zo 15.3 t/m di 17.3
| Honeyland zo 22.3 t/m di 24.3
| Hors normes zo 8.3 t/m di 10.3
| Out Stealing Horses zo 1.3 t/m
di 3.3 | The Whistlers zo 29.3
t/m di 31.3

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

Utopiazaal (Markland College) | Pagnevaartweg 7 | 0316344250 | filmtheaterfanfare.nl
1917 do 5.3 | De belofte van Pisa
ma 9.3 | Little women do 19.3
| Marriage Story do 27.2 | Sys
tem Crasher do 12.3 | Verwacht
Deux | Just 6.5

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

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

And Then We Danced za 21.3
| La belle époque di 3.3 | The
Cave vr. 20.3 | Dust in the Wind
di 24.3 | The Farewell za. 14.3
| In Another Country di 17.3 |
The Invisible Life of Eurídice
Gusmão vr. 13.3, zo 15.3 | Light
of my life vr 28.2 | The Litt
le Comrade za 29.2 | Marria
ge Story di 10.3 | Martin Eden
vr. 6.3

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

The Farewell do 5.3, vr 6.3, di
10.3, wo 11.3 | For Sama do 27.2
| The Peanut Butter Falcon za
7.3, ma 9.3, vr 13.3, zo 15.3, wo
18.3 | Le semeur do 27.2 | Il tes
timone invisibile do 5.3, vr
6.3, zo 8.3, wo 11.3 | Wei di 17.3
| Freedom Fest Anna’s War vr
28.2, zo 1.3, wo 4.3 | The Cave v
r 28.2 t/m ma 2.3, wo 4.3 | For
Sama za 29.2 t/m ma 2.3 | Ge
deelde Oorlog vr 28.2 | The Lit
tle Comrade vr 28.2, za 29.2, zo
1.3, di 3.3 | Le semeur vr 28.2,
za 29.2, di 3.3
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ROTTERDAM

4 KINO Rotterdam

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

Verwacht Citizen K do 27.2 |
Drama Girl do 5.3 | Ema do 19.3
| The Kingmaker do 19.3 | The
Lighthouse do 27.2 | Mijn Rem
brandt do 5.3 | Onward wo 4.3
| Queen & Slim do 12.3 | A Qui
et Place 2 do 19.3 | Richard Je
well do 5.3 | True History of the
Kelly Gang do 12.3 | The Wild
Goose Lake do 12.3 | Woman do
12.3 | Best of the Bonds Casi
no Royale za 14.3, wo 25.3 | Gol
deneye wo 11.3, za 28.3 | Gold
finger ma 2.3, za 21.3 | Licence
to Kill ma 9.3, wo 18.3 | Live and
Let Die za 7.3, ma 16.3 | On Her
Majesty’s Secret Service wo
4.3, ma 23.3 | Expat Mijn Rem
brandt (Eng ondertitels) ma 9.3
| IFFR KINO No (2012) wo 4.3 |
Inner Cities Push di 17.3 | KINOsofie Werckmeister Harmonies
do 12.3 | Special Do the Right
Thing do 12.3 | De Staat on the
big Screen do 5.3 | Surf Movie Night ma 9.3 | Tales from
the Deep The Little Mermaid za
29.2 | Voorpremières Queen &
Slim vr 6.3 | A Quiet Place 2 wo
18.3 | Woman zo 8.3
4 Lantaren Venster

Otto Reuchlinweg 996 | 010277 2277 | lantarenvenster.nl/
film

Drama Girl do 5.3 | Ema do 19.3
| Emma do 27.2 | De Kift: Wa
ter wieg me do 27.2 | The King
maker do 19.3 | Mijn Rembrandt
do 5.3 | The Wild Goose Lake
do 12.3 | We Need to Talk About
Kevin wo 11.3 | Woman zo 8.3
| Arts in Cinema Lucian Freud
zo 15.3, di 17.3, di 24.3 | Best of
IDFA za 14.3 (Eng ondertitels),
za 21.3

SCHAGEN

4 Filmtheater De Luxe

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

Hors normes do 19.3, vr 20.3 |
J’ai perdu mon corps vr 20.3 |
Marriage Story do 12.3, vr 13.3
| Parasite do 5.2, vr 6.2 | Filmkring After the Wedding do
27.2, vr 28.2 | The Little Comra
de ma 23.3, do 26.3, vr 27.3 | Internationale Vrouwendag The
Patience Stone zo 8.3 | Mantelzorg Mind My Mind di 24.3

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 |
wennekercinema.nl
The Good Liar vr 28.2, za
29.2,wo 4.3 | Parasite do 27.2,
t/m za 29.2

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/’t

Spectrum

Steeg 9 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl

System Crasher di 3.3 | Yuli

di 17.3
4 Filmclub Schijndel/Het
Gasthuis

Lidwinahof 70

Themafilms Elke tweede dinsdag van de maand | Wereldcinema Elke vierde dinsdag van
de maand

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

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

1917 t/m wo 11.3 | Dark Waters
do 5.3 t/m wo 18.3 | Ernest &
Célestine 2 zo 1.3 | For Sama
t/m wo 25.3 | Le grand bain di
11.3 | A Hidden Life t/m wo 18.3
| Honeyland t/m wo 4.3 | Hors
normes vr 13.3 t/m wo 25.3 |
Little Women vanaf do 19.3 |
Marianne & Leonard t/m zo 8.3
| Mijn Rembrandt vanaf do 5.3
| Mind My Mind t/m zo 22.3 |
Les misèrables vanaf do 12.3
| Parasite t/m zo 15.3 | Tesno
ta do 19.3 t/m wo 25.3 | Vicero
y’s House zo 15.3 | Ze noemen
me Baboe t/m di 3.3 | Internationale Vrouwendag Papi
cha zo 8.3 | Woman zo 8.3 | Nederlandse Filmnacht Paradise
Drifters vr 20.3 | Royal Opera zo
1.3, zo 22.3

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

Menistenplein 9 | 0599-610
777 | smoky.nl

La belle époque di 3.3 | Ho
neyland di 24.3 | Mi vida zo 1.3
| Sorry We Missed You di 17.3 |
The Two Popes di 10.3

TIEL

4 Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344673 500 | agnietenhof.nl

1917 vr 6.3 | Au nom de la terre
di 3.3, wo 4.3 | De beentjes van
Sint-Hildegard di 3.3, di 24.3,
wo 25.3 | Honeyland zo 22.3 |
Mijn Rembrandt zo 22.3 | Out
Stealing Horses do 27.2 | Sys
tem Crasher di 10.3, wo 11.3 | Il
traditore di 17.3, wo 18.3 |

TILBURG
4 Cinecitta

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

De beentjes van Sint-Hildegard
| Emma | Hope Gap | The Light
house | Mijn Rembrandt | Les
misérables | Mrs. Lowry & Son |
Parasite (zwart-wit) (Eng ondertitels) | Sibel | A White, Whi
te Day | RK Veulpoepers | Docudinsdag Once the Dust Set
tles di 3.3 | Het groene woud di
10.3 | Onze jongens in de jun
gle di 24.3 | Filmclub di 3.3,
di 31.3 | Internationale vrouwendag Woman zo 8.3 | Royal
Opera The Cellist/Dances at a
Gathering zo 1.3

