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REDACTIONEEL
De Belgische filmsite Sabzian, vernoemd naar
een personage uit Kiarostami’s Close Up, ziet
zichzelf als in beweging. Eén voet op de grond,
één in de lucht. Vanuit die positie, reflecterend
op wat is en nieuwsgierig naar wat komt, stelt
men vragen over cinema. Voor het derde jaar op
rij vroeg Sabzian een filmmaker na te denken
over De Staat van Cinema en dit keer was dat de
Franse filmmaker Olivier Assayas. Zijn essay is
sinds 26 juni op Sabzian.be te zien en te lezen.
Een van de punten waarop Assayas belandt
is dit. ‘Terwijl men in andere tijden kon dromen
van cinema als een utopie, lijkt de cinema mij
volkomen dystopisch te zijn geworden en onder
het mom van vermaak of witgekalkt in politieke
correctheid en erg fletse goede bedoelingen
gewijd te zijn aan het bestendigen en vleien van
de meest conventionele emoties en de allerlaagste, idiote verlangens. Daarom moet
cinema vandaag in wezen tegen de cinema
gemaakt worden.’
Dit klinkt misschien negatief maar Assayas
(zie de recensie van WASP Network op pagina
65) schrijft het vanuit een open, nieuwsgierige
houding en een liefde voor de kunst waaraan hij
zijn leven heeft gewijd. Een filmindustrie waarin
de ruimte voor vragen en experiment steeds
kleiner wordt en steeds maar weer dezelfde
beperkte waarden worden herhaald, draait
zichzelf, vreest hij, de nek om.
De vraag is: hoe wil de samenleving via z’n
filmmakers de wereld laten zien? Hoe wil de
samenleving naar de wereld kijken? Wil je een
cinema die de rijkdom en complexiteit en mogelijkheden van de wereld laat zien? Of een
cinema die simplificeert en herkauwt? Dat laatste is niet alleen een tandeloos compromis,
zoals je dat bijvoorbeeld in grote Chinees-Amerikaanse coproducties ziet. Een cinema en, breder nog, een beeldcultuur die steeds maar weer
dezelfde afstompende clichés herhaalt, is een
gevaar. Eerst voor ons denken en vervolgens
voor ons handelen.
Ooit waren die afstompende clichés bijvoorbeeld lompe racistische stereotypen (zie Dansplaining XL op pagina 14), maar film simplificeert op eindeloos veel manieren, in talloze
keuzes die in scenario’s en op een set worden
gemaakt. Assayas haalt als inspiratie de schilder David Hockney aan die het kubisme een cruciaal scharnierpunt in de schilderkunst noemt,
‘doordat de vermenigvuldiging van gezichtspunten in één enkel beeld brak met de traditionele perspectivische referentiepunten’. Men
vond een nieuwe, open manier om naar een
beeld te kijken.
Zo kun je nieuwe, open manieren vinden om
naar mensen te kijken. Naar situaties. Naar de
wereld. Die laten zien als open vragen en niet
als gesloten antwoorden.
Maar, waarschuwt Assayas, met een steeds
kleiner aantal bedrijven dat bepaalt wat er op
onze schermen te zien zal zijn, wordt die open
vraagstelling bedreigd. Netflix, bijvoorbeeld,
investeert nu nog in gewaagde producties. Maar
zal dat zo blijven, vraagt Assayas. Hij denkt van
niet.
Dit is geen doemdenken. Assayas opent niet
voor niets met: ‘Ik heb goed nieuws voor iedereen: de cinema zit in een crisis.’ (…) ‘Ik denk dat
er geen ander, relevanter symptoom bestaat
van de levenskracht van een kunst dan haar
voortdurende ondervraging, in lijn met de voortdurende herformulering van onze wereld.’
Het is geen doemdenken maar het is wel tijd
en noodzaak om onszelf deze vraag te stellen:
welk venster op de wereld willen we?
RONALD ROVERS

“Toen ik een jongen was, zei mijn vader altijd dat de mensheid
niet levensvatbaar is. Dat ben ik nooit vergeten.”
Juliano Dornelles over Bacurau 4 6
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STEUN DE
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 27 AUGUSTUS

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Het Pärt Gevoel – Het
universum van Arvo Pärt van Paul
Hegeman.

Het
Pärt Gevoel

Het universum

van Arvo Pärt

Een film van

Paul Hegeman

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 Het Pärt Gevoel –
Het universum van Arvo Pärt van filmmaker/schrijver Paul Hegeman. Bent u al
abonnee maar brengt u een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u allebei het welkomstgeschenk.*
Arvo Pärt wordt algemeen gezien als de meest
gevierde levende componist van onze tijd. Hij
leeft als een kluizenaar. Filmmaker Paul Hegeman, voor wie muziek een centrale rol in zijn
werk speelt, maakte een portret van de musicus
aan het werk.
Leo Bankersen in de Filmkrant: ‘En dan is er
natuurlijk de inmiddels 83-jarige grootmeester
zelf. Soms met een diepe frons als hij geconcentreerd naar de cellospelers luistert, soms
met een onverwacht kwajongensachtige oogopslag. “Niet zo huppelen”, zegt hij, als hij
bedoelt dat het iets langzamer moet. Die close-
ups van een bescheiden genie met gevoel voor
humor zijn de mooiste beelden. Een soort minimalisme dat Pärt waardig is.’
*Stort €42,50 (meer mag ook, dan steunt u de
Filmkrant ook als donateur) op rekeningnummer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’
en vermeld daarbij uw adresgegevens + e-mailadres. Deze aanbieding is geldig tot 26 augustus 2020, met dank aan filmdistributeur
Mokum Filmdistributie.

PREVIOUSLY
UNRELEASED
Misschien wel de beste tot nu toe 4 27 / 33

THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO

4 27

THE THINKING VIDEO
MACHINE #40 ESSAY
filmkrant.nl

DE LEEGTE IN | “Rigiditeit is fataal”, stelde de Italiaanse
grootmeester Marco Bellocchio in 2006. Rigiditeit kan intern
zijn – een bevroren geest, een depressieve ziel, een gebroken
hart – maar ook fysiek. Als geen andere filmmaker is Bellocchio gefixeerd op de poëzie van menselijke bewegingen, tonen Cristina Álvarez López en Adrian Martin deze maand in
hun nieuwe video-essay voor filmkrant.nl. Maar hij begint
meestal bij het andere uiterste: onderdrukkende omgevingen, gesloten ruimtes, stilstand. Beweging is in zijn werk niet
alleen gerelateerd aan ontsnapping, maar ook aan bevrijding
en verandering van het zelf. De buitenwereld is een vreemde,

fantastische, onbekende plek om te ontdekken. We lopen,
struikelen, rennen, werpen onszelf voorwaarts de leegte in –
alleen of samen. Ook in de kleinste gebaren van onze dagelijkse ontwrichting kan zich een revolutie aandienen.
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DEZE MAAND OP FILMKRANT.NL

af. Klinkt die premisse bekend? Kan
kloppen: het uitgangspunt van de thriller
Unhinged met Russell Crowe lijkt verdacht
veel op dat van Lodewijk Crijns’ recente
Nederhorror Bumperkleef. Dat signaleerde
ook Crijns zelf, en hij gaat voor ons naar
Unhinged kijken. Lees zijn bevindingen op
filmkrant.nl.

4 TENET | Dat er vrijwel niets bekend is

over een nieuwe film van Christopher
Nolan, dat is standaard. Maar dat zelfs de
releasedatum in nevelen is gehuld, dat is
nieuw. Bij het ter perse gaan van deze krant
stond het spektakelstuk Tenet voor
Nederland nog op de rol voor eind juli, maar
in Amerika was hij al uitgesteld naar
augustus. Verdere feiten: het budget is $205
miljoen en hoofdrolspeler is John David
Washington. Daarmee is Tenet de duurste
film ooit die niet op een bestaand gegeven
werd gebaseerd, én de duurste film ooit met
een zwarte acteur in de hoofdrol. Lees de
recensie tzt op filmkrant.nl.

TENET

4 UNHINGED | Wanneer een brave burger

zich in het verkeer even uitleeft op de
claxon, roept die daarmee de toorn van een
psychopatische medebestuurder over zich

4 EYELET | De nieuwe streamingdienst

Eyelet biedt festivaltoppers en klassiekers
on demand. Wie via onze website bij Eyelet
een film kijkt, zorgt ervoor dat de rechthebbenden van de film eerlijk betaald
worden, en steunt bovendien de Filmkrant,

DOLOR Y GLORIA

die een percentage van de opbrengst
ontvangt. Wekelijks worden nieuwe titels
aan het aanbod toegevoegd, met komende
maand onder meer de Griekse ‘weird wave’
en Pedro Almodóvar in de Eyelet Spotlight.
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JULIANO DORNELLES OVER BA
BACURAU
RAU
Kleine kans dat we dit jaar een
fascinerendere genremix
tegenkomen dan Bacurau. De
Braziliaanse film is western,
horror en sociaal drama ineen.
En bovenal een bijtend sociaal en
politiek commentaar. Coscenarist
en -regisseur Juliano Dornelles:
“Je ziet iets waarover je kunt
nadenken zonder je verbeelding
DOOR JOS VAN DER BURG
in te perken.”

‘VOOR ÉÉN KEER ZIJN DE
AMERIK ANEN IN EEN FILM DE
BAD GUYS ’

Het is onmogelijk om het in een gesprek met een
Braziliaanse filmmaker niet over het regime van president Bolsonaro te hebben. Dat is nu zo, en het was
toen Juliano Dornelles begin dit jaar het filmfestival
van Rotterdam bezocht niet anders. Dat was voor
de coronacrisis, door Bolsonaro aanvankelijk “een
simpel griepje” en “een fantasieverhaal” genoemd.
Die gekte bij de president moest nog komen, maar er
was genoeg andere waanzin in Bolsonaro’s regime die
de Brazilianen van hun stoel deed vallen. Zo citeerde
de Braziliaanse minister van Cultuur Roberto Alvim
begin dit jaar in een videospeech bijna letterlijk een
alinea uit een toespraak van Joseph Goebbels. In navolging van de nazi-propagandist vond de Braziliaanse cultuurminister dat kunst ‘heroïsch en nationaal’
moet zijn. Dat was zelfs voor Bolsonaro een brug te
ver en hij ontsloeg de minister.
Als ik het incident noem, reageert Dornelles met
een vermoeide blik. “Dit is het land waarin wij Brazilianen nu leven. Het is moeilijk uit te leggen aan Europeanen wat er in mijn land aan de hand is. Russen
begrijpen het wel meteen. Ik sprak Sergei Loznitsa
[maker van Maidan en Donbass, JvdB] en die zag direct de overeenkomst met Rusland.” Met een flauw
glimlachje: “We zijn in Brazilië met ruim tweehonderd miljoen mensen. Niet iedereen citeert elke dag
Goebbels.”

POTPOURRI

Straks meer over de ontspoorde situatie in Brazilië,

waarover Bacurau veel te melden heeft. De film volgt
een volwassen kleindochter, die voor de begrafenis
van haar oma terugkeert naar haar geboortedorp Bacurau. Het gegeven doet een keurig arthousedrama
vermoeden over terugkeer naar je familiewortels, het
verglijden van de tijd en de tegenstelling tussen stad
en platteland.
Dat Bacurau niet zo’n film wordt, beseffen we al
vroeg in de film als blijkt dat het dorp op geen enkel
navigatiesysteem is te vinden. Het is de opmaat voor
bizarre ontwikkelingen, waarin bewapende Amerikaanse toeristen een grote rol spelen. Meer moeten
we niet zeggen over de potpourri van western, horror
en sociaal drama. De film had daarmee makkelijk een
gratuite en lollig cinefiel onderonsje kunnen worden,
maar overstijgt dat door zijn bijtende politieke en sociale commentaar.
Bacurau lijkt te zijn gemaakt als een reactie op de
Braziliaanse actualiteit, maar dat is niet het geval. De
film is een gezamenlijk project van de vrienden Kleber
Mendonça Filho (Neighbouring Sounds, 2012; Aquarius, 2016), en Dornelles, de production designer van
Klebers films. De eerste ideeën over Bacurau ontstonden tien jaar geleden al, zegt Dornelles. “We schreven

invallen op en vulden die in de loop van de jaren aan
met nieuwe ideeën. Die konden zich voordoen als we
bijvoorbeeld een interessante film hadden gezien of
als een parlementslid iets opmerkelijks had gezegd.
Nee, we dachten nooit dat deze ideeën het niet tot
film zouden brengen. De ontwikkeling was een lang
maar organisch proces.”

PARFUM

Dat Bacurau geen standaard arthousefilm zou worden, stond voor de makers vanaf het begin vast. “We
wilden iets anders maken. Gewoon omdat het kon en
omdat we dachten dat een ander soort film interessant kan zijn. We houden beiden van genrefilms en
wilden daarmee iets doen.”
Het verklaart de verwijzingen in Bacurau naar
genrefilms en de makers ervan. Zo heet een school in
de film João Carpenteiro, een verwijzing naar John
Carpenter, een grote held van Kleber en Dornelles.
“We hadden het altijd over hem.”
Op de vraag wat er zo geweldig is aan de films van
Carpenter, kijkt Dornelles met een blik of hij het in
Keulen hoort donderen. “Wat er zo geweldig aan is!?
Veel! Ten eerste is Carpenter altijd straight to the
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KLEBER MENDONÇA FILHO EN JULIANO DORNELLES

point. Zijn narratief is altijd helder. En hij gebruikt
geen parfum: het gaat hem om het verhaal dat hij objectief vertelt. Veel filmmakers stoppen hun film vol
poëzie. Ik houd er niet van. Begrijp me goed: in Carpenters films zit ook veel poëzie, maar niet opzichtig.
En wat ik heel belangrijk vind is dat je zijn films echt
vóélt. Ze jagen je angst aan. Dat films dat kunnen is
eigenlijk ongelofelijk. Je ziet iets dat niet echt is en
toch ben je doodsbang. Dat is voor mij het geweldigste
vermogen van cinema.”

ARMSTE REGIO

Terug naar Bacurau, dat niet alleen cinefiele verwijzingen bevat, maar ook naar het Braziliaanse slavernijverleden verwijst. In het dorp Bacarau leven zwarte
en witte mensen naast elkaar, maar het oorspron-

kelijke idee was om er alleen zwarte mensen te laten
wonen, zegt Dornelles. “Dat zou verwijzen naar de
quilombos, gemeenschappen van gevluchte slaven die
zich verborgen hielden. Sommige quilombos groeiden
later uit tot steden, waarin ook witte mensen kwamen
wonen. Die mengeling is nu de realiteit in Brazilië.
Daarom kozen we daar voor.”
Dat Bacurau zich afspeelt in het noordoosten van
Brazilië zal niet iedere kijker meekrijgen, maar het is
belangrijk voor de makers, die beiden in het noordoosten in de stad Recife wonen. Dat er de laatste
jaren veel films worden gemaakt in deze regio heeft
meerdere redenen, zegt Dornelles. “Eentje is dat in de
Lula-jaren [Lula da Silva, van 2003 tot en met 2010
president, JvdB] de cultuursubsidies werden gedecentraliseerd. Tot die tijd gingen die vooral naar de
zuidoostelijke regio met São Paolo als zwaartepunt.
Maar er is ook een culturele verklaring. Het noordoosten heeft een rijke culturele traditie met veel belangrijke schrijvers. De Portugese koloniale bezetting
begon hier. Het was ooit een rijke streek maar door
een aantal factoren werd het later de armste regio.”
Sinds enige tijd constateert Dornelles een nieuw
verschijnsel in de regio. “Traditioneel vertrokken
altijd veel mensen uit deze streek om in São Paulo te
gaan werken, maar nu zie je een tegengestelde beweging. Mensen keren terug naar het noordoosten. Niet
voor werk, maar om het politieke klimaat. São Paolo
wordt steeds homofober en racistischer. Mensen op
straat voelen zich daarin aangemoedigd door de president.”

MILITAIRE DICTATUUR

Bacurau wordt bevolkt door dorpelingen die armoede
delen, maar ook een groot gemeenschapsgevoel. Mensen die niet angstig wegkruipen bij gevaar, maar zich
samen verdedigen. Dat in het dorp het gevaar van Amerikaanse toeristen komt, is een grap met een serieuze
lading. Dornelles, lachend: “Voor één keer zijn de

BACURAU

Licht ontvlambare protestfilm
Maatschappelijke woede en cinefiel plezier
spatten eraf in de wilde genremix Bacurau,
waarin de inwoners van een afgelegen
Braziliaans dorpje worden bedreigd door
westerse sportjagers.
“Het goedkoopste special effect ooit”, noemden regisseurs Kleber Mendonça Filho en Juliano Dornelles het openingstekstje waarmee hun film Bacurau begint. Dat zinnetje is
‘Een paar jaar in de toekomst’, en dat is inderdaad genoeg om de gewenste licht allegorische sfeer op te roepen.
Het doet overigens niets om je voor te bereiden op de wilde achtbaanrit die Bacurau
vervolgens wordt. Bacurau is een woeste
genremix die moeiteloos schakelt van fol-

klore naar western via lo-fi sciencefiction en
horror à la John Carpenter. Het is een licht
ontvlambare protestfilm, die bij zijn première in de hoofdcompetitie van het filmfestival van Cannes in 2019 al extreem urgent en
actueel was (de film deelde er de juryprijs
met Les misérables van Ladj Ly, een film die
even strijdbaar is maar minder cinefiel).
Sindsdien is Bacurau nóg actueler en urgenter geworden, juist doordat de makers de geschiedenis scherp in het vizier houden – die
van Brazilië en die van de cinema.
De titel van de film verwijst naar de naam
van een klein dorpje in de sertão, een dorre
streek in het noordoosten van Brazilië. Het
woord betekent in het Portugees letterlijk
‘nachtzwaluw’, maar is in de volksmond ook

Amerikanen in een film de bad guys. Filmkijkers zijn
dat niet gewend en hebben zoiets van: What the fuck!.”
Dornelles heeft er geen probleem mee als de film
wordt gezien als een aanklacht tegen Amerikaans imperialisme. “Natuurlijk hebben we het daarover gehad tijdens het maken. Hij gaat nu eenmaal over een
invasie.” Maar er zijn meer interpretaties mogelijk,
zegt hij. “De film is ook een klassieke western en gaat
ook over geschiedenis. Dat vind ik geweldig. Je ziet
iets waarover je kunt nadenken zonder je verbeelding
in te perken.”
Dornelles ontkent dat de nachtmerrie die de inwoners van Bacurau overvalt een directe metafoor is
voor de huidige Braziliaanse politieke situatie, maar
hij vreest het regime van Bolsonaro. Dat de president een bewonderaar is van de militaire dictatuur
in Brazilië tussen 1964 en 1985 maakt hem meer dan
ongerust. “Mijn vader was een communist en vocht
in de jaren zeventig als een guerrilla tegen de militaire
dictatuur. Hij is opgepakt, werd gemarteld en heeft
tien jaar in de gevangenis gezeten. Tegen mij als kleine
jongen zei hij altijd dat de mensheid niet levensvatbaar is. Dat ben ik nooit vergeten.”
Sinds de première van de film op het filmfestival
van Cannes in 2019 reisde Dornelles met Bacurau de
hele wereld over. “Dat was uitputtend maar ook fijn,
want het is belangrijk om buiten dat idiote systeem in
Brazilië te zijn. Ik vermijd het lezen van veel nieuws
want ik word er ziek van. Echt ziek in mijn lichaam.
We dealen in Brazilië op dit moment met echte shit.
Voor het eerst in mijn leven denk ik er serieus over om
met mijn vrouw en kind ergens anders te gaan leven.”
Inmiddels, bijna vijf maanden nadat dit interview
plaatsvond, woont Dornelles nog steeds in Recife. Op
Twitter ventileert hij geregeld luid en duidelijk zijn
mening over het regime van Bolsonaro: ‘Deze hele
genocidebende bestaat uit akelige mensen, die eruit
zien als Dick Tracy-schurken.’ 

een verwijzing naar de laatste nachtbus –
het einde van het feest, dus. Dat einde lijkt te
zijn gekomen voor de inwoners van het
dorp. De 94-jarige matriarch Carmelita is
overleden, en haar kleindochter Theresa
(Bárbara Colen) keert na een lange afwezigheid terug in Bacurau voor de begrafenis.
Wanneer het lichaam goed en wel in de
grond ligt, ontdekken de inwoners dat hun
woonplaatsje plotseling van alle plattegronden is verdwenen.
Het blijkt de voorbode voor een invasie
van een groep schietgrage westerlingen, onder aanvoering van ene Michael, gespeeld
door Udo Kier op zijn Udo Kier-igst. Het is
niet moeilijk om in hun poging het dorp en
de inwoners letterlijk van de kaart te vegen
een commentaar te zien op westers imperialisme. Maar ook de lokale politiek krijgt een
veeg uit de pan. Met zijn eerdere films
Neighboring Sounds (2012) en Aquarius
(2016) haalde Mendonça Filho zich al de
toorn van conservatief Brazilië op de hals.

Nu ultraconservatief in Brazilië de macht
heeft, gooien hij en Dornelles met Bacurau
nog eens flink wat olie op dat vuur. Dat werd
ze in thuisland Brazilië duidelijk in dank afgenomen, want de film werd er een flinke hit.
Maar de zeggingskracht van Bacurau
gaat ver voorbij de Braziliaanse grenzen.
Hij mag dan spelen in de nabije toekomst,
de film gaat over nú. Hij is gemaakt vanuit
dezelfde impuls die mensen over de hele
wereld deze dagen de straat op laat gaan om
te scanderen dat #BlackLivesMatter. Ook
Bacurau schreeuwt vanuit de grond van z’n
hart dat al die mensen in de marge er wél toe
doen.
JOOST BROEREN-HUITENGA

BACURAU

BRAZILIË/FRANKRIJK, 2019 | REGIE

KLEBER MENDONÇA FILHO & JULIANO DORNELLES | MET
BÁRBARA COLEN, SÔNIA BRAGA, UDO KIER | 131 MINUTEN
| DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN VANAF 2 JULI,
OOK VIA
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WINNAAR BIG SCREEN AWARD

2020 InternatIonal
FIlm FestIval rotterdam

NETPAC AWARD
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A PERFECTLY

NORMAL

FAMILY
EEN FILM VAN MALOU REYMANN

een film van Arun KArthicK

“Told wiTh a deeply affecTing
humanism ThaT beauTifully
draws ouT a man’s digniTy”
VAriety

vanaf 16 juli in de filmtheaters

1

VANAF 9 JULI IN DE BIOSCOOP
WINNAAR

PLATFORM PRIZE

‘RUTH WILSON IS UTTERLY
HEARTBREAKING’
THE LIST

★★★★ ★★★★
NOW TORONTO

CINEVUE

★★★★ ★★★★
THE LIST

HEYUGUYS

‘SUPERBLY ATMOSPHERIC’
LA TIMES

‘SUPERIOR FILM-MAKING’
SCREEN INTERNATIONAL

RUTH WILSON MARK STANLEY

EEN FILM VAN CLIO

BARNARD

EN

REGISSEUR VAN THE

SEAN BEAN

SELFISH GIANT

Met de single ‘AN ACRE OF LAND’,
Van PJ HARVEY

4gat
vanaf 13 augustus in de filmtheaters

VANAF 23 JULI IN DE BIOSCOOP
BIOSCOOP
www.septemberfilm.nl

/septemberfilmnl
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NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS

JE WEG VINDEN TEMIDDEN VAN

ONOPHOUDELIJK
SEKSISME

Never Rarely Sometimes Always is een geweldige titel
van een erg goede film. Waar het meestal gekunsteld
voelt als een personage in een film de titel hardop
zegt, is die scène in Eliza Hittmans film een hoogtepunt. ‘Nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, en ‘altijd’ zijn de vier
antwoordmogelijkheden op een reeks zeer persoonlijke vragen voor wie een abortus wil ondergaan bij het
Amerikaanse Planned Parenthood. Heb je dit of dat
extreem vervelende ding wel eens meegemaakt? Een
partner die geen condoom wil gebruiken, een partner
die met je anticonceptie rommelt, een partner die je
ergens toe dwingt? Nooit, zelden, soms, altijd.
Het klinkt misschien kil, zo’n meerkeuzevraag over
zoiets persoonlijks, maar het is in de psychologische
praktijk gebruikelijk en effectief. Het verlaagt juist
de drempel om te antwoorden: je hoeft niet een heel
verhaal te doen, met allerlei pijnlijke details, maar
slechts één woord te zeggen. “Soms.” Een eventueel
vervolggesprek komt later wel.
In plaats van het harde ‘ja’ of ‘nee’ biedt de vierkeuzevraag ook het gevoel dat je het maar een béétje
hoeft te zeggen. De meeste mensen vermijden bij
meerkeuzevragen de extremen. ‘Nooit’ en ‘altijd’ zijn
er vooral om de drempel te verlagen voor ‘zelden’ en
‘soms’.

ODYSSEE

Een abortus is echter een ‘ja’ of een ‘nee’. En ook als
de vrouw zelf ‘ja’ zegt, zijn er mensen die daar weer
‘nee’ tegen zeggen. Die harde tegenstelling kan films
opleveren met schreeuwende ruzies, diepe twijfels en
verscheurde gevoelens. Een issue-film.
Zo’n film is Never Rarely Sometimes Always niet.
Het is een abortusdrama waarin de abortus niet het
drama is. Het echte drama wordt veroorzaakt door
alle obstakels die zijn opgeworpen voor de hoofdpersoon, de zeventienjarige Autumn die niet twijfelt
over het afbreken van haar zwangerschap. De vorm is
die van een roadmovie, een odyssee zelfs, als ze met
haar nicht – die ze als enige in vertrouwen neemt en
die haar met ontroerende vanzelfsprekendheid helpt,
zonder vragen te stellen – vanuit hun conservatieve
ex-mijnstadje in Pennsylvania naar New York gaat,
een paar uur bussen verderop.
Never Rarely Sometimes Always (winnaar van de
Grote Juryprijs in Berlijn en een Speciale Juryprijs
voor Neorealisme in Sundance) laat zich vergelijken
met de films van iemand als Ken Loach: ze leveren
maatschappijkritiek door een intens naturalistische
hoofdpersoon te laten lijden onder structurele onrechtvaardigheid. Net als Loach doet regisseur Eliza
Hittman (Beach Rats, 2017) daarvoor veel research.
En waar Loach in zijn recente Sorry We Missed You
(2019) een politiegesprek met een ontsporende jon-

Never Rarely Sometimes
Always is een abortusdrama waarbij niet de
abortus het drama is,
maar de hindernissen
die daarvoor worden
opgeworpen. Het is een
introverte, intieme film
van Eliza Hittman, met
twee uitmuntende
debutanten in de hoofdDOOR KEES DRIESSEN
rollen.

gere liet voeren door een echte agent, laat Hittman de
‘nooit, zelden, soms, altijd’-vragenlijst afnemen door
een echte sociaal werker.

HÉLÈNE LOUVART

Maar in vergelijking met Loach legt Hittman de
aandacht minder op het ontleden van maatschappelijke structuren (al waarschuwt haar film wel voor
de anti-abortus-Crisis Pregnancy Centers) en meer
op hoe het voor haar hoofdpersoon voelt. We krijgen hoogstens hints over wie de vader zou kunnen
zijn; het gaat hier niet om anderen, het gaat om
Autumn.
Er wordt ook maar weinig gesproken; Autumn en
haar nicht hebben aan een half woord genoeg, met
dank aan twee uitzonderlijke debutanten, Sidney Flanigan en Talia Ryder. Die zijn van dichtbij op 16mm
vastgelegd door Hélène Louvart (Les plages d’Agnès,
Agnès Varda, 2009; Pina 3D, Wim Wenders, 2011),
die in blikken en gezichtsuitdrukkingen hun gedachten en woordeloze communicatie vangt en met haar
soepel meebewegende nabijheid van Never Rarely
Sometimes Always, ondanks alle spanning en verdriet,
ook een opvallend zachte film heeft gemaakt, gesterkt
door de dromerige soundscapes van Julia Holter. Een
introverte en intieme variant op Loach, waarin het
doel van de hoofdpersoon – los van het afbreken van
de ongewenste zwangerschap – vooral is om met rust
gelaten te worden.

GIFTIG

Maar dat is niet gemakkelijk. Meer nog dan over
abortus gaat Never Rarely Sometimes Always over
wat ‘microagressie’ en ‘toxische masculiniteit’ wordt
genoemd. Van de seksistische opmerkingen van Autumns vader, via haar kleffe baas in de supermarkt tot
de opdringerige types onderweg – het is één continue
stroom, noch overdreven noch onrealistisch, waarbij
de kleinere gebeurtenissen worden versterkt door
de grotere, omdat je nooit van tevoren weet hoe iets
gaat uitpakken. Zodat een hand op een arm, van een
jongen die contact zoekt in de bus, inderdaad voelt als
agressie. Terwijl de film subtiel genoeg is om van die
jongen geen monster te maken, maar juist de interessantste bijfiguur.
Wat Hittman met dat onophoudelijk seksisme,
op allerlei niveaus, ook voelbaar maakt, is wat dat
‘zelden’ en ‘soms’ uit de vragenlijst in werkelijkheid
betekenen. Want wat is soms? Eén keer per week? Dat
is elke week. Eén keer per maand? Dat is elke maand.
‘Soms’ is altijd. Altijd op je hoede, want je weet nooit
wanneer ‘soms’ komt. En wat ‘zelden’ is gebeurd,
wordt nooit meer ‘nooit’.
NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS
VERENIGD KONINKRIJK/ VERENIGDE STATEN, 2020 |
REGIE ELIZA HITTMAN | MET SIDNEY FLANIGAN, TALIA
RYDER, THÉODORE PELLERIN | 101 MINUTEN |
DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF 2 JULI 
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WOMEN MAKE FILM IN EYE

EEN FILMSCHOOL
WA ARIN ALLE DOCENTEN
VROUW ZIJN

Eye presenteert deze zomer een
‘alternatieve versie van de filmgeschiedenis met vrouwen in de
hoofdrol’ in het programma
Women Make Film. Het deelt die
titel met de nieuwe filmreis van
Mark Cousins, een veertiendelige
reeks die eveneens benadrukt dat
de filmcanon veel te weinig van
de fantastische films gemaakt
door vrouwelijke regisseurs
DOOR SACHA GERTSIK
bevat. 		
In 2018 stonden er in BBC’s gezaghebbende lijst van
de honderd beste niet-Engelstalige films meer films
van makers met de voornaam Jean (zeven) dan van
vrouwelijke filmmakers (vier). Luis Buñuel en Ingmar
Bergman waren met elk vijf films op de lijst zelfs eigenhandig verantwoordelijk voor meer memorabele
films dan de helft van de wereldbevolking. Blijkbaar.
In de beginjaren van de twintigste eeuw werkten
vrouwen in vrijwel elke tak van de filmindustrie, ook
als regisseurs, scenaristen en producenten. Maar daar
kwam vanaf de jaren 1930 abrupt een einde aan. Er
zijn veel redenen dat vrouwelijke regisseurs toen van
het toneel verdwenen en tot op de dag van vandaag
amper onderdeel uitmaken van de filmcanon. In
Amerika speelde de opkomst van het studiosysteem
en de daarmee samenhangende bedrijfscultuur een
grote rol in het weren van vrouwen uit machtsposities
(zoals regie en productie).

groot publiek onder de aandacht gebracht worden.
En dan is er nog de horde van erkenning. In de 92
jaar dat de Oscars nu worden uitgereikt werd pas vijf
keer een vrouw genomineerd in de categorie beste
regie; in 2010 won Kathryn Bigelow als eerste en tot
nu toe enige vrouw in deze categorie voor haar The
Hurt Locker (2008). De ere-Oscar werd pas in 2017
voor het eerst uitgereikt aan een vrouw: Agnès Varda.
En voor wie denkt dat het vooral een Amerikaans
probleem is: de Palme d’Or, de hoofdprijs van het
filmfestival van Cannes, ging ook nog maar één keer
naar een vrouw. In 1993 mocht Jane Campion de prijs
in ontvangst nemen voor The Piano (dat in het kader
van het Eye-programma nu landelijk opnieuw wordt
uitgebracht). Maar Campion moest de eer wel delen
met Chen Kaige, die dat jaar ook won voor Farewell
My Concubine.