UDEN

4 Filmhuis De Pul

Kapelstraat 13 | 0413-265 091

Roze filmdagen verlegt grenzen
Een van de grote thema’s van
de 23ste editie van de Roze
Filmdagen (met 140 films!) is
‘Crossing Borders’: grenzen
lopen niet alleen tussen landen. Door migratie, segregatie, klasseverschillen en andere mechanismen is er een
waaier aan breuklijnen,

dwars door alle conventies.
Waar grenzen overschreden
worden, ontstaan conflicten,
die worden omgezet in relevante en soms schurende
verhalen. In de beeldschone
Boliviaanse openingsfilm Tu
me manques probeert een vader te achterhalen wat zijn

UN EDÉN PARA LADY HELENA

| filmpul.com

De beentjes van Sint-Hildegard
do 19.3 | BulBul Can Sing do 5.3
| Luce do 27.2

UTRECHT
4 ’t Hoogt

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

CineArt High Life do 27.2 (De
Nijverheid) | Cine-ident Woman
at War wo 18.3 (Molen de Ster)
| CineMuziek De Kift: Water
wieg me (Parel van Zuilen) wo
11.3 | Film in de bieb Black But
terflies (Centrale Biliotheek)
do 19.3 |
4 Louis Hartlooper Complex

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

Citizen K do 27.2 | Do the Right
Thing do 12.3 | Drama Girl do
5.3 | Ema do 19.3 | Emma do
27.2 | Greta do 12.3 | The King
maker do 19.3 | The Lighthouse
do 27.2 | Lillian do 12.3 | Mijn
Rembrandt do 5.3 | Mrs. Lowry
& Son do 5.3 | Queen & Slim 12.3
| Richard Jewell do 5.3 | System
Crasher do 27.2 | La vérité do
19.3 | Woman do 12.3
4 Springhaver

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

VEENDAM

4 Filmhuis vanBeresteyn

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

1917 ma 2.3 | Kruimeltje (2020)
zo 8.3 | Little women ma 23.3
| Les misérables ma 16.3 | Out
Stealing Horses di 3.3

VEENENDAAL

4 Filmhuis Veenendaal

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

ADVERTORIAL

zoon bewoog om naar New
York te vertrekken. In Label
Me botsen de werelden van
een Syrische vluchteling en
een welgestelde Duitser. Een
scholier uit de Mexicaanse
middenklasse ontdekt nieuwe werelden in het aanstekelijke This Is Not Berlin, en in
het verrassende The Garden
Left Behind gaat Tina twee
grenzen over: als transvrouw
in transitie en als ongedocumenteerde immigrant in New
York. De grens is letterlijk
oorlogsgebied in het prachtige Zuid-Afrikaanse Moffie, en
de documentaire Gay Chorus
Deep South laat zien dat er
mooie dingen gebeuren als
mensen grenzen doorbreken
in de huidige ‘culture wars’ in
de VS.
ROZEFILMDAGEN.NL

1917 za 21.3 | April, May & June
wo 4.3, za 7.3 | Hors normes zo
1.3 | Knives Out zo 15.3 | Mi vida
zo 22.3 | Mjolk zo 8.3 | Parasite
za 14.3 | The Two Popes za 29.2

kenweek Martin Eden zo 1.3 t/m
wo 11.3 | Brain Awareness Week
Wei ma 16.3 | Great Composers
Mozart vr 13.3 t/m wo 25.3

VENLO

4 Filmtheater Het Zeepaard

4 Filmtheater De Nieuwe

Scene

Nieuwstraat 13 | 077-351 8183
| nieuwescene.nl

1917 vr 6.3 t/m di 24.3 | Chris
en Oma & de rode auto ma 9.3
| The Farewell zo 1.3 t/m di 3.3
| For Sama vr 6.3 t/m ma 23.3
| The Interpreter ma 2.3 t/m
wo 11.3 | Out Stealing Horses
do 19.3 t/m wo 25.3 | Parasi
te (zwart-wit) do 5.3 t/m ma
23.3 | Sons of Denmark do 12.3
t/m wo 25.3 | The Peanut But
ter Falcon zo 1.3 t/m di 10.3 |The
Report zo 1.3 t/m do 5.3 | An
Unexpected Love vr 13.3 t/m wo
25.3 | Arts in Cinema Lucian Fr
eud vr 20.3 t/m wo 25.3 | Boe-

Filmnacht
De Nederlandse Filmnacht is
stevig in de groei. Na de oprichting in 2016 presenteerde
ze één keer per jaar in twintig
filmtheaters een voorpremière van een Nederlandse film.
Dit jaar staan er vier op stapel. Paradise Drifters van
Mees Peijnenburg is op 20
maart de eerste.
Altijd leuk, vóór de officiële uitbrengdatum een film
zien. De Nederlandse Filmnacht maakt dat sinds 2016
mogelijk. Aanvankelijk dus
één keer per jaar, maar dit
jaar vier keer. Op 20 maart,
twee weken voor de uitbreng,
kunnen we in twintig
filmtheaters naar Peijnenburgs Paradise Drifters. Het
drama portretteert drie dakloze jongvolwassenen, die op

VLAARDINGEN

Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) | Reserveren via website /
hetzeepaard.nl
The Invisible Life of Eurídice
Gusmão do 27.2, zo 1.3

VLISSINGEN
4 Cine City

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Verwacht Bloodshot do 12.3 |
The Boy: Brahms’ Curse do 27.2
| The Invisible Man do 5.3 | Like
a Boss do 27.2 | My Spy do 12.3
| Onward wo 4.3 | Queen & Slim
do 12.3 | A Quiet Place 2 do 19.3
| Royal Opera Fidelio di 17.3

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

zoek naar een beter leven
naar Zuid-Europa rijden. Dat
gaat niet zonder problemen,
want ze wantrouwen en gebruiken elkaar. Wat begint als
een reis naar een materieel
beter leven, verandert in een
overlevingstocht op zoek
naar verbinding en geborgenheid.
In een interview op het
filmfestival in Rotterdam,
waar Paradise Drifters eerder
dit jaar zijn première beleefde, zei Peijnenburg dit over
de film: “Met Paradise Drifters wil ik een brug slaan. Dus
ondanks het feit dat de levens
van mijn hoofdpersonen alle

PARADISE DRIFTERS

Prinses Marijkelaan 4 | 071561 2566 | filmtheatervoorschoten.nl

Dolittle do 27.2 t/m za 29.2 |
Kruimeltje (2020) do 27.2 t/m
zo 1.3 | Marianne & Leonard vr
28.2 | Plons za 14.3 | Il tradito
re do 27.2, za 29.2, zo 1.3 | Live
Opera Manon di 17.3

WAALWIJK

4 Filmtheater De Leest

Vredesplein 12 | 0416-337746 | deleest.nl

1917 do 27.2, zo 1.3 | Bombshell
wo 4.3 | Charlie’s Angels zo
22.3 | Dark Waters do 5.3 | De
beentjes van Sint-Hildegard zo
8.3, di 17.3 | Dolittle zo 1.3, wo
4.3, wo 11.3 | Elvis wo 11.3 | A Hi
dden Life di 24.3 | Kruimeltje
(2020) zo 22.3, wo 25.3 | Little
Women di 24.3, wo 25.3 | Mari
anne & Leonard zo 8.3 | Il tradi
tore di 3.3 | A White, White Day
di 10.3 | Best of IDFA zo 15.3

WAGENINGEN

4 Filmhuis Movie W

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

Adam di 17.3 | Atlantique za
21.3, ma 23.3, wo 25.3 | Bean
pole za 14.3, ma 16.3, wo 18.3,
vr 20.3, zo 22.3 | Commons
do 19.3 | La cordillera de los
suenos vr 28.2, zo 1.3, ma 2.3,
zo 8.3 | Honeyland do 27.2, zo
1.3, wo 4.3, di 10.3 | The Invisi
ble Life of Eurídice Gusmão za
29.2, di 3.3 | The Kingmaker zo
22.3, di 24.3 | Little Joe do 5.3,
za 7.3, ma 9.3, do 12.3, zo 15.3
| Sibel vr 6.3, zo 8.3, wo 11.3, vr
13.3, zo 15.3

WEESP

4 City of Wesopa

Herengracht 23 | 0294-458
093 | wesopa.nl

1917 do 5.3 | Addam’s Family zo
1.3 | Dark Waters do 12.3 | The
Farewell do 27.2 | Muziek • Film

ingrediënten bevatten voor
een verrot bestaan, kies ik ervoor de hoop te belichten.
Het zijn personages die strijden voor een beter bestaan.
Dat is de oerkracht van de
mens, en daarin schuilt de
sprankeling en de schoonheid. Ik heb zelf nooit op
straat geleefd, maar iedereen
zou zich moeten herkennen
in de zoektocht naar liefde en
verbinding met de ander.”
Paradise Drifters werd niet
alleen geselecteerd voor het
filmfestival in Rotterdam,
maar was ook op de recente
Berlinale te zien in het Generation14 plus-programma. In
Berlijn houdt men van Pijnenburgs werk, want ook zijn
eindexamenfilm Cowboys
janken ook (2014) en zijn korte film Un creux dans mon
coeur (2015) werden er vertoond. 
FILMNACHT.NL
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4 Hotel Theater FIGI

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

Klanken van oorsprong di 17.3 |
Mi vida ma 16.3 | Arts in Cinema
Prado Museum vr 13.3, zo 15.3
| Boek & Film The Goldfinch ma
9.3 | Filmliga Heuvelrug Burn
ing di 3.3 | Gräns di 10.3 | Jus
qu’à la garde di 24.3 | Royal
Opera Fidelio di 17.3 |

ZEVENAAR

4 Filmhuis Zevenaar

Wittenburgstr 14 | 0316-331
527 | Reserveringen 0316-344
250 | filmhuiszevenaar.nl
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de Volkskrant

Floortje Smit

De Filmkrant/
Trouw

Ronald Rovers

NRC Handelsblad

1917 vr 28.2, ma 2.3 t/m wo
4.3, wo 11.3, zo 15.3 | Au nom
de la terre do 5.3 t/m za 7.3, di
10.3, vr 13.3 | De beentjes van
Sint-Hildegard za 14.3, ma 16.3,
di 17.3, vr 20.3, zo 22.3 t/m di
24.3 | De beroemde bereninva
sie van Sicilië vr 28.2, zo 1.3 | A
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ZIERIKZEE
4 FiZi

Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.
nl

1917 za 29.2, za 21.3 | Atlanti
que zo 15.3, ma 23.3 | Au nom
de la terre ma 9.3, di 17.3 | Dark
Waters za 7.3, ma 16.3 | De
beentjes van Sint-Hildegard vr
6.3, vr 20.3, di 24.3 | Dr. Dolitt
le zo 1.3, vr 6.3 | Frozen 2 za 7.3 |
The Gentlemen do 5.3 | De gro
te slijmfilm vr 28.2 | Huisvrou
wen bestaan niet 2 di 3.3 | Ja
cob, Mimmi en de pratende
honden wo 25.3 | Jojo Rabbit
vr 28.2 | Just Mercy vr 28.2, ma
2.3 | Kruimeltje (2020) wo 4.3,
wo 11.3, zo 15.3, zo 22.3 | Litt
le Women zo 22.3, di 24.3 | Ma
rianne & Leonard di 3.3 | Onze
jongens in Miami za 29.2 | Mijn
Rembrandt vr 20.3, wo 25.3 |
Les misérables za 14.3 | Mrs.
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NRC Handelsblad

ZEIST

Coen van Zwol

De beentjes van Sint-Hildegard
di 17.3 | Bombshell di 3.3 | Ho
neyland di 10.3 | Au nom de la
terre di 24.3

Algemeen Dagblad

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

Ab Zagt

4 Filmtheater Cinemaarten

NRC Handelsblad

ZALTBOMMEL

Hidden Life do 19.3, za 21.3, di
24.3 | Honeyland do 27.2, zo 8.3
| Hors normes do 5.3, zo 8.3 | In
Search of Chopin zo 1.3, di 3.3
| Jojo Rabbit do 27.2, za 29.2,
ma 2.3 t/m wo 4.3, ma 9.3 | Lit
tle Women do 12.3, do 19.3, vr
20.3, ma 23.3, di 24.3 | Mari
anne & Leonard vr 6.3, zo 8.3,
di 10.3, do 12.3, zo 15.3, di 17.3
| Mind My Mind do 5.3, zo 8.3 |
Les misérables vr 13.3, ma 16.3,
wo 18.3, zo 22.3 | Ze noemen me
Baboe ma 9.3, di 17.3, wo 18.3 |
Arts in Cinema Van Gogh & Ja
pan zo 8.3, wo 11.3

André
Waardenburg

form aan de Zaan Push ma 2.3
| Special De slag om het vrou
wenhart do 12.3

Dana Linssen

Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-631

Trouw

4 Filmtheater De Fabriek

Belinda van de
Graaf

ZAANDAM

Bor Beekman

The Farewell di 17.3 | Marriage
Story di 24.3 | Parasite di 3.3 |
Sorry We Missed You di 10.3

Filmhuis Atlantique di 3.3 | Royal Opera Fidelio di 17.3 |

Cinema.nl/VPRO

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

Gerhard Busch

4 Filmhuis Winterswijk

Ema do 19.3 | Emma do 27.2 |
Hope Gap do 12.3 | The Kingma
ker do 19.3 | Mijn Rembrandt do
5.3 | Mrs. Lowry & Son do 5.3 |
Sibel do 5.3
1917 za 29.2, wo 4.3, za 7.3 | Be
anpole za 29.2 | De beentjes
van Sint-Hildegard vr 28.2 t/m
zo 1.3, wo 4.3, vr 6.3, wo 11.3 |