LICHAMEN, SEKS EN GENRE

Eigenlijk is het natuurlijk niets bijzonders om de filmgeschiedenis uitsluitend via het werk van één sekse te

DE EER DELEN

De vrouwen van mannelijke regisseurs, die effectief
net zoveel creatieve invloed hadden op de door deze
stellen gemaakte films, zijn jarenlang amper serieus genomen. Zie bijvoorbeeld Polly Platt, de eerste
vrouw van Peter Bogdanovich, die veel van de creatieve input leverde waar Bogdanovich uiteindelijk de eer
voor opstreek, of Maya Deren die veel van haar credits
verloor aan haar toenmalige man Alexander Hammid.
Ook financiering is al meer dan een eeuw een probleem: stelselmatig ontvangen de weinige vrouwen die
hun films gefinancierd krijgen minder hoge budgetten,
wat automatisch betekent dat hun films bij een minder

AMERICAN HONEY

bekijken – alleen is het meestal dat andere geslacht
dat aan bod komt. In Mark Cousins’ nieuwste filmreis
is het corrigeren van die tunnelvisie meer een onderliggende gedachte. Zijn Women Make Film, dat binnen
het gelijknamige Eye-programma een voorpremière
krijgt, is vooral een meeslepend, veertien uur durend
filmcollege. In veertig hoofdstukken toont Cousins
ons hoe film werkt, via meer dan duizend fragmenten uit films die gemaakt zijn in de afgelopen 130 jaar
door 183 vrouwelijke regisseurs die werkten op vijf
continenten.
Opvallend zijn de hoofdstukken die gaan over het
in beeld brengen van lichamen en seks. De fragmenten zijn uiteenlopend, zoals in alle hoofdstukken.
De pure mannelijkheid van ontblote torso’s in Beau
travail (Claire Denis, 1999); de close-up seks in American Honey (Andrea Arnold, 2016); Agnes Varda’s
impressionistische intimiteit in Le bonheur (1965) –
de laatste twee zijn ook te zien in het Eye-programma.
Waarom emotioneren deze hoofdstukken meer? Is
het omdat vrouwen dit anders in beeld brengen dan
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mannen? Nooit benoemt Cousins dat expliciet, maar
je kan het wel voelen. Juist op dit soort momenten
maakt het je furieus dat veel van deze filmmakers en
hun films onbekend zijn gebleven. Wat hadden we
allemaal nog meer van hen kunnen leren, over het
maken van film en over de wereld?
In dit kader zijn ook de hoofdstukken over genre
het vermelden waard. Als een soort anti-Martin
Koolhoven (die in de twee seizoenen van zijn tv-programma én in zijn al jaren lopende filmreeks in Eye
nog niet één keer een film van een vrouwelijke regisseur vertoonde) weet Cousins hier wél fantastische
voorbeelden te vinden van vrouwelijke regisseurs die
genrefilms maken. Natuurlijk komen onder het kopje
scifi de films van de Wachowski’s voorbij. Maar ook
Rachel Talalay’s Tank Girl (1995), een fantastische
postpunkmix van live-action en animatie. En wat
een genoegen om in het hoofdstuk over komedie de
ongemakkelijkheid van Elaine May’s The Heartbreak
Kid (1972) te ontdekken, en herinnerd te worden aan
de tienerhumor van Penelope Spheeris’ Wayne’s
World (1992).

PIJNPORNO

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

In veertig hoofdstukken toont
Mark Cousins ons
hoe film werkt,
via meer dan duizend fragmenten
uit films die gemaakt zijn in de
afgelopen 130
jaar door 183
vrouwelijke
regisseurs die
werkten op vijf
continenten.

SEKSISTISCH DOOR WEGLATING

Cousins kiest er expliciet voor om het werk van
vrouwelijke filmmakers centraal te stellen, in plaats
van uitgebreid in te gaan op de redenen dat veel van
hen ontbreken in de gangbare filmcanon. Hij besteedt er welgeteld één treffende zin aan: de
filmindustrie is “seksistisch door weglating”. Maar
soms voel je het onderliggende, pijnlijke sentiment:
het feit dat zoveel van deze meesterlijke films en hun
makers zo lang genegeerd zijn, is ontmoedigend.
De tijden lijken wat te veranderen voor vrouwelijke filmmakers. De #MeToo-beweging en de daaruit voortkomende consequenties lijken wereldwijd
langzaam de cultuur binnen de filmindustrie te veranderen. Maar omdat het maken van een film meestal jaren kost, zullen we het eventuele resultaat van
deze veranderingen pas over jaren echt kunnen
onderzoeken.
Een cultuuromslag binnen de filmindustrie is
echter slechts een deel van de oplossing. Eerst moet
de manier waarop we naar film kijken veranderen, en
hoe we film onderwijzen. Zolang de filmcanon voornamelijk bestaat uit mannelijke (en witte) filmmakers, zal de filmindustrie daar een afspiegeling van
blijven. In de openingsscène van Women Make Film
roept Cousins ons in een door Tilda Swinton uitgesproken voice-over op om zijn serie te beschouwen
als een filmschool waarin alle docenten vrouw zijn.
Stel je voor hoe film eruit zou zien als het daadwerkelijk op deze manier onderwezen zou worden!
Aan ons om die handschoen op te pakken. Te beginnen bij het programma Women Make Film, waarin nog tot eind augustus tientallen meesterwerken
van vrouwelijke makers te zien zijn. Aan de slag!
HET PROGRAMMA

WOMEN MAKE FILM IS T/M

30 AUGUSTUS TE ZIEN IN EYE FILMINSTITUUT,
AMSTERDAM | MARK COUSINS’ GELIJKNAMIGE SERIE
WORDT IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA
EENMALIG IN VOORPREMIÈRE VERTOOND EN ZAL IN
2021 TE ZIEN ZIJN IN FILMTHEATERS DOOR HET HELE
LAND 

BEAU TRAVAIL

De afgelopen weken stonden in het teken van
#BlackLivesMatter en al het onversneden
racisme waar zwarte mensen in Amerika maar
ook in Nederland mee te maken hebben. Er
wordt gedemonstreerd, er wordt geboycot, er
wordt gediscussieerd – en er wordt naarstig
gepost op Instagram. Al snel vlogen de ‘how to
be an ally’-posts en lijstjes met must-watchand-read films en boeken over racisme en de
strijd van zwarte mensen je om de oren.
Heel fijn, het heeft mij over de streep getrokken om eindelijk eens 13th (mega-aanrader,
gestoorde documentaire van Ava DuVernay over
het zieke gevangenisstelsel van Amerika) en I
Am Not Your Negro (iets meer arty) te kijken.
Onder het mom van: je kan dan wel heel vocaal
anti-racist zijn op je socials, maar niemand is
ooit uitgeleerd.
Over dat laatste punt struikelde ik eventjes.
Ik kijk graag naar films over de struggle van
zwarte Amerikanen tijdens en na de slavernij.
Maar zelfs nu ik dit zo typ geef ik mezelf rillingen. Ik geniet ervan als in: ik hou van geschiedenis en wil altijd zoveel mogelijk weten van dit
soort nare periodes en persoonlijke verhalen.
Maar dat maakt mij wel een soort voyeur. Ik
hoor steeds vaker dat het belangrijk is om dit
soort ‘pijnporno’ nu eindelijk eens te overstijgen. We wéten tenslotte al dat racisme bestaat,
zei iemand me laatst, waarom hebben we het
nog steeds niet over hoe we het gaan oplossen
in plaats van telkens maar te laten zien hoe
zwarte mensen worden vermoord of verguisd?
Goed punt. Niet omdat ik vind dat je weg
moet kijken, maar omdat ik vind dat de zwarte
aanwezigheid in een witte industrie als Hollywood genormaliseerd moet worden. En niet
alleen ‘getolereerd’ omdat er af en toe een
indrukwekkende 12 Years a Slave wordt
gemaakt waar wij niet-zwarte mensen dan ‘oh
wat erg hè’ over kunnen zeggen als we de zaal
uit lopen, terug naar onze levens waarin we
geen idee hebben hoe het moet voelen om nog
steeds zoveel gevaar te lopen puur en alleen om
de kleur van je huid. Anno 2020.
Dit is precies waarom ik zo van Jordan Peele
en vooral van z’n tweede horrorfilm Us houd. Hij
maakt een flink statement over rassenongelijkheid door het in die hele film nooit over rassenongelijkheid te hebben. Pas als je er langer
over nadenkt besef je dat je geen andere film
kan noemen waarin een zwarte familie zo ‘normaal’ (oké, tot op een zeker punt in de film)
wordt neergezet als in Us. Bijna alsof ze... net
als elke witte horrorfilmfamilie zijn.
Kijk dus zwarte films, luister naar zwarte
actrices, volg zwarte regisseurs, maar laat de
torture porn eens achterwege. Zwarte stemmen
en verhalen mogen ook over een bloederig potje
hockey tussen Godzilla en een orc, een blinde
pianist zonder vingers of bijensterfte gaan –
want zolang ze pas een Oscar of erkenning krijgen als het wéér over hun strijd tegen ongelijkheid gaat, is er van gelijkheid nog steeds geen
sprake.
CARMEN FELIX
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Arun Karthick maakte met Nasir
een meditatief portret van een
dag uit het leven van een
doorsnee moslimman, tegen de
achtergrond van hevige onlusten
tussen hindoenationalisten en
moslims. “Nasir is zoals de
meeste mensen zijn.” DOOR OMAR LARABI

ARUN K ARTHICK OVER NASIR

‘TOEN IK DIT GEWELD ZAG IN
MIJN STAD, MOEST IK ER
EEN FILM OVER MAKEN’
EN’
In de openingsscène van Nasir ontwaakt het titelpersonage door de klanken van een islamitische
gebedsoproep. Een paar straten verderop schalt
hindoenationalistische propaganda, gericht tegen
de moslimpopulatie, uit luidsprekers bij een tempel.
Nasir (Valavane Koumarane) trekt zich er weinig van
aan. Het ritme van zijn dag begint: wassen, scheren,
koken, eten. De hoofddoek van zijn vrouw vastmaken,
peukje roken. Op het werk in een stoffenwinkeltje
sleept hij met mannequins en staat hij klanten vriendelijk te woord. En als er tijd over is draagt hij passages voor uit zijn amateurdichtkunst. Zo kabbelt het
leven voort, tot het noodlot toeslaat.
Door het filmfestival van Rotterdam werd Nasir
geselecteerd voor de Tiger Competitie. Op het festival
vertelt regisseur Arun Karthick (1992) hoe hij op het
idee kwam voor zijn film dankzij het floppen van zijn
speelfilmdebuut The Strange Case of Shiva (2015).
“Omdat die film geen geld opbracht, werkte ik in een
kiosk. Ik had zeeën van tijd om uit te zoeken wat ik
wilde gaan doen. Op een dag bestormde een bende relschoppers de kiosk en andere winkels in de buurt. Alles
werd kort en klein geslagen. Toen ik dit zag in mijn
stad, in mijn wijk, dacht ik: hier moet ik een film over
maken. Dit is urgent, ik zie het recht voor mijn ogen.”

TWEEDE PERSOON ENKELVOUD

De rellen kenmerkten zich door chaotisch geweld en
soms had dat ernstige gevolgen. De onrust was geïnstigeerd door hindoe-extremisten die de moslimpopulatie willen intimideren. Het deed Karthick denken
aan het korte verhaal A Clerk’s Story van Dilip Kumar,
over een dag uit het leven van een doodgewone winkelbediende. Ook dat verhaal draait om de onmin tussen hindoenationalisten en moslims. Karthick: “Het

ARUN KARTHIK

is geschreven in een interessante stijl, in de tweede
persoon enkelvoud: ‘Je slaapt in bed. Je vrouw kookt
in de volgende kamer.’ De lezer wordt aangespoord
om te voelen wat het hoofdpersonage voelt. Alles wat
hem overkomt, overkomt jou ook.”
Zo toont Karthick in de film vanuit het perspectief
van Nasir hoe de spanningen tussen hindoenationalisten en moslims onderdeel zijn van het normale
leven. “Nasir leeft in een straat waar hij kan horen wat
er in de moskee gebeurt. Maar hij hoort ook de tempel
een paar straten verderop. Het klinkt soms bijna alsof
er een oorlog gaande is tussen de twee religies; het
zijn twee culturen die telkens botsen. Met extremisten die voortdurend de tegenpartij uit de tent willen
lokken.” In de film zien we hoe een collega van Nasir,
een hindoe, een vriend aan de telefoon aanmoedigt
om met een hindoeprocessie door de moslimbuurt
te rijden. Karthick: “Dit gebeurt bijna elke dag, het is
wachten op ellende.”
Karthick maakt duidelijk hoe Nasir hier niets mee
te maken heeft maar er – net als veel van zijn lotgenoten – tegen wil en dank bij betrokken wordt. “Nasir
bezoekt de moskee wel voor zijn gebeden, maar hij
is niet erg gelovig. Hij houdt ervan om er in stilte te
zitten. Hij draagt zijn gebedshoed niet eens altijd. Dat
maakt hem tot een man met wie je je kunt identificeren. Een gemankeerde man, een echt mens. Hij is
ongecompliceerd en erg normaal. Hij is geen speciaal
persoon, hij is zoals de meeste mensen zijn.”

WATERPOMP

Voor zijn research woonde Karthick , zelf afkomstig
uit een hindoestaans gezin, tweeënhalf jaar in een
door moslims bevolkte wijk in zijn woonplaats
Coimbatore, in de Indiase staat Tamil Nadu. “Als je
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‘Toen ik eenmaal
wist dat ik deze
film wilde maken,
betrok ik een huis
zoals dat van
Nasir, drie donkere kamers in een
appartementencomplex. Water
moet je bij een
pomp halen.
De vrouw die me
de woning verhuurde was het
24ste kind van
haar moeder.’

een film wilt maken, wat voor film het ook is, dan
moet je eerst de ruimte om je heen goed begrijpen. Je
moet er leven, hem voelen, de mensen zien die voorbijlopen en er wonen. Dus toen ik eenmaal wist dat ik
deze film wilde maken, betrok ik binnen een week een
huis zoals dat van Nasir. Een klein huis op de eerste
verdieping van een appartementencomplex met drie
donkere kamers. Water moet je bij een pomp halen in
de hoofdstraat. De vrouw die me de woning verhuurde was het 24ste kind van haar moeder. Zo’n soort
plek is het dus, waar veel mensen dicht op elkaar
leven.”
De jonge filmmaker vertelt hoe hij aanvankelijk
met argusogen werd bekeken door de lokale bevolking. “Toen we eenmaal begonnen met filmen ging
het vrij gemakkelijk omdat de wijkbewoners me al een
paar jaar kenden. Ze wisten dat ik iets van plan was
en dat ik een script had geschreven over een winkelbediende.” Toch ging niet alles van een leien dakje.
“Voor het positioneren van de camera moesten we
onderhandelen met de lokale bevolking. Ze waren
af en toe toch achterdochtig, omdat ik geen moslim
ben.”
Maar als Karthick nooit was verhuisd naar de wijk
had hij de film nooit kunnen maken. “Dan was het
onmogelijk geweest om op die straten te filmen.” Zo
zou de politie nooit toestemming hebben gegeven,
stelt Karthick. “In sommige straten hebben we clandestien gefilmd, en op andere plekken kregen we alleen toestemming door mensen om te kopen. Omdat
het toch ook een conflictzone is met op elke straathoek mensen met vuurwapens.”

ENGEL

Om Nasirs belevingswereld te verbeelden bedacht

Karthick een geprononceerde visuele stijl. Hij koos
voor een verhoogd kleurcontrast en filmde in de vierkante beeldverhouding 4:3. “Ik wilde dat de innerlijke
wereld van Nasir er charmant uitzag. Omdat hij zo
is, makkelijk in de omgang. Hij klaagt amper en leeft
in piepkleine ruimtes. Zelfs de winkel waar hij werkt
is vierkant vanbinnen. Sowieso wilde ik niet dat de
film weids of rechthoekig zou ogen, omdat je dan zou
kunnen zien wat er zich achter Nasir afspeelt. Ik wilde juist dat hij gevangen zou zitten in het frame, maar
niet op een deprimerende manier. Door niet alles om
hem heen te tonen, nodigen we de kijker uit hem nog
beter te leren kennen.”
Zodoende werd er geëxperimenteerd met lenzen
en filmmateriaal. “De intense kleuren van de super-16
camera inspireerden ons. We vonden uiteindelijk de
juiste match voor de film met een behoorlijk vintage
kleurstelling gecombineerd met moderne scherpheid.
En ook geluid speelt een rol van betekenis in het ontsluiten van Nasir. We hebben gekozen voor mono-geluid. Alle geluidslagen uit de film komen gezamenlijk
uit de middenluidspreker, traditiegetrouw gepositioneerd in het midden van de filmzaal. Op die manier
verwijzen beeld en geluid onomstotelijk naar Nasirs
perceptie. Waarmee we de nodige intimiteit wilden
scheppen.”
De camera moest op zijn beurt de positie innemen
van een engel, zet Karthick tot slot uiteen. “Als er een
engel in Nasirs nabijheid zou zijn, wat zou hij dan
zien? Hij zou zich vast focussen op de meest nobele
facetten van deze man. En hem niet onnodig bekritiseren. Een engel kan niets doen aan ons levenslot maar
wel een getuige zijn van onze schoonheid.” 

NASIR

Zomaar een
man uit de
menigte
De jonge Indiase regisseur Arun Karthick
snijdt beladen politieke kwesties aan met
een mooie, kleine levensschets.
Voor zijn tweede, mede door het Hubert Bals
Fonds van het IFFR gefinancierde speelfilm
deed Arun Karthick veldwerk in zijn eigen
stad: hij komt uit Coimbatore in de Zuid-Indiase staat Tamil Nadu, en huurde een huisje
in een buurt met overwegend moslims, een
door het hindoe-extremisme bedreigde minderheid. In de rij voor de waterpomp, op de
markt en in eethuisjes kon hij het dagelijks
leven uitgebreid en onnadrukkelijk observeren, om het vervolgens te gebruiken als decor
voor zijn bewerking van het literaire verhaal
The Story of a Clerk van Dilip Kumar.
De Nasir uit de titel is zomaar een Indiër
met een klein, anoniem leven: hij woont in
een schamel huisje met zijn vrouw, zijn zieke
moeder en een gehandicapt pleegkind,
maakt lange uren in een matig succesvolle
kledingboetiek en gaat gebukt onder hoge
rekeningen. Als hij zijn vrouw op de bus
heeft gezet voor een familiebruiloft waar ze
drie dagen aanwezig dient te zijn, wordt zijn
toch al ernstige blik nog iets weemoediger.
Nasir (Valavane Koumarane) is een dromer, hij schrijft gedichten en brieven en
denkt na voordat hij handelt. Een corpulente
vriend in betere financiële doen moedigt
hem aan om zijn geluk te beproeven in Abu
Dhabi; wie weet, aarzelt Nasir. Zijn ondergeschikte positie is een gegeven: een fietstocht
om de schoolgaande zoon van de baas de
lunch te brengen hoort erbij, net als het eindeloos presenteren van sari’s en overhemden
aan kritische klanten (telkens vrouwen –
hun mannen staan er met uitgestreken gezichten naast). Welke kleur wilt u? Wijzen,
pakken, uitvouwen. Toch maar niet? Weer
opvouwen, terugleggen. En opnieuw.
Zo volgen we Nasir gedurende één trage,
warme dag. Cameraman Saumyananda Sahi
hanteert de lens als een ‘engel’ , die mensen
vangt in een krap frame en warme tinten.
Een slapende kat, een kleurboek vol vissen,
stapels en stapels bontgekleurde sari’s –
Nasir is een film vol prachtige details.
Net als in Spike Lee’s klassieker Do the
Right Thing (1989) leven mensen met verschillende achtergronden hier op het eerste
gezicht gemoedelijk langs en naast elkaar: de
winkel bedient klanten van alle religies en
Nasir wordt door zijn hindoe-collega’s aangesproken met ‘bhai’, broer. Maar op de achtergrond rommelt het. Op straat galmt
voortdurend de opruiende taal van hindoeextremisten, met angstig herkenbare hate
speech over “indringers en migranten” die
“het moederland willen vernietigen”. Nasirs
stoïcijnse, waardige houding wordt uiteindelijk op gruwelijke wijze tenietgedaan –
maar Karthick omzeilt elk effectbejag in deze
beheerste, poëtische vertelling.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

NASIR INDIA/NEDERLAND/SINGAPORE, 2020 | REGIE
ARUN KARTHICK | MET VALAVANE KOUMARANE | 85
MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN
VANAF 16 JULI, OOK VIA

picl.nl
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DANSPL AINING

XL

HET ROUTINEUZE RACISME
VAN DE CULTUURMACHINE
In dit zomernummer een XLversie van de column van Dan
Hassler-Forest, over de alomtegenwoordigheid van racisme
in onze cultuurgeschiedenis.
“Voor mij was dit inzicht zoiets
als Neo die de rode pil kiest in
DOOR DAN HASSLER-FOREST
The Matrix.”
Precies een jaar geleden schreef ik een opiniestuk
voor The Washington Post. Op Twitter had ik voor de
zoveelste keer opgemerkt dat The Lion King (Roger
Allers & Rob Minkoff, 1994) een volstrekt racistische
film is, en de krant vroeg me of ik daar een artikel over
wilde schrijven. Dit inzicht was noch nieuw, noch
origineel – maar het uitbrengen van een grote nieuwe
remake en een heropleving van het fascisme in de politiek vormden een samenloop van omstandigheden
waardoor een dergelijk chargerend stuk waardevolle
clicks kon opleveren.
En dat deed het. Binnen een paar uur ging het stuk
viraal en vervolgens werd ik wekenlang via e-mail en
sociale media bedolven onder reacties van mensen die
het stuk hadden gelezen, of op zijn minst de kop hadden gezien. De overgrote meerderheid van de reacties
was boos, vaak zelfs woedend. Hoe kwam ik erbij dat
een onschuldige en geliefde Disney-klassieker een
racistisch wereldbeeld verspreidde? Wist ik soms niet
dat de film op Hamlet was gebaseerd? Wat hebben
dieren met fascisme te maken? Uit alle hoeken en
gaten doken mensen van allerlei pluimage op die deze
geliefde tekenfilm wilden verdedigen.
Een jaar later, te midden van de wereldwijde Black
Lives Matter-protesten, is deze discussie op grote
schaal opgelaaid. Het gaat daarbij niet alleen om politiegeweld, maar ook om de alomtegenwoordigheid
van racisme in onze cultuurgeschiedenis. Deze ontketening van antiracistische energie zorgt ervoor dat
de maatschappij met andere ogen naar cultuurmonumenten gaat kijken. Hoe lang willen we genocidale
‘helden’ als Columbus en Jan Pieterszoon Coen op

een voetstuk blijven zetten? Wat gebeurt er met ons
wereldbeeld als we onze geschiedenis door een anti-racistische bril leren bekijken?

VERNEDEREND NEPACCENT

De grote transformatie die we daarbij ondergaan,
komt voort uit het inzicht dat alle media een wereldbeeld uitdragen – en dat we dat meestal pas opmerken wanneer dat wereldbeeld sterk verschilt van
ons eigen. Als witte heterojongen die opgroeide in de
jaren tachtig zag ik bijvoorbeeld niets bezwaarlijks
in mijn favoriete film uit die periode: Indiana Jones
and the Temple of Doom. Voor mij was het een overdonderende en volledig apolitieke avonturenfilm,
een soort achtbaanrit die je echt niet kritisch moest
gaan interpreteren. Maar zoals sommige wanstaltige
karikaturen in De Efteling getuigen van een akelig
kolonialisme, geldt dat natuurlijk ook voor Hollywood-blockbusters.
Bij mij viel dat kwartje pas toen ik van anderen
hoorde hoeveel schade zo’n film kan aanrichten. Een
personage als het Chinese jongetje Short Round had
ik zelf nooit racistisch genoemd – hij was immers
een van de helden van het verhaal! Maar toen een
Chinees-Amerikaanse vriend een keer vertelde hoe
vaak hij op school werd gepest en vernederd met het
karakteristieke nepaccent van dat personage, zag
ik in dat ook dit soort ‘positieve’ representaties van
niet-witte minderheden enorm bijdragen aan routineus racisme.
Voor mij was dit inzicht zoiets als Neo die de rode
pil kiest in The Matrix (The Wachowski’s, 1999), of
Roddy ‘Rowdy’ Piper die voor het eerst een zonnebril
opzet in John Carpenters They Live (1988): er gaat een
andere wereld voor je open wanneer je naar media
gaat kijken als een verlengstuk van sociale macht.
Omdat witte heteromannen in onze samenleving met
afstand de hoogste sociale status hebben, voelt het
ook vanzelfsprekend dat de belangen en identiteit van
deze groep meestal centraal staan. Alle films waarmee
ik ben opgegroeid, van Star Wars en Ghostbusters tot
The Lord of the Rings en Back to the Future, bevestigden het vanzelfsprekende belang van die identiteit, en
gaven me een heerlijk gevoel over mezelf – ze waren
immers letterlijk voor mij gemaakt.

Vandaar dat het voor witte heteromannen als ik
ook zo makkelijk is om blind te zijn voor de manieren
waarop sociale macht in media doorwerkt. Als je zelf
met jouw groep bovenaan de piramide staat, kun je
je nogal verkijken op hoe het voor andere groepen is,
die zichzelf veel minder vaak terugzien in de media
om ons heen. Dan mis je misschien dat het niet alleen
gaat om de regelmatige aanwezigheid van negatieve stereotypes, maar ook de systematische manier
waarop zwarte en bruine mensen (net als vrouwen en
LHBT-ers) secundaire en ondergeschikte rollen innemen in Hollywoodfilms. Op dit moment zitten we
midden in deze discussie. Zelfs de VVD kon er recent
niet meer onderuit en moest schoorvoetend toegeven
dat institutioneel racisme bestaat, en dat Zwarte Piet
eigenlijk ook niet zo onschuldig is.

NIET OM TE LACHEN

Wat zie je dan op het moment dat je racisme niet meer
definieert als een individueel gedragsprobleem maar
als een wezenlijk onderdeel van sociale macht? En
hoe gaan we verantwoordelijk om met film- en tele-

Nu streamingdiensten
gigantische
media-archieven
beschikbaar
stellen aan
abonnees, slaat
de vertwijfeling
toe. Wil HBO zijn
merknaam wel
associëren met
films die het
slavernijverleden
romantiseren?
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visieklassiekers die racistische ideeën en praktijken
reproduceren? Dat blijkt in het streaming-tijdperk
nog best ingewikkeld. De beslissing van een paar mediabedrijven om uit voorzorg in te grijpen, deed al erg
veel stof opwaaien.
Zo besloot het Amerikaanse platform HBO Max
de in-en-in racistische filmklassieker Gone with the
Wind (Victor Fleming, 1939) tijdelijk te verwijderen,
verdween in Groot-Brittannië voor korte tijd een
aflevering van de serie Fawlty Towers (1975-1979)
waarin pijnlijk racistische taal wordt gebruikt, en
sneuvelden ook de blackface-afleveringen van Little
Britain (2003-2006) uit het aanbod – in dat laatste
geval overigens met instemming en zelfs excuses van
de makers.
Deze vrij bescheiden acties schoten veel ridders
van het vrije woord in het verkeerde keelgat. In allerlei
toonaarden werd “CENSUUR!!” geroepen, en de inmiddels hoogbejaarde komiek John Cleese liet weten
dat ook hij hier niet om kon lachen. Het traditionele
liberale weerwoord is dat iedereen zelf moet kunnen
uitmaken wat wel of niet racistisch is: overheden of
andere instituten die dat voor ons gaan uitmaken, zijn
betuttelend en zelfs gevaarlijk. mAg Je tEGenWoORdiG DaN NiKs MeER zeGgEn?
De ironie is dat het in deze gevallen juist niet gaat
om overheden die censuur plegen op ‘onwelgevallige meningen’, of de vrijheid van meningsuiting op
wat voor manier dan ook in de weg zitten. Noch is
het zo dat hier sprake is van ‘doorgeschoten activisme’. Er is immers geen enkele actiegroep geweest
die eiste dat Gone with the Wind op zwart ging, of
dat Fawlty Towers op de brandstapel moest. Maar nu
streaming-diensten gigantische media-archieven
op afroep beschikbaar stellen aan abonnees, slaat
de vertwijfeling bij deze bedrijven toe. Wil HBO zijn

merknaam wel associëren met films die het slavernijverleden romantiseren? Wil de BBC sitcoms beschikbaar blijven stellen waarin het n-woord wordt gebruikt? Mediabedrijven zijn in deze situatie al doende
aan het uitvinden hoe ze op een verantwoordelijke
manier met racisme in hun media-aanbod om willen
gaan. Dat ze hierbij soms het zekere voor het onzekere
nemen, valt ze moeilijk te verwijten.

DIEP VERANKERD

Volgens sommigen is het hele debat rondom de beschikbaarheid van oude films en tv-series iets wat
afleidt van het echte onderwerp: institutioneel racisme en politiegeweld. Maar dan gaan we voorbij aan
het feit dat ons wereldbeeld voor een belangrijk deel
gevormd wordt door media, en dat elke maatschappelijke discussie over racisme in films of tv-series ons
daar bewuster van maakt.
Ik zou het zelfs willen omkeren: pas wanneer we
ons bewust worden van de vele manieren waarop film
en televisie een racistisch wereldbeeld normaliseren,
kunnen we begrijpen waarom het zo moeilijk is om
ervan af te komen. Laat het debat rondom mediageschiedenis dan ook vooral gaan over hoe diep racisme
verankerd zit in de westerse cultuur. Als steeds meer
mensen door deze bril leren kijken, kunnen we samen
lering trekken uit deze geschiedenis.
In The Lion King moet Simba leren dat de wereld
helemaal om hem draait, en dat hyena’s inferieure
wezens zijn die onder de duim moeten worden gehouden. Witte mensen leren nu herkennen waarom
dit wereldbeeld zo schadelijk is. Een anti-racistische
bril geeft ons een andere kijk op de filmgeschiedenis,
zodat we niet meer blindelings de leugen van ons
eigen gelijk van witte vader op witte zoon doorgeven. 

THE LION KING

VALHALLA

EENOOG
Sinds ik een bedrijf heb besteed ik van alle
sociale netwerken de meeste tijd op LinkedIn.
Waarschijnlijk omdat dit voelt als ‘werk’ in
plaats van werk-ontwijkend gedrag. Facebook is
een opgedroogd riviertje waar niemand nog iets
persoonlijks post. Het enige wat ik er zie zijn
goedbedoelde statements over racisme of klimaatverandering. Van Instagram krijg ik honger,
zin in vakantie en de aandrang om overbodige
lifestyledingetjes te kopen. Bij die twee kan ik
dus het beste wegblijven.
Nee, dan LinkedIn, het Gustav Mahlerplein
onder de sociale apps, waar je heerlijk je onpersoonlijke professionele zelf kunt zijn. Iedereen
heeft het er over z’n werk, probeert er de kunst
van het tactvol opscheppen onder de knie te
krijgen en benadert andere mensen met maximale hoffelijkheid. Een grijs-blauwe wereld,
gebouwd op welbegrepen wederzijdse belangen. Ik voel me er als een vis in het water.
Sinds een maand heeft LinkedIn een nieuwe
feature die gekopieerd lijkt te zijn van Snapchat
en Instagram: stories die na 24 uur verdwijnen.
Je ziet bovenin de app nu van die bolletjes die
een inkijkje geven in het leven van een van je
contacten. Voor de stories gebruik je video’s en
foto’s die je op je smartphone maakt, aan te
vullen met eigen teksten of leuzen als ‘tip van
de dag’, ‘home office’ of ‘beste collega ooit’. Het
is bedoeld om het platform dat zucht onder
voorspelbaarheid een injectie van spontaniteit
te geven. Veel tijd stoppen in het componeren
van de ideale story heeft weinig zin omdat het
toch snel weer verdwijnt.
Het lullige voor LinkedIn is dat ze deze
nieuwe feature net lanceerden op het hoogtepunt van passiviteit voor professioneel Nederland. Alle kantoortypes hadden corona-huisarrest. Dynamisch beeldmateriaal om zelf te
publiceren was amper voorhanden. Tot nu toe
was het dus zeer rustig in het prominente
Stories-balkje bovenin mijn LinkedIn-app. Af en
toe verscheen er iets van een bevriende redacteur die werkt voor LinkedIn of een aarzelende
eerste aanzetje van iemand uit de communicatiewereld. Dit is een gouden kans voor wie nu
wil opvallen. Welke eenoog wordt koning van
LinkedIn stories?
EBELE WYBENGA
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LAMENTATIONS OF JUDAS

EEN DORP VOL JUDASSEN
OP DE BIECHTSTOEL
Na de onafhankelijkheid van Angola in 1975 werd een
communistische regering gevormd. De witte regering
van het door apartheid verdeelde Zuid-Afrika beschouwde deze ontwikkeling als een grote bedreiging.
Prompt werd door het Zuid-Afrikaanse leger het 32ste
bataljon opgericht: voor het eerst werden ook zwarte
Angolezen gerekruteerd die vochten tegen de nieuwe
gevestigde macht en voerden vanuit hun uitvalsbasis
in de grensregio tussen Namibië en Angola aanvallen
uit op hun landgenoten. Zwart vocht in naam van wit
tegen zwart. Het bataljon, met de bijnaam ‘De Verschrikkelijken’, werd in 1993 ontmanteld, waarop de
oud-soldaten werden weggestopt in Pomfret, een
desolaat woestijndorpje aan de rand van het
Zuid-Afrikaanse deel van de Kalahari-woestijn.
De op 26 maart jongstleden op 72-jarige leeftijd
overleden documentairemaker Boris Gerrets (People
I Could Have Been and Maybe Am, 2010; Shado’man,
2014) onderwerpt de zwarte veteranen in zijn zwanenzang stuk voor stuk aan een kruisverhoor. “Wat
is uw naam? Rang? Registratienummer? Eenheid?
Dienstjaren? Leeftijd?” In aangrijpende tableaus
delen ze die op het oog banale details met de camera,
waarna Gerrets dieper graaft: u wist van de apartheid
in Zuid-Afrika en vocht toch tegen uw zwarte medemens? Gelooft u in het zelfbeschikkingsrecht? Hoe
denkt u over uw toekomstige eigen dood? Met precisie probeert Gerrits de vinger op de zere plek te leggen, alsof de geïnterviewden op de biechtstoel zitten.
Tussen die ondervragingen door zien we scènes
waarin de dorpelingen uit Pomfret op liefdevolle
wijze de laatste dagen van Jezus naspelen. Het is
aandoenlijk amateurtoneel en – zoals in voice-over
wordt opgemerkt – “zielszuivering” tegelijk. Begeleid
door de prachtige muzikale composities van Thuthuka Sibisi trekt een processie op een dorre steppe langs
afgebrande huizen. Jezus en zijn discipelen, uitgedost
in door Ruy Filippe ontworpen kleurrijke kostuums,
staan gezamenlijk onder een grote Zuid-Afrikaanse

De onlangs overleden documentairemaker Boris Gerrets geeft met
zijn bitterzoete laatste film een groep vergeten oud-soldaten een
stem. Een Zuid-Afrikaans woestijndorp is in Lamentations of Judas
de plaats van handeling voor een opvoering van de laatste dagen
DOOR OMAR LARABI
van Jezus. 								

ebbenboom. Het zijn schilderachtige taferelen die
laten zien hoe het heilige verhaal ook verteld kan
worden vanuit een Afrikaanse context. Vertolkt door
mannen die na de Portugese kolonisatie zijn bekeerd
tot het katholicisme.
Toch komt uit de film ook nadrukkelijk naar voren
dat Pomfret 'een helse plek' is. Een thuishaven voor
Judassen. Die in beeld lamenteren dat ze zich alleen
vanwege dreigende hongersnood bij het bataljon
voegden; dat ze slechts bevelen opvolgden. Of zoals
de voice-over poëtisch stelt: wie het rechte pad

beloopt kan zomaar eens struikelen. Dragen deze
mannen écht schuld? Of zijn ze slachtoffers van het
postkolonialisme? Het antwoord blijf terecht in het
midden. Omdat Lamentations of Judas voor de oudsoldaten misschien wel vooral draait om in het reine
komen met jezelf.
LAMENTATIONS OF JUDAS

NEDERLAND/

FRANKRIJK, 2020 | REGIE BORIS GERRETS| MET JONAS
LUVANGO, RAFAEL SIATA TEMBA | 96 MINUTEN |
DISTRIBUTEUR CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF
6 AUGUSTUS 
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MIKE FIGGIS OVER ZIJN
FILMCARRIÈRE ‘IK

VAN DE
Op veel manieren keert Mike
Figgis terug naar zijn roots met
Somebody Up There Likes Me, een
documentaireportret van Rolling
Stones-gitarist Ronnie Wood. De
film combineert een liefde voor
muziek, beeldende kunst en
filosofie, de bouwstenen van
Figgis’ carrière binnen en buiten
Hollywood. “Ik werd geen
regisseur omdat ik films wilde
maken, maar omdat ik mijn
experimenten met drama op
nieuwe manieren wilde
DOOR HUGO EMMERZAEL
voortzetten.”

HEB GELE
MANGEL VAN HET

Mike Figgis is zelden zo druk geweest als nu, middenin een wereldwijde lockdown. De 72-jarige Britse regisseur, muzikant, schrijver en kunstenaar geeft een
dag lang telefonische interviews over zijn nieuwe muziekdocumentaire Somebody Up There Likes Me,
waarin hij uitgebreid in gesprek gaat met Britse rocklegende Ronnie Wood (The Rolling Stones; Faces;
The Birds).
Het is een ideaal moment om samen terug te blikken op een veelzijdige carrière die Figgis uit de ontluikende Britse muziekscene naar het wereldtoneel
van Hollywood bracht – en uiteindelijk weer terug bij
af, want de independent spirit van Europeaan Figgis
viel niet goed bij de commerciële Amerikaanse filmindustrie.
“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in parallelle
projecten”, zegt Figgis. “In Hollywood was daar geen
tijd en ruimte voor. Het is een totaal andere wereld.
Toen ik twintig jaar geleden terugkeerde naar Londen
kon ik me dus weer focussen op allerlei oude zijsporen, muziekprojecten en documentaireplannen. Ik
regisseerde een aflevering van de Martin Scorseseserie The Blues (2003), over de invloed van blues-

muziek op het muzikale landschap van Engeland in de
jaren zestig. Ik zie deze documentaire als een voortzetting daarvan.”

FREEJAZZ

Figgis werd geboren in Noordwest-Engeland, maar
groeide op in Nairobi, Kenia, en vervolgens in Newcastle. Zijn semi-autobiografische opus The Loss of
Sexual Innocence (1993) toont de impact die de opkomende muziekscene in Newcastle had op zijn generatie. Jongeren uit de arbeidersklasse en studenten van
kunstacademies combineerden invloeden uit performance art, filosofie, jazz, pop en blues in hun eigen
vooruitstrevende versies van rockmuziek. Figgis deed
dat in zijn freejazzformatie The People Band en in Gas
Board, de eerste groep van latere Roxy Music-frontman Brian Ferry. In Somebody Up There Likes Me spart
hij erop los met Ronnie Wood, die opgroeide in het
zuiden van Engeland en een heel ander perspectief op
Britse rockmuziek heeft.
Figgis’ interesse in performance art en drama
brachten hem ook naar de wereld van experimenteel
theater, waar hij muziek kon combineren met andere
vormen van spel. Film was een logische volgende stap:
“Ik was gewend zonder geld dingen te maken, maar ik
kreeg ook interesse in technologische ontwikkelingen
op het gebied van beeld, licht en geluid. Ik werd geen
regisseur omdat ik zo nodig films wilde maken, maar
omdat ik mijn experimenten op het gebied van drama
op nieuwe manieren wilde voortzetten.”
Figgis maakte enkele experimentele films en waagde zich toen aan speelfilmdebuut Stormy Monday
(1988) met Sean Bean, muzikant Sting en Hollywoodsterren Tommy Lee Jones en Melanie Griffith. De
film, een neo noir thriller over Amerikaanse culturele
inmenging in het corrupte muzikale landschap van
Noord-Engeland, flopte in zijn thuisland maar werd
een succes in de Verenigde Staten. Het leidde tot
nieuwe aanbiedingen voor Figgis.
Zijn doorbraak was de comeback van Richard Gere
in de misdaadthriller Internal Affairs (1990). “Ik begon
aan die film met een combinatie van naïviteit en arrogantie”, zegt Figgis over zijn onverwachte succes. “Ik
had geen idee wat ik deed, maar de film bleek succesvol
en daarna openden zich allerlei deuren. Ik dacht altijd
dat Hollywood een onmogelijke plek was, maar verrassend genoeg ging voor mij alles als vanzelfsprekend.”

DESASTREUS
SOMEBODY UP THERE LIKES ME

Het ging minder soepel met Figgis’ drie volgende
films, Liebestraum (1991), Mr. Jones (1993) en The
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FREEZE FRAME

EERD

STUDIOSYSTEEM’
Regisseur Shady El-Hamus (De Libi) brengt maandelijks
een ode aan een bijzondere filmscène. Deze keer: gezien en
erkend worden in Boyz ’n the Hood.

TIMECODE

Browning Version (1994). “Die waren in toenemende
mate desastreus”, lacht Figgis nu. “Ik ging door de
mangel van het studiosysteem, een zware periode in
mijn leven waar ik echter veel van heb geleerd. Want
elke keer dat er iets verschrikkelijk mis ging vroeg ik
me af: waarom? Het kwam altijd neer op vertrouwen.
Ik vroeg lef van mijn financiers om mijn intuïtie te
volgen, maar dat vertrouwen ontbrak altijd.”
Leaving Las Vegas (1995), een noir gebaseerd op de
autobiografische roman van de door een alcoholverslaving gekwelde auteur John O’Brien, was bedoeld
als Figgis’ baldadige afscheid van Hollywood. Maar
opnieuw boekte Figgis onverwacht succes: hij werd
genomineerd voor twee Oscars en hoofdrolspeler Nicolas Cage won de prijs voor Beste Mannelijke Hoofdrol. “Zo bleef ik toch voor nog een paar films”, grijnst
Figgis. “Maar daar zat Timecode ook tussen, dus er is
toch iets goeds van gekomen.”
Wie de experimentele en excentrieke aard van
Figgis echt wil begrijpen moet die film uit 2000 zien.
Dankzij goedkope digitale camera’s die onafgebroken
konden filmen, construeerde Figgis een viervoudige
one shot film: het beeld van Timecode is in vier frames
opgedeeld, met elk een eigen verhaal dat in één take
is opgenomen. Figgis presenteerde de film destijds
als utopische digitale bevrijding van het lineaire

beeld. Nu we in lockdown allemaal gebruikmaken
van allerhande videobeldiensten is deze beeldtaal
gemeengoed geworden: “We leven nu allemaal in
Timecode.”
Figgis ziet de huidige lockdown als een nieuwe
kans voor de digitale bevrijding die hij toen propageerde. “De lagere kosten van digitale technologie leken aan het begin van de 21ste eeuw een meer
egalitair speelveld te creëren, maar Hollywood sloeg
al snel terug met veel duurdere films en waanzinnig
kostbare technologie. Maar door de lockdown kunnen al die dure spullen niet meer gebruikt worden,
want je kan op dit moment geen films
maken met honderden mensen tegelijk. Iedereen
werkt nu in Timecode-modus, niet vanwege een
organische esthetische ontwikkeling zoals ik voorspelde, maar uit noodzaak. Ik hoop oprecht dat het
een aansporing is om nieuwe economische modellen op te zetten en individuele creativiteit en vrijheid
weer voorop te stellen.”
SOMEBODY UP THERE LIKES ME

VERENIGD

KONINKRIJK, 2019 | REGIE MIKE FIGGIS | MET RONNIE
WOOD | 82 MINUTEN | DISTRIBUTIE PIECE OF MAGIC |
TE ZIEN VANAF 2 JULI | EEN LANGERE VERSIE VAN DIT
INTERVIEW IS TE LEZEN OP
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De ogen van Doughboy vertellen je het hele verhaal.
Zeventien jaar is hij pas, als hij zich aan het einde van
Boyz ‘n the Hood hardop afvraagt waarom hun levens
nooit door de rest van de wereld gezien en erkend lijken
te worden. Hij zit met zijn jeugdvriend Tre in de straat
waarin ze beiden opgroeiden – Doughboys’ broertje
Ricky is net vermoord, de zoveelste traumatische
gebeurtenis in zijn nog jonge leven. Het antwoord op de
vraag geeft hij zelf: “Either they don’t know, don’t show,
or don’t care.”
De film begint zeven jaar eerder. Tre, Doughboy en
Ricky groeien op in South Central Los Angeles. Als ze op
een middag door de buurt dwalen krijgen ze ruzie met
een paar oudere jongens die Ricky’s bal jatten. De verhoudingen worden meteen duidelijk: Tre en Ricky willen
het erbij laten, maar Doughboy komt op voor zijn broertje. Hij vangt klappen, maar zorgt er wel voor dat Ricky
zijn bal terugkrijgt. Het is sprekend voor Doughboys’ tragiek – hij zoekt grenzen op, kent geen angst, en kan
slecht tegen autoriteit. Niet veel later in de film wordt hij
opgepakt voor winkeldiefstal, een verkeerde afslag die
hij nooit meer te boven komt.
Als we zeven jaar vooruit springen is Doughboy een
bijna clichématige gangster geworden, een jongen die
een stoer, mannelijk schild ophoudt om zijn kwetsbaarheid te beschermen. Als de geschiedenis zich herhaalt
en zijn broertje Ricky op straat ruzie krijgt neemt Doughboy het opnieuw voor hem op. Dit keer loopt het helaas
slechter af. Ricky wordt neergeschoten en Doughboy
komt te laat om hem te redden. Tre rouwt om het verlies
van zijn vriend, Doughboy neemt wraak op zijn broertjes
moordenaars en wordt zo slachtoffer én dader.
Als hij en Tre de volgende ochtend naast elkaar in hun
straat zitten zijn Doughboys ogen zo leeg dat je voelt dat
ze zich niet snel weer zullen vullen. We zien het in zijn
hele lijf – de zwaarte lijkt hem de grond in te willen trekken, weg uit deze wereld waarin hij als zwarte man geen
tweede kansen krijgt, waarin hij niet gezien wordt,
waarin een winkeldiefstal op jonge leeftijd hem voor
altijd getekend heeft.
Doughboy loopt weg en giet zijn fles drank leeg op
straat, alsof hij weet dat het hier eindigt. Niet veel later
laat regisseur John Singleton hem ‘oplossen’ in het
beeld, en zo voorgoed verdwijnen uit de straat die hem
grootbracht, verdwijnen uit het leven. De tekst die vervolgens op beeld verschijnt verrast nauwelijks en is
daarom extra pijnlijk: ‘twee weken later werd hij vermoord’.
Singleton zette Doughboy in het licht zodat we hem
allemaal konden zien. De empathische kracht van verhalen is belangrijker dan ooit. Jongeren als Doughboy zijn
er eindeloos, ook in Nederland, maar ze staan in het
duister. Die verhalen moeten worden verteld en die
levens moeten worden erkend, want als je elkaar niet
ziet, raak je elkaar kwijt.
SHADY EL-HAMUS
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MENNA L AURA MEIJER REAGEERT OP
SHAMIRA RAPHAËL A
“Als het maar niet zo’n j’accusefilm wordt, want niemand zit op
jouw woede te wachten”, kreeg
Shamira Raphaëla van een eindredacteur te horen over haar plannen
voor Downfall of a Superwoman. Ze
besloot haar film niet met de wereld
te delen, schreef ze vorige maand in
de Filmkrant. Menna Laura Meijer
reageert: “Ik zit op haar woede te
wachten. En als die eindredacteur
slim is, hij ook.”
DOOR MENNA LAURA MEIJER

‘ IK

ZIT WÉL OP JOUW WOEDE
TE WACHTEN’

Iedere documentairepremière heeft een toespraak
waarin iemand vertelt hoe bijzonder het is dat documentaires je meenemen naar werelden die je niet
kent. Documentaires bieden een blik in een onbekend
universum. Of: “Dankzij films als ...vul in titel... weet
ik hoe het is om ...vul in probleem...”
Ik moest hieraan denken toen ik het stuk van
Shamira Raphaëla las waarin zij schrijft over de getroebleerde verhouding die zij als regisseur met haar
hoofdpersonen ervaart. In haar geval zijn haar hoofdpersonen haar familie. Haar familie heeft alles wat wij
in documentaires prachtig vinden: drama, een eindeloze hoeveelheid problemen veroorzaakt door drugs,
criminaliteit en het ontbreken van geld, machteloosheid, instituties die moeten helpen en
dat alles in een sociale onderklasse van zwarte Antilliaanse families die in alles herkenbaar zijn als zij, en
niet wij.
Makers leren op academies, maar ook van eindredacteuren: laat me iets zien dat ik niet ken, ik wil er
anders uit dan dat ik er in kom, wat is de dramatische
ontwikkeling, wat is het begin, midden en eind, wat
zijn de aktes (dat is het ergste). Dat zijn de regels van
storytelling, zeggen ze, en storytelling is het grote
woord van film en ook documentaires. Wij vertellen
het echte leven in verhalen.

GIFTIGE COCKTAIL

Het echte leven heeft, als je geluk hebt, weinig drama. De meeste mensen in ons vak maken niets mee
dat dramatisch genoeg is voor een documentaire. We
worden ouder, krijgen kinderen, kopen een huis, ver-

dienen geld of werken voor weinig, we worden ziek en
gaan dood. We zijn met z’n allen ongeschikt voor de
storytelling die we in onze films beogen. Soms maakt
iemand een egodocumentaire (laag op de filmische
ladder), of maakt een regisseur op middelbare leeftijd
iets over zijn midlife crisis waarin hij opeens naakt
in beeld moet (lager op de filmische ladder), of een
regisseuse iets over haar menopauze waarin we horen
we hoe oppervlakkig haar orgasmes zijn (beyond iedere ladder).
Omdat we zelf geen drama hebben, hebben we het
drama van anderen nodig. We leven op verhalen van
anderen. Zoals Raphaëla schrijft: ‘Wij verdienen hier
geld aan: de omroep, de producent, de crew.’ Dat ervaren we niet als problematisch omdat het maken of
produceren van films, en zeker documentaires, omgeven is met een zweem van goed doen.
Maar de combinatie van persoonlijk leed en storytelling kan een giftige cocktail zijn. Hoofdpersonen
zitten vast in ons venster op die andere wereld. Dat is
deels de schoonheid van film. Hoofdpersonen worden als Dorian Gray nooit ouder dan toen. Tegelijkertijd zijn de hoofdpersonen ook gedoemd om altijd de
struggle te blijven die we hebben gefilmd. Er zijn
talloze makers die hun films niet meer kunnen of
willen laten zien omdat hun hoofdpersonen uit het
frame van die documentaire willen. Ze willen niet
meer zijn wat de film voor altijd van hen gemaakt
heeft.
Iedereen die in de documentairewereld werkt kent
dit spanningsveld. Niemand van ons zou zijn/haar/
hun leven zomaar tot film laten maken.

DE ONAANTASTBARE KIJKER

Het spanningsveld zit voor een deel in de dramatisering van dat echte leven. Zelfs als het drama intens is,
zoals in Raphaëla’s film Deal with it over haar vader
en broer, moet het nog steeds tot verhaal worden
gemaakt. Gecompliceerde levens en complexe familieleden moeten als hoofdpersonen in een verhaal met
een begin, midden en eind worden geduwd. In dat
proces raak je als maker altijd iets kwijt van wat het
echt is. Soms is de werkelijkheid te ingewikkeld voor
een heldere verhaallijn.
Maar Raphaëla heeft het ook nog over iets anders.
Ze schrijft hoe ze in de montage te horen kreeg dat
haar hoofdpersoon “toegankelijk en likeable” moest
zijn en dat scènes aangepast moesten worden omdat de kijker niet af mag haken. Daar krijgt de giftige
cocktail van storytelling en persoonlijk leed een extra
ingrediënt: de kijker. De kijker is een abstractie waar
niets tegenin te brengen is. We weten niet precies wie
hij/zij/hen is, maar de kijker is een onaantastbaar
argument tegen complexiteit, voor helderheid, tegen
chaos en voor drama. De ogenschijnlijk vanzelfsprekende regels van storytelling worden hier vermengd
met meningen over wat een goede hoofdpersoon en
een goed verhaal is in relatie tot de kijker en de cijfers
die hij/zij/hun vertegenwoordigen.
Het heeft mij altijd verbaasd met hoeveel zelfverzekerdheid eindredacteuren, docenten en schrijvers
spreken en oordelen aan de hand van ongeschreven,
zogenaamd vanzelfsprekende en universele regels en
kwaliteitseisen. Ik kan me herinneren dat mijn man
een keer naar Showgirls van Paul Verhoeven keek.
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Terwijl Elizabeth Berkley uitgebreid aan het paaldansen was, zei hij: “Zij is echt een hele goede actrice.”
Hij haalde natuurlijk een aantal dingen door elkaar:
opwinding en goed, verlangen en kwaliteit, seks en
superieur. Dat is geen probleem, maar als er keurmerken aan emoties worden gekoppeld, is het goed een
en ander van elkaar te onderscheiden. Anders geloof
je namelijk echt dat alle zuchtende Franse actrices de
beste van de wereld zijn en niet mannelijk verlangen
verstopt in definities van kwaliteit.

EIGENAAR VAN HET VERHAAL

Als er maar één definiërende partij is dan hoef je nooit
na te denken over hoe wie wij zijn en waar wij zijn,
bepaalt hoe we kijken en wat we goed en slecht vinden. Maar ook wat we belangrijk of irrelevant vinden,
een saillant detail of een verwarrend zijpad, irritant
of leuk, sexy of goor, ontroerend of gezeur. Raphaëla:
‘Verhalen van marginalen mogen wel verteld worden,
maar dan wel graag op een manier die past in het perspectief en referentiekader van Hilversum. Het voelt
als een onveilige omgeving om werk in uit te brengen.’
Maar de cruciale vraag is: wie mag de voorwaarden
definiëren voor de manier waarop verhalen verteld
worden die niet van ons zijn – niet van de omroep en
niet van de kijker? Wie is de eigenaar van dat verhaal?
Als wij verhalen van anderen willen zien omdat zij een
venster zijn op een wereld die wij niet kennen, wie
mag dan de voorwaarden stellen voor hoe dat verhaal
verteld moet worden? En wie is verantwoordelijk voor
de veiligheid, de geborgenheid van de hoofdpersonen?
In het geval van Raphaëla spelen er drie omstandigheden een rol die deze vragen extra op scherp zetten. Op de eerste plaats is het het verhaal van haar vader, haar broer, haar familie, haar bloed. Op de tweede
plaats is haar familie zwart. Op de derde plaats is haar
familie van een lagere sociale klasse.
De onveiligheid waar Raphaëla naar verwijst gaat
over de machtsverhoudingen in het proces van het
maken van een film. De vanzelfsprekende verwachting dat ze in dat proces volgens ongeschreven, maar
bindende voorwaarden en definities van kwaliteit,
haar film maakt. Die voorwaarden kunnen in conflict
zijn met haar positie als maker en de geborgenheid
van haar hoofdpersonen, maar dat is altijd van ondergeschikt belang aan de wetten van kwaliteit. Die
wetten staan als tien geboden in een filmbijbel die
niemand ooit heeft gezien, maar desondanks in de
montage, of in een recensie, in de lucht wordt gehouden zoals Trump dat doet in een slechte photo-op.
Raphaëla schrijft dat de veiligheid groter, en de
machtsongelijkheid kleiner, zou zijn als we hoofdpersonen zouden zien als bloedeigen familie. Maar
dat is onmogelijk. Zoals ik schreef, niemand van ons
zou onze familie of onszelf tot onderwerp van een documentaire maken. Het onderscheid dat ons tot ons
maakt en jullie tot jullie is nou juist dat wij ongelofelijk ongeschikt voor een documentaire zijn.

RUIMTE OPEISEN

Ik zat in de zaal toen tijdens de pitch van haar film een
eindredacteur zei: “Als het maar niet zo’n j’accusefilm wordt, want niemand zit op jouw woede te wachten.” Deze eindredacteur vergist zich. Ik zit op haar
woede te wachten. En als hij slim is, hij ook.
Maar misschien wordt het tijd om ons te realiseren

Steeds vaker
zullen makers een
omgeving en een
omroep verlangen
en opeisen waarin
het veilig en goed
is om de verhalen
te delen zoals zij
dat willen.
Worden er dan
fouten gemaakt,
lelijke films, zapt
iedereen weg en
hebben we nul
kijkers? Ja. Net als
bij films van
andere makers.

dat wat waar wij op zitten te wachten er niet toe doet.
Het gaat niet over deze eindredacteur, het gaat niet
om de omroep, het gaat om een maker die wij in het
vak als buitengewoon getalenteerd zien die ruimte
opeist en ruimte nodig heeft om te maken wat zij wil.
Raphaëla trekt uiteindelijk de conclusie dat ze haar
film Downfall of a Superwoman niet uitbrengt. Ze
weigert om haarzelf, haar film en haar hoofdpersonen
tot eigendom te laten maken in een omgeving waarin
de macht niet goed verdeeld is en waarin definities
van kwaliteit niet uitgedacht zijn in relatie tot culturele en sociale verschillen. Maar we weten allemaal
what time it is, time is up, ik citeer even model en
activist Munroe Bergdorf uit The Guardian: ‘White
people need to see the humanity in us – I don’t think
society ever got over us being property.’ Een blik op
een ons onbekend universum wordt anders, zoals
Raphaëla schrijft: ‘Cultural appropriation. Of is dit
criminal appropriation?’

GOEDBEDOELDE TOLERANTIE

Raphaëla noemt het haar verantwoordelijkheid om
haar hoofdpersonen te beschermen, maar dat is niet
juist. Haar verantwoordelijkheid is om de film te maken die zij wil of moet maken. Onze verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat zij betaald wordt,
ondersteund, en te garanderen dat zij met alle respect
en zorgvuldigheid haar film kan maken.
Wij zijn geen eigenaar van het verhaal van de
ander. Als we als omroep, fonds of producent onze
maatschappelijke waarden willen uitdragen (of in
sommige gevallen ons imago willen opvijzelen) aan

de hand van de films die we uitbrengen dan moeten
we ons realiseren dat we nog steeds geen eigenaar
zijn van het product. Als wij deze verhalen willen gebruiken dan zullen we moeten accepteren dat er ons
iets verteld wordt, dat het niet over ons gaat, dat we
moeten luisteren, moeten kijken en dat we voorwaarden moeten scheppen in plaats van voorwaarden te
bepalen. We moeten ons realiseren dat hoe wij kijken
gekleurd is en dat onze goedbedoelde tolerantie en
ruimdenkendheid ons niet vanzelfsprekend tot de
juiste beoordelaars van de waarde en kwaliteit van de
vertelling maken. En soms, en ik snap heel goed hoe
moeilijk dit is, maakt het gewoonweg niet uit wat wij
vinden.
Steeds vaker zullen makers een omgeving en een
omroep verlangen en opeisen waarin het veilig en
goed is om de verhalen te delen zoals zij dat willen.
Worden er dan fouten gemaakt, lelijke films, zapt
iedereen weg en hebben we nul kijkers? Ja. Net als bij
films van andere makers. Zijn die makers arrogant,
emotioneel, kwaad? Ja, net als andere makers. Gaan
we dan nooit meer met elkaar praten, nooit meer in
gevecht en discussie? Nee. Komt vanzelf goed.
Lieve Shamira, Spike Lee zegt in zijn Masterclass:
“There are so many rules. Who made them? Who said
‘You can’t do this?’ Who said ‘Always do it like this,
always do it like that?’ The Bible of Cinema? I never
believed in that. There is not one way to tell a story.
Trust your instincts.”
LEES OP
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BURHAN QURBANI OVER BERLIN ALEXANDERPLATZ
De Duitse regisseur Burhan Qurbani had het lef om in de voetsporen
van Rainer Werner Fassbinder het literaire meesterwerk Berlin
Alexanderplatz van Alfred Döblin opnieuw te bewerken tot film. Zijn
Berlin Alexanderplatz is een meeslepend, hedendaags stadsportret
over een West-Afrikaanse vluchteling die zich een weg moet banen
door de overweldigende Duitse hoofdstad. “Dit verhaal moet ook
verteld worden, en dat doen we hier op onze manier.” DOOR HUGO EMMERZAEL
De activistische geest van Rainer Werner Fassbinder
waart nog rond in Burhan Qurbani’s nieuwe bewerking van Alfred Döblins literaire klassieker Berlin
Alexanderplatz uit 1929, al maakt Qurbani nadrukkelijk geen imitatie van Fassbinders beroemde meesterwerk uit 1980. Qurbani gebruikte wel heel bewust de
herkenbaarheid van het bronmateriaal om een vaak
nog te onzichtbaar hedendaags narratief in een ander

daglicht te zetten, vertelde hij afgelopen februari op
het filmfestival van Berlijn.
In Döblins boek, geschreven als een stream of
consciousness, stapt hoofdpersonage Franz Biberkopf
bij zijn vrijlating uit de Tegel-gevangenis in een nieuw
Berlijn. Gedurende de vier jaar dat hij vastzat, is de
stad gegroeid, veranderd, versneld. Qurbani neemt
het integratieproces als uitgangspunt voor deze drie

‘HET IS EEN

MIDDELVINGER
NA AR ALLE

RACISTEN ’

uur durende bewerking, waarin Franz (Welket Bungué) geen witte ex-gevangene is maar een zwarte
asielzoeker uit West-Afrika.
Net als in het boek komt deze Franz in contact met
de seksueel gefrustreerde drugsdealer Reinhold (Albrecht Schuch). Hij staat voor de snelle weg naar geld
en macht, een levenswandel die ook pijn en verlies
met zich meebrengt. Een prille relatie met sekswerker
Mieze (Jella Haase) kan Franz’ redding zijn, maar de
goedbedoelende man wordt bijna letterlijk verscheurd
door de conflicterende krachten die aan hem trekken.
Berlin Alexanderplatz is een monumentaal boek. Ook de serie van Fassbinder is iconisch. Waarom ging u de uitdaging
aan er een hedendaagse bewerking van te maken? “Dat

boek is als een roman van het leven, eentje die ik sinds
mijn zestiende meerdere keren heb gelezen. Het was
onderdeel van mijn curriculum op de middelbare
school. Sindsdien draag ik het werk mee in mijn onderbewustzijn. De tekst kwam vooral weer tot me toen ik

‘Dat Franz
extreem-rechtse
uitingen overneemt zie ik als
een provocatie,
een middelvinger
naar de racisten:
fuck off, ik ga hier
blijven. Misschien
gaan we soms te
gevoelig met ze
om. Wij proberen
eerlijk en gebalanceerd met ze in
debat te gaan op
een manier die
rationeel is. Mijn
hoofdpersonage,
en dat is het
privilege van film,
hoeft niet
rationeel te zijn.’
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naar Volkspark Hasenheide in Berlijn verhuisde, een
bourgeois middenklasse park met allemaal leukigheidjes als een kinderboerderij, minigolf en openluchtcinema. Families met kinderen hangen er rond.
Maar het park staat ook bekend als drugspark, met
veel dealers die voornamelijk uit Sub-Sahara-Afrika
komen. Ik heb het altijd wanstaltig gevonden dat
zwarte mensen in dat contrastrijke park automatisch
worden aangezien voor drugsdealer.
“Omdat ik zelf ook niet wit ben, intrigeerde dat
vooroordeel me. Toen kickte mijn onderbewustzijn
in: wat nou als een van die mannen in het park Franz
Biberkopf is? Wat als je een baanbrekende roman uit
de twintigste eeuw neemt, het transporteert naar
onze tijd en deze gemeenschap als het centrum van
het verhaal neemt? Niemand in Duitsland zou dat
kunnen negeren!”
De film verwijst naar de literaire oorsprong, in het gebruik
van hoofdstukken en voice-overs die commentaar leveren
op het verhaal. Het benadrukt hoe je een narratief van iemands leven construeert. Was het de bedoeling om ook een
soort metacommentaar te maken? “Dat begint allemaal

bij de belangrijkste keuze voor deze film: mijn hoofd-

Reinhold is een zeer uitgesproken aanwezigheid. Ik vroeg
me af of u Reinhold niet te veel ruimte hebt gegeven ten
koste van Mieze. “Hun relatie hoort niet in balans te

zijn. Ik zou als filmmaker natuurlijk elk personage dezelfde hoeveelheid tijd kunnen geven...”