Het Parool

Rosmolenlaan 1 | 0348-436
510 | annexcinema.nl

4 AnnexCinema

Farewell Paradise za 28.3, zo
29.3, wo 1.4 | A Hidden Life do
27.2, vr 28.2 | Little Women vr
28.2 t/m zo 1.3, za 7.3, zo 8.3, vr
13.3, zo 22.3 | Les misérables
vr 28.2 t/m zo 1.3, di 3.3, wo 4.3
| Parasite (zwart-wit) do 27.2
t/m za 29.2 | Truffel liefde zo
1.3 | Woman zo 8.3, za 14.3, zo
15.3, di 17.3, vr 20.3, za 21.3, wo
25.3 | Premières Drama Girl vr
6.3 t/m zo 8.3 | Ema vr 20.3, za
21.3, ma 23.3, wo 25.3 | Emma
do 27.2 t/m zo 15.3, wo 18.3, vr
20.3 t/m zo 22.3 | Hope Gap do
12.3 t/m zo 22.3, wo 25.3 | The
Kingmaker do 19.3, vr 20.3, wo
25.3 | Mijn Rembrandt do 5.3
t/m za 7.3, ma 9.3, wo 11.3, za
14.3, zo 15.3, za 21.3, zo 22.3 |
Mrs. Lowry & Son do 5.3 t/m
za 7.3, wo 11.3, vr 13.3 t/m ma
16.3 | Sibel vr 6.3 t/m zo 8.3, vr
13.3, za 14.3 | La vérité do 19.3,
za 21.3 t/m ma 23.3 | The Wild
Goose Lake vr 13.3, za 14.3, wo
18.3, za 21.3, di 24.3 | 50+ film
elke donderdagmiddag | Ambacht in Beeld A Time for Ma
king & The Bowl di 24.3 | Bomenweek Wood Wide Web wo
18.3 | Internationale vrouwendag Drama Girl | Emma | Little
Women | Sibel | Woman (voorpremière) zo 8.3 | Jeugd Minus
cule 2 za 7.3, zo 8.3, za 14.3, zo
15.3, za 21.3, zo 22.3 | Spike en
de magische steen za 29.2, zo
1.3 | De LeesFabriek Emma za
29.2 | Nederlandse Filmnacht
Paradise Drifters vr 20.3 | Plat-

Joost Broeren-
Huitenga

WINTERSWIJK

1993 | de-fabriek.nl

De Groene
Amsterdammer

WOERDEN

UNDONE

Basje Boer

• Festival do 19.3 t/m za 21.3 |

AMBACHTINBEELDFESTIVAL.NL

de Volkskrant

ven en werk van de 87-jarige
architect en kunstenaar James Hubbell, die zijn leven
wijdde aan het ontwerpen
van organische gebouwen.
On the Wings of Brancusi
(Edgar Howald en Susan
Wald) schetst een portret van
de Amerikaanse kunstenaar
Constantin Brancusi. Inderdaad: de man van het kunstwerk Het begin van de wereld,
beter bekend als het ei van
Brancusi. Wie zich toch liever
wil verdiepen in traditionele
ambachten, moet de openingsfilm Carving the Divine
(Yujiro Seki), over het 1400
jaar oude ambacht van de Japanse boeddhistische Busshi
houtsnijders, niet overslaan.
De film volgt leerlingen en
meesters tijdens de Spartaanse opleiding van het gildesysteem.
Gepraat wordt er zoals gezegd ook op het festival. His-

Berend Jan
Bockting

Ambachten kun je beoefenen,
maar je kunt er ook gefascineerd naar kijken op het Ambacht in Beeld Film Festival,
van 8 t/m 12 maart in Lab111.
Omdat filmmaken ook een
ambacht is, komen drie makers praten over het filmproces: animatiemaker Hisko
Hulsing, de Noorse documentairemaker Silje Ensby en
de Duitse VR-filmmaker
Walter Schönerbröcher.
Wie bij ambachten denkt
aan rieten manden vlechten
en klompen maken, moet zeker het Ambacht in Beeld
Film Festival eens bezoeken.
Geen kwaad woord over
klompen maken en rietvlechten, maar het festival gaat
over meer dan verdwijnende
traditionele ambachten. Een
paar voorbeelden: de documentaire James Hubbell - Between Heaven and Earth (Marianne Gerdes) gaat over le-

ko Hulsing komt de ambachtelijke aspecten van zijn
Amazon Prime-animatieserie Undone uitleggen. Er
werkten 150 mensen aan deze
eerste volledig met de rotoscooptechniek gemaakte
tv-serie. In rotoscoping worden acteurs gefilmd, de beelden van hun acties vervolgens nagetekend en in achtergronden geplaatst. Walter
Schönerbröcher komt praten
over zijn VR-methode om
oude ambachten te documenteren. En Silje Ensby zal
ingaan op haar korte films
over traditionele Noorse ambachten.

de Volkskrant

Ambachtelijk filmmaken
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Lezersacties maart
BABYLON BERLIN

Deze bekroonde,
oogverblindende
serie van de
hand van
Tom Tykwer (Lola
rennt) en de
scenarioschrijvers van Good Bye
Lenin! is de duurste niet-Engelstalige reeks ooit. Berlijn,
1929. Een metropool voor
mensen met talent en ambitie, en voor gelukszoekers.
Maar onder het oppervlak
van glitter en glamour vecht
de verarmde bevolking voor
een beter leven en ligt het opkomend nazisme op de loer.
Gereon Rath, een Keulse politierechercheur en getraumatiseerde oorlogsveteraan,
is nieuw bij de Berlijnse zedenpolitie. Hij lijkt een ogenschijnlijk beheerste man,
maar draagt een zware last
met zich mee. Hoofd van zijn
afdeling is de corrupte, maar
allervriendelijkste Bruno
Walter. Klem tussen deze
twee mannen zit stenograaf
Charlotte Ritter, een slimme
jonge vrouw die zich probeert
te ontworstelen uit haar arme
familie en een dubbelleven
leidt. Wanneer een gekaapte

Lowry & Son vr 13.3, di 17.3 |
Once the Dust Settles wo 11.3,
di 24.3 | Papicha zo 8.3, di 10.3
| Parasite wo 4.3 | Truffel liefde
di 10.3, wo 18.3 | A White, White
Day do 12.3, vr 13.3 | Filmquiz zo
8.3 | De keuze van Les combat
tants di 3.3 | Voorpremière Mrs.
Lowry & Son zo 1.3

nauwernood drijvende dankzij drie reddingsboeien: zijn
zorgbehoevende moeder, zijn
vrachttrein uit Rusland arri- ambitie om stand-up komiek
veert, beladen met gifgas én
te worden en zijn buurvrouw
heel veel goud, zijn de popSophie die hem lijkt te waarpen aan het dansen.
deren voor wie hij echt is. JoHet eerste seizoen van Ba- ker is een genadeloze verbylon Berlin is vanaf 28 febru- beelding van hoe die hulplijari te zien op lumiereseries.
nen op gruwelijke wijze uit
com. Lumière stelt tien vouzijn leven gerukt worden. In
chercodes beschikbaar om de
ruil daarvoor duwt iemand
serie thuis te kijken.
wel een pistool in zijn hand.’
Joker is sinds 5 februari
verkrijgbaar op dvd en bluJOKER
ray. Warner Bros. Home EnTodd Philtertainment stelt vijf dvd’s
lips’ Gouden Leeuw- beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.
winnaar is
een karakterstudie
DOWNTON ABBEY
van Arthur
Na zes sucFleck (een
cesvolle
geniale Joaseizoenen
quin
kon een
Phoenix), een man die moeispeelfilm
lijk zijn weg vindt in een ontover de pewricht Gotham. Overdag te
rikelen van
boeken als clown, ’s avonds
de Crawprobeert hij een voet aan de
leys en hun
grond te krijgen als stand-up
onbevreescomedian, maar in beide gede personeel natuurlijk niet
vallen blijkt hij zelf het mikuitblijven. Het scenario werd
punt van de grap. Gevangen
wederom geschreven door de
in een vicieuze cirkel vol apa- bedenker van de serie, Julian
thie en wreedheid neemt hij
Fellowes (Gosford Park; The
een verkeerde beslissing die
Young Victoria), en alle origieen kettingreactie van escanele castleden zijn van de
lerende gebeurtenissen tot
partij. De Crawleys en hun
gevolg heeft.
personeel bereiden zich voor
Hugo Emmerzael in de
op het belangrijkste moment
Filmkrant: ‘Fleck blijft terin hun leven: een bezoek van