Nee, dat bedoel ik niet. Ik vroeg me af of u zich hebt laten
verleiden om hem een grotere rol te geven dan in het boek
van Döblin en de serie van Fassbinder. “Het is te leuk om

de duivel te beschrijven. Met Reinhold in de weer gaan
betekent dat je ook de donkerdere kanten van je eigen
ziel onder ogen ziet. Misschien is het te Freudiaans om
te zeggen, maar ik zie hem als Thanatos, de doodsdrift
die Franz voortstuwt. Dan moet Mieze Eros zijn en ik
vind haar aanwezigheid ook heel uitgesproken. Ik heb
zelfs het idee dat we dit verhaal vanuit haar perspectief
gepresenteerd krijgen. Toen ik de film bij de première
zag in een volle zaal, realiseerde ik me ook weer hoe
sterk Welket Bungué zijn Franz heeft weten neer te zetten. Ik zie vooral veel kracht en verzet, ook tegen Reinhold. Ja, Reinhold is intrigerend en sexy en hij heeft veel
macht, maar ik had persoonlijk nooit het gevoel dat ik
Franz verloor. Als ik per ongeluk Reinhold Alexanderplatz had gemaakt, dan was dat een grote vergissing geweest, maar ik heb nog steeds het gevoel dat dit het
verhaal van Franz is. Het DNA van het verhaal is nog altijd dat hij verscheurd wordt door twee krachten die aan
hem trekken.”
Dat wordt heel sterk verbeeld in een opzwepende scène
waarin Franz nieuwe asielzoekers rekruteert voor de drugshandel van Reinhold en een haast patriottische speech afsteekt waarin hij scandeert: “Ik ben Duitsland!” “Dit is

precies wat rechts doet: ze reduceren de wereld tot
duidelijke, maar daardoor ook gevaarlijke narratieven.
Wij en zij, goed en kwaad. Dat Franz die krachtige uitingen overneemt zie ik als een provocatie. Dit is een
middelvinger naar de racisten: fuck off, ik ga hier blijven. Misschien gaan we soms te gevoelig met ze om.
Wij proberen eerlijk en gebalanceerd met ze in debat te
gaan op een manier die rationeel is. Mijn hoofdpersonage, en dat is het privilege van film, hoeft niet rationeel te zijn.”

Maar draagt Franz hiermee zijn eigen gekwelde lot over aan
de asielzoekers die hij weet te ronselen. U laat dus, net als
in uw vorige film Wir sind jung. Wir sind stark. uit 2004, ook
de keerzijde van dit opruiende taalgebruik zien. Het is een
van de vele voorbeelden waarin de film ondermijnt waar hij
voor staat. “Reinhold is de ultieme verleider, in de maBURHAN QURBANI

personage is een vluchteling uit West-Afrika en zijn
antagonist is een witte, Duitse drugdealer. Zo belanden we automatisch op het terrein van postkoloniale
narratieven en dat is bepalend voor hoe de film voelt.
We vertellen over een vreemde ziel in een vreemd land
die alles is verloren, die haast naakt arriveert – niet in
de lichamelijke zin, maar in de zin dat hij de taal niet
kent en niet kan vertrouwen op zijn achtergrond. We
besloten al snel daar geen sociaalrealistische studie
van te maken. Ik zie het als een metafysische reis van
het hoofdpersonage en ik hoop dat we het boek van
Döblin daarmee eer aandoen.”

nier waarop hij zijn macht gebruikt volgens het koloniale beginsel van verdeel en heers. In het park stelt hij
zichzelf zelfs voor als een onderkoning. Hij weet Franz
zo te verleiden zijn vuile werk op te knappen. Het is
inderdaad volkomen cynisch dat Franz deze vorm van
nationalisme uitkraamt. We zetten er zelfs van die
monumentale muziek onder, met hints naar het Duitse volkslied. En we snijden dat weg op het moment dat
Franz zich realiseert dat dit misschien niet het juiste is
om te doen. Ik ben blij dat je dit allemaal al in de film
ziet. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat ik er
nog zoveel andere dingen in heb gestopt die zich niet
zo helder openbaren.” 

23

BERLIN
ALEXANDERPLATZ

Apenpakkie

Burhan Qurbani’s hedendaagse versie van
Berlin Alexanderplatz is een bombastische,
ambitieuze en onevenwichtige update van
de klassieke roman.
Franz Biberkopf, de kleine crimineel die centraal staat in Alfred Döblins klassieke roman
Berlin Alexanderplatz (1929), heet in Burhan
Qurbani’s ambitieuze nieuwe verfilming
Francis, een immigrant uit Guinee-Bissau in
hedendaags Berlijn. Vervolgens wordt Francis
alsnog weer Franz, nadat hij – zijn voornemens om “een goed mens” te worden ten spijt
– wordt opgeslokt door de Berlijnse misdaadwereld. Hij is geronseld door drugsdealer
Reinhold en snel opgeklommen in de organisatie.
Francis’ reis begint in een korte, impressionistische proloog waarin hij aanspoelt in
Europa, “druipend in de zonden van zijn verleden”, zoals een vrouwenstem ons in een filosofische voice-over vertelt. Zij kondigt ook
direct maar alvast aan dat we Francis drie
keer zullen zien vallen en opstaan, en dat de
stad Berlijn hem er uiteindelijk onder zal krijgen. En zo geschiedt in dit ruim drie uur durende bombastische epos, opgedeeld in vijf
hoofdstukken plus een (tamelijk overbodige)
epiloog. Het duurt even voor we erachter komen van wie die vertelstem is – het blijkt
Wieze te zijn, een hoertje met een hart van
goud die in de tweede helft van de film opduikt en Francis’ grote liefde wordt. Maar tegen die tijd is hij helaas al lang in de greep van
de charismatische psychopaat Reinhold, en
de hele film om hem heen óók.
Qurbani maakt zijn grootse ambities in ieder geval in die zin waar dat je tijdens het kijken naar zijn Berlin Alexanderplatz al snel de
iconische versie van Rainer Werner Fassbinder vergeten bent. Daarvoor is Qurbani’s neonverlichte Berlijnse straatleven overdonderend en gelikt genoeg. Maar de film is ook
onevenwichtig en bij vlagen warrig. Er zijn
scherpe scènes die prikken naar de koloniale
achtergronden van hedendaagse raciale
scheidslijnen, zoals een moment waarop
Francis gedwongen wordt een apenpak aan te
trekken voor een verjaardagsfeest. Maar die
worden afgewisseld met teleurstellend plat
soapdrama en clichématige misdaadverwikkelingen.
“Niet dealen aan zwangere vrouwen; niet
dealen aan kinderen; pensionado’s krijgen
korting; en hipsters betalen dubbel.” Zo introduceert Reinhold het werk in park Hasenheide. Het verwondert niet om in interviews
terug te lezen dat Qurbani lange tijd tegenover het park woonde; de schets van het reilen en zeilen van de plaatselijke drugshandel
is verreweg het meest authentieke en overtuigende van de vele gezichten die zijn Berlin
Alexanderplatz heeft. Je zou bijna wensen dat
hij het daarbij had gelaten.
JOOST BROEREN-HUITENGA

BERLIN ALEXANDERPLATZ

DUITSLAND, 2020

| REGIE BURHAN QURBANI | MET WELKET BUNGUÉ,
ALBRECHT SCHUCH, JELLA HAASE | 183 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 6
AUGUSTUS 
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OLIVER L A XE
OVER FIRE WILL COME

‘WANNEER ER TE VEEL
LICHT IS, ZIE JE NIETS ’
In Fire Will Come keert een voor
brandstichting veroordeelde
herder na een lange gevangenisstraf terug naar zijn geboortegronden in de bergen van het
Spaanse Galicië. Regisseur Oliver
Laxe: “Hij accepteert dat hij
schuldig zal worden bevonden.”
DOOR OMAR LARABI

De derde speelfilm van Oliver Laxe is na het spirituele
Mimosas (2016) opnieuw een esoterische western
waarin niet-professionele acteurs schitteren. Amador
(Amador Arias) werd jaren geleden veroordeeld voor
het in lichterlaaie zetten van een Galicische bergrug.
In de openingsscène van Fire Will Come (O que arde)
keert hij als vrij man terug naar een weelderig groen
gebied dat nog amper is aangetast door moderniteit,
waar hij wordt herenigd met zijn hoogbejaarde moeder Benedicta (Benedicta Sánchez).
De andere bewoners uit de kleine gemeenschap
aanschouwen de komst van de banneling met het nodige wantrouwen. Toch is de pyromaan lang niet het
enige potentiële gevaar voor de ongerepte omgeving
in de film van Laxe, die in 2019 op het filmfestival
van Cannes werd bekroond met de juryprijs in het Un
Certain Regar-programma. Plannen voor toerisme
liggen op de loer, bouwvallen worden opgeknapt, en
de wildgroei aan uitheemse eucalyptusbomen bedreigt de ecologische status quo.
Via Skype spreek ik Oliver Laxe (1982) vanuit het
dorpje waar hij zijn nieuwste film draaide – de plek
waar zijn familie vandaan komt. Hij vertelt dat hij
het huis van zijn grootouders aan het opknappen is:
“Dit is de plek waar ik wil gaan wonen.” De in Span-

je geboren en in Frankrijk getogen cineast woonde
jarenlang in Marokko waar hij You Are All Captains
(2010) en Mimosas (2016) maakte. Zijn volgende film
After wordt gefilmd in Marokko en Mauritanië, maar
daarna is hij van plan de rest van zijn oeuvre in Galicië
te filmen. “Ik zal, als ik in de toekomst nog meer films
wil maken, een filmmaker uit deze vallei zijn. Ik wil
nog persoonlijkere films maken: in mijn regio, met
mijn buren, mijn familie en mijn kinderen.”

BOERENVELDEN

Voor Fire Will Come fungeerde het levensgebied van de
voorouders van de regisseur als de set. “We filmden op
plekken waar generaties en generaties van boerenfamilies geboren werden, werkten en zichzelf opofferden.
Wij stonden in dezelfde velden als waar zij stierven.”
In de film oogt het alsof Amador – hij heeft wel iets
weg van een mythisch wezen – zijn voorouders op
zijn schouders met zich meezeult. Laxe haakt in: “Dat
geldt ook voor Benedicta. Het zijn boeren die dicht
bij de natuur leven, al eeuwen op dezelfde wijze. Dat
is tamelijk mythisch. Ik bedoel: als je een boer uit de
Peruaanse Amazone van vijf eeuwen geleden vergelijkt met een Chinese boer, een Marokkaanse boer of
een Galicische boer, dan zul je tot de conclusie komen
dat ze dezelfde waarden delen, ondanks hun verschillende spiritualiteiten en religies.”
Als kijker heb je niet direct sympathie voor de
hoofdpersoon, gezien de aan hem toegeschreven
pyromanie. Laxe benadrukt dat het maar de vraag
is of Amador schuldig is: “Je ziet hem nergens in de
buitenlucht een vuurtje aansteken. Je zou Amador
kunnen zien als een martelaar – iemand die diep van
binnen weet dat het zijn rol in de maatschappij is om
te lijden. Om de negatieve energie van anderen te ontvangen en om te zetten. Hij accepteert dat hij schuldig zal worden bevonden, zelfs als hij onschuldig is. Ik
vind het schitterend dat Amador dit accepteert; het is
een vorm van verzoening.”

MAGISCHE WERELD

Amador is een ironische naam: het betekent in het
Spaans ‘de beminde’, maar de enige die hem bemint
is zijn moeder Benedicta (‘de gezegende’). Er zijn
meer betekenisvolle namen: zo is er in deze vuurfilm
een personage genaamd Ignacio (‘uit vuur geboren’)
en een brandweerman die Alvaro (‘behoedzaam’)
heet. De namen van de personages uit de film zijn

‘Ik word langzaam
maar zeker een
boer, een herder.
Voor herders zijn
de dingen zoals ze
zijn, en dat is het.
Ik wil geen extra
seconde van mijn
leven verliezen
door me af te
vragen waarom
het zo is. Ik accepteer hoe de dingen
zijn, zoals Amador
ze accepteert.’

OLIVER LAXE
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FIRE WILL COME

Onverklaarde
vlammen
Fire Will Come van regisseur Oliver Laxe is
een ingetogen drama over de woeste natuur
van Galicië.

evenwel niet bewust gekozen: de niet-professionele
acteurs gebruiken allemaal hun eigen naam. Maar
toeval is het ook niet, denkt Laxe: “Ik weet niet wat
toeval betekent. We leven in een magische wereld,
er zit een creatieve intelligentie achter dingen. Ik
spreek dan ook niet over geluk, geluk bestaat voor
mij niet. Wanneer ik aan mijn films werk met mijn
producers en crew vragen we steevast wat de film
van ons wil.”
De levensvisie van Laxe doet sterk denken aan katholieke begrippen als predestinatie. Dat het lot van
de mens al bij geboorte vaststaat, en dat we geen invloed hebben op de loop van ons leven. Laxe: “Het is
niet per se katholiek, je ziet het bijvoorbeeld ook in de
islam en het taoïsme. De wereld die voortdurend tot
ons spreekt. En wij moeten die signalen goed lezen.”
De filmmaker vertelt dat het daarom ook moeilijk is
goede films te maken: “Je wil altijd een perfecte film,
maar dat is onmogelijk, zelfs als je honderdduizend
miljoen dollar hebt. Omdat ik denk dat alles op onze
levensweg al geschreven is.”
Zodoende rijst de vraag: is Fire Will Come een
toonbeeld van fatalisme? Laxe schrijft in de persmap
van de film hoe ‘Galicië het vuur nimmer kan afwenden’. En elke zomer laaien de bosbranden weer
op, al dan niet aangestoken. Laxe: “Fatalisme heeft
een negatieve connotatie. In zekere zin ben ik steeds
volwassener aan het worden als filmmaker: ik word
langzaam maar zeker een boer, een herder. Herders
zijn niet zoals normale, hedendaagse mensen die zoeken naar een diepere betekenis van het bestaan. Voor
herders zijn de dingen zoals ze zijn, en dat is het. Ik
wil geen extra seconde van mijn leven verliezen door
me af te vragen waarom het zo is. Ik accepteer hoe de
dingen zijn, zoals Amador ze accepteert.”

LITTEKEN VAN BINNEN

Een ander spiritueel begrip dat ter sprake komt is opoffering. Amador moet zich omwille van het lot op-

offeren; en de filmmaker moet om een film te maken
ook een persoonlijk offer brengen. “Ik heb geleden,
maar niet zoals Amador, meer op een romantische
manier”, vertelt Laxe. “Maar we moeten lijden om te
kunnen maken. Ik hou van het woord ‘offer’. Etymologisch gezien verwijst het naar jezelf heilig maken.
De overeenkomst tussen mij en Amador is dat je
als artiest soms onaangepast oogt. Je hebt diep van
binnen een litteken. Amador is een beetje gebroken.
En ik denk dat kunstenaars dat ook hebben. Daarom
gebruiken kunstenaars kunst als een wandelstok om
mee te kunnen lopen.”
Die kunst hoef je niet altijd volledig te kunnen
begrijpen; Laxe’s werk is steevast een combinatie
van ambiguïteit en klassieke vertelkunst. Fire Will
Come omschrijft hij als “erg Fordiaans”, naar John
Ford, de maker van klassieke Amerikaanse westerns.
Hij licht toe: “De film draait om iemand die thuis
wil komen én gaat over mythische zaken, archetypes
en gevoelens. We willen weten of Amador zich zal
aanpassen of niet; of hij erom geeft om terug te
keren of niet. Het gaat om de relatie tussen Amador
en zijn moeder en de wijze waarop ze voor elkaar
zorgen.”
Kortom: het is erg simpel, maar tegelijkertijd uiterst complex in zijn ritme en de schaduwen die
alles kleuren. Laxe: “Er is een balans tussen licht en
schaduw in de film. Sommige dingen zijn kraakhelder,
maar veel facetten zijn lyrisch, multi-interpretabel en
esoterisch. Fire Will Come is tegelijk masculien en
feminien. Het toont en het verhult. In tegenstelling
tot de meeste films tegenwoordig, die alles laten zien
– waardoor je alles begrijpt. Omdat de kijker hiernaar
verlangt. Maar soms moet je kunst niet begrijpen
maar voelen.” Laxe besluit met een gezegde van een
mysticus: “Het licht behoeft een sluier, wanneer er
te veel van is dan zie je niets. Dan heb je schaduwen
nodig.” 

Hoe verwelkom je een volwassen zoon die
thuiskomt na twee jaar gevangenisstraf? Je
vraagt of hij honger heeft. Verder niets. Hij
leeft nog, dat telt, en natuurlijk is hij welkom.
Amador – gespeeld door Amador Arias,
een oud-boswachter en dierenverzorger met
een schitterend verweerd gezicht – heeft
vastgezeten voor brandstichting, en keert nu
terug naar het boerderijtje van zijn moeder
(Benedicta Sánchez, een taai springveertje
van in de tachtig), haar hond en drie koeien.
Sánchez en Arias acteren beiden voor het
eerst, en hun scènes samen vormen het hart
van Fire Will Come. Weinig woorden, vanzelfsprekend vertrouwen. Twee kleine mensen versus een onberekenbare, grillige natuur.
Amadors terugkeer in de dorpsgemeenschap verloopt minder gemakkelijk. “Heb je
een vuurtje?”, krijgt hij bij wijze van grap
naar zijn hoofd geslingerd – en zelf is hij te
stug en te schuw om welwillender types als
de aardige buurman Ignacio tegemoet te komen. Zijn strafblad, al dan niet terecht,
kleeft hem aan als een smet.
Galicië in Noordwest-Spanje, de geboortestreek van de ouders van regisseur Oliver
Laxe, vormt in zijn derde speelfilm meer dan
een fotogeniek decor. Laxe’s ambitie was om
een van de beruchte, jaarlijks terugkerende
bosbranden te filmen, een grotendeels onverklaard fenomeen. (Zijn het de boeren
zelf? Het klimaat? De politiek?) Het vuur is
hier een langzaam aanzwellende, onontkoombare dreiging – de Engelse titel verraadt meer dan het oorspronkelijke O que
Arde (Wat brandt). Na een uur rukken de
vlammen inderdaad op, maar het tempo
blijft waarachtig traag – de arme boer die
verwoed staat te blussen en een groepje
zwijgende, uitgeputte brandweerlieden zijn
personages van een totaal ander slag dan de
hysterische helden en slachtoffers uit conventionele (Amerikaanse) rampenfilms.
Met Amador haalt regisseur en scriptschrijver Laxe intussen iets geks uit – iets
irritants, voor wie inmiddels in zijn onschuld
is gaan geloven. Tijdens de brand is hij nergens te bekennen. Benedicta zien we door het
bos hollen, maar waar is Amador? Heeft hij
een alibi? Als karakterstudie is Fire Will Come
opzettelijk ambigu. De film werkt voor wie
met twijfel kan leven.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

FIRE WILL COME

SPANJE, 2019 | REGIE OLIVER

LAXE | MET AMADOR ARIAS, BENEDICTA SÁNCHEZ | 85
MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN
VANAF 13 AUGUSTUS, OOK VIA

picl.nl



Alice directing Life of Christ (1906), a still used in the documentary
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché (Pamela B. Green, 2018)
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PREVIOUSLY UNRELEASED

THE LAST BLACK MAN
IN SAN FRANCISCO

Ruimte voor
tederheid

Weer toont Eye Filmmuseum zich onmisbaar met het jaarlijks terug
kerende zomerprogramma Previously Unreleased. Tussen de negen
films zitten een aantal absolute hoogtepunten van het afgelopen jaar.
Pedro Costa’s Vitalina Varela met het prachtige clair obscur. Joanna
Hoggs The Souvenir. Joe Talbots The Last Black Man in San Francisco.
Het is misschien wel de beste Previously Unreleased tot nu toe. Elke
eerste voorstelling wordt – op afstand – ingeleid door een van onze
redacteuren.

John Talbot maakt zijn speelfilmdebuut in
nauwe samenwerking met Jimmie Fails, die
een versie van zichzelf speelt in dit melancholische verhaal over gentrificatie. Samen
maakten ze een magistrale stadssymfonie
over het verstrijken van tijd en wat het
vergt om onvermijdelijke verandering te
omarmen.
Scott McKenzies sixties-hit ‘San Francisco’
beloofde dat tedere mensen met bloemen in
hun haar je zouden verwelkomen in de bekendste stad van de Bay Area. In een poging
die tederheid te koesteren heeft John Talbot
het iconische hippienummer uit 1967 als lijflied gekozen voor zijn speelfilmdebuut The
Last Black Man in San Francisco, ook al bestaat het San Francisco van toen allang niet
meer.
De melancholische film becommentarieert de hoge prijs die we betalen voor gentrificatie. Talbot toont hoe een nieuwe golf aan
rijke inwoners, voornamelijk witte IT-ondernemers, het contact met eerdere San
Franciscanen niet meer aangaat. In nauwe
samenwerking met cast en crew creëerde
Talbot uit dit hyperspecifieke stadsverhaal
een universele fabel over het verstrijken van
tijd, met als prangende hoofdvraag: is er nog

THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO

wel ruimte voor tederheid?
Deze magistrale film, vloeiend als een
symfonie, is een haast radicale uiting van
empathie – alsof alleen met vreedzaamheid
de onderliggende woede en verdriet geuit
kunnen worden. Dat zorgt voor melancholie,

BLANCO EN BLANCO

Trofeefoto’s van genocide
Ook in Chili begint men het koloniale verleden te ontdekken. In Théo Courts rond 1900
spelende Blanco en blanco wordt een fotograaf gedwongen foto’s van de ‘indianenjacht’ op Vuurland te maken. Het geweld
staat in schril contrast met de paradijselijke natuur.
De Chileense cinema beleeft een gouden periode. Sinds een jaar of vijftien zorgt een
nieuwe lichting filmmakers voor intrigerende films. De beroemdste is Pablo Larraín
(No, 2012; Jackie, 2016; Ema, 2019), gevolgd
door Sebastián Lelio (Gloria, 2013; Una mujer fantástica, 2017). Deze twee filmmakers
zijn de boegbeelden van de nieuwe Chileense
cinema, maar er zijn meer talentvolle makers.
De in 1980 geboren Théo Court is er één
van, ook al heeft hij pas twee films op zijn
naam staan. Tien jaar geleden debuteerde hij
met Ocaso (‘verval’), een naar binnen ge-

keerd portret van een oude butler die in een
vervallen en verlaten landhuis zijn dagelijkse
rituele handelingen (hout sprokkelen, water
halen, enz.) blijft vervullen, ook al hebben ze
geen zin meer. De extreme vorm van slow cinema toont een stilgevallen wereld, waarin
het kraken van een deur al een evenement is.
Niet alle Chileense critici zijn opgetogen
over zulke naar binnen gekeerde films. Criticus Carlos Saavedra Cerda deed deze films
destijds af als de ‘minimale avonturen van
individuen die opgesloten zitten in privéruimtes’. Waar was de politieke relevantie?
Het sociale engagement?
Misschien heeft Court, die in Spanje en
Chili opgroeide en in Madrid een fotografieen in Cuba een filmopleiding volgde, zich de
kritiek aangetrokken, want in zijn tweede
film Blanco en blanco tapt hij stilistisch en
thematisch uit een heel ander vaatje. Zo afwezig als de politiek in Ocaso was, zo aanwezig is ze in Blanco en blanco. Het drama

want The Last Black Man in San Francisco
benadrukt hoeveel het vergt om het goede in
onbekenden te blijven zien. Ook hoofdpersonage Jimmie Fails (gespeeld door de echte
Jimmie Fails; de film is deels op zijn eigen leven gebaseerd) streeft daar naar. Door oplospeelt rond 1900 op Vuurland, de eilandengroep in het uiterste zuiden van Chili en Argentinië. In dit ruige, onherbergzame gebied
huurt een rijke landeigenaar een fotograaf in
om zijn bruiloft vast te leggen. Maar in de
dagen voor de bruiloft moet hij eerst de
piepjonge bruid fotograferen. Als hij geobsedeerd door haar schoonheid haar fotografeert in lichtelijk erotische poses moet hij
voor straf mee met premiejagers, die in opdracht van koloniale veehouders jagen op de
inheemse bevolking. Van de moordpartijen
op deze indianenstam moet hij trofeefoto’s
maken.
Met de ‘indianenjacht’ verwijst Blanco en
blanco naar de genocide op de oorspronkelijke bewoners van Vuurland. Van de vierduizend mensen die aan het einde van de negentiende eeuw op de eilandengroep
leefden, was dertig jaar later 97 procent uitgeroeid. De premiejagers kregen per gedode
bewoner betaald. Als bewijsstukken dienden
afgesneden oren.
Blanco en blanco klaagt deze genocide
aan, een gruweldaad waarvoor Chileense
politici nooit excuses hebben gemaakt. Stilistisch verraadt de film dat Court naast film
een fotografie-achtergrond heeft: oogstre-

pende woonlasten werd zijn familie uit een
prachtig, excentriek pand uit de wijk Fillmore gedwongen, een huis dat volgens Jimmie eigenhandig door zijn grootvader is gebouwd. Op zijn skateboard keert hij daarom
regelmatig terug naar zijn geboorteplek om
zijn opa’s nalatenschap in ere te houden. Zijn
beste vriend Montgomery (Jonathan Majors)
houdt de wacht, terwijl Jimmie stiekem de
planten water geeft en de raamkozijnen een
likje verf geeft.
Deze film gaat over meer dan gentrificatie.
Talbot richt zich op het idee van eigenaarschap, wat naarmate je er langer over nadenkt een steeds vreemder concept wordt.
Een exemplarische scène speelt zich af in de
auto van een buurtgenoot, wat vroeger, toen
ze iets meer geld hadden, de auto van Jimmie
en Montgomery was. Bezit is hier nooit permanent. De stad is daardoor net als de mensen continu in beweging. Het enige waar
Jimmie nog aan is gehecht is een huis dat hij
niet eens bezit, maar waar hij zijn hele identiteit omheen heeft gebouwd.
Uiteindelijk gaat de film daardoor ook over
het eigenaarschap van een leven en een identiteit. Bepaal je zelf wie je bent of bepalen anderen dat voor je? De ontroerende ontknoping van The Last Black Man in San Francisco
heeft daar veel over te zeggen, maar het is het
beste om daar zelf achter te komen door met
deze zeldzaam pure zielen mee op reis door de
stad te gaan.
HUGO EMMERZAEL

THE LAST BLACK MAN IN SAN FRAN
CISCO VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE JOE TALBOT
| MET JIMMIE FAILS, JONATHAN MAJORS, DANNY
GLOVER | 121 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY
UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 29 JULI 

lende beelden van besneeuwde en droge
landschappen staan in schril contrast met de
bedreven wreedheden. Court kent vast het
werk van Armando niet, maar Blanco en
blanco oogt als een Chileense variant van het
‘schuldige landschap’.
JOS VAN DER BURG

BLANCO EN BLANCO

SPANJE/CHILI/FRANKRIJK/

DUITSLAND, 2019 | REGIE THÉO COURT | MET ALFREDO
CASTRO, ESTHER VEGA, LOLA RUBIO | 100 MINUTEN |
DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN
VANAF 6 AUGUSTUS 
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JOANNA HOGG OVER THE SOUVENIR

‘DE ONMOGELIJKE BAL ANS TUSSEN
CREATIVITEIT EN INTIMITEIT’

Eind jaren tachtig zat de Britse
regisseur Joanna Hogg op de
filmacademie van Londen en in
een zeer gecompliceerde, veel
eisende relatie die een perma
nent stempel heeft gezet op haar
persoonlijke en creative
ontwikkeling. In het
meesterlijke, semiautobiografische drama The
Souvenir verbeeldt ze die
verwarrende periode uit haar
leven: “Ik moest mijzelf opnieuw
DOOR HUGO EMMERZAEL
ontdekken.” 
The Souvenir is het eerste deel van een tweeluik, een
magnum opus van een filmauteur die hier nog nauwelijks op de radar staat. Een zoekopdracht naar Joanna
Hogg op de site van de Filmkrant levert slechts drie
resultaten op: korte vermeldingen van de Britse import-dvd van Exhibition (2013) en van een retrospectief op het filmfestival van Thessaloniki in 2019, plus
een link naar een podcastaflevering waarin ze met
Martin Scorsese in gesprek gaat over cinema. Daarin
zegt Hogg tegen haar filmische mentor: “Als mensen
mijn films vaker dan één keer zouden zien, zou er nóg
meer zijn om te ontdekken.”
Dan moeten we met de eerste keer kijken beginnen.
De semi-autobiografische speelfilm The Souvenir,
waarin Honor Swinton Byrne – dochter van Tilda –
een gefictionaliseerde versie van de regisseur speelt,
vormt een uitermate geschikte toegangspoort tot haar
bescheiden, maar rijke oeuvre. In een kalme, beheerste vorm verbeeldt Hogg haar bewogen leven in de jaren tachtig, toen ze aan de filmacademie van Londen
studeerde terwijl ze in een complexe relatie zat met
een oudere man. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in die onmogelijke balans tussen creativiteit en
intimiteit”, vertelt Hogg aan de kust van Thessaloniki,
tijdens het festival. “Die twee elementen passen niet
altijd bij elkaar.”

ROMANTISCH GEHEIM

Dat blijkt uit de toenemende disbalans in de relatie
tussen filmstudent Julie (Swinton Byrne) en Anthony (Tom Burke), een mysterieuze en genereuze
medewerker van de Britse BuZa met ogenschijnlijk

veel geld, kennis en charisma. In de wittebroodsweken van hun relatie weet Anthony Julie’s wereld
aanzienlijk te verrijken. Hij is haar gids op het gebied
van kunst, cuisine, klassieke muziek en cinema. Zijn
romantische brieven en diepe gesprekken weten haar
steeds weer te overweldigen. Kunst betrekt hij ook op
de meest intieme manieren in hun relatie. Zo wordt
het kleine schilderijtje van Jean-Honoré Fragonard
getiteld The Souvenir, waarop Julie D’Etange uit
Jean-Jacques Rousseau’s boek uit 1761 te zien is, een
gedeeld romantisch geheim.

ARTISTIEKE VRIJHEID

Maar Anthony heeft een destructieve kant, waardoor
de relatie begint te verzuren. Julie zou op de filmacademie haar kunstzinnige vorming moeten ontwikkelen, maar wordt te veel beïnvloed door Anthony’s
persoonlijke problemen, die door de film prachtig
gelaagd uit de doeken worden gedaan. “Dit is het
hoofdthema van mijn leven geweest”, vertelt Hogg
over die ingewikkelde zoektocht naar artistieke vrijheid. “Al mijn films reflecteren daarop. In The Souvenir is het misschien duidelijker zichtbaar, maar die
spanning bevindt zich bij mijn vorige films ook onder
het oppervlak.”
Zo wil in Hoggs lange speelfilmdebuut Unrelated (2007) de ongelukkig getrouwde Anna (Kathryn
Worth) losbreken uit de denk- en gedragspatronen
die haar volwassen leven hebben gedicteerd. Ze haakt
aan bij vakantie vierende vrienden in Toscane en
wordt daar in verleiding gebracht door de knappe
tienerzonen (van wie eentje gespeeld wordt door Tom
Hiddleston). We snappen natuurlijk haar beweegredenen, maar tijdens het kijken van dit dikwijls
ongemakkelijke drama wordt duidelijk dat Anna de
verkeerde oplossing zoekt voor haar legitieme problemen.

EIGEN STEM

Alle hoofdpersonages van Hogg delen die wanhopige
stuurloosheid, die hen belemmert aan hun omgeving
te ontsnappen. In doorbraakfilm Archipelago (2010)
staat daarbij een verharde familiedynamiek centraal
en in het wat meer experimentele Exhibition het onbevredigende huwelijk tussen twee bekende kunstenaars.
“In tijden van #TimesUp en #MeToo is het debat
over de mechanismes van misbruik, manipulatie en
slechte relaties veel zichtbaarder geworden”, aldus
Hogg. “In mijn films ontbreekt het vaak nog aan de
woorden om zulke problemen aan te kaarten. Daarom
denk ik dat ik een film als The Souvenir op dit moment
niet had kunnen schrijven. Ik heb het idee van een
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film over deze lastige relatie al die tijd met me mee
gedragen, en er jaren aan geschreven. Maar ik weet
niet of ik de noodzaak nog zou voelen om de film ook
echt te maken, als hij zijn tijd niet ver vooruit zou
zijn.”
Het getuigt van Hoggs ambitie om onopgemerkte
gevoelens en ervaringen in film te verkennen, vaak
gebaseerd op haar eigen leven. Met The Souvenir heeft
ze geprobeerd die ervaringen zo natuurgetrouw mogelijk te reconstrueren. “Ik realiseerde me dat ik het
appartement waarin ik vroeger woonde moest recreëren. Daarnaast had ik als locatie een filmschool nodig
en in die filmschool moest ook nog een studio staan.
Ik besloot al die lagen bij elkaar te brengen door alles
als één geheel te bouwen in een vliegtuighangar. Daar
heb ik feitelijk mijn leven gerecreëerd.”
Dat het zo lang heeft geduurd voordat Hogg aan
dit persoonlijke project kon beginnen, heeft alles te
maken met de stappen die ze nog moest zetten als
filmmaker. “Ik schreef de eerste zinnen van dit project
al in 1988, toen ik nog midden in de relatie zat. Maar
ik moest mijn eigen stem nog vinden en de vrijheid
veroveren om het zo te verbeelden als ik wilde. Die
bezit ik voor mijn gevoel pas net.”

HOOP

Het roept de vraag op hoe dichtbij haar eigen leven
Hogg uiteindelijk wilde blijven. “Die spanning ervoer
ik voortdurend, want ik wilde natuurlijk niet alleen
maar oude herinneringen namaken. Maar in de film
zie je Julie bijvoorbeeld op de filmacademie nooit
een project echt afmaken. Dat probleem had ik zelf
vroeger ook. Daarom heb ik een van die onafgemaakte
projecten – ik noem ze mijn ‘filmschetsen’ – in The
Souvenir verwerkt. Ik werkte eind jaren tachtig aan
een project met Tilda Swinton, de moeder van Honor,
die in deze film ook echt haar moeder speelt. Honor maakt in The Souvenir dat oude project, met de
naam Rehearsal, bijna frame voor frame na. Het is een
soort spookversie van mijn vroegere werk geworden,
waaraan we op de set ontzettend veel plezier hebben
beleefd.
“Dat plezier in het maken van film moest ook in
The Souvenir zelf gaan zitten. Daar gaat het tweede
deel van dit tweeluik voor een groot deel over, als Julie
haar eigen artistieke koers begint te varen. Wanneer
je mijn films ziet, lijkt het er misschien op dat ik me
vooral richt op persoonlijke crisismomenten. Inderdaad kijk ik vaak zo naar het leven. Maar tegelijkertijd
blijf ik zoeken naar het positieve, zelfs in de allerergste tijden. Het mag niet alleen maar negatief zijn.
Daarvoor houd ik te veel van het leven en heb ik te
veel behoefte aan hoop.” 

‘In tijden van
#TimesUp en
#MeToo is het debat over de mechanismes van
misbruik, manipulatie en slechte
relaties veel
zichtbaarder geworden. In mijn
films ontbreekt
het vaak nog aan
de woorden om
zulke problemen
aan te kaarten.
THE SOUVENIR
Daarom denk ik
dat ik een film als
The Souvenir op
dit moment niet
had kunnen
Een man slurpt onbedoeld de ruimte in het
hoofd van een filmstudente leeg. Hij laat
schrijven.’
geen zuurstof over voor haar ambities, in

THE SOUVENIR

Meekijken met een
imperfecte relatie
Joanna Hoggs nieuwste telg in een serie
stijlvaste, sfeervolle films.

Een beetje elitair is het wel, de setting van
The Souvenir. De 24-jarige filmstudent Julie
navigeert in haar iets te mooie appartement
in zijden pyjama’s tussen mooie spulletjes en
kleine verzuchtingen door. Zelfs als het buiten klinkt alsof er een aanslag wordt gepleegd – de film speelt zich af terwijl de Engelsen volop strijd voeren met de IRA - kijkt
Julie wat apathisch uit het raam. Alsof ze wil
weten waarom er een kat aan het janken is.
Knap genoeg is dit precies wat de film sterk
maakt; een coming of age van een meisje dat
in principe alles heeft. Pas met voortschrijdend inzicht zal Julie zelf begrijpen wat ze nu
doormaakt.
Het heeft iets onaangenaams, de manier
waarop ze zich laat leiden door Anthony,
haar gemankeerde geliefde. Vanaf het moment dat hij in beeld verschijnt op hun bedeesde eerste afspraakje in een saai maar
fraai restaurant, slurpt hij onbedoeld de
ruimte in Julies hoofd leeg. Hij laat geen
zuurstof over voor haar ambities. Julie studeert aan de filmacademie in het Londen van
de vroege jaren 80. The Souvenir ademt ze
ook, die vroege jaren 80. Alles is grauw, ietwat kil, je voelt de Britse luchtvochtigheid
door het doek heen komen in het behaaglijke
camerawerk van David Raedeker.

De film observeert Julies leven van dag tot
dag, alsof je terugkijkt op de eerste haarscheurtjes in je leven. Alsof je meer ziet dan
Julie, omdat zij dat hele leven nog moet leiden. Het is een subtiel gevoel, maar met constant de vraag in je achterhoofd: waarom laat
ze de dingen zo op zijn beloop met Anthony?
Wellicht voelt ze een vaderlijke gerustelling bij zijn aanwezigheid. Hij is er gewoon
en verder is het niet zo duidelijk wie hij precies is. Dat kan je als kijker op den duur gaan
irriteren, maar waarschijnlijk net niet genoeg om uit de film te raken.
Terwijl Hogg volledige controle heeft over
wat ze doet met deze film, heeft Julie in het
verhaal helemaal nergens de regie over. Briljant is hoe de scènes rond haar filmstudie reflecteren op de rest van Julies leven. Zonder
daar ook maar iets over te zeggen, wordt het
vreemde van haar relatie met Anthony iedere keer duidelijk: als ze een monoloog over
zich heen laat komen door een docent bijvoorbeeld, of als ze aan het klooien is op de
set van haar eigen film.
Zo voelen de twee uur die The Souvenir
duurt alsof je real time meekijkt met een imperfecte relatie, van Julie met zichzelf vooral,
en dat is ontzettend prettig voyeurisme.
BERI SHALMASHI

THE SOUVENIR VERENIGD KONINKRIJK/
VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE JOANNA HOGG | MET
HONOR SWINTON BYRNE, TOM BURKE, TILDA SWINTON
| 119 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY
UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 2 JULI 
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GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA

In een opwelling zegt ze het
patriarchaat de wacht aan
Op de wat omslachtige titel na is deze Macedonische feministische parabel, over een
vrouw die tot woede van allerlei mannen
meedoet aan een religieus ritueel, een innemende allemansvriend.

HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT

HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT

Het boosaardige Duitse
geschiedenismonster
Met het bijna vier uur durende Heimat ist ein
Raum aus Zeit duikt documentairemaker
Thomas Heise in honderd jaar geschiedenis
van zijn familie. Duits-Oostenrijkse geschiedenis, dus aan drama’s, tragedies, gruwelijkheden en absurditeiten geen gebrek.
Duitsland in de twintigste eeuw is een van de
meest beladen plekken waar de geschiedenis
als een dolle huishield. Miljoenen families
waren er de speelbal van wisselende politieke waandenkbeelden. Tot die categorie
hoort de familie Heise. We zouden misschien
nooit van deze familie hebben gehoord als de
in 1955 in Oost-Berlijn geboren toneelschrijver en film- en radiomaker Thomas Heise
zijn familiegeschiedenis niet had uitgeplozen in de documentaire Heimat ist ein Raum
aus Zeit. Daarin haalt Heise zijn familiegeschiedenis naar boven tegen de achtergrond
van het Duitsland van de twintigste eeuw. De
filmmaker baseert zich op persoonlijke documenten als brieven, dagboeken en foto’s,
maar ook op oude interviewfragmenten met
familieleden.
De film begint in 1912 met een in voice-over voorgelezen fragment uit een schoolopstel van Heise’s toen veertienjarige opa
Wilhelm. ‘Oorlog is verschrikkelijk’, schrijft
de pacifistische jongen in zijn opstel. Twee
jaar later breekt de Eerste Wereldoorlog uit en
wordt die constatering bittere werkelijkheid.
Het opstelfragment zet de toon voor de film,
waarin het Duitse verleden een loodzwaar
stempel drukt op de familie. Heise’s opa studeert Duits, wordt docent en trouwt in 1924
met een Oostenrijkse Joodse vrouw, met wie
hij twee zonen krijgt. De ellende slaat toe als
de nazi’s aan de macht komen. Opa wordt om

zijn huwelijk met zijn Joodse vrouw ontslagen
en de Oostenrijkse familie van zijn vrouw uitgemoord. Opa en zijn gezin overleven de oorlog ternauwernood in Duitsland. Na de oorlog
kiezen zij voor een leven in Oost-Duitsland.
De intellectuele familie gelooft in de communistische toekomst van de DDR, maar Wolfgang, een van opa’s twee zonen en vader van
de in 1955 geboren Thomas, botst als filosofiedocent op kleingeestige communistische
apparatsjiks. Een Stasi-rapport meldt verontrust dat Wolfgang bezoek krijgt van buitenlanders en dat zijn vrouw zich nogal ‘exclusief’ kleedt.
De beknopte biografische feiten doen geen
recht aan Heimat ist ein Raum aus Zeit,
waarin de Grote Geschiedenis voortdurend
als een boosaardig monster op de deur van
de familie beukt. De film, vol zwart-witbeelden van verlaten landschappen, troosteloos
verval en treinen – waar zouden die naar
verwijzen? – eindigt met een reflectie op de
gevolgen van de Val van de Muur. Het einde
van de DDR bracht vrijheid, maar ook werkloosheid en bij veel Oost-Duiters het gevoel
dat zij tweederangsburgers zijn. Heise noemt
1989 “een ramp”. Met die tegendraadse opvatting staat hij stevig in zijn familietraditie:
“Mijn familie bood altijd verzet tegen superieuren, ongeacht het regime. Het knalde altijd, er was altijd weerstand.”

Dat ze wordt meegesleept door een groep
halfnaakte mannen in een religieuze processie, is toeval. En dat ze met die mannen in het
water springt om het houten kruis op te vissen in een jaarlijks orthodox ritueel, is een
opwelling. Maar als Petrunya eenmaal weer
boven water komt, met in haar handen dat
houten kruis waar die horde mannen allemaal achteraan zaten, bijt ze zich in haar
overwinning vast.
Petrunya heeft ook wel even een opkikker
nodig. De 32-jarige werkloze vrijgezel woont
nog bij haar ouders in een klein Macedonisch
dorpje, waar ze geen kant op kan met haar
universitaire opleiding tot geschiedkundige.
Haar moeder zit constant op haar te vitten –
met aansporingen om elk willekeurig baantje
aan te nemen of een kerel te vinden, en met
steken onder water over Petrunya’s gewicht.
En als ze dan met frisse tegenzin gaat solliciteren voor een baantje als secretaresse, zit er
uiteraard een gluiperd tegenover haar die
eerst zijn hand onder haar jurk schuift en
haar vervolgens wegstuurt omdat ze “zelfs te
lelijk is om te neuken”.
Kortom: voordat Petrunya in het water
springt, heeft regisseur Teona Strugar Mitevska in God Exists, Her Name Is Petrunya
(Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija) al vakkundig geschetst hoe het patriarchaat in
elkaar steekt. En dat het niet alleen de machtige mannen zijn die het in stand houden –
Petrunya’s moeder is de meest hardnekkige

JOS VAN DER BURG

HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT
DUITSLAND/OOSTENRIJK 2019 | REGIE THOMAS HEISE |
218 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY
UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 25 JUNI, OOK VIA

picl.nl



GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA

pleitbezorger van haar dochters onderwerping aan het systeem.
Als Petrunya er met dat kruis vandoor
gaat, treedt dat systeem direct in werking.
De priester en de plaatselijke politiecommandant trekken samen op, zowel tegen Petrunya als tegen tv-journalist Slavica die een
verhaal over maatschappelijke vooruitgang
ruikt. Gelukkig blijft Mitevska niet hangen in
zulke simplistische tegenstellingen. Die
journaliste (gespeeld door Labina Mitevska,
de zus van de regisseur en producent van de
film) heeft haar hart op de goede plek maar is
ook sensatiebelust en carrièregericht. En de
priester staat in feite meer aan Petrunya’s
kant dan hij vanuit zijn functie kan toegeven.
Ondanks de thematiek houdt Mitevska het
luchtig, gedragen door de innemende centrale rol van debutant Zorica Nusheva. Niet
voor niets won de film bij zijn première op het
filmfestival van Berlijn de prijzen van de oecumenische jury én van de jury van bioscoopeigenaren, en kreeg hij op internationale festivals zowel publieksprijzen als prijzen van
critici. Het is een allemansvriend. Hoewel de
boodschap van de film daardoor in het misschien net té publieksvriendelijke slot wat
verwatert, is het ook de kracht van de film. A
spoonful of sugar makes the medicine go
down.
JOOST BROEREN-HUITENGA

GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA
(GOSPOD POSTOI, IMETO I’ E PETRUNIJA) NOORDMACEDONIË/BELGIË/FRANKRIJK/KROATIË/SLOVENIË,
2019 | REGIE TEONA STRUGAR MITEVSKA | MET ZORICA
NUSHEVA, LABINA MITEVSKA | 100 MINUTEN |
DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN
VANAF 23 JULI, OOK VIA

picl.nl
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TEONA STRUGAR MITEVSK A OVER
GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA

‘MANNELIJK MACHTSVERTOON IS
NIET MEER VAN DEZE TIJD’
Religie is geen wedstrijd, behalve
in het Noord-Macedonische Stip
waar alleen jonge mannen mogen
meedoen aan het jaarlijkse Drie
koningenritueel. Tot Petrunya
opduikt. Met een kruis in haar
hand. Regisseur Teona Strugar
Mitevska: “Je moet kunst maken
om te provoceren. Wat is anders
de zin van wat je doet?”
DOOR DANA LINSSEN

Na de tiende fuck ben je de tel wel zo’n beetje kwijt.
Topshot. Stip, Noord-Macedonië. Winter. Petrunya
staat op de bodem van een leeg buitenbad. Op de
soundtrack het speedpunknummer Pank! Pank! Pank!
van de Macedonische band Verka. Klinkt als fuck.
Fuck of Pank. Maakt het uit. Het geeft lucht aan de
onderdrukte energie die er in die jonge, ietwat flegmatieke of depressieve vrouw schuilt. Er huist een hoop
opgekropte frustratie daar in Stip. Een paar jaar geleden liep de traditionele Driekoningenviering (die in de
orthodoxe kerk op 19 januari plaatsvindt) uit op een
vechtpartij. Elk jaar duiken de jonge mannen van het
dorp een kruis op uit de ijskoude rivier. Het brengt geluk. Het is sportief. Competitief. De religieuze betekenis – het ‘vodici’-ritueel is ook een herinnering aan de
doop van Jezus – is al lang verloren gegaan. Het kruis
opduiken brengt heil en zegen. Maar het betekent
vooral dat de gelukkige een jaar lang het heertje is. Het
heertje ja, want het is een mannelijke aangelegenheid.
Tot er dus op 19 januari 2014 een jonge vrouw met
het kruis vandoor ging. Enter Petrunya. Want daar zat
een film in, besloten regisseur Teona Strugar Mitevska en haar vaste scenarist Elma Tataragic. Ze schreven
een brutale, bij vlagen absurdistische film. Van die introverte Petrunya moet je wel gaan houden. Ze neemt
het op tegen de wetten van god en de wetten van de
mens in een feministische variant op de films van de
Roemeense regisseur Corneliu Porumboiu (Police,
Adjective; The Treasure): zijn die wetten wel zo logisch? En gaat het om de letter van de wet of om iets
anders? We spraken Teona Strugar Mitevska (1974)
vorig jaar op het filmfestival van Berlijn.

Kunt u om te beginnen nog iets meer achtergrondinformatie geven over dit specifieke ritueel? “Na de val van het

IJzeren gordijn, het uiteenvallen van Joegoslavië en de
oorlog op de Balkan in de jaren negentig werd de orthodoxie van het communisme ingeruild voor de orthodoxie van het geloof. Of misschien werd de orthodoxie van het geloof wel eerder ingeruild voor de orthodoxie van het communisme en nam toen het geloof
het weer over. Daarmee verslechterde ook de positie
van vrouwen op de Balkan. Feit is dat we anno nu te
maken hebben met een orthodox ritueel dat ontaard is
in mannelijk machtsvertoon. Dat is niet meer van deze
tijd.
“Toen we de kranten lazen sprongen we op uit
onze stoelen: een uitstekende gelegenheid om het te
hebben over de rol van vrouwen, feminisme, gender, inclusie, exclusie, de manier waarop de kerk een
staat in de staat is, en hoe die patriarchale structuren
nog steeds doorwerken. Maar het verhaal is simpel
en grappig: een vrouw springt in de rivier, blijkt een
betere zwemmer dan al die mannen, en het hele dorp
staat op z’n kop. En opeens konden we van alles aan
de orde stellen over de kerk, de politie, zelfs de rol van
de journalistiek. Petrunya is natuurlijk onze creatie,
maar ze is uit de realiteit ontsproten.”

U ontrafelt een hoop masculiene machtsstructuren, maar
u kijkt ook naar de rol die vrouwen daarin spelen. Hoe zit
het bijvoorbeeld met de relatie tussen Petrunya en haar
moeder? “Ik ben een grote fan van de uitspraak van Si-

mone de Beauvoir: ‘Je wordt niet als vrouw geboren,
maar tot vrouw gemaakt.’ Dat is natuurlijk een com-

plexe uitspraak, wat is ‘een vrouw’ om te beginnen? Is
het een sociaal construct, zoals De Beauvoir vaak wordt
geïnterpreteerd? Kun je vrouwelijkheid los zien van gender? We staan op de Balkan nog maar aan het begin
van het stellen van dit soort vragen, maar het is belangrijk om ze te stellen, want je ziet alweer overal om ons
heen dat mannen de discussie kapen.
“De rol van vrouwen in ex-Joegoslavië was op een
bepaalde manier geëmancipeerder dan nu, ze hadden
meer kansen, maar op een andere manier dan in het
Westen. In die zin kun je de moeder zien als iemand die
de traditie vertegenwoordigt, maar ook als iemand die
de maatschappij heeft zien veranderen, en haar eigen
rol als echtgenote en moeder. Ze wil het beste voor haar
dochter en heeft een nogal ongemakkelijke manier om
dat kenbaar te maken. Dat komt ook omdat ze gedurende haar leven heeft geleerd dat aanpassen een betere
overlevingsstrategie is.”
En dan komt Petrunya, die van een passieve heldin in een
soort revolutionaire rebel verandert. Maar dat is bepaald
niet hoe ze die ochtend vanonder de dekens vandaan kroop.

“Integendeel. Maar ze heeft een innerlijke kracht die
stukje bij beetje naar buiten komt, want anders kan ze al
die wrede dingen die haar gedurende de dag dat de film
duurt overkomen niet het hoofd bieden. De machocultuur is heel sterk op de Balkan. Maar het is een dubbele
standaard die elke vrouw herkent, die gedurende je leven onder je huid kruipt. Dus je hebt heel sterke vrouwen nodig om dat te kunnen weerstaan. Daarom is Petrunya op alle fronten een andersoortige heldin, geen
traditionele schoonheid, geen meegaand karakter, alles
in haar daagt de norm uit. Ze is een soort Jeanne d’Arc.”
Of een god, zoals de titel suggereert, een vraag die de derde
belangrijke vrouw in de film stelt. “Ik geloof dat we de ti-

tel al hadden voordat we de eerste versie van het script
af hadden. Het is een krachtig statement. In oude mythologieën waren de goden jaloers op de mensen. Dus
je kunt het ook omkeren en zeggen dat alle mensen
goden zijn. Aan het einde van de film komt Petrunya
tot een daad van vergiffenis, iets wat de historische
Christus-figuur zou hebben gedaan. De film is zowel
haar coming-of-age als feminist, als haar spirituele
coming-of-age. Maar er is een groot verschil. Denk
maar weer terug aan het openingsbeeld. Jezus liep op
water, maar Petrunya loopt op de aarde. Ze is stevig
geworteld in deze wereld. Dat maakt haar een god van
deze tijd.” 
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Is de buurvrouw
een moordenaar?
Tussen de Hitchcockiaanse suspense door
knipoogt deze prijswinnende Belgische
thriller, over twee buurvrouwen wier
vriendschap onder druk komt te staan, lustig naar Alice in Wonderland.

VITALINA VARELA

VITALINA VARELA

Sloppenwijken en schoonheid
Pedro Costa maakt al dertig jaar uit tableaux vivants opgebouwde drama’s over
verschoppelingen in Lissabon. Slow cinema
over vaak kansloze immigranten uit de
voormalige Portugese koloniën. Vitalina
Varela is vintage Costa.
Film is een samengestelde kunstvorm. Het
medium leent van allerlei kunstdisciplines.
De dominante filmstroming doet dat vooral
van de literatuur en staat in de verhalende
traditie. Geen Hollywood-film zonder een al
dan niet pakkend verhaal met een kop en een
staart. De kijker moet worden meegesleept
in een dramatisch verhaal.
Naast deze verhalende cinema is er een
kleinere stroming met filmmakers die film
zien als een visueel medium. Zo’n filmmaker
is de Portugees Pedro Costa. Door cinefielen
als een van de grote moderne Europese filmmakers van deze tijd gezien, maar – misschien veelzeggend voor de huidige filmcultuur – daarbuiten volkomen onbekend. Zelfs
in het arthousecircuit heeft men moeite met
zijn werk, zodat vertoning zich vrijwel beperkt tot internationale festivals. Costa heeft
zich erbij neergelegd. In een masterclass begin dit jaar op het filmfestival in Rotterdam
zei hij dat hij nooit commerciële compromissen sluit. De prijs? “Filmen is geen feest.
Het is een zaak van leven en dood.”
Die ernstige houding sprak dertig jaar geleden al uit Costa’s debuutfilm O sangue
(‘Het bloed’). Geen film die eindigt met een
catharsis, maar een troosteloze sfeerschets
van het leven van twee broers, tien en zeventien jaar oud, bekneld in een hopeloze wereld
van armoede, geweld en uitbuiting. Typerend voor Costa is dat hij de ellende in de
Portugese krottenwijken visueel vertaalt in
schitterend uitgelichte composities, vaak in

zwart-wit. Het levert hem soms het verwijt
op dat hij visuele schoonheid peurt uit ellende, maar dat is onterecht: waarom moeten mensen in de marge van de samenleving
lelijk en rauw worden afgebeeld? Het draait
bij Costa om de waardigheid van de mensen
in zijn films, meestal geen professionele acteurs, maar mensen die zichzelf spelen.
Dat is ook het geval in Vitalina Varela,
Costa’s zevende docufictie. Daarin speelt
een Kaapverdische vrouw van middelbare
leeftijd, ze heet Vitalina Varela, een episode
uit haar leven. Het op haar gebaseerde personage trouwde veertig jaar geleden in
Kaapverdië met een man die daarna als gastarbeider naar Portugal vertrok. Hij bezwoer
haar dat hij haar snel naar Lissabon zou laten
overkomen, maar liet niets meer van zich
horen. Als Vitalina veertig jaar later in Kaapverdië hoort dat hij gestorven is, reist ze naar
de sloppenwijk in Lissabon voor de begrafenis. Ze wordt er kil en onverschillig ontvangen. Alleen een priester in een vervallen
kerkje trekt zich haar lot aan. “Jij verloor je
man, ik mijn geloof in deze duisternis”, zegt
hij tegen haar.
Vitalina Varela toont de desastreuze gevolgen van Portugals koloniale verleden in
statische, zorgvuldig gecomponeerde en uitgelichte clair-obscurbeelden, die een imponerende schoonheid hebben. Vintage Costa,
een filmauteur die de nalatenschap van het
kolonialisme laat zien op een wijze die aan
klassieke fresco’s doen denken. Tijdloze
filmkunst.

De openingsscène van Duelles zet de kijker
heerlijk op het verkeerde been. Wanneer Céline de deur van haar statige twee-ondereen-kap achter zich dicht trekt, glipt buurvrouw Alice ongezien haar huis in. De Hitchcockiaanse mis-en-scène, de springerige
montage en dreigende muziek doen vuil spel
vermoeden. Maar het blijken de voorbereidingen voor een surprisefeestje – Céline
(Anne Coesens) en Alice (Veerle Baetens) zijn
beste vriendinnen, en hun zoontjes lopen de
deur bij elkaar plat.
Niet veel later wordt Duelles alsnog de
thriller die de openingsscène belooft. Wanneer Céline’s zoontje Maxime echter uit het
raam valt en sterft, met Alice als machteloze
enige getuige, slaat de sfeer tussen de buren
om. Al snel verdenkt Alice haar ooit zo geliefde buurvrouw ervan dat zij uit wraak ook
haar zoontje Theo om wil brengen. Maar is
dat echt zo of beeldt Alice zich dingen in?
De film is gebaseerd op het boek Derrière
la haine van de Belgische thrillerschrijfster
Barbara Abel, maar regisseur Olivier Masset-Depasse verplaatste de handeling van
het heden naar de vroege jaren zestig. Het
bood hem de vrijheid om hedendaagse technologie en ingewikkelde politieonderzoeken
achterwege te laten, legt de regisseur in de

JOS VAN DER BURG

VITALINA VARELA

PORTUGAL, 2019 | REGIE

PEDRO COSTA | MET VITALINA VARELA, VENTURA | 124
MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE (PREVIOUSLY
UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 9 JULI 

DUELLES

persmap uit. Het stelt hem bovendien in
staat visueel flink uit te pakken met verwijzingen naar twee inspiratiebronnen: de
thrillers van Alfred Hitchcock en de melodrama’s van Douglas Sirk.
Een andere terugkerende verwijzing ligt
minder voor de hand. De naam van hoofdpersonage Alice is niet toevallig gekozen,
want er zijn meer knipogen naar Lewis Carrolls literaire klassieker Alice in Wonderland.
Via een gat in de heg gaan de twee buurjongetjes ‘down the rabbithole’, er is gesteggel
om een wit knuffelkonijn en gedoe met
koekjes die je beter niet kunt eten. De betekenis van dat intertekstuele spelletje lijkt
overigens niet heel diepgaand; hooguit verwijst het ernaar dat ook voor deze Alice
steeds minder duidelijk wordt wat nu echt is
en wat niet.
Duelles won in 2018 een karrenvracht aan
prijzen bij de Magritte’s, de Belgische Oscars. Van de tien nominaties werd alleen die
voor Coesens niet verzilverd – en dat was alleen omdat zij het in de categorie Beste Actrice aflegde tegen Baetens. Die prijzenslag is
misschien toch wel wat veel eer, maar een
vakkundige en sfeervolle thriller is Duelles
zeker.
JOOST BROEREN-HUITENGA

DUELLES

FRANKRIJK/BELGIË, 2018 | REGIE OLIVIER

MASSET-DEPASSE | MET VEERLE BAETENS, ANNE
COESENS | 97 MINUTEN | DISTRIBUTIE GUSTO / EYE
(PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 16 JULI
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THREE SUMMERS

Sushi met worst en een
corruptieschandaal
Operation Car Wash, een ongekend Braziliaans politiek corruptieschandaal, vormt de
achtergrond voor deze gelaagde komedie
over klassenverschillen, waarin een huisbewaarder de schimmige praktijken van
haar werkgevers ontdekt.
De in Brazilië geliefde actrice Regina Casé
schittert in Three Summers als Madá, de matriarchale huisbewaarder van een luxe vakantieverblijf. Ze heeft zo’n vanzelfsprekend
voorkomen dat haar rijke werkgevers haar
beschouwen als lid van de familie. De hier en
daar wat brutale, maar altijd goedlachse en
meegaande hulp staat bekend om het maken
van inventieve gerechten als sushi met
worst. Elke zomer (in het zuidelijk halfrond
vanaf december) speelt zij de gezagvolle
gastvrouw wanneer de hele familie samenkomt om feest te vieren. Al blijft er in de loop
van de drie zomers die deze film bestrijkt
maar weinig van die feestelijkheid over onder de allerrijksten.
Regisseur en scenarist Sandra Kogut kiest
er hier voor om Operation Car Wash, een van

de grootste politieke en financiële schandalen uit Brazilië, vanuit de marges te belichten. Madá kijkt verbaasd toe hoe het gigantische vakantiehuis opeens door de politie

overhoop wordt gehaald na de arrestatie van
haar werkgever. Daarna blijven alleen het
personeel en de zieke grootvader van de familie over in dit stukje paradijs, mede mogelijk gemaakt met gestolen geld. Zo worden de
rollen in deze ingetogen klassenkomedie
eventjes omgedraaid: het onderbetaalde
personeel geniet eindelijk van de luxe –
zwembad, champagne uit chique glazen en
extravagante kleding – die ze zo vaak hebben
moeten onderhouden.
Toch kunnen zij het zich deze werkelijkheid geworden droom van rijkdom niet lang

HUGO EMMERZAEL

THREE SUMMERS

FRÓES, GISELE FRÓES | 94 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE
(PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 13
THREE SUMMERS

AUGUSTUS 

Rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan
Ondanks de titel beslaat de Hongaarse film
One Day (Egy nap) eigenlijk net iets meer dan
één dag. De film begint namelijk met de
avond voor die dag, en hij eindigt met de
ochtend erna. Op die avond ervoor wordt het
gezinsleven van Anna verstoord door onverwacht bezoek: Gabi staat aan de deur, de
vrouw met wie Anna’s man Szabolcs een
kortstondige affaire had – of niet, het is maar
wie je gelooft.
Het leidt tot een kalme confrontatie tussen de twee vrouwen, en daarna een kalme
confrontatie tussen Anna en Szabolcs. En
dan begint die volgende dag, en moet er gewoon weer gebeuren wat er moet gebeuren.
Dealen met kinderen die niet wakker willen
worden. Dealen met de complexe verdeling
van halen en brengen. Dealen met de bank
die moeilijk doet over de hypotheek. Dealen
met haar leerlingen als docent Italiaans.
Dealen met de flauwe grappen van haar collega aan de lunchtafel. Dealen met de luizen
van de andere kinderen op de opvang. Dealen
met boodschappen, verdwenen gymkleren,
balletlessen, geschaafde knieën, verkeersagressie, loodgieters, schoonmoeders, voorleesboekjes, badjes, verstopte neuzen, huilbuien. Gewoon, al die dagelijkse dingen.

BRAZILIË/FRANKRIJK 2019 |

REGIE SANDRA KOGUT | MET REGINA CASÉ, ROGÉRIO

ONE DAY

In het zelfverzekerde speelfilmdebuut One
Day toont Zsófia Szilágyi een doodgewone
dag in het doodgewone leven van een doodgewone werkende moeder, op scherp gezet
door een onthulling over haar echtgenoot.

veroorloven. Nu hun werkgevers in een corruptieschandaal betrokken zijn, bevriezen
hun lonen ook. Kogut, die met haar eerdere
films Mutum (2007) en Campo Grande (2015)
al schrijnendere films over economische ongelijkheid in de Braziliaanse samenleving
maakte, levert zo een gevat commentaar op
hoe de arbeidersklasse afhankelijk is gemaakt van haar broodheer.
Voor Madá komt de klap extra hard aan:
zij sloot een deal met haar baas over de afbetaling van een stuk grond waarop ze een
voedselkiosk zou oprichten. Zij had baat bij
zijn koopkracht, hij bij haar anonieme prepaid telefoon waar hij geheimzinnige gesprekken op voerde. Later blijkt hij nog tientallen andere telefoonnummers op haar
naam te hebben gezet. Net als in Parasite
(2019) leven rijk en arm hier met elkaar in
een complexe wisselwerking waar niet uit te
stappen valt. Three Summers mist wellicht
het venijn dat de moderne klassieker van
Bong Joon-ho zo aanstekelijk maakt, maar
fileert wel op toegankelijke manier de graaicultuur waar de rijksten zich schuldig aan
maken en de armsten niets van weten.

Maar nu dus gekleurd door de onalledaagse
onzekerheid over waar zij en Szabolcs precies staan.
Hoewel de uitwerking compleet anders is,
doet het uitgangspunt van dit speelfilmdebuut van Zsófia Szilágyi denken aan Jeanne
Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080
Bruxelles (Chantal Akerman, 1975, ook in de
filmtheaters te zien). De gewone dagelijkse
routine van een gewone huisvrouw, minuti-

ONE DAY

eus onder de loep gelegd. Waar dat in Akermans klassieker leidt tot verstilling en kleine
huiselijke handelingen, leidt het voor een
hedendaagse werkende vrouw met drie
jonge kinderen tot een veel hectischer bestaan. Dat wordt weerspiegeld in de stijl van
One Day: handheld camerawerk, vlotte
montage.
Zelfs de naam van het hoofdpersonage
brengt Akermans heldin in herinnering –

Anna is Jeanne zonder Je, Frans voor ik. Want
in Anna’s leven is geen ruimte voor ik; ze is
alleen maar wij. Wij hebben haast, wij kunnen niet eindeloos nieuwe gymkleren voor je
kopen, wat willen wij eten. Maar de scheve
schaats van Szabolcs zet dat wij op het spel.
Ook daar verwijst de titel One Day naar –
Anna raakt er stukje bij beetje van doordrongen dat ze op een dag misschien geen onderdeel meer is van dat wij. Dat ze weer ik
wordt. Maar wat dan?
JOOST BROEREN-HUITENGA

ONE DAY

(EGY NAP) HONGARIJE, 2019 | REGIE

ZSÓFIA SZILÁGYI | MET ZSÓFIA SZAMOSI, LEÓ FÜREDI |
99 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM/EYE
(PREVIOUSLY UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 20
AUGUSTUS 

AN NET T E BENING

JOSH O ’ CO N N O R

FROM THE WRITER OF

A FILM BY

UNBROKEN

AND

BI LL NIGH Y

B R E AT H E

WILLIAM NICHOLSON

“BILL NIGHY AND
ANNETTE BENING EXCEL
AS A LONG-MARRIED
COUPLE FACING AN
UNCERTAIN FUTURE”

6 AUG USTUS I N D E B I OSCOOP

35

DE FILMKRANT 
#431 JULI/AUGUSTUS 2020

COLLECTIVE

Menselijke catastrofes zijn
bijna altijd het gevolg van
onachtzaamheid. Een gruwelijk
voorbeeld is de brand vijf jaar
geleden in nachtclub Collectiv in
Boekarest. De documentaire
Collective legt in de nasleep van
het inferno de schokkende
corruptie in Roemeense ziekenDOOR JOS VAN DER BURG
huizen bloot.