ZOETERMEER

ZUTPHEN

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Houtmarkt 64 | 0575-513 750 |
luxorzutphen.nl

4 Filmhuis Cameo

La belle époque di 17.3 | The Fa
rewell di 10.3 | Knives Out di 3.3
| Martin Eden di 24.3 | Tonio di
10.3 | Vrouwendag The Third
Wife za 14.3

Zes maanden in de natuur
Geen zichzelf respecterend
filmfestival zonder een tournee van beste films na het
festival. Ook het Wildlife Film
Festival gaat op pad. Tot augustus vertoont het festival
in samenwerking met M&N
Film Distribution maandelijks een prijswinnende film
in bioscopen overal in het
land. De documentaire Fjord
opent de zes films tellende
reeks.
De tijd dat natuurfilms een
ideaal slaapmiddel waren
(“Kijk, daar sjokt een beer
door het droge landschap”)
ligt ver achter ons. Dat is te
danken aan de ontwikkeling
van de cameratechniek. Die
maakt het mogelijk om dieren

altijd messcherp en gedetailleerd in beeld te brengen. Het
leidt tot twee soorten natuurfilms. In de ene is er altijd
actie en drama, nooit een dull
moment, want er wordt altijd
gevochten, gejaagd en gepaard. Er tegenover staat de
verstilde natuurfilm, waarvan een bijna meditatieve
werking uitgaat. Fjord van de
Duitse documentairemaker
Jan Haft hoort bij de tweede
soort. De film, vanaf 5 maart
in de bioscoop te zien, brengt
de schoonheid van de Noorse
fjorden in beeld. De film toont
de rijke onderwaterwereld,
van de koraalriffen vol lichtgevende zeediertjes tot op
haring jagende orka’s en

4 Filmtheater Luxor

Au nom de la terre do 27.2, za
29.2, zo 1.3 | Buddy to Buddy za
14.3 | Dark Waters do 19.3, za
21.3, di 24.3 | Dust in the Wind
wo 4.3 | Jacob, Mimmi en de
pratende honden wo 4.3, wo
18.3 | De legende van het fort
Soeram wo 11.3 | Leonie actri

bultrugwalvissen. In de
woorden van het Wildlife
Film Festival: “Fjord is een
intiem portret van een unieke
wildernis.”
Fjord is de eerste van de zes
natuurfilms die tot augustus
in de bioscoop te zien zullen
zijn. Niet allemaal tegelijk,
maar maandelijks één. De
films op een rijtje. Elephants
up Close (Jens Westphalen en
Thoralf Grospitz) gaat over

FJORD

de koning en koningin van
Engeland. Het zal schandaal,
romantiek en intrige teweegbrengen die de toekomst van
Downton doen wankelen.
Noa Johannes in de Filmkrant: ‘Ieder personage imponeert en schittert. Of ze nu
de ene na de andere scherpe
oneliner opdienen (“I never
argue, I explain”) of slechts
een warme glimlach serveren. En personages die aanvankelijk overbodig lijken,
blijken verderop in het verhaal toch van nut. Laat het
maar aan Fellowes over om
ieder eindje bevredigend aan
elkaar te knopen.’
Downton Abbey is sinds 6
februari verkrijgbaar op dvd
en blu-ray. Universal Home
Entertainment stelt drie dvd’s
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.
SORRY WE MISSED YOU

In een poging de financiële situatie van
zijn gezin te
verbeteren,
besluit vader Ricky
een franchisedeal te
sluiten met
een grote
pakketdienst. Als eigen baas
gaat hij aan de slag als bezorger. Maar al snel is de werkce en spionne vr 6.3, ma 9.3 |
Lillian vr 13.3, do 19.3, zo 22.3 |
The Match Factory Girl wo 18.3
| Mijn Rembrandt do 5.3, za 7.3,
vr 13.3, zo 15.3 | Les misérables
za 21.3, zo 22.3 | Mrs. Lowry &
Son do 5.3, za 7.3, di 10.3, do
12.3, zo 15.3, di 17.3 | Once the
Dust Settles vr 28.2, di 3.3 | Pa
radise Drifters vr 20.3 | Prinses
Emmy wo 11.3, wo 25.3 | Sibel
vr 6.3, zo 8.3, ma 16.3 | Die Suf

het leven van olifanten. Yellowstone (Eric Bendick en
Tom Winston) geeft een beeld
van het natuurleven in het
Yellowstone Park. In Living in
Future’s Past praat acteur Jeff
Bridges met wetenschappers
en filosofen over heden en
verleden van de mens en onze
veranderende rol op de aardbol. Chili (Rene Aranada)
toont de natuurrijkdom van
het land dat twintig keer zo
groot is als Nederland, maar
ongeveer evenveel inwoners
heeft. In Into the Jungle (Mark
Hanlin) ten slotte probeert
een Australisch stel de Papoea’s in Nieuw-Guinea over
te halen om niet meer op de
tenkile, een boomkangaroe,
te jagen, omdat het dier op
punt van uitsterven staat.
WFFR.NL/ON-TOUR

druk torenhoog en raakt hij
verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een
betere toekomst had moeten
zijn, hangt als een molensteen
om de nek van het gezin.
Dana Linssen in de Filmkrant: ‘Ken Loach is in topvorm met deze aanval op
flexwerken en de gig-economie die mensen tegen elkaar
uitspeelt en bikkelhard chagrijn tot managements-filosofie heeft verheven. Maar er
zit ook een ontroerende veerkracht in de film (...): de
meeste mensen zijn eigenlijk
gewoon heel braaf en aardig.
Ze willen werken, en voor
hun gezin zorgen, en voor anderen, heel veel meer dan het
neoliberalisme ons wil doen
geloven.’
Sorry We Missed You is
vanaf 28 februari verkrijgbaar
op dvd. Cinéart stelt vijf dvd’s
beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.
INTERESSE?