De beelden, vier minuten na het begin van Collective,
behoren nu al tot de gruwelijkste van het jaar. Niet om
wat ze laten zien, maar om wat we in ons hoofd zien.
Het begint met een metalband, die op een podiumpje
een punkachtig nummer (“Fuck jullie vuile corruptie”) spelen. Het is het slotnummer van het optreden,
aan weerszijden van het podium sproeien vuurwerkkaarsen een vonkenregen. De zanger bedankt het
publiek voor hun komst. Een paar tellen later kijkt hij
omhoog en zegt dat er iets in brand staat en dat dat
niet bij de show hoort. Kalm vraagt hij nog of er een
brandblusser is. Een paar seconden later zien we het
vuur zich razendsnel over het plafond verspreiden.
Brandende stukken vallen naar beneden, het zaaltje
vult zich met rook en we horen gillen.
Daarna springt het beeld op zwart, maar lopen de
beelden van wat uitmondde in een gruwelijk inferno in
het hoofd van de kijker door. De ongeveer vierhonderd
jonge bezoekers zaten opgesloten in een brandend
zaaltje van twintig bij twintig meter, dat vol zat met
schuimplastic en waarin een tachtig centimeter brede
deur de enige uitgang was. Door inademing van giftige
rook en door de vlammen kwamen 26 mensen om het
leven. Bijna tweehonderd mensen raakten zwaargewond, van wie er in de vier maanden erna 37 alsnog
stierven.

VOLKSWOEDE

In het onderzoek naar het hellevuur kwamen de bij
zulke catastrofen altijd even schokkende als voorspelbare feiten naar boven: één deur als uitgang,
geen sprinklerinstallatie, één brandblusser, brandbaar schuimplastic, vuurwerk en niet de toegestane

tachtig maar vijf keer zo veel mensen in het zaaltje.
Al even voorspelbaar was de arrestatie van de drie eigenaren en van de leveranciers van het vuurwerk. En
natuurlijk betuigden de autoriteiten hun medeleven
en werd er nationaal gerouwd.
Maar anders dan gewoonlijk bij zulke catastrofen
bleef het daar niet bij. De brand zorgde voor een ontploffing van volkswoede. Tienduizenden Roemenen
demonstreerden in Boekarest tegen corruptie en bureaucratische onverschilligheid, met als leus 'corruptie is moord'. Hoe kon het dat deze club een vergunning had? De woede bleef niet zonder gevolgen, want
vijf dagen na de brand trad de regering af.
Einde verhaal? Zeker niet, want journalist Catalin Tolontan, die voor een sportkrant werkte, vroeg
zich af waarom er meer mensen in de maanden ná de
brand dan bij de brand zelf waren omgekomen. Documentairemaker Alexander Nanau volgde hem en zijn
collega’s veertien maanden in hun onderzoek. Het resultaat is het schokkende Collective, waarin Tolontan
ontdekt dat veel van de slachtoffers in ziekenhuizen
niet aan hun brandwonden bezweken, maar aan een
agressieve ziekenhuisbacterie. Als hij verder zoekt,
ontdekt hij de reden: de fabrikant van een desinfecterend ziekenhuismiddel heeft de vloeistof zodanig
verdund dat het tien keer minder werkzame stof bevat
dan op het etiket staat. Het maakt ziekenhuizen tot
bronnen van bacteriële besmetting. Sommige ziekenhuisautoriteiten wisten ervan, maar zwegen omdat ze
waren omgekocht door de fabrikant.

DOUCHEN

Wie dus dacht dat Cristi Puiu’s The Death of Mr.

Lazarescu (2005), waarin een doodzieke Roemeen
in ziekenhuizen op een muur van letterlijk dodelijke
bureaucratie stuit, een overdreven beeld gaf van de
Roemeense gezondheidszorg, weet na het zien van
Collective beter. “Ons gezondheidszorgsysteem is
verrot”, zegt een wanhopige vader van een na de brand
aan bacteriële infectie gestorven dochter. Collective
toont hoe diep de verrotting zit. Ziekenhuizen zijn
oorden van corruptie, vriendjespolitiek, smeergeld,
zelfverrijking, gebrekkige controle en financieel wanbeheer. Locale overheden spelen handjeklap met de
corrupte ziekenhuisbestuurders. De landelijke autoriteiten logen na de brand dat Roemeense ziekenhuizen de slachtoffers even goed konden behandelen als
buitenlandse, zodat ze behandeling buiten Roemenië
niet hoefden te financieren.
Collective laat de kijker van de ene verbijstering in
de andere vallen. Even gloort er hoop als een nieuwe
minister van Volksgezondheid serieuze verbeteringen
wil doorvoeren. Hij draait er niet omheen en zegt tegen voor het leven verminkte overlevenden van de
brand dat zij slachtoffers zijn van een “corrupte, disfunctionele staat”. Over de ambtenaren in zijn ministerie merkt hij op dat negentig procent corrupt en
moreel verrot is: “Zij geven geen fuck om wat er buiten
gebeurt.” Met deze minister lijkt er iets te veranderen,
maar als hij na parlementsverkiezingen moet aftreden,
keert de oude garde terug. Arm Roemenië. Na de film
wil je douchen om alle vuiligheid van je af te spoelen.
COLLECTIVE (COLLECTIV)

ROEMENIË/

LUXEMBURG, 2019 | REGIE ALEXANDER NANAU | 109
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA DELICATESSEN | TE
ZIEN VANAF 9 JULI 
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L AUREN GREENFIELD OVER THE KINGMAKER

DIEREN UIT KENIA EN
ONSCHATBARE PICASSO’S
In september 2018 opende in het Fotomuseum Den
Haag Generation Wealth. Alles wat de Amerikaanse
fotograaf en filmmaker Lauren Greenfield tot dat moment had gedaan, mondde uit in deze tentoonstelling,
met gelijknamige documentaire én gigantisch gouden
fotoboek. Greenfield opende de toegangspoorten tot
de uitpuilende welvaart van Los Angeles, waar iedereen, arm of rijk, alleen maar méér wil. Omdat niemand meer weet hoe minder te willen. Eerder maakte
ze de documentaire The Queen of Versailles (2012)
over de steenrijke vastgoedmakelaar David Siegel, zijn
dertig jaar jongere echtgenote Jackie (een vroegere
Miss Florida) en hun megalomane plan om het Paleis
van Versailles te laten nabouwen.
Afgelopen november was Greenfield terug in Nederland. Op documentairefestival IDFA toonde ze
haar nieuwste film, The Kingmaker, en opnieuw slaat
alles goud uit. Greenfield: “Al die projecten laten
mensen zien die verslaafd zijn aan méér. Dat komt in
de meeste gevallen door psychologisch trauma. De
verslaving van de personages in Generation Wealth,
of dat nu aan geld, schoonheid, jeugd, seks of imago
is, komt voort uit onzekerheid en de wens een gat op
te vullen dat niet gevuld kan worden. Een gat door
gebrek aan liefde.”

Lauren Greenfield portretteert in The Kingmaker de dubieuze
voormalige presidentsvrouw Imelda Marcos uit de Filipijnen.
Greenfield: “Tot het laatste interview hoopte ik dat ze berouw zou
tonen, maar ze werd niet wakker. Ze heeft nergens spijt van.”
DOOR LAURA VAN ZUYLEN

DRIEDUIZEND PAAR SCHOENEN

The Kingmaker gaat over het Filipijnse fenomeen
Imelda Marcos. Zij is de weduwe van de inmiddels
overleden dictator Ferdinand Marcos en heerste twintig jaar lang naast hem. Zij deed de meeste staatsbezoeken en was de Aziatische lieveling van Amerika.
Intussen roofden zij en haar man de staatskas leeg.
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THE KINGMAKER

Leven in
fake news

De voormalige first lady van de Filipijnen
Imelda Marcos is het excentrieke en stralende middelpunt in The Kingmaker, Lauren
Greenfields tot dusver beste documentaire
over weelde en rijkdom. Met dank aan
Marcos’ misvormde wereldbeeld.

Greenfield: “Imelda is iconisch. Ze had drieduizend
paar schoenen en is onverzadigbaar uit op macht en
spullen. Voor haar staan macht en geld gelijk aan liefde.”
Marcos gaat nog verder in haar extravagantie dan
de personages uit Generation Wealth. Ze verdreef de
bewoners van het eiland Calauit om plaats te maken
voor haar safaripark. Greenfield: “Giraffen, zebra’s,
gazelles, krokodillen, noem maar op – ze liet ze importeren uit Kenia. Het eiland symboliseert de schade
waartoe mateloosheid kan leiden.”
Marcos heeft het eiland nooit meer bezocht.
Greenfield: “Ze zegt dat de dieren er niet meer zijn,
maar ik ben er geweest en ze zijn er. Ik heb ze met
mijn eigen ogen gezien.”

NIETS IS WAT HET LIJKT

“Perceptie is waar, en de waarheid niet”, zegt Imelda
Marcos in The Kingmaker. Dat sluit naadloos aan bij
de wereld die Greenfield in haar films schetst. De
entourage speelt in haar beelden een even grote rol als
de persoon die erop staat. “De omgeving heeft evenveel betekenis als wat de personages zeggen en hoe ze
eruitzien. Imelda’s interieur bevat kostbare Picasso’s,
gouden dieren en familiefoto’s. Ik toon hoe uitgebreid
de tijd wordt genomen voor haar make-up. Haar
wereld is kleurrijk, overdadig en geconstrueerd.”
Haaks hierop staan de verhalen van de slachtoffers
van de dictatuur. “De ‘waarheidvertellers’, de
survivors van Ferdinand Marcos’ tirannieke krijgswetten, portretteer ik rauw en met weinig opsmuk”,
zegt Greenfield. “Zonder uitgesproken kleuren, van
dichtbij, zonder make-up. Zo help ik het publiek
kunstmatigheid van authenticiteit te onderscheiden.”

Marcos schippert in de film tussen strategische
gekte en ontkenning. Greenfield: “Als je met haar
praat, dan lijkt ze alles wat ze zegt zelf te geloven,
terwijl het door anderen wordt tegengesproken. Ze
leeft in haar eigen wereldje, maar intussen is ze op een
schaamteloze manier de geschiedenis aan het herschrijven. Daarvoor moeten we haar verantwoordelijk
stellen.”

OPGERAKELD VERLEDEN

The Kingmaker draait mee met hoe Greenfields eigen
beeld van Imelda veranderde naarmate ze haar beter
leerde kennen. “Ik wilde mijn eigen ervaring met
Imelda spiegelen in de film. Ik was onder de indruk
van haar charisma en presence. Maar op den duur
moest ik ook de waarheid onder ogen zien. We begonnen dit project in 2014, toen ze weinig politiek actief
was en haar verhaal kwijt wilde over hoe de regering
haar had gedupeerd. Toen kwamen de verkiezingen
van 2016 en probeerde ze haar eigen zoon in het zadel
te helpen. Zo werd het opeens een verhaal over hoe de
geschiedenis zichzelf herhaalt. De verkiezingen rakelden de geschiedenis op.”
Het verleden moet je onthouden, om te voorkomen
dat het zich herhaalt, stelt Greenfield. “Ik heb een
Joodse achtergrond en het is voor mij evident dat je je
de Holocaust herinnert om te voorkomen dat er opnieuw zo’n gruwelperiode zal ontbranden. Ook in het
Westen moeten we ons realiseren dat we democratie
niet voor lief kunnen nemen en moeten beschermen.
Sterke mannen gebruiken desinformatie in hun voordeel. En democratie werkt alleen bij de gratie van een
geïnformeerde bevolking.” 

Als Donald Trump ons iets gebracht heeft,
dan is het de alomtegenwoordigheid van de
term fake news. Dankzij Trump verwerd de
term tot afweerschild dat elke ongewenste
berichtgeving kan terugkaatse. Maar kun je
het iemand kwalijk nemen als hij of zij
waanideeën heeft? Wat als je hele leven bestaat uit een aaneenschakeling van fake
news, als je ervan overtuigd bent dat de rest
van de wereld het altijd bij het verkeerde eind
heeft?
Alleen al het feit dat de inmiddels negentig
jaar oude Imelda Marcos zich voor de documentaire The Kingmaker heeft laten volgen,
wijst op een behoorlijk verstoord zelfbeeld.
Of wereldbeeld. Of allebei. En hoe tragisch
dat voor haar ook is, des te fascinerender is
deze excentrieke, met geld smijtende, op juwelen beluste, schoenen verzamelende voormalig first lady van de Filipijnen als onderwerp.
Documentairemaker en fotograaf Lauren
Greenfield kreeg het voor elkaar haar voor de
camera te zetten. Gezien Greenfields eerdere
werk een perfecte match: ze richt zich op
rijkdom en weelde en alles wat daarachter
schuilgaat. In haar bekendste documentaire
The Queen of Versailles (2012) benaderde ze
de economische crisis vanuit het Amerikaanse echtpaar Siegel dat het grootste huis
van de Verenigde Staten liet bouwen, met
alle platitudes, materialisme en komische
verwikkelingen die daarbij kwamen kijken.
Dat portret schept verwachtingen voor de
grote bling-bling-etalage waar Marcos toch
al om bekend staat.
In die verwachting voorziet The Kingmaker,
Imelda Marcos, maar dat is slechts een deel
van het verhaal. Door in te gaan op de geschiedenis en de nog altijd schrijnende excessen van haar fascinerende hoofdpersoon
te tonen, weet Greenfield dieper te graven.
Een pijnlijk hoogtepunt zien we als Marcos
tijdens een ziekenhuisbezoek bankbiljetten
uitdeelt aan jonge kankerpatiëntjes. Marcos
heeft niet eens door hoe dat overkomt.
De voorlopige kroon op Greenfields werk
is een portret van Marcos als zelfverklaarde
Zonnekoningin. Een portret dat ondanks het
grimlachen dat het oproept aan alle ironie
voorbijgaat.
ALEXANDER ZWART

THE KINGMAKER, IMELDA MARCOS
DENEMARKEN/VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE
LAUREN GREENFIELD | 101 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PIECE OF MAGIC | TE ZIEN VANAF 13 AUGUSTUS 
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MARYAM TOUZ ANI OVER ADAM

‘HET PATRIARCHA AT WORDT OOK
OVERGEDRAGEN DOOR MOEDERS’
Maryam Touzani baseerde haar
speelfilmdebuut Adam, over een
weduwe die een rondzwervende,
hoogzwangere jonge vrouw in
huis neemt, op een voorval uit
haar eigen leven. Haar ode aan
altruïsme is een portret van drie
generaties vrouwen die allemaal
iets van elkaar kunnen leren. “Ik
wilde stilstaan bij wat we
doorgeven aan onze jongeren en
wat we uitzenden naar de
DOOR HUGO EMMERZAEL
wereld.”
Voordat de Marokkaanse scenarist en regisseur
Maryam Touzani doorbrak met speelfilmdebuut
Adam, dat in 2019 in première ging in het Un Certain
Regard-programma van het filmfestival van Cannes,
deed ze op de filmsets van haar echtgenoot Nabil

Ayouch ervaring op. Wat taboeonderwerpen zijn in
Marokkaanse cinema weet Touzani zo maar al te goed.
De eerste film van Ayouch waar ze aan meeschreef
was Much Loved (2015), een emancipatoir drama
over sekswerkers in Casablanca dat na een première in Cannes in Marokko werd verboden en volgens
Ayouch erna alleen op illegale dvd's en pornosites te
zien was. Daarna speelde Touzani de hoofdrol in zijn
Razzia (2017), een rijke mozaïekfilm waarin vijf uiteenlopende verhalen in Marokko worden geschetst
tegen de achtergrond van groeiende maatschappelijke
intolerantie.
Mentaal was Touzani dus klaar voor haar debuut.
Dat werd een innemend drama rond de zwangerschap
van een ongehuwde vrouw; ook een taboeonderwerp.
Maar de ophef bleef deze keer (grotendeels) uit. Adam
werd door de Marokkaanse instanties zelfs gekozen
als officiële inzending voor de Oscars. Voor Touzani is
dat een zegen: haar speelfilm creërt bewustwording
over de vaak nog steeds ondergeschikte positie van
vrouwen.
Dat doet ze door het verhaal te vertellen van Samia
(Nisrin Erradi), een hoogzwangere vrouw die onderdak zoekt in Casablanca. Abla (Lubna Azabal) zet de
deur van haar huis en bakkerij open en ontfermt zich

samen met haar achtjarige dochter Warda (Douae
Belkhaouda) over deze aanstaande moeder. Samia
van plan om haar kind na de bevalling weg te geven
en terug te keren naar haar geboortedorp. Touzani
maakt van deze ongewone band tussen drie generaties
vrouwen een prachtige ode aan solidariteit en naastenliefde.
U heeft de ontmoeting tussen Abla en Samia in Adam deels
op uw eigen leven gebaseerd. Wat heeft u meegemaakt?

“Na mijn studie in Londen trok ik weer een tijdje in bij
mijn ouders in Tanger. Op een dag stond een vreemdeling bij ons voor de deur, een vrouw die acht maanden
zwanger was. Ze kon nergens heen. Ze was bang en alleen. Haar ouders wisten niet van haar zwangerschap.
Ze wilde stiekem bevallen en haar kind weggeven aan
de instanties voordat ze naar huis ging. Mijn moeder
liet haar bij ons binnen, aanvankelijk voor een paar
dagen, maar toen werd al gauw duidelijk dat ze bij ons
veilig moest bevallen.”
Welke impact had die gebeurtenis, zo net na uw studie?

“Ik realiseerde me jaren later pas hoe erg dit voorval
me had geraakt, toen ik me zelf via humanitaire organisaties begon in te zetten voor ongehuwde moeders.
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‘Vrouwen mogen
pas op de derde
dag het graf van
hun geliefde of
familielid bezoeken. Alleen
mannen mogen
hun naasten begraven. Waarom?
Omdat vrouwen
niet sterk genoeg
zouden zijn om
hun emoties te
beheersen. Ik
denk dit een van
de meest gewelddadige dingen is
die je een mens
kan aandoen:
om ze het leven
en de dood te
ontzeggen.’

Deze ontmoeting was vijftien jaar geleden. Nu ik zelf
moeder ben, plaats ik het weer in een heel ander daglicht. Ik ben me meer bewust van het geweld dat haar
door de maatschappij is aangedaan. Ik heb ook gevoeld hoe het is een kind in me te voelen groeien. Ik
heb het geluk gehad dat ik dit kind in een veilige omgeving heb mogen houden, dat hij nu aan mijn zijde
opgroeit. Het is bijna onverteerbaar om te beseffen
waar deze vrouw van is beroofd. Daarom begon ik aan
deze film te schrijven.”
Uw vader en moeder deden de deur voor een vreemdeling
open. In uw film is die man er niet meer en spelen drie vrouwen de hoofdrol. Is het belangrijk voor u deze onderlinge
solidariteit te benadrukken? “Ik vond het belangrijk om

allerlei ervaringen van vrouwen in deze maatschappij
te belichten. Op een intieme schaal kennen vrouwen
elkaars pijn, omdat ze veel van dezelfde gevechten
hebben meegemaakt. Er zijn zoveel dingen die we
kunnen veranderen als we beseffen welke kracht we
samen hebben, als we elkaar vaker een hand toereiken.”

Er zit ook een sterk intergenerationeel aspect aan dit verhaal, waarin drie generaties vrouwen met elkaar verbonden

ADAM

Ode aan
vrouwelijke
verbondenheid
In het speelfilmdebuut van regisseur
Maryam Touzani houden twee vrouwen
elkaar een spiegel voor, waardoor ze in
staat zijn zich los te wrikken uit hun persoonlijke impasse.
Op de straten van Casablanca is de hoogzwangere, ongehuwde Samia (Nisrin Erradi)
naarstig op zoek naar onderdak. Deur na
deur wordt in haar gezicht gesloten en de
jonge vrouw bezwijkt onder de uitpuilende
sporttas die ze over haar schouder meesleept. Op een nacht wordt ze geholpen door
de stuurse Abla (Lubna Azabal), die zo haar
bezwaarde geweten wil sussen. Abla woont
samen met haar jonge dochter Warda (Douae
Belkhaouda) en onderhoudt haar kleine
huishouden door vanuit huis Marokkaanse
lekkernijen te verkopen.
Adam is een intiem portret van twee
vrouwen die zoeken naar een lichtpunt in
hun bestaan. Regisseur Maryam Touzani
toont in haar eerste speelfilm een eenvoudig
verhaal dat zich zonder verrassingen ontplooit. In ruil voor kost en inwoning probeert Samia met haar bakkunsten de gunst
van haar weldoener te winnen. Abla ontdooit langzaam wanneer Samia’s rziza, ho-

worden door een ongeboren kind. “Op die manier wilde

ik stilstaan bij wat we doorgeven aan onze jongeren en
wat we uitzenden naar de wereld. In alle culturen worden goede en minder goede dingen doorgegeven van
moeders op kinderen. Ook het patriarchaat. Ik vond
het belangrijk twee oudere vrouwen in Adam te hebben waar Warda tegenop kan kijken. Haar moeder is
een vechter en een overlever. Samia is een moedige
vrouw die tot het uiterste gaat om zichzelf te beschermen. Dit zijn indrukken die Warda de rest van haar leven met zich mee zal dragen.”

De geboorte speelt een grote rol in uw film. Tegelijkertijd is
de dood ook nooit ver verwijderd in dit verhaal. Zo is Abla
een weduwe die nog steeds rouwt om het verlies van haar
man. Hoe ziet u de relatie tussen leven en dood in uw film?

“Dit is extreem belangrijk voor me. Je hebt aan de ene
kant een vrouw die beroofd dreigt te worden van het
leven dat ze in zich draagt en aan de andere kant een
vrouw die beroofd is van de persoon waar ze van hield.
Abla had om haar man moeten rouwen, maar mocht
dat niet doen, omdat vrouwen pas op de derde dag het
graf van hun geliefde of familielid mogen bezoeken.
Alleen mannen mogen hun naasten begraven. Waarom? Omdat men in de veronderstelling is dat vrouwen

ningkoekjes en ander gebak een doorslaand
succes blijken bij haar klanten.
“Er zijn maar weinig dingen van ons”,
merkt Samia op, verwijzend naar de positie
waarin beide vrouwen zich in het leven bevinden. Samia verkeert in tweestrijd of ze
haar kind op zal geven voor adoptie of toch
de last zal dragen om als alleenstaande moeder te worden verstoten door haar familie.
Abla op haar beurt stortte zich na de dood
van haar man op de opvoeding van de pientere Warda en gaf zichzelf geen ruimte te
rouwen. In de krappe ruimte van de bakkerij
dwingen de vrouwen elkaar hun opgekropte
pijn onder ogen te zien.
De sfeervolle film stemt tot nadenken over
hoe een religieuze en patriarchale maatschappij omgaat met vrouwen aan de rand
van de samenleving. Touzani vangt de onderlinge genegenheid, lichtheid en transformatie
die de vrouwen in elkaars leven brengen in
kleine momenten, versterkt door het soepele
handheld camerawerk van Virginie Surdej.
Het stille en sensuele moment waar Samia
haar handen op die van Abla legt om haar
zachtjes een andere methode van deeg
kneden te leren, spreekt boekdelen over hun
onderlinge verstandshouding. Dit delicate
drama over solidariteit tussen vrouwen is
opgebouwd uit vele van dat soort intieme
momenten.
GISELLE DEFARES

ADAM

MAROKKO, 2019 | REGIE MARYAM TOUZANI |

MET LUBNA AZABAL, NISRIN ERRADI, DOUAE
BELKHAOUDA | 98 MINUTEN | DISTRIBUTEUR CINÉART |
TE ZIEN VANAF 23 JULI, OOK VIA

picl.nl



niet sterk genoeg zijn om hun emoties te beheersen.
Een begrafenis is geen plek voor een vrouw. Ik denk
dat dit een van de meest gewelddadige dingen is die je
een mens aan kan doen: om ze het leven en de dood te
ontzeggen.”

U behandelt heftige onderwerpen en toch ontstaat rond uw
film niet dezelfde ophef als bij die van uw echtgenoot Nabil
Ayouch. Hoe genuanceerd ligt de ontvangst van films met
taboeonderwerpen in Marokko? “Ik denk dat er een

periode voor en na Much Loved is. Door die film is men
stil gaan staan bij wat wel of niet gezegd mocht worden. Die film heeft als het ware deuren geopend voor
andere lastige kwesties. Ik denk dat Adam ook warmer
is ontvangen omdat ik op een meer intieme en persoonlijke manier problemen in de maatschappij aan de
kaak stel. De films van Ayouch keren zich naar buiten
toe. Ik heb er bewust voor gekozen om de buitenwereld buiten beeld te houden en me te focussen op de
personages in dat huis. Ik zie het huis dan ook als het
vierde hoofdpersonage, dat weerspiegelt hoe de verhoudingen tussen de vrouwen
constant verschuiven.” 

40

DE FILMKRANT 
#431 JULI/AUGUSTUS 2020

JANIS RAFA

JANIS RAFA OVER KALA AZAR

‘OPEENS WAS ER
EEN ZIEK TE’
In haar speelfilmdebuut Kala azar
toont de Griekse kunstenaar
Janis Rafa een grauwe wereld
waarin personages de restanten
van dode dieren bergen. Het is
een wereld die resoneert met
onze eigen werkelijkheid waarin
we de dreiging van een virus
voelen en de dood dichterbij lijkt
dan anders.
DOOR ALEXANDER ZWART

Met film was de Griekse beeldend kunstenaar Janis
Rafa al langer bezig. Haar wonderlijke videowerken
tonen interventies in het landschap: een boom die
begraven wordt; een andere boom die langzaam zijn
bladeren verliest; een vrouw met zes borsten en een
nest puppy’s. Het heeft een tederheid die soms op het
randje van morbide balanceert.
Met haar speelfilmdebuut Kala azar gaat ze over
dat randje heen en toont ze een wereld die een stuk
grauwer is. Haar personages bewegen zich door een
desolaat landschap om dode dieren te bergen. Rafa,
die afwisselend in Amsterdam en Athene woont, won
er afgelopen januari op het IFFR de prijs van de Kring
van Nederlandse Filmjournalisten mee. Terwijl het coronavirus destijds nog ver van ons bed leek, vermeldde
het juryrapport enigszins profetisch dat deze film
‘een eigen surrealistisch universum weet te scheppen,
waarin de filmmaker op subtiele wijze commentaar
kan leveren op de verdorvenheid van de wereld en de
ecologische ramp die ons te wachten staat.’
“Ik ben nooit geïnteresseerd geweest in traditione-

le geschiedschrijving”, vertelt Rafa in Rotterdam. “Ik
duik liever in de individuele ervaring en de politiek
die daarin zit. Zo is het dier als individu beschouwen
al een behoorlijk politiek statement. Door te individualiseren benader je de lichamelijke ervaring. Je kunt
naar migratie kijken als massa’s mensen die migreren;
dat is een feit. Maar het is ook een erg fysieke, wrede
en gewelddadige individuele ervaring voor iedereen
die het doormaakt. Daarbij stilstaan levert een andere
geschiedschrijving op.”
Waarom moest dit een speelfilm moest worden en niet een
videowerk? “Ik had twee motieven. Ik liep al langer

rond met een idee voor een requiem in een kippenschuur. Dat zou onderdeel worden van een serie requiems, maar het wilde niet goed lukken. Ik begon toen
de noodzaak te voelen er een narratief omheen te bouwen, een visuele wereld die mijn beeldtaal en thema’s
in een groter perspectief zou plaatsen, met dat requiem in de kern.”
En wat was het andere beginpunt? “Dat was roadkill,

dode dieren die op de weg liggen. Ik wilde die dierlijke
restanten – van zwerfdieren, opgejaagde dieren – als
middelpunt van een universum nemen, in plaats van,
zoals gebruikelijk, de mens. De film voelt postapocalyptisch en fictief, maar het is juist een andersoortig
realisme met bestaande locaties. Waar het me om gaat
is dat we op de wereld samen leven met dieren, maar
hun leven lijkt beduidend minder te betekenen dan dat
van de mens. Hoe gaan we om met de dood die we andere wezens opleggen? Dat zegt iets over ons als mensen, over hoe we de wereld bevolken en ons toe-eigenen. Kala azar is een film over mensen die het onderwerp op een niet-antropocentrische manier benadert.
Vandaar ook dat er in de film veel stilte is, want dat is
hoe we dieren begrijpen: in stilte, zonder tekst. Wat
voor mij weer leidt tot het requiem, de scène waar het
allemaal mee begon: de menselijke muziek die het ge-

kakel van de kippen overneemt, bij wijze van stem van
het dier.”
Net als in uw videowerk speelt u met vervreemding en poëzie. Maar in plaats van interventies in het landschap te plegen, lijkt u ditmaal de vervreemding en poëzie in het landschap zelf te zoeken. “Met mijn cameraman en partner

Thodoris Mihopoulos heb ik zeker die vervreemding
willen vastleggen. Maar dat was geen gecalculeerde
beslissing, die keuze diende zich vanzelf aan. Het is
een blik die niet to the point is. Die misschien zelfs wel
off the point te noemen is. We laten een soort niemandsland rond de stad zien. Je kunt zien dat de beschaving daar ooit groeiende was en toen tot stilstand
kwam, dat het gebied opnieuw in gebruik is genomen
en vervolgens is verlaten. Het is daardoor een ongastvrije omgeving geworden.”

De film is vernoemd naar een virus, maar daar gaat u verder
niet op in. “Dat klopt. Voor mij is het een verborgen

hint, een geheime boodschap. De film heeft een persoonlijke achtergrond, maar daarnaar verwijst alleen
die titel. Kala azar was een epidemie die begin jaren negentig in Griekenland en andere mediterrane landen
opkwam. Destijds waren er een heleboel zwerfdieren,
nog meer dan nu, en toen ik jong was waren mijn ouders
constant in de weer om dieren te redden. Opeens was er
die dodelijke ziekte waar niemand op was voorbereid.
Ik maakte dus op jonge leeftijd mee dat mijn vader, die
ook in deze film meespeelt, plotseling grafdelver werd
voor bijna alle dieren die we hadden. Dat thema van een
graf graven is zich in mijn werk gaan herhalen, het bleef
me achtervolgen. Pas veel later besefte ik waar het vandaan kwam.”
KALA AZAR

NEDERLAND/GRIEKENLAND, 2020 |

REGIE JANIS RAFA | MET PENELOPE TSILIKA, DIMITRIS
LALOS | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE GUSTO | TE ZIEN
VANAF 20 AUGUSTUS | LEES EEN LANGERE VERSIE VAN
DIT INTERVIEW OP
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CRASH
David Cronenberg kun je gerust een visionair noemen. Kijk naar zijn films en je kijkt naar onze tijd.
Technologie en games die ons leven aansturen in
plaats van andersom? Dat heeft hij al in een vroeg stadium voorspeld. Het virtuele dat de plek inneemt van
het fysieke? Check. Psychologie als nieuwe religie?
Check. Ieder een eigen versie van de werkelijkheid?
Check.
Deze zomer is Crash opnieuw te zien, een film
waarin het onvolmaakte lichaam op een perverse
manier zijn plek terugeist in een klinische wereld. De
film veroorzaakte bij de verschijning in 1996 flinke
opschudding. In het met seks overladen verhaal raakt
een groepje mensen opgewonden door het verwrongen staal van autowrakken. De vrouwelijke hoofdpersoon uit Crash kickt op auto-ongelukken en gaat
met een pin in haar been door het leven: autostaal en
vrouwenvlees gaan bij Cronenberg heel goed samen.
Haar vriend Vaughan zet met gevaar voor eigen leven
beroemde auto-ongelukken in scène, zoals de fatale botsing van James Dean met zijn Porsche 550, de
raceauto die hij Little Bastard noemde. Provocaties
genoeg in Crash, die ook wel ‘porno voor filosofen’
is genoemd: “Een auto-ongeluk is eerder vruchtbaar
dan destructief.”
Nieuwkomer in de schimmige, libertijnse groep
is James Ballard, genoemd naar de schrijver van het
boek Crash en gespeeld door een ijzige James Spader.
Het doel van Vaughans autowrakproject, zo krijgt
Ballard te horen, is het hervormen van het menselijk
lichaam met moderne technologie. “Dit is de toekomst. En jij maakt er al deel van uit.” Later komt
Vaughan terug op die grote woorden: dat project was
slechts een ruw sciencefictionconcept en is voor niemand bedreigend. Vaughan wil verder gaan en nog
dieper de wereld van het verwrongen ijzer binnendringen.