Stuur een e-mail met naam
en adres naar info@filmkrant.
nl en geef daarin aan voor
welke actie u belangstelling
hebt. Er zal worden geloot
onder de inzenders. N.B.
Slechts één actie per inzender. Deze actie loopt tot 25
maart 2020. Winnaars ontvangen bericht en over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
fragette zo 8.3 | Teleruptor Trio
za 14.3 | The Whistlers do 27.2,
za 29.2 | A White, White Day
vr 28.2, zo 1.3 | Who’s Afraid of
Virginia Woolf wo 25.3 | Wo
man do 12.3, vr 20.3, ma 23.3 |
Ze noemen me Baboe ma 2.3 |

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl

Premières Ema do 19.3 | Emma
do 27.2 | Hope Gap do 12.3 | The
Lighthouse do 27.2 | Mijn Rem
brandt do 5.3 | Mrs. Lowry and
Son do 5.3 | Sibel do 5.3 | Sys
tem Crasher do 27.2 | La véri
té do 19.3 | Woman do 12.3 | Geprolongeerd De beentjes van
Sint-Hildegard | Little Women |
Zwolse premières Farewell Pa
radise | The Kingmaker | Lilli
an | The Wild Goose Lake | Verwacht Adam | Anne Frank | Ci
ttadini del mondo | Les plus
belles années d’une vie | Proxi
ma | Arts in Cinema Lucian Fr
eud za 14.3, ma 16.3, wo 18.3 |
Fraterhuis Academie Frankrijk:
filmpioniers za 14.3 | Nouvelle
Vague za 21.3 | Pop Up Cinema
Academiehuis Grote Kerk Do
lor y gloria vr 6.3, za 7.3 | Special De slag om het Vrouwenhart
za 14.3 | Wei di 17.3

Guzmáns camera
doolt ook rond in
verlaten kantoren
waar de geesten
en schaduwen
van Pinochets 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
Mariska Graveland over La
Cordillera de los sueños in de
Filmkrant
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Thuiskijken
ELMER GANTRY

Ode aan het
falen
Met een falende colporteur die predikant
wordt, magistraal vertolkt door Burt Lancaster, schetst Richard Brooks in Elmer
Gantry (1960) een ontluisterend beeld van
Amerika’s obsessie met succesverhalen.

GIRI/HAJI

GIRI/HAJI

Existentiële vis op het droge
Het interculturele misdaaddrama Giri/Haji
toont hoe de ondoordachte handelingen
van één eigenzinnige jongeman chaos veroorzaakt in de levens van anderen. De emotioneel beladen momenten weerspiegelen
de morele wrijving die ontstaat wanneer
opgekropte emoties botsen met verplichtingen.
Het is een moment van bezinning in het gedetailleerde script van de Britse scenarist Joe
Burton. Een pauze in een chaotisch samenspel dat is ontketend in Tokio en Londen.
“Denk je er ooit aan dat alles wat we doen ergens een echo van is?”, mijmert de Britse rechercheur Sarah Weitzman (Kelly Macdonald) over de warboel van overtredingen die
ze heeft begaan om een Japanse crimineel te
beschermen.
Existentiële contemplatie is niet het
eerste waar je aan denkt bij een stijlvolle
thriller over de Yakuza en Londense
gangsters. Maar in de BBC-serie Giri/Haji
(‘Plicht/Schaamte’), in Nederland te zien op
Netflix, doorspekt Burton criminele verwikkelingen met de zwaarte van morele afwegingen. De vermoeide Japanse rechercheur
Kenzo Mori (Takehiro Hira) ontdekt dat zijn
jongere broer Yuto (Yôsuke Kubozuka), die
hij dood waande, springlevend is en in Londen woont. Yuto was onderknuppel in een
Japans misdaadsyndicaat, en probeert nu
vanuit Londen een bendeoorlog te ontketenen in zijn moederland. De Japanse politie
stuurt Kenzo op een geheime missie om zijn
broer terug te halen. In de Britse hoofdstad
maakt hij bij zijn zoektocht kennis met de
nieuwsgierige rechercheur Sarah en de flam-

boyante Japans-Britse gigolo Rodney (een
knappe rol van Will Sharpe).
Wat is de juiste beslissing bij de keuze tussen loyaliteit en een kans op liefde? Kenzo
worstelt met zijn verworven vrijheid in Londen en sluit zijn ogen voor zijn huwelijksproblemen. De rechercheur is in Europa als een
vis op het droge, wat zorgt voor subtiele details, zoals zijn beleefde buiging voor de
Londense taxichauffeur die hem negeert. In
Londen hoeven de Japanse personages zich
niet te wurmen in het keurslijf van strikte
sociale normen. “Ik vind mezelf leuker als ik
hier in Londen ben”, zegt Kenzo’s rebellerende tienerdochter Taki (Aoi Okuyama), die
haar vader op eigen houtje achterna reisde,
en Kenzo kan het alleen maar beamen.
De nieuwe mogelijkheden worden gereflecteerd in de visuele aankleding: zwartwitte flashbacks, split-screens, korte animaties, en een moderne dans die de liefde in de
relaties van de personages belichaamt. Alles
is immers met elkaar verweven. Liefde, verraad, rivaliteit, eer en verantwoordelijkheid.
De makers creëren een prachtig stilistische
sfeer waar plot- en karakterontwikkelingen
geen effectbejag zijn maar organisch overkomen. Zo biedt deze mooie thrillerserie een
veelzijdige kijk op wat er gebeurt wanneer
schuld een schaduw werpt op je innerlijke
kompas.

GISELLE DEFARES

De carrière van Richard Brooks (1912-1992)
vertoont gelijkenissen met die van generatiegenoot Samuel Fuller. Beide begonnen als
journalist, waren marinier tijdens de Tweede
Wereldoorlog en werden later schrijver,
scenarist en regisseur. Er zijn meer overeenkomsten: het streven waarheid bloot te leggen via confrontatie, de cruciale rol die dramatiek en emoties spelen in de filmverhalen,
de fascinatie voor geweld. Voor beiden leidde
een jeugd tijdens de Amerikaanse Grote Depressie tot filmthema’s als armoede, corruptie, racisme, religie en gerechtigheid. Opgroeien in zo’n periode van beproeving
vertaalde zich in een strijdvaardige geest, in
een benadering van het leven als een gevecht
en de drang morele verhalen te vertellen.
Cinema lag voor Brooks in het verlengde
van journalistiek. Filmen was een manier om
fragmenten uit de realiteit te tonen om uiteindelijk een totaalbeeld van de Amerikaanse maatschappij te schetsen. Voor humanist Brooks staat de mens centraal en zijn
corruptie, demagogie en commercie de grote
gevaren. In zijn verfilming van Sinclair Lewis’ roman Elmer Gantry uit 1960 wordt de
door Burt Lancaster vertolkte archetypische
handelsreiziger een bedrieglijke predikant

GIRI/HAJI GROOT-BRITTANNIË, 2020 | REGIE BEN
CHESSELL, JULIAN FARINO | MET TAKEHIRO HIRA,
KELLY MACDONALD, YÔSUKE KUBOZUKA, WILL SHARPE
| 8X60 MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX (VOD) | TE
ZIEN SINDS 10 JANUARI 

ELMER GANTRY

die zijn volgelingen misleidt en uiteindelijk
zichzelf en zijn geliefden (een prostituee en
een evangeliste) ten val brengt.
Broeder Gantry gebruikt zijn talent als
confidence man om het geloof als een product aan de man te brengen, hij bindt de
mensen aan zijn kerk door hen de hemel te
verkopen. Tot de perceptie omslaat en massahysterie leidt tot een vuurzee. Resultaat is
een Shakespeariaanse tragedie die menselijkheid vindt in larger than life figuren.
Brooks neemt geen slechteriken op de korrel
maar systemen, een tijdsgeest en cultuur.
Daarbij komen de impact van zowel religie
als het streven naar succes en de verstrengeling van business en spektakel in beeld.
Dat zijn geen evidente thema’s in 1960. En
hoewel Elmer Gantry drie Oscars mee naar
huis nam, won Brooks niet alle veldslagen
met de studio. ‘In de versie van de regisseur
neemt Gantry aan het slot afscheid met “See
you in hell, brother”,’ schrijft Philippe Garnier in zijn essay bij de dvd-uitgave. ‘Daardoor is Gantry geen boven de gelovigen verheven personage maar iemand die zich
verdoemd voelt.’ Zes jaar later laat Brooks
Lancaster in The Professionals op “Go to
hell!” reageren met “I’m on my way”. Een
knipoog maar ook een keuze voor drama in
plaats van melodrama. “Ik hou van drama”,
vertelde Brooks me ooit in Deauville, “van
helden die zèlf kiezen ongeacht de gevolgen,
die niet vechten voor een planeet maar voor
een gevoel of een idee.” Die zoals Gantry
kunnen en durven falen. On-Amerikaans,
maar typisch Brooks.
IVO DE KOCK

ELMER GANTRY

VERENIGDE STATEN, 1960 | REGIE

RICHARD BROOKS | 146 MINUTEN | MET BURT
LANCASTER, JEAN SIMMONS, SHIRLEY JONES |
DISTRIBUTIE WILD SIDE VIDEO (DVD & BLU-RAY) |
VERKRIJGBAAR SINDS 4 DECEMBER 2019 
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MISS AMERICANA

Toch maar een mening
De Taylor Swift-biografie Miss Americana is
vooral boeiend ondanks Taylor Swift. Wanneer de documentaire niet inzoomt op haar
genie, wordt het een intrigerend portret van
markt- en mediawerking in de populaire
cultuur.
Rihanna is de assertieve fashionista, Beyoncé is de Queen Bee die zowel kan dansen als

zingen en Lady Gaga grossiert in de meest
waanzinnige uitdossingen. Vrouwelijke popsterren hebben er baat bij, anders dan hun
mannelijke collega’s, om met een duidelijk
imago in een hokje te passen. Toch is er een
miljoenen albums verkopende uitzondering:
hitfabriek Taylor Swift. Zonder de vele Swifties (zoals haar aanhangers worden genoemd) te willen beledigen, kunnen we zeg-

gen dat Swift niet enorm uitgesproken is.
Althans, zo lijkt het, want in dat gat springt
Miss Americana van Lana Wilson.
Deze Netflix-documentaire draait vooral
om Swifts showbizzpersona: een genie dat
de miljoenenindustrie rond haar muziek eigenhandig bestiert. De teksten van hitnummers worden in creatieve opwellingen bedacht; de bijbehorende videoclips zijn
nauwkeurige reconstructies van haar impulsieve visie. Swift wordt hier neergezet als een
monumentaal poptalent, terwijl het ze-iszo-normaal-gebleven-aspect er ook dik bovenop ligt.
Interessanter wordt het als het genie van

Swift naar de achtergrond verschuift en de
focus op haar politieke agenda ligt. Die omwenteling komt wanneer in Swifts home
state Tennessee een vrouwelijke politicus
succesvol in de race is om senator te worden.
De Republikeinse Marsha Blackburn is onder
meer tegen vrouwenrechten en tegen LGBTQ+-rechten, een vrouw die in Swifts woorden zo ver is gekomen “doordat ze zich
houdt aan de mannelijke jaren-vijftig-norm
van wat een vrouw hoort te zijn”.
Hier zien we hoe Swift in gesprek, en soms
zelfs in protest, moet gaan met haar eigen
team. Samen met haar moeder en PR-vrouw
zit ze gespannen op de bank. Niet om de
nieuwe verkoopcijfers te horen, maar om
met angst in haar vingers een bericht op sociale media te plaatsen dat miljoenen volgers
op de hoogte zal brengen van haar Black
burn-haat. Mooi en geëngageerd, maar terwijl je dit kijkje in de keuken gepresenteerd
krijgt, vraag je je af of dit echt zo gegaan is.
Of is ook dit toch weer een enscenering door
Swifts PR-team?
Juist dat je jezelf als kijker op die gedachte
betrapt, is waar deze documentaire zijn
spanningsveld vandaan haalt. Wat zegt die
gedachte over Swift en over onze vooroordelen over al die zogenaamd oppervlakkige,
vrolijke liedjes zingende popsterren? En
maakt het in dat geval uit dat deze boodschap van Swift zelf komt, of dat zij die als
eventuele spreekpop van belanghebbenden
heeft moeten delen? Het zijn vragen die Miss
Americana niet kan beantwoorden, wat niet
betekent dat dit geen interessant documentaireportret is. Als biopic is het misschien allemaal niet zo boeiend, als portret van mediawerking des te meer.
ALEXANDER ZWART

MISS AMERICANA

VERENIGDE STATEN, 2020 |

REGIE LANA WILSON | 85 MINUTEN | DISTRIBUTIE
MISS AMERICANA

QUEEN SONO

Pan-Afrikaanse spionage met
gemengde resultaten
De Zuid-Afrikaanse actrice Pearl Thusi
speelt geheim agent Queen Sono in een bij
vlagen spannend, maar gemankeerd zesluik. De eerste Afrikaanse Netflix Original is
spionagethriller en melodrama ineen, met
een vleugje kritiek op het neokolonialisme.
Queen Sono is gefilmd in onder meer ZuidAfrika, Nigeria, Kenia en Tanzania en naast
hoofdtaal Engels worden verschillende Afrikaanse talen gesproken. De Netflix-serie laat
zich dus met recht omschrijven als een Afrikaans initiatief. Pearl Thusi vertolkt het titelpersonage: een geheim agent die haar
moeder onder schimmige omstandigheden
heeft verloren. Ondertussen wordt ze met
haar team in verschillende Afrikaanse lan-

den gedetacheerd om geopolitieke intriges
op te lossen: dreigende conflicten, corruptie,
niet-Afrikaanse overheidsbemoeienis.
Kate Liquorish speelt een B-versie van de
archetypische Bondschurk, de kille Ekaterina die met haar leger van Russische huurlingen Afrikaanse landen wil ontregelen. Dat
een van de zwarte personages op een gegeven
moment verzucht dat er in al die decennia
“niets is veranderd” spreekt boekdelen.
Queen Sono, een fictieserie van Kagiso Lediga, verwijst voortdurend naar de hedendaagse Afrikaanse realiteit: het continent
wordt door een keur aan destructieve partijen bedrogen en leeggeroofd.
Tegelijkertijd is dit onvervalst melodrama.
In scherpe tegenstelling tot de zwijgzaam-

NETFLIX (VOD) | TE ZIEN SINDS 23 JANUARI 

heid van James Bond bespreekt Sono juist en
plein publique haar persoonlijke sores – zoals
haar liefde voor een huurling van de verkeerde partij. Zo raken geopolitieke en persoonlijke crises met elkaar vermengd. Het is
een verfrissende kijk op het spionagegenre.
Toch is deze serie vooral een aaneenschakeling van oneffenheden. Zinderende gevechtsscènes worden afgewisseld met scènes in ongeïnspireerde decors die niet
zouden misstaan in een soapserie. Het
scenario is een chaos: sommige verhaalwendingen zijn van een kinderlijk niveau; andere
zijn zo kolderiek dat zelfs de meest getrainde
kijker ze niet ziet aankomen. En dan is er de
mooifilmerij die vooral bestaat uit visuele
clichés. Laten we hopen dat Queen Sono
slechts een hobbel is op de weg naar een
nieuw, fris tijdperk van Afrikaans kwaliteitsdrama.
OMAR LARABI