KRIOELENDE SNELWEGEN

In Cronenbergs body of work gaan kilheid en overgave,
staal en vlees, bio en tech een sinister verbond aan.
Het lichaam botst en versmelt met staal of andere
lichaamsvreemde objecten, waardoor het muteert en
wordt gemutileerd. Het is een andere, metaforische
manier om iets te zeggen over de labiele geestesgesteldheid van de personages en de ontspoorde relaties
tussen mensen, zoals de van elkaar vervreemde echtgenoten in het ijzersterke The Brood (1979). In wat
misschien wel Cronenbergs engste film is vindt de
haat van een gescheiden echtpaar een bizarre uitweg:
de moeder baart monsterlijke ‘kinderen van razernij’.
Kwade gedachtes kunnen bij Cronenberg vaste
vorm aannemen. In Scanners (1981) proberen twee
telepathische mannen elkaar dood te denken. In Shivers (1975) neemt lust de vorm aan van een parasiet te
midden van kille flatgebouwen. En als een vrouw (Deborah Kara Unger) in Crash vanaf haar balkon uitkijkt
over Toronto, dan lijkt het kille, krioelende snelwegennet net een levend organisme.

SABOTEURS

Als onzichtbare spoken dolen de personages in Crash
door de echte wereld. Zij hebben hun eigen parallelle universum. Mensen transformeren veelvuldig bij
Cronenberg, het meest expliciet in The Fly (1986).
Terwijl in eXistenZ (1999) virusverspreidende saboteurs of behulpzame visfileerders aan het eind van het
spel in hun gewone kloffie op het podium zitten.
Waarheid is in deze alternatieve wereld ver te zoeken. Scanners drijft op paranoia, Videodrome (1983)
en Naked Lunch (1991) op hallucinaties en in eXistenZ
weet je al helemaal niet meer wie je kunt vertrouwen
omdat de film uit net zoveel verschillende realiteiten
bestaat als er deelnemers aan het spel zijn. De geesteszieke Spider uit Cronenbergs gelijknamige film uit
2002 zit opgesloten in zijn eigen versie van de werkelijkheid.

RADICAAL

Cronenberg moet weinig hebben van realisme. In
eXistenZ heten de vijanden ‘Realist Underground’.
Cronenberg creëert de realiteit liever zelf en gebruikt
die als instrument om je perspectief radicaal te veranderen.
En hij wil vernieuwing. Wanneer hoofdpersonage
Allegra in eXistenZ over haar spelontwerpen zegt:
“Mensen zijn geprogrammeerd om met zo weinig
genoegen te nemen terwijl de mogelijkheden enorm
zijn”, is eigenlijk Cronenberg zelf aan het woord over
de onontdekte mogelijkheden van film, zo heeft hij
wel eens gezegd. Hij wil geen comfortabele cinema
maken, maar onbekend terrein verkennen. Bijvoorbeeld door het verfilmen van ‘onverfilmbare boeken’
(Spider, Naked Lunch, Crash). Of door onze angsten
zichtbaar te maken: ooit pleitte hij ervoor om de wereld
te zien vanuit het perspectief van het hiv-virus.
De toekomst is in zijn films al gearriveerd. In
Crash, destijds winnaar van de Speciale Juryprijs op
het filmfestival van Cannes, zegt een van de hoofdrolspelers: “Voorspellen is ruig en smerig. Dus maak het
ruig en smerig.” Waarbij Cronenberg de daad bij het
woord heeft gevoegd.
CRASH

CANADA, 1996 | REGIE DAVID CRONENBERG |

MET JAMES SPADER, HOLLY HUNTER, ELIAS KOTEAS,

Cronenbergs provocerende, met seks overladen
Crash uit 1996 is deze zomer opnieuw te zien.
Kilheid en overgave, staal en vlees, bio en tech gaan
in veel van zijn films een sinister verbond aan. Hij
zag onze tijd al in zijn vroegste films aankomen.

DEBORAH KARA UNGER, ROSANNA ARQUETTE | 100
MINUTEN | DISTRIBUTIE IMAGINE |TE ZIEN VANAF 6
AUGUSTUS 

DIT IS DE TOEKOMST.
EN JIJ MA AK T ER AL DEEL VAN UIT
DOOR MARISKA GRAVELAND

DAVID CRONENBERG OP DE SET VAN CRASH
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SYLL AS TZOUMERK AS
OVER
THE MIRACLE OF THE
SARGASSO SEA

The Miracle of the Sargasso Sea begint als een vakkundig gemaakte politiefilm die zich afspeelt in Athene in 2006. Aan hoe de geharde en ambitieuze jonge
agente Elisabeth een ondervraging doet, is direct te
zien dat ze de kneepjes van haar vak kent. Dat is meteen ook wat zich tegen haar keert. Elisabeth en haar
zoon zijn in het vizier gekomen van het criminele circuit, en dus moet ze overgeplaatst worden, voor haar
eigen veiligheid.
Zo normaal, bijna clichématig als dat op de gemiddelde crime-kijker overkomt, zo ongewoon is wat
volgt. Elisabeth komt terecht in het gebied Mesolongi, op het westelijk vasteland van Griekenland. Na die
opening verplaatst de film zich naar Elisabeths leven
in 2016. Ze woont inmiddels tien jaar in Mesolongi,
werkt er als politiechef en wordt bijna dagelijks wakker met een kater.
Regisseur en coscenarist Syllas Tzoumerkas: “Het
bestaan van dit vreemde gebied, een van de armste
regio’s in Europa, was voor ons een reden om deze
film te maken. Het heeft niks van doen met het toeristische Griekenland. Het is moerassig, waterig, heeft
zelfs gebieden met woestijnachtige zoutvlaktes. En
alsof die rare natuurmengeling nog niet genoeg is,
vind je daar ook white trash elementen als omgevallen
caravans, achtergelaten meubels op verlaten plekken
en een half verzonken dorp. Dieren worden er gehouden door ze los te laten lopen. Wat je in de film aan dieren ziet, is wat we toevallig tegenkwamen. Visueel een
heel intrigerend en droomachtig stukje Griekenland.”

SCHELDENDE TIRADE

Vanaf het moment dat het decor van Mesolongi verschijnt, nestelt zich ook een soort broeierigheid in de
film. Net als in Tzoumerkas’ vorige film A Blast (2014)
is er een constante spanning waar de vinger niet altijd

NIEMANDSL AND

VAN VERARMING EN
VERLOEDERING
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Zijn film over een armoedig, vreemd en moerassig stukje Griekenland
gaat volgens regisseur en scriptschrijver Syllas Tzoumerkas vooral
op een abstract niveau over de crisis. “Als je iets maakt dat zich in
hedendaags Griekenland afspeelt, kun je de crisis nauwelijks
DOOR ALEXANDER ZWART
vermijden.”
							
even makkelijk op te leggen is. Het leidde na de première van The Miracle of the Sargasso Sea, begin dit jaar
in het Panorama-programma van het filmfestival van
Berlijn, al tot de vergelijking ‘David Lynch in de Griekse binnenlanden’. Een indruk die nog eens wordt versterkt door Christos Passalis’ rol als slechterik Manolis, die echo’s van Dennis Hopper in Lynch’ Blue Velvet
(1986) in zich draagt. In een donkere scène ontpopt
Manolis zich als zanger. Tijdens zijn optreden steekt
hij een scheldende tirade tegen de streek af.
“De film speelt zich af in de nasleep van de economische crisis”, legt Tzoumerkas uit. “En ja, Mesolongi
was altijd al een arm gebied, maar de crisis heeft het
natuurlijk geen goed gedaan. Wat je ziet is het soort
niemandsland dat ontstaat door verarming en verloedering. En niet alleen het gebied bevindt zich in een
moeras, de levens van de personages in de film ook.”

TRILOGIE

In dit vreemde stukje Griekenland verwerkt Tzoumerkas bovendien een aantal droomachtige Bijbelse
taferelen. Visioenen in de zinderende zon waar opeens een moderne Jozef en Maria lopen, ons net zo
verbouwereerd achterlatend als de personages die
hen zien opdoemen. “Mijn eerste film Homeland uit
2010 ging over het concept van de hel, mijn tweede A
Blast over de tussentoestand van het vagevuur”, zegt

Tzoumerkas. “In deze film heeft elk personage een
ontmoeting die te maken heeft met thema’s van het
paradijs. Het zijn drie totaal verschillende films, maar
in die Bijbelse zin zijn ze te zien als drie-eenheid.”
Wat vooral opvalt als je Tzoumerkas’ drie films
naast elkaar zet, is de focus op de crisis.“Voor mijzelf is
de crisis op een abstract niveau aanwezig, maar inderdaad: mijn films zijn ook als een trilogie rond de crisis
te zien. Samen geven ze een volledig beeld van wat er
in het laatste decennium in Griekenland gebeurd is.
Mijn eerste film handelt over de familiegeheimen en
politieke geheimen die tot de crisis hebben geleid, de
tweede kijkt naar de periode van de crisis zelf en The
Miracle of the Sargasso Sea gaat over de nasleep.”
Inmiddels legt Tzoumerkas zich erbij neer dat men
in het buitenland alle hedendaagse Griekse films als
een weerspiegeling van de crisis blijft zien. “Natuurlijk vinden wij dat soms vervelend, maar ik heb er
wel vrede mee. Het is normaal dat iedereen zijn eigen
kennis en perceptie meeneemt als je ergens naar kijkt.
En de crisis is onvermijdelijk; als je nu iets maakt in
Griekenland, kun je die nauwelijks omzeilen. Het
zit nu eenmaal in de gemeenschap, het is geen kleinigheid geweest. Sterker nog, als een land een crisis
meemaakt komt er opeens van alles aan het licht.
Alles ligt op straat, voor iedereen zichtbaar, naakt te
aanschouwen.” 

THE MIRACLE OF THE SARGASSO SEA

Griekse dromen aan diggelen
The Miracle of the Sargasso Sea beweegt
zich tussen droom en nachtmerrie. Twee
ontwrichte vrouwen ploeteren in een moerassig Griekenland om hun eigenwaarde
terug te vinden.
Strakke wegen doorkruisen ingepolderde
watervlaktes. Hier en daar steekt een witte
koe zijn kop als een boei boven het water uit.
Dat klinkt misschien idyllisch, maar regisseur Syllas Tzoumerkas wil een verloren paradijs tonen. Met halfvergane hutjes in een
door de economische crisis gehavend Griekenland. Hij zet de bruisende oostkust van
Athene af tegen de provinciale westkust: een
moeras waarin je je beter stil kunt houden,

om niet verder weg te zakken. Op deze plek
ontvouwt zich het leven van twee lamgeslagen, eenzame vrouwen, wier dromen kapot
op de grond liggen. The Miracle of the Sargasso Sea maakt niet alles waar wat het belooft, maar bevat een aantal krachtige scènes.
Het is alsof God Elisabeth (Angeliki Papoulia) en Rita (Youla Boudali) vergeten is. Hun
levens staan al jaren stil. Elisabeth is verbitterd en aan de drank geraakt. Ooit was ze een
veelbelovende, gummiberen snoepende
agente, maar zij werd door haar baas naar de
provincie verbannen. Rita laat over zich heen
lopen. Haar treurige gezicht doet vermoeden
dat zij van jongs af aan door haar broer Manolis (Christos Passalis) wordt gekleineerd.

‘Mijn eerste film
ging over het
concept van de
hel, mijn tweede
over de tussentoestand zoals
het vagevuur.
In The Miracle
of the Sargasso
Sea heeft elk
personage een
ontmoeting of
kwelling rond
thema’s van het
paradijs. Het zijn
drie totaal
verschillende
films, maar in die
Bijbelse zin zijn
ze te zien als
drie-eenheid.’

Het dromerige, bij vlagen surreële The
Miracle of the Sargasso Sea past binnen de
stroming die de Griekse cinema het afgelopen decennium heeft doen opleven. Onder
andere Giorgos Lanthimos gooide internationaal hoge ogen met absurdistische
films als Dogtooth (2009) en The Lobster
(2015), beide met eveneens Papoulia in de
hoofdrol. Als er iets is wat de Grieken kunnen, dan is het een wereld neerzetten die er
zijn eigen wetten op na houdt.
Dat geldt ook voor de film van Tzoumerkas en daar ligt zijn kracht. Zoals wanneer
Manolis aan Rita verschijnt in een roze
maatpak met de zelfverzekerdheid en neus
van Tygo Gernandt. Hij stapt uit een rokerige rode auto met open dak alsof het een
videoclip is. Het subtiel afwisselen van
werkelijkheid en waanvoorstelling maakt de
film mysterieus en spannend. Tegelijk ligt
daar de zwakte, want het zorgt wel voor erg
veel losse eindjes. Het moment dat je vanaf

SYLLAS TZOUMERKAS

het begin al voelt aankomen, namelijk dat de
levens van Rita en Elisabeth in elkaar zullen
grijpen, komt eigenlijk te laat. De film is te
anekdotisch voor een ‘slice-of-life’-verhaal,
maar geeft te weinig sturing om de plot echt
goed neer te zetten.
Maar een aantal vrije associaties werken
heerlijk. De Bijbelse droomvoorstelling
van een hedendaagse Jezusgeboorte bijvoorbeeld, inclusief het ezeltje, Maria’s blauwe
omslagdoek en de drie koningen. Het is kunst
én kitsch. Is het fantasie? Een gebed? Een
droom? Een nachtmerrie? Tzoumerkas plant
een idee en laat je zelf bepalen wat het mag
betekenen.
LAURA VAN ZUYLEN

THE MIRACLE OF THE SARGASSO SEA
GRIEKENLAND, 2019 | REGIE SYLLAS TZOUMERKAS |
MET ANGELIKI PAPOULIA, YOULA BOUDALI | 121
MINUTEN | DISTRIBUTIE WINDMILL FILM | TE ZIEN
VANAF 2 JULI VIA

picl.nl



Meld je nu aan voor Filmkrant Lab 2020-2021

Filmkrant Lab is een coachingstraject voor nieuw talent in de
filmkritiek tussen de 18 en 35,
georganiseerd door de Filmkrant
en Eye Filmmuseum.
We zoeken eigenzinnige stemmen van jonge
filmcritici die nu nog niet gehoord worden in de
Nederlandse filmkritiek. Jouw inzichten zijn
belangrijker dan ervaring. Dus hou je van schrijven, praten en denken over film: meld je aan!
Gedurende tien gezamenlijke bijeenkomsten
van steeds 3 uur en individuele online feedbacksessies ontdekken de deelnemers allerlei
vormen van filmkritiek. Denk aan recensies,
maar ook aan video-essays, gefilmde of
geschreven interviews, podcasts, social media
content én live inleidingen en randprogrammering bij films. Het programma haakt aan bij de
Nederlandse Filmnacht. Je bent per maand
ongeveer 12 uur met het Filmkrant Lab bezig.
Filmkrant-journalisten Joost Broeren-Huitenga
en Dana Linssen begeleiden het Lab, en verschillende gastsprekers vertellen je over de ins
en outs van de Nederlandse filmwereld. Het
Filmkrant Lab loopt van september 2020 t/m
maart 2021; fysieke bijeenkomsten vinden
plaats in Amsterdam (onder voorbehoud van
corona-maatregelen).
Er is ruimte voor minimaal 8 en maximaal 12
deelnemers. Interesse? Meld je voor 1 augustus
aan via info@filmkrant.nl. Stuur ons je cv plus
een korte motivatiebrief (max. 400 woorden, of
max. 3 minuten voor audio/video). We streven
ernaar om je uiterlijk 10 augustus te laten
weten of je bent geselecteerd.

BRIDE OF FRANK ENSTE IN (1935)

Zie filmkrant.nl/lab voor meer informatie.

M I S S W O R L D 19 7 0 : T H E L A U N C H O F A R E V O L U T I O N

BASED ON THE INCREDIBLE TRUE

VANAF 27 AUGUSTUS IN DE BIOSCOOP
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LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE
EN UN HOMME ET UNE FEMME

TERUG NA AR
EEN VERLOREN LIEFDE

Ruim een halve eeuw na Un
homme et une femme heeft
Claude Lelouch met Les plus
belles années d’une vie een
vervolg gemaakt, opnieuw met
Anouk Aimée en Jean Louis
Trintignant. Probeer dan maar
eens niet nostalgisch te worden.

DOOR JOS VAN DER BURG

Het is maar goed dat Claude Lelouch zich nooit iets
heeft aangetrokken van critici, want anders had hij nu
niet bijna vijftig films op zijn naam staan. Wie denkt
dat filmcritici in onze tijd meedogenloos kunnen zijn,
heeft nooit iets gelezen van Franse scherpslijpers in
de jaren vijftig en zestig. ‘Claude Lelouch – herinner u deze naam, want u zult hem nooit meer horen’,
schreef in 1960 een criticus van het (toen) invloedrijke Cahiers du Cinéma over Lelouch’ speelfilmdebuut
Le popre de l’homme.
Tussen de nu 82-jarige Lelouch en Franse filmcritici heeft het nooit geboterd. Men vond hem een leeghoofd die bombastische façadefilms maakte. Daarbij
speelt zeker een rol dat de in 1937 in Parijs geboren
zoon van een Joodse snoepjesmaker nooit bij de Parijse ons-kent-ons-filmclubjes hoorde. Lelouch is een
selfmade regisseur, die zich op eigen kracht een weg
omhoog baande in de Franse filmwereld.
Misschien had die positie van buitenstaander met
zijn afkomst te maken. Lelouch’ overgrootouders
waren uit Palestina verdreven Joden die in Algerije
terecht kwamen. Twee generaties later vestigde de
familie zich in Parijs. Na de Tweede Wereldoorlog,
waarin de familie Lelouch ternauwernood aan vervolging ontkwam, kreeg de achtjarige Claude een
8mm-camera van zijn vader. Het bleek geen tijdelijk
speeltje, want op zijn dertiende won hij met een korte
film een prijs op het Cannes Amateur Film Festival.

BOLERO

De bekroning in Cannes leek de opmaat voor een succesvolle carrière, maar zo makkelijk ging het niet. Na
zijn speelfilmdebuut Le propre de l’homme (Lelouch
was toen 23) werden ook zijn volgende vier films door
critici neergesabeld en door het publiek genegeerd.
Maar de aanhouder won. En hoe! Met zijn vijfde film
Un homme et une femme viel in 1966 alles op zijn plek.

Anouk Aimée en Jean-Louis Trintignant, destijds
beiden dertigers, spelen een weduwe en een weduwnaar tussen wie een voorzichtige liefde opbloeit.
Zij werkt op filmsets als script supervisor, hij is een
arrogante autocoureur. Hun fragiele relatie dreigt in
de knop gebroken te worden door haar herinneringen aan haar man, een bij een explosie op een filmset
omgekomen stuntman. “Maar hij is dood!”, zegt de
autocoureur in bed tegen haar als het haar niet lukt
om met hem te vrijen, waarop zij nee schudt. Het tedere en ontroerende Un homme et une femme is geen
sentimenteel, maar een volwassen drama over het
leven weer leren omhelzen na een tragische gebeurtenis. Het bleef niet onopgemerkt, want de film won
de Gouden Palm in Cannes en de Oscar voor beste
buitenlandse film.
Artistiek evenaarde Lelouch dit succes nooit meer,
maar commercieel was Les uns et les autres in 1981
zijn grootste succes. Het ambitieuze, bijna drie uur
durende drama volgt tussen 1936 en 1980 het leven
van vier muzikale stellen en hun kinderen, uit Rusland, Amerika, Frankrijk en Duitsland. Wie de film
ziet, krijgt nooit meer Ravels Bolero uit zijn hoofd,
de muziek die te horen is bij de tien minuten durende wervelende balletopvoering onder de Eiffeltoren
waarmee het drama eindigt.

NOSTALGIEREIS

In 1986 maakte Lelouch met Anouk Aimée en
Jean-Louis Trintignant met Un homme et une femme,
20 ans déjà een vervolg op zijn grote artistieke succes
uit 1966. Het drama, waarin de weduwe en weduwnaar elkaar twintig jaar later weer ontmoeten, flopte
meedogenloos en miste volgens critici de charme en
ontroering van de oorspronkelijke film. In Nederland
is de film nooit te zien geweest; hij is alleen in Frank-

rijk te koop op dvd.
Nu is er met Les plus belles années d’une vie een
tweede vervolg. Ook weer met Aimée en Trintignant,
nu beiden achter in de tachtigers. De plot negeert de
vervolgfilm uit 1986 en keert terug naar Un homme
et une femme uit 1966. De liefdesrelatie blijkt toen
op de klippen te zijn gelopen, maar ruim vijftig jaar
later ontmoeten de twee elkaar weer. Trintignants
licht dementerende personage zit in een verpleeghuis,
waar hij bezoek krijgt van zijn vroegere geliefde. Hij
herkent haar aanvankelijk niet, maar als het tot hem
doordringt dat ZIJ het is, leidt het tot bitterzoete mijmeringen over vroeger, en tot spijt dat hij een halve
eeuw eerder hun liefdesgeluk liet wegglippen.
Geen spectaculaire plot, maar dat hoeft ook niet,
want het draait natuurlijk niet om de personages,
maar om Aimée en Trintignant. Dat zij hoogbejaard
zijn en vooral Trintignant een uiterst fragiele indruk
maakt, wordt benadrukt door het gebruik van scènes uit de eerste film, waarin zij als vitale dertigers
stralen. In Les plus belles années d’une vie wordt onvermijdelijk teruggeblikt (“Ik was nooit gelukkiger
dan toen we samen waren”), maar het drama ontroert
misschien vooral als een bitterzoete nostalgiereis met
twee legendarische filmsterren naar de Franse filmgeschiedenis van een halve eeuw geleden.
UN HOMME ET UNE FEMME

FRANKRIJK, 1966 |

REGIE CLAUDE LELOUCH | MET ANOUK AIMÉE, JEANLOUIS TRINTIGNANT | 102 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE |
TE ZIEN VANAF 2 JULI 

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE
FRANKRIJK, 2019 | REGIE CLAUDE LELOUCH | MET
ANOUK AIMÉE, JEAN-LOUIS TRINTIGNANT | 90 MINUTEN
| DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 2 JULI EN
VANAF 16 JULI VIA

picl.nl
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DARK RIVER

NIETS ANDERS KENNEN DAN STRIJD
van iemand anders vertolken. Barnard, ook beeldend
kunstenaar, gebruikte die techniek in 1998 al voor
haar korte film Random Acts of Intimacy.
Lorraine, een voormalige heroïneverslaafde die de
gevangenis inging voor doodslag, vertelt haar eigen
pijnlijke verhaal van verwaarlozing en racisme – ze is
half-Pakistaans. “Heb ik haar vergeven? Ik kon haar
niet vertellen hoe ik me voelde toen ik opgroeide.”

MANIPULATIE

Clio Barnard keert na The Arbor en het hartverscheurende The
Selfish Giant terug naar Yorkshire voor een familiedrama waarin
kindermishandeling opnieuw van generatie op generatie wordt
doorgeven. Dark River past zo in haar kleine maar rijke oeuvre over
DOOR MARISKA GRAVELAND
uitbuiting en uitsluiting.					
Vacht eraf, schaap kaal, volgende. Alice weet van
aanpakken. Ze scheert aan de lopende band schapen
waar er maar emplooi is, of dat nou Nieuw-Zeeland,
Noorwegen of Yorkshire is. Haar familie heeft ze al
jaren niet gezien. Totdat haar vader overlijdt en ze
haar broer opzoekt. De heetgebakerde loner heeft al
die jaren hun vader verzorgd en staat niet te juichen
als zijn zus op het erf staat. Alice wil orde op zaken
stellen en de pacht van de verwaarloosde boerderij
opeisen. Maar dit blijkt ook de plek waar al te pijnlijke
herinneringen komen bovendrijven.
Het leven op dit platteland is ruw, fysiek. In het
met vocht verzadigde landschap zijn geen pittoreske
plaatjes te vinden. Hier worden hazen gevild, schapen
ruw ondergedompeld.
De boerderij waar broer en zus om vechten, brokkelt langzaam af.
Clio Barnard hakt met haar nieuwe film Dark River
in op onze romantische ideeën over huizen met rieten
daken en donzige schapen. Ze laat het platteland zo
realistisch mogelijk zien. Eén keer stijgt de film boven
de werkelijkheid uit, als het spookachtig mooie nummer ‘An Acre of Land’ van PJ Harvey (zelf opgegroeid
op een schapenboerderij) de aankomst van Alice bij
de boerderij begeleidt.
We komen er al snel achter dat Alice het slachtoffer
is geweest van seksueel misbruik – net zoals het land
waar ze zo van houdt, is ze uitgebuit.
De titel van de film is ontleend aan een regel in
Ted Hughes gedicht ‘Full Moon and Little Frieda’ uit
1967: ‘A dark river of blood, many boulders, / Balan-

cing unspilled milk’. Barnard baseerde zich ook op een
uitspraak van dark ecology-filosoof Timothy Morton:
“Natuur op een voetstuk plaatsen en het van verre
bewonderen, doet voor het milieu wat het patriarchaat doet voor de vrouw. Het is een paradoxale daad
van sadistische bewondering.” Alice is geen object om
te gebruiken en te misbruiken, net zoals het land dat
niet is.

ANDERMANS STEM

Ook haar vorige twee films maakte Barnard in
Yorkshire, de streek waar ze zelf opgroeide. Haar
veelgeprezen experimentele docudrama uit 2010 The
Arbor, waarin het al te korte leven van toneelschrijver
Andrea Dunbar werd verkend, filmde ze in Bradford.
Haar tweede speelfilm, het hartverscheurende The
Selfish Giant uit 2013, werd op dezelfde locatie opgenomen en volgt twee jonge schroothandelaren.
The Arbor reconstrueert het ruige leven van de
gevierde Britse toneelschrijver Andrea Dunbar (Rita,
Sue and Bob Too!, in 1986 verfilmd door Alan Clarke),
een getalenteerde, alcoholverslaafde vrouw die al
op 29-jarige leeftijd stierf. The Arbor is opgenomen
in en rond Brafferton Arbor, een armoedige straat in
Bradford, waar Dunbar woonde en werkte terwijl ze
haar drie kinderen opvoedde. Barnard duikt in het
geplaagde leven van de overleden schrijver via de getuigenis van haar oudste dochter Lorraine en andere
familieleden. Een grote vondst is dat hun woorden
via lipsynchronisatie lijken te worden uitgesproken
door professionele acteurs, die dus letterlijk de stem

The Arbor balanceert tussen kunstgrepen en realisme.
Barnard brengt theater naar de cinema en onthult zo
hoe geconstrueerd de gedramatiseerde werkelijkheid
is die we op onze schermen bekijken. Haar documentaire theater maakt je bewust van de illusie en
de kunstmatigheid van beeld. Zelf zegt ze daarover:
“Wanneer we naar een film kijken, worden we gemanipuleerd en tegelijkertijd aangemoedigd om dat te
vergeten. Ik wil mensen eraan herinneren dat we worden gemanipuleerd, vooral als het een waargebeurd
verhaal is – en een moeilijk verhaal.”
The Arbor bevindt zich ergens tussen herinnering
en verbeelding. Het opent met een scène waarin Lorraine en haar jongere zus Lisa terugdenken aan een
brand in hun ouderlijk huis. Ze herinneren het zich
heel anders. Lisa heeft ook een heel andere kijk op
hun moeder Andrea. Is Lorraine een onbetrouwbare
verteller? Maar het gaat niet om wat er wel of niet is
gebeurd. Wat belangrijk is, is wat er zich in hun geheugen afspeelt en wat dat voor hen betekende.

ZELFZUCHTIGE REUS

Barnards tweede, veelgeprezen film The Selfish Giant
is een realistische variant op het gelijknamige korte jeugdverhaal van Oscar Wilde. Barnard baseerde
hoofdpersoon Arbor op een jongen genaamd Matty
die ze ontmoette toen ze The Arbor maakte. Barnard
noemde The Selfish Giant een “realistische fabel” over
twee beste vrienden: de hyperactieve, brutale Arbor
en de introverte Swifty. De tienerjongens zijn allebei
buitenbeentjes die opgroeien in een achterstandswijk
van Bradford. Nadat de twee vrienden van school
zijn getrapt, besluiten ze geld te gaan verdienen voor
de onbetrouwbare schroothandelaar Kitten, de zelfzuchtige reus uit de titel, met fatale gevolgen.
In al haar films laat Barnard zien wat er verloren
gaat als je kinderen liefdeloos uitsluit. Ouders schelden hun kinderen uit, die op hun beurt niets anders
kennen dan strijd. “Doe je schoenen uit!”, roept Arbor
brutaal tegen een politieagent als die hun huis wil binnenkomen. Arbor wil de macht, omdat hij anders bang
is vermorzeld te worden. Barnard toont de keten van
ellende die van generatie op generatie wordt doorgeven. Zonder enige vorm van sadistische bewondering.
DARK RIVER

GROOT-BRITTANNIË, 2017 | REGIE CLIO

BARNARD | 89 MINUTEN | MET RUTH WILSON, JONAH
RUSSELL, PAUL ROBERTSON, SEAN BEAN | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 23 JULI 
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HOUSE OF HUMMINGBIRD

Nooit meer alleen op de wereld
Persoonlijk leed contrasteert met collectief trauma in het uitstekende debuut van
de Zuid-Koreaanse regisseur Bora Kim, die
bij vlagen het werk van Hirokazu Kore-eda
evenaart.
Het eerste wat opvalt aan House of Hummingbird (Beol-sae) is de retro-esthetiek: tieners met felgekleurde rugtassen die wegdromen op muziek uit hun walkmans. Maar dat
dit ontroerende coming-of-age-drama zich
afspeelt in het Seoul van 1994 is niet alleen
voor de sier. Dit is het jaar dat de gigantische
Seongsu-brug instortte, een ramp waarbij 32
mensen om het leven kwamen. Het is een beslissend moment voor hoofdpersonage Eunhee (Ji-hu Park), die hierdoor de broosheid
van het leven onder ogen leert zien.
Het veertienjarige muurbloempje heeft
niet bepaald een makkelijke jeugd. Vader en
moeder zijn ploeterende winkeliers, die hard
werken om Eunhee’s oudere broer Daehoon
(Sang-yeon Sohn) naar de universiteit te
kunnen sturen. Misschien komt het door de
druk die zijn ouders op hem leggen, dat Daehoon zijn woede en frustraties afreageert op
zijn zusje. Hij slaat haar een keer zo hard, dat
ze met een gebroken trommelvlies moet
worden opgenomen in het ziekenhuis.
De debuterende Zuid-Koreaanse regisseur Bora Kim wisselt zulke hevige conflicten
op natuurlijke wijze af met momenten van
relatieve rust. Eunhee en Daehoon, die vaak
alleen thuis zijn, doen als schichtige pubers
regelmatig hun deur op slot of glippen het
huis uit.