QUEEN SONO

ZUID-AFRIKA, 2020 | REGIE KAGISO

LEDIGA | MET PEARL THUSI, KATE LIQUORISH | 6 X 3146 MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX (VOD) | TE ZIEN
VANAF 28 FEBRUARI 

QUEEN SONO
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Klönneplein 1,
1014 DD Amsterdam
Maandag 10 juni 2019,
13.58 uur
Eind 2016 werd filmmaker Oeke Hoogendijk
(Het Nieuwe Rijksmuseum; vanaf 6 maart
draait haar Mijn Rembrandt in de filmhuizen,
zie pagina 33) gebeld door Oscar van der
Kroon, eindredacteur van Het uur van de
wolf, de culturele documentairerubriek van
de NTR. Of ze een film wilde maken over de
wereldvermaarde Duitse muziekvernieuwer
Karlheinz Stockhausen en diens megalo
mane operacyclus Licht, die in de zomer van
2019 zou worden opgevoerd tijdens het Holland Festival.
Hoogendijk twijfelde; ze is geen groot
Stockhausen-kenner. Maar na een paar gesprekken was het haar duidelijk dat de film
over meer dan zijn muziek zou moeten gaan.
“Oscar zei: ‘We gaan met onze rug naar de
muziek staan’. De film moest focussen op
strubbelingen en menselijke relaties – en
daar was ik wél in geïnteresseerd.”
Toen Hoogendijk hoorde dat er twee weduwen waren met wie Stockhausen tegelijkertijd onder één dak had gewoond, wist ze
helemaal zeker dat ze een film over hem
wilde maken. “Het werd zelfs nog beter: ik
hoorde dat een van zijn weduwen, Suzanne
Stephens, ging trouwen met de 25-jarige
klarinettiste Johanna Janning, die haar
speelt in ‘Eva’s Lied’ in Aus Licht. We hebben
hun trouwerij gefilmd in het gemeentehuis
van Kürten, het Duitse dorp waar beide weduwen ook na zijn dood zijn blijven wonen.
Het was interessant om te zien hoe ze met elkaar omgaan; hoe de verhoudingen liggen.
De grote krater van de dood van Stockhausen
vormt het hart van mijn film. Alles draait om
de man die er niet meer is; iedereen is nog

REGISSEUR OEKE HOOGENDIJK WACHT TERWIJL GELUIDSMAN
TIM VAN PEPPEN MICROFOONS OPSPELDT BIJ DANIËL BOEKELOO
(MITTWOCH KNABE – GEEL) EN TIBBE ALKEMADE (DIENSTAG KNABE
– ROOD). RECHTS CAMERAMAN GREGOR MEERMAN, LINKS FABIE
HULSEBOS, DIE SAMEN MET HOOGENDIJK HET SCENARIO SCHREEF
EN DE RESEARCH DEED

met hem bezig.”
In de aanloop naar Aus Licht, Pierre Audi’s
drie dagen durende samenvatting van Licht
op het afgelopen Holland Festival, sprak
Hoogendijk meermaals met Suzanne Steph
ens en Johanna Stephens-Janning, en met
Kathinka Pasveer, de tweede weduwe, die
namens de Stockhausen-Stiftung de muzikale leiding over Aus Licht voerde. Ook zocht
ze Stockhausens kinderen uit twee eerdere
huwelijken op (“Hij was nogal een vrouwenman”), die hij voornamelijk zag als ze in zijn
opera’s meespeelden.

Vorige zomer filmde Hoogendijk het
spektakelstuk Aus Licht gedurende drie keer
drie dagen in de Gashouder op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. “Er zitten
niet alleen allerlei biografische elementen in
de opera, maar ook genoeg drama. In ‘Eva’s
Lied’, bijvoorbeeld, dat Stockhausen voor
Kathinka heeft geschreven, doet nu die
25-jarige klarinettiste mee die met Suzy is
getrouwd. Maar we hebben ook heel mooi
archiefmateriaal van Kathinka en Suzy die
het samen spelen – dat proberen we nu een
beetje Persona-Bergman-achtig te laten
vervloeien.”
Of Daniël Boekeloo en Tibbe Alkemade –
twee solisten uit het Nationaal Jongenskoor,
die meededen aan ‘Eva’s Lied’ – de film halen, durft Hoogendijk niet te zeggen. “Toen
we ze zagen, besloten we eigenlijk ter plekke

dat we hen ook wilden spreken. Ze waren
heel enthousiast, maar ik heb meer dan honderd uur materiaal. Ik ben sinds januari samen met Sander Vos aan het monteren, maar
we hebben nog geen idee hoe lang Licht
wordt. Gelukkig hebben we nog even; hij
moet klaar zijn voor IDFA 2020 of Berlijn
2021.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

LICHT

NEDERLAND, 2020 | SCENARIO FABIE

HULSEBOS EN OEKE HOOGENDIJK | REGIE OEKE
HOOGENDIJK | PRODUCENT WITFILM | IN COPRODUCTIE
MET NTR (HET UUR VAN DE WOLF) | UITVOEREND
PRODUCENT JANTIEN EKKES | CAMERA GREGOR
MEERMAN EN SANDER SNOEP | MONTAGE SANDER VOS |
SOUNDDESIGN MICHEL SCHÖPPING | OMROEP NTR |
DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF TBA 

Volgende maand ATLANTIS
NO TIME TO DIE
GHOST TROPIC AFRIKAANSE BRUID CLEO
DE FILMKRANT #430

VERSCHIJNT OP DONDERDAG 26 MAART

PARADISE DRIFTERS SIDIK EN DE PANTER PRISON FOR PROFIT
COLLECTIVE JUST 6.5 ADAM PROXIMA MATTHIAS ET MAXIME
GOUD LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE UN HOMME ET UNE FEMME DEUX

MAIDEN MARONA PINOCCHIO CANCIÓN SIN NOMBRE LARA LOLA VERS LA MER RUNDFUNK: JACHTERWACHTER
SEULES LES BÊTES A MILLION LITTLE PIECES DOWNHILL MULAN THE SINGING CLUB PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY
THE NEW MUTANTS SCANDALOUS: THE UNTOLD STORY OF THE NATIONAL ENQUIRER DE WRAAK VAN DE NINJA ANNE
FRANK: PARALLEL STORIES THE SECRET GARDEN WAR WITH GRANDPA HONEY BOY PROMISING YOUNG WOMAN
MONSTER PROBLEMS THE TURNING DE PIRATEN VAN HIERNAAST TROLLS WORLD TOUR VOGELHUIS VERHAALTJES

V A N A F 1 2 M A A R T I N F I L M T H E AT E R S

beeld: DIM BALSEM

PORSELEIN
E E N F I LM VA N J E N N E K E B O E I J I N K

Q&A MET DE REGISSEUR
VRIJDAG 6 MA ART
HET KETELHUIS AMSTERDAM
Z AT E R DAG 1 4 M A A R T
FORUM GRONINGEN

F I L M K R A N T. L I V E
DONDERDAG 12 MA ART
LOUIS HARTLOOPER UTRECHT
ZONDAG 22 MA ART
LUX NIJMEGEN

vanaf donderdag 5 maart in de bioscoop

SIBEL
ÇAGLA ZENCIRCI & GUILLAUME GIOVANETTI