Buiten de deur ontvouwt zich voor Eunhee een heel ander leven, waarin ze leert over
de ook al gevoelige relaties met beste vrienden en mogelijke vriendjes of vriendinnetjes.
De vanzelfsprekendheid waarmee Bora al die
tienerrelaties verbeeldt doet denken aan
Greta Gerwigs eveneens semi-autobiografische high school-drama Lady Bird (2017).
Maar het werk waaraan House of Hummingbird vooral doet denken is dat van Hirokazu Kore-eda (Our Little Sister, 2015; Shoplifters, 2018), de humanistische meester uit
Japan. Zijn films gaan meestal over zeer specifieke familierelaties, die dankzij de beheerste regie een universeel karakter krijgen.
Bora weet een soortgelijk gevoel op te roepen
met haar verbeelding van Eunhee’s gecompliceerde puberjaren.
Wanneer vervolgens de Seongsu-brug instort, plaatst dat een al rijke waaier aan
emoties en impressies in een nieuw licht.
Eunhee ontwikkelt een relativeringsvermogen, waardoor ze beter met haar eigen familieproblemen leert omgaan. Waarbij Bora,
net zoals Kore-eda dat kan doen, juist door
met zo veel liefde en aandacht te kijken naar
het leven van Eunhee, je ook laat meevoelen
met alle mensen om haar heen.
HUGO EMMERZAEL

HOUSE OF HUMMINGBIRD (BEOL-SAE) ZUIDKOREA, 2018 | REGIE BORA KIM | MET JI-HU PARK, SAEBYEOK KIM, SEUNG-YUN LEE | 138 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 20
AUGUSTUS 

HOUSE OF HUMMINGBIRD

KORT

PINOCCHIO

Ode aan
onsterfelijk
kinderboek
Met zijn nieuwe filmversie van Carlo Collodi’s klassieke schelmenverhaal over een levende marionet in de mensenwereld keert
Matteo Garrone terug naar de bron.
Als kind tekende Matteo Garrone al zijn eerste Pinocchio-storyboard. Niet heel onverwacht dus dat de maker van maffiatragedies
Gomorra (2008) en Dogman (2018) zich nu
heeft ontfermd over deze fabel. De houten
pop die een echte jongen wil worden is niet
alleen een brutale deugniet, maar ook een
goedhartige ziel die weinig verweer heeft tegen de sluwe streken van de wereld om hem
heen. Net als de hondentrimmer in Dogman.
Carlo Collodi’s Pinocchio werd in 1883 gepubliceerd als kinderboek en vervolgens ook
door volwassenen omarmd als onsterfelijk
cultuurgoed. Recent zag ik nog een spotprent waarin de neus van Poetin door diens
vele leugens tot een complete boom is uitgegroeid. Na vele eerdere verfilmingen van Pinocchio kiest Garrone er voor om terug te
gaan naar de bron. Daarmee is deze nieuwe
Pinocchio een duidelijke tegenhanger geworden van zijn beroemdste broertje, de Disney-animatie uit 1940. Met slechts bescheiden eigen accenten brengt Garrone een ode
aan het oorspronkelijke werk. Een geslaagd
samengaan van realisme en fantasie in klassiek ogende stijl, geworteld in het straatarme
Italiaanse dorpsleven van de negentiende
eeuw.
Pinocchio zelf, in zijn gedrag minder extreem dan bij Collodi, wordt innemend uitgebeeld als een herkenbaar kind door de

achtjarige Federico Ielapi, die door vernuftige make-up is voorzien van een ‘houten’
gezicht. Iets vergelijkbaars doet Garrone met
het uiterlijk van andere figuren, waaronder
het roemruchte duo Vos en Kat. Deze en andere schavuiten lokken de onervaren marionet in hun valstrikken. Het bezorgt Pinocchio menig hachelijk moment, waarbij de
blauwharige Fee hem op het nippertje redt.
Pinocchio’s ‘vader’, de arme houtsnijder
Geppetto, wordt vertolkt door Roberto Benigni, die zelf in 2002 al eens een versie van
het verhaal regisseerde. Goed in toom gehouden is deze komiek hier aanzienlijk beter
op zijn plaats dan destijds in zijn eigen film.
Nu geeft hij vaart en bezieling aan de aanstekelijke en ontroerende openingsscènes. Jammer dat hij later tamelijk lang uit het verhaal
verdwijnt.
Voor het jongere publiek is er ook een Nederlands gesproken versie. De Kijkwijzer
zegt 9+. Begrijpelijk, want naast de vele
wonderlijke en fantasierijke taferelen heeft
Garrone de donkere kanten niet weggepoetst. De trouw aan het origineel heeft echter ook zijn beperkingen. Ondanks weglating
van minder belangrijke onderdelen is deze
Pinocchio met ruim twee uur aan de lange
kant. Een sterkere dramatische lijn had bovendien geen kwaad gekund. Na een inspirerend begin oogt vooral de tweede helft toch
een beetje als een opsomming van verplichte
nummers. Zelfs de cruciale hereniging van
vader en zoon in de buik van een reusachtige
haai spreekt minder tot de verbeelding dan je
zou verwachten.
Gelukkig krijgt de ouderwetse moraal niet
al te veel nadruk. Bij Garrone gaat het niet
alleen over gehoorzaamheid, maar ook over
de leerschool van het leven. Tamelijk tijdloos.
LEO BANKERSEN

PINOCCHIO

ITALIË/FRANKRIJK/VERENIGD

KONINKRIJK, 2019 | REGIE MATTEO GARRONE | MET
FEDERICO IELAPI, ROBERTO BENIGNI | 125 MINUTEN |
DISTRIBUTIE INDEPENDENT FILMS | TE ZIEN VANAF 22
JULI 

ELEPHANTS UP CLOSE
Jens Westphalen en Thoralf Grospitz | De
reeks natuurdocumentaires op het grote doek
in het kader van Wildlife Film Festival on Tour,
die vorige maand begon met Fjord, begeeft zich
naar warmere klimaten voor deze film over het
grootste landzoogdier op aarde: de ‘behulpzame
en zachtaardige’ olifant.

DE PIRATEN VAN HIERNAAST
Pim van Hoeve | Tygo Gernandt groeit meer en
meer uit tot Neerlands’ eigen Johnny Depp. In
deze jeugdpiratenfilm speelt hij de knoestige
kapitein Knokige Krelis, een poldervariant op
Depps piratenpersonage Captain Jack Sparrow.
In de familiefilm wordt een slaperig badplaatsje
flink wakker geschud als tussen de Vinex-huizen plotseling een piratenschip aanmeert. Terwijl zijn bedompte buren het argwanend bekijken, heeft de elfjarige Michiel wel zin in een
avontuur.
TE ZIEN VANAF 1 JULI 

PINOCCHIO

TE ZIEN VANAF 2 JULI 

ELEPHANTS UP CLOSE

FORCE OF NATURE
Michael Polish | Van de regen in de drup; het
oog van de storm; de wind eronder. Geen tekort
aan flauwe spreekwoordspelingen over het
weer en de trailer voor deze thriller laat er
geenéén onbenut. Mel Gibson mag helemaal los
gaan als ex-politieagent, die tijdens een orkaan
in zijn Puerto Ricaanse appartementencomplex
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MADRE

Als het leven stilstaat
In een uitdagende tiener denkt Elena haar
tien jaar geleden verdwenen zoon te herkennen in dit onvoorspelbaar en meeslepend psychologisch drama.
Gezien de drie films die ze samen maakten
mag je het kennelijk perfect op elkaar ingespeelde koppel Rodrigo Sorogoyen (regisseur) en Isabel Peña (scenarist) een aanwinst
voor de Spaanse cinema noemen. Madre getuigt opnieuw van lef door vanaf het begin
de spanning op te bouwen met een ononderbroken openingsshot van vijftien minuten.
Gescheiden moeder Elena krijgt daarin een
verontrustend telefoontje van haar zesjarige
zoontje Iván. Die is bij de Frans-Spaanse
kust zijn vader kwijtgeraakt en dwaalt nu radeloos over een verlaten strand. Dan wordt
de verbinding verbroken.
Tien jaar later is Elena manager van een
strandtent vlakbij de plaats vanwaar ze het
laatste levensteken van Iván kreeg. Ze heeft
een nieuwe vriend en lijkt zich energiek
overeind te houden. Maar dan gebeurt er iets
waar ze niet op had gerekend, waardoor haar
afweer langzaam maar zeker afbrokkelt. Een
groep tieners komt vakantie vieren. Een van
hen doet haar sterk aan Iván denken. De jongen spreekt haar uitdagend aan. Zijzelf voelt
zich, tegen beter weten in misschien, tot hem

aangetrokken. Als moeder of als vrouw? Dat
is lastig uit elkaar te houden.
Na de seriemoordenaarsfilm Que dios nos
perdone (2016) en de politieke thriller El
reino (2018) spelen Sorogoyen en Peña opnieuw met genres en verwachtingen. Er is
het onderhuidse gevoel van een thriller die
op doorbreken staat, terwijl ook alle ingrediënten voor een stevig melodrama aanwezig
zijn. Maar Madre volgt subtiel en eigenzinnig
een eigen koers. Op tamelijk onvoorspelbare
wijze ontvouwt zich een psychologisch
drama dat je meeneemt in de belevingswereld van Elena, voor wie, zo begin je te vermoeden, het leven tien jaar lang heeft stilgestaan. Er zijn heftige momenten, er zijn
tastende gesprekken, maar wat echt belangrijk is blijft grotendeels ongezegd. Omdat
ook Elena zelf het aanvankelijk nog niet begrijpt.
Belangrijk voor de toonzetting zijn ook
hier de beelden van Sorogoyens vaste
cameraman Álex de Pablo, die de lading telkens effectief maar niet opzichtig onderstrepen. Na dat openingsshot is er nog eens zo’n
beklemmend lange instelling, maar net zo
gemakkelijk springt hij over naar een springerige stijl van filmen met een mobiele telefoon wanneer Elena zich in de roes van een
tienerfeest laat meeslepen. Regelmatig terugkerende interpunctie is de leegte van een
verlaten strand met alleen het geraas van de
branding.
Dat alles zou natuurlijk nog weinig betekenen als dit verhaal over zoeken naar houvast niet werd gedragen door zulke voortreffelijke acteurs, in de eerste plaats Jules Porier
en Marta Nieto. Porier als de puber die zijn
onzekerheden verbergt achter een brutale
oogopslag. Maar vooral Nieto, die met haar
houding of een enkele blik precies die extra
laag aanboort die dit onsentimenteel vertelde verhaal zo ontroerend maakt.
LEO BANKERSEN

MADRE

SPANJE/FRANKRIJK, 2019 | REGIE RODRIGO

SOROGOYEN | MET MARTA NIETO, JULES PORIER | 128
MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN
MADRE

vast komt te zitten met een bende criminelen.
Gelukkig is in het gebouw niet alleen 55 miljoen
dollar te vinden, maar ook een wapenarsenaal.
TE ZIEN VANAF 2 JULI 

THE OUTPOST
Rod Lurie | Deze op feiten gebaseerde oorlogsfilm lijkt er een uitdaging van te hebben
gemaakt zo veel mogelijk nazaten van
beroemdheden te casten. Naast Scott Eastwood (zoon van Clint), die prominent op de poster staat, zien we ook Milo Gibson (zoon van
Mel), James Jagger (zoon van Mick) en Will
Attenborough (kleinzoon van Richard). Ze spelen Amerikaanse soldaten die in Aghanistan
door honderden Taliban-strijders in het nauw
worden gedreven.
TE ZIEN VANAF 2 JULI 

VANAF 23 JULI 

SYBIL

SIBYL

Zwelgen in het
melodrama
Een therapeut gebruikt de soapachtige problemen van een van haar cliënten als voer
voor een roman in Justine Triets Sibyl, dat
zich weldadig wentelt in een overdaad aan
drama.
Zijn er in de cinema überhaupt psychiaters te
vinden bij wie niet zelf ook een steekje los
zit? Het titelpersonage van Justine Triets Sibyl is in ieder geval geen toonbeeld van evenwichtigheid, hoe hard ze ook haar best doet.
Sibyl (Virginie Efira) heeft tegenwoordig
een stabiele relatie en een goede carrière als
psychotherapeut, en draagt vaardig de verantwoordelijkheden van het moederschap.
Maar tien jaar geleden was ze een ambitieuze
schrijver, alcoholverslaafd en gevangen in
een destructieve relatie met de charismatische Gabriel (Niels Schneider, ook in werkelijkheid Efira’s partner). De sporen van die
oude, gebroken versie van Sibyl zijn nog altijd zichtbaar. En nu is ze van plan haar therapiewerk af te bouwen en zich opnieuw op
het schrijverschap te storten. Dat zowel haar
literair agent als haar eigen therapeut Sibyl
deze stap afraden, is een veeg teken.
Net voordat ze de deur van haar praktijk
definitief achter zich sluit, dient zich echter
een intrigerende nieuwe cliënt aan: de onzekere jonge actrice Margot (Adèle Exarchopoulos). Die heeft een affaire met de beroemdere acteur Igor (Gaspard Ulliel), die op
zijn beurt een relatie heeft met Mika (Sandra
Hüller), de regisseuse van de film waarin Igor
en Margot de hoofdrollen spelen. En nu is
Margot ook nog eens zwanger van Igor. Ze

SCOOB!
Tony Cervone | Dit nieuwe avontuur van Scooby
Doo en zijn vrienden in 3D-animatie is een
opzetje voor een nieuwe filmfranchise rond de
stal van animatiestudio Hanna-Barbera. Vandaar dat niet alleen Scooby, Shaggy en de
andere jonge detectives van Mystery Inc. komen
opdraven, maar ook minder bekende figuren als
Dick Dastardly, Dynomutt en Captain Caveman.

JOOST BROEREN-HUITENGA

SIBYL FRANKRIJK/BELGIË, 2019 | REGIE JUSTINE
TRIET | MET VIRGINIE EFIRA, ADÈLE EXARCHOPOULOS,
SANDRA HÜLLER | 100 MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY
PICKERS | TE ZIEN VANAF 20 AUGUSTUS 

Edwards deed deze crew veel stof opwaaien. In
deze documentaire kijken ze terug op hun ervaring en tegenwerking die ze te verduren kregen.
TE ZIEN VANAF 9 JULI 

UNHINGED
Derrick Borte | Wanneer een brave burger zich
in het verkeer even uitleeft op de toeter, roepen
ze daarmee de toorn van een psychopathische
automobilist over zich af. Klinkt die premisse
bekend? Kan kloppen: het uitgangspunt van
deze thriller met Russell Crowe lijkt verdacht
veel op dat van de recente Nederhorror Bumperkleef. Dat viel ook regisseur Lodewijk Crijns
op, die voor Filmkrant naar Unhinged gaat kijken. Lees zijn bevindingen vanaf 9 juli op filmkrant.nl

TE ZIEN VANAF 8 JULI 

MAIDEN
Alex Holmes | In 1989 besluit een groep vrouwen, onder leiding van de pas 24 jaar oude Tracy
Edwards, mee te doen aan de loodzware zeilrace de Whitbread. De race rond de wereld was
tot dan toe een exclusief mannelijke aangelegenheid en onder leiding van de koppige

klopt niet zozeer voor therapie aan bij Sibyl,
als wel om simpelweg de controle over haar
leven uit handen te geven.
Dat Sibyl daarmee instemt, is uiteraard
hoogst onethisch. Maar al snel gaat ze het
therapeutische boekje veel verder te buiten.
In de soapachtige verwikkelingen van Margots leven ziet Sibyl een oplossing voor het
writer’s block dat haar plaagt: ze neemt hun
sessies op en gebruikt ze bijna woord voor
woord in haar boek. Tegelijkertijd rakelen
Margots bekentenissen Sibyls geschiedenis
met Gabriel op.
Dat is, al met al, nogal wat om mee te dealen – zowel voor Sibyl als voor de kijker. Niet
alleen wat betreft de plot, die een aantal
wilde zijpaden inslaat, maar ook door de vele
verschillende tonen die de film aanslaat –
van diepgevoeld melodrama tot kluchtige
satire. Maar Triet houdt alles zelfverzekerd
op de rails en schopte het in Cannes tot de
hoofdcompetitie met haar film, die weldadig
zwelgt in zijn overdaad aan drama.
Dat zit hem in de stijlvolle, wat gelikte
vormgeving, en in de overtuigingskracht van
haar acteursensemble. De mannen zijn er
vooral om mooi te zijn; Exarchopoulos is een
overtuigende damsel in distress; en Hüller
steelt de show als hilarische karikatuur van
een arthouseregisseur die zichzelf veel te serieus neemt. Maar de dragende kracht is de
van oorsprong Belgische actrice Efira, die
zich in Frankrijk de afgelopen jaren van romkomactrice opwerkte tot intrigerende
leading lady. Dankzij haar blijven ook de
meer absurde wendingen in het verhaal gegrond in voelbare emoties.

MAIDEN

TE ZIEN VANAF 9 JULI 
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SING ME A SONG

Wiens verhaal is dit?
Smartphones zijn inmiddels zelfs doorgedrongen tot het geïsoleerde klooster in
Bhutan waar regisseur Thomas Balmès eerder Happiness (2013) filmde. Dat heeft gevolgen voor het leven van zijn toenmalige
hoofdpersoon en die worden in Sing Me a
Song flink gedramatiseerd.
Het bergdorpje Laya in Bhutan, gelegen op
vierduizend meter hoogte, was nog altijd
niet aangesloten op elektriciteit of het internet toen de Franse filmmaker Thomas
Balmès er in 2011 de laatste opnames maakte
voor Happiness. In idyllische shots documenteerde hij het leven van de acht jaar oude
monnik Peyangki, die ervan droomde om
lama te worden maar intussen bad voor het
hoogst denkbare geluk: een televisietoestel.
Beelden uit Happiness introduceren Peyangki voordat we hem in Sing Me a Song terugzien als zeventienjarige. In de tussenlig-

gende jaren heeft Laya een hele inhaalslag
gemaakt. Over televisie heeft niemand het
meer, maar de smartphone is niet meer weg
te denken uit het klooster. De religieuze studie kan Peyangki intussen niet meer zo
boeien en via WeChat is hij in contact gekomen met een leuk meisje uit de hoofdstad.
Kortom: de wereld lokt en Peyangki moet
zich gaan afvragen of zijn toekomst nog wel
binnen de boeddhistische orde ligt.
Dat is op zichzelf een interessant gegeven,
maar Balmès is het om meer te doen. Dat laat
hij voor het eerst zien in een shot van een
groepje jonge monniken die samen gebeden
prevelen. Hun ogen lijken gericht op de gebedstekst die voor hen ligt, maar wanneer de
camera langzaam naar achteren beweegt komen de telefoons in beeld die ze in hun handen hebben. Hun lippen bidden, maar hun
geest is opgeslokt door een game.
In dat ene shot vertelt Sing Me a Song een

heel verhaal, maar wiens verhaal is dat? De
esthetische kaders en zorgvuldige choreografie verraden dat vrijwel niets in deze documentaire berust op toevallige observatie.
Verderop in de film wordt een shot van Peyangki, die op een markt een zwart plastic
wapen koopt, gevolgd door een scène waarin
de hele troupe jonge monniken elkaar met
spiksplinternieuwe speelgoedpistolen te lijf
gaat. Het beeld is een esthetische clash van
wijnrode monnikspijen, kinderlijke opwinding en glimmende wapens. Hier kijken we
allang niet meer naar een documentaire,
maar naar een door Balmès geregisseerde
speelfilm met deze jongens als figuranten. De
film zelf geeft geen enkele aanwijzing waarop
het script dat zij uitspelen is gebaseerd: hun
eigen ervaringen, of de projecties van de
filmmaker? En zijn zij bewuste participanten
in dat proces of onwetende pionnen?
Dit zijn niet de vragen die Sing Me a Song
wil oproepen. Met een zweem van cultuurkritiek stevent de film in feite doelgericht af
op dezelfde kraakheldere tegenstelling
waarop Happiness stoelde: tussen de lokale
traditie (die gelukkig maakt) en de globalisering in de vorm van moderne communica-

RIDE YOUR WAVE

De surfer en de
brandweerman
Surfen op de golven van het leven, dat is de
mooie metafoor die doeltreffend en heel
beeldend wordt ingezet in deze romantisch-tragisch-magische Japanse animatiefilm over grote liefde, onverwacht verlies
en hoe dat te boven te komen.
De jonge studente Hinako voelt zich onzeker
en onhandig – zie de puinhoop als ze een
rijstomelet probeert te bakken – maar op
haar surfplank in de branding is ze vrij en kan
ze alles aan. De stoere jonge brandweerman
Minato is dat ook opgevallen en hij is zwaar
onder de indruk. Als hij haar redt bij een uitslaande brand worden ze verliefd. Natuurlijk. Des te groter haar verdriet wanneer de
jongen onverwacht verongelukt. Ze weigert
hem los te laten en ontdekt dat er iets wonderbaarlijks gebeurt wanneer ze hun favoriete lied zingt.
Water en vuur: voor minder doet Masaaki
Yuasa het niet. In eigen land heeft hij als ani-

RIDE YOUR WAVE

me-regisseur een stevige reputatie. Ride
Your Wave (Kimi to, nami ni noretara) is zijn
tweede samenwerking met Reiko Yoshida, de
zeer productieve scenarioschrijver die sinds
1995 haar naam al aan zo’n honderd kleinere
en grotere producties verbond. Net als Ride
Your Wave vaak verhalen over tieners of
jongvolwassenen.
De routine van beide makers zie je duidelijk aan dit verhaal af. De zwier van de surf-

WE SUMMON THE DARKNESS
Marc Meyers | Opnieuw een horrorfilm die aan
de haal gaat met de ‘satanic panic’, de angst
voor satanistische hardrockers die in de jaren
zeventig en tachtig breed werd uitgemeten in
de Amerikaanse media. Paniek om niks, natuurlijk en deze horrorfarçe (waarin drie rockchicks
evenzoveel geile kerels meeslepen naar een
afgelegen villa voor een feest dat danig uit de
hand loopt) maakt er mild satirisch werk van.

SASJA KOETSIER

SING ME A SONG

YANGKI, UGYEN PELDEN | 100 MINUTEN | DISTRIB UT IE
MOOOV | TE ZIEN VANAF 30 JULI, OOK VIA

picl.nl



SING ME A SONG

formule: betrekkelijk simpel geschetste figuurtjes die het vooral moeten hebben van
enkele standaardexpressies, stevig aangezette emoties en de traditionele wijd opengesperde ogen. Vaak onder stralend blauwe
luchten met pluizig-witte wolken. Anime-
fans zullen er geen problemen mee hebben,
en Ride Your Wave is al op verschillende festivals in de prijzen gevallen.
Hoewel dit sympathieke coming-of-ageverhaal met onverwachte wendingen de gevoelens stevig en tamelijk stereotiep aanzet,
heeft het ook een hoopvolle strekking. Het
lukt om verdriet en schuldgevoel te combineren met zomerse verliefdheid en humoristische taferelen (fijne bijrol van het boze
zusje van de brandweerman) zonder dat het
vals klinkt. Zelfs niet als een verlegen vriend
van de omgekomen jongen voor emotionele
complicaties zorgt. Zeker, het drama is
groot, er is stevig sentiment, maar de toon is
oprecht en in veel opzichten is dit fantastische verhaal realistischer dan je op het eerste
gezicht zou denken.
LEO BANKERSEN

RIDE YOUR WAVE

(KIMI TO, NAMI NI NORETARA)

JAPAN, 2019 | REGIE MASAAKI YUASA | 94 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 30 JULI,
OOK VIA

picl.nl

TE ZIEN VANAF 15 JULI 

FOLLOW ME
Will Werninck | Regisseur Wernick scoorde in
2017 een bescheiden hit met de pophorror van
Escape Room. Zijn nieuwe film oogt als een
XL-versie daarvan, waarin een succesvolle
stunt-vlogger terechtkomt in een Moskouse
nachtmerrie.
TE ZIEN VANAF 16 JULI 
LASSIE

FRANKRIJK/DUITSLAND/ZWIT

SERLAND, 2019 | REGIE THOMAS BALMÈS | MET PE

boeken en videogames, en zelfs een eigen ster
op de Hollywood Walk of Fame. Deze nieuwe
Duitse versie, uitgebracht in Nederlandse
nasynchronisatie, grijpt terug op Knights oorspronkelijke verhaal, maar verplaatst het naar
het Duitsland van nu.

TE ZIEN VANAF 9 JULI 

LASSIE
Hanno Olderdissen | De heldhaftige collie Lassie werd in 1940 bedacht door de Brits-Amerikaanse schrijver Eric Knight en kreeg al in 1943
haar eerste film. Sindsdien groeide de hond uit
tot een icoon, met tientallen films, tv-series,

scènes is heerlijk. Ride Your Wave neemt je
mee met afwisselend opwindende en aandoenlijke beelden die de emoties onderstrepen en waarin de grens tussen realisme en
magie als vanzelfsprekend verdwijnt. Vooral
het water dat in allerlei verschijningsvormen
borrelt en bruist, speelt een fantasierijke rol.
Zeker in de overweldigende finale.
Maar hoe vlot en innemend ook, het blijft
leunen op de ingrediënten van de anime-

tietechnologie (die ongelukkig maakt). Maar
wie beter kijkt merkt dat juist dát arrogante
perspectief het meest ondermijnend is voor
Peyangki’s levensgeluk.

FOLLOW ME
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GLI ANNI PIÙ BELLI

Gejaagd door de jaren
Ieder jaar heeft wel een Italiaanse zomerfilm. Het exemplaar van dienst is dit jaar
een decennia omvattend epos. In net iets
meer dan twee uur raast Gli anni più belli
door het leven van drie vrienden en één
vrouw.
Het is een genre op zich: de Italiaanse zomerfilm. Zelfs als het in de film zelf geen zomer is, kan elke Italiaanse titel in de zomermaanden als zodanig worden uitgebracht.
De klank van de Italiaanse taal en de aanblik
van pittoreske straatjes zijn al genoeg om een
vakantiegevoel op te roepen. Twee jaar terug
hadden we A casa tutti bene van Gabriele
Muccino.
Diezelfde regisseur presenteert nu een
vriendschap die meerdere lagen van de bevolking omvat. Vanaf 1984 volgen we Giulio,
Paolo en Riccardo. De tieners die samen
zwemmen en boomhutten bouwen worden
een middelbare-schoolleraar, een berooid
acteur en journalist en een fortuinlijk advocaat van malafide zakenmannen. Voor de

cast heeft Muccino drie vooraanstaande Italiaanse acteurs weten te strikken: Pierfrancesco Favino als advocaat Giulio, Kim Rossi
Stuart als schoolleraar Paolo en Claudio
Santamaria als de eeuwig zoekende Riccardo. Die casting levert een mooie intertekstuele reünie op: vijftien jaar geleden waren deze acteurs samen te zien in Romanzo
criminale (2005).
Ook al speelt Gli anni più belli niet per se
in de zomer, het voldoet aan het plaatje, aangevuld met ambities à la La meglio gioventù
(2003), de ruim zes uur durende Italiaanse
miniserie die het leven van twee broers
volgde van de jaren zestig tot de vroege jaren
nul. Ook hier komt de wereldgeschiedenis
van de afgelopen decennia voorbij, van de val
van de Berlijnse Muur tot 9/11. Het grote
verschil tussen de twee producties is de
tijdsduur. In net iets meer dan twee uur
moeten in Gli anni più belli meer dan drie
decennia de revue passeren. Dat betekent
dat Muccino de vaart er flink in houdt en het
pathos ook. Aan overdaad en emoties geen
gebrek, maar meer dan eens zou je willen dat
ergens een momentje bij stil zou worden gestaan.
Die haast gaat vooral ten koste van het
vierde personage, Gemma, die clichématig
wordt geschetst als de vrouw die van man tot
man gaat binnen de vriendengroep. Binnen
dat belegen wereldbeeld, is er wel een
schrale troost. Hoewel de film zich richt op
de drie vrienden, weet actrice Micaela Ramazzotti met haar spel juist van de vrouw
het meest te intrigerende personage te maken.
ALEXANDER ZWART

GLI ANNI PIÙ BELLI

ITALIË, 2020 | REGIE

GABRIELE MUCCINO | MET PIERFRANCESCO FAVINO,
KIM ROSSI STUART, MICAELA RAMAZZOTTI, CLAUDIO
SANTAMARIA | 129 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART |
GLI ANNI PIÙ BELLI

MY HERO ACADEMIA: HEROES RISING
Kenji Nagasaki | Distributeur Periscoop zet vol
in op het in Nederland braakliggende terrein van
Japanse bioscoopanime. Vorige maand brachten ze de eerste speelfilm-spin-off van de
Japanse animatieserie My Hero Academia; nu is
het tweede deel aan de beurt. Tussendoor verschijnt ook Ride Your Wave (zie pagina 49). De
Academia-verhalen over scholieren die worden
opgeleid tot superhelden spelen zich af in een
wereld waarin tachtig procent van de mensheid
bovennatuurlijke krachten bezit en de mensen
zonder krachten worden achtergesteld.
TE ZIEN VANAF 16 JULI 

MULAN
Niki Caro | Disney’s live-action remakes van
hun animatiesuccessen zijn in korte tijd uitge-

TE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS 

HOPE GAP

HOPE GAP

In passiefagressieve
topvorm
Het kind van de rekening kun je dus óók
worden als je al lang en breed op eigen benen staat, zo blijkt in dit Britse scheidingsdrama.
Wie babyboomers Grace (Annette Bening) en
Edward (Bill Nighy) langs elkaar door hun
huisje aan de Engelse kust ziet schuiven,
vraagt zich af wat die twee in ’s hemelsnaam
bij elkaar te zoeken hebben. Ooit zagen ze elkaar graag, want ze kregen de nu volwassen
zoon Jamie. Die lijkt hen, tot op zekere
hoogte, te verbinden. Grace bedelt, smekend
of schreeuwend, om aandacht, bevestiging
en liefde van haar echtgenoot. Tevergeefs.
Edward oogt vooral levensmoe. Als Jamie
eindelijk weer eens een weekendje naar zijn
ouderlijk huis terugkeert, is zijn moeder in
passief-agressieve topvorm. Niet alleen haar
man, ook zoonlief krijgt de volle laag, afge-

groeid tot de grootste melkkoeien van de megastudio. Voor Mulan, gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm uit 1998, mag nu voor het
eerst een vrouw op de regiestoel plaatsnemen.
De Nieuw-Zeelandse filmmaker Niki Caro, die in
2002 doorbrak met Whale Rider, staat aan het
roer van de hervertelling van het verhaal van
een tienermeisje dat zich in het China van de
Han-dynastie voordoet als jongen om in plaats
van haar oude vader als soldaat te vechten
tegen de Hunnen.
TE ZIEN VANAF 23 JULI 

THE LAST FULL MEASURE
Todd Robinson | Dit waargebeurde verhaal is
politiek steekspel en oorlogsfilm ineen. Het
politieke deel speelt in het jaar 2000, wanneer
ambtenaar Scott Huffman (Sebastian Stan)

MULAN

wisseld door liefdesbetuigingen en steken
onder water. Edward is dan al uitgecheckt.
Hij wil na 29 jaar huwelijk van Grace scheiden. Hij trekt de volgende dag direct in bij
zijn nieuwe liefde en laat zijn lamgeslagen
echtgenote achter bij die arme zoon, die een
trog verdriet, rouw en woede van zijn moeder over zich heen gegoten krijgt.
Hope Gap is Benings film. Je zou denken
dat we na American Beauty (1999), The Kids
Are All Right (2010), 20th Century Women
(2016) en vele andere films al in alle mogelijke moederrollen gezien hebben. Dat blijkt
niet zo te zijn. Benings Grace kent vele gezichten: ze is ongelukkig, gemeen, manisch,
een beetje knetter, onzeker, eigenzinnig,
maar ook liefdevol. Een beetje grappig ook,
op het zwartgallige af. Zoals haar aanhankelijke, nieuwe pup Edward noemen om hem
rond te kunnen commanderen zonder dat hij
iets terugzegt.
Josh O’Connors kurkdroge kwaliteiten,
zoals gezien in producties als The Crown
(2019, 2020) en The Durrels in Corfu (20162019) blijven even in de koelkast. O’Connor
speelt hier een gevoelige jongen die met verdriet, verbijstering en kromme tenen de perikelen rondom zijn ouders bekijkt. De introverte single ICT’er schiet prompt weer in de
kinderrol. Hij wordt boodschappenjongen
van beide kemphanen, die elkaar vervolgens
verwijten hun bloedeigen zoon als boodschappenjongen te gebruiken. Zo’n dreigende vechtscheiding gaat niemand in de
koude kleren zitten. Ook de kijker niet. Het
kleine, intieme drama is bij vlagen zware
kost. Summier ingezette humor geeft soms
wat lucht, net als de prachtige droneshots
van krankzinnig mooie kliffen en helblauwe
kustwateren.
MARICKE NIEUWDORP

HOPE GAP

VERENIGD KONINKRIJK, 2019 | REGIE

WILLIAM NICHOLSON | MET ANNETTE BENING, BILL
NIGHY, JOSH O’CONNOR, AIYSHA HART | 101 MINUTEN |
DISTRIBUTEUR DUTCH FILMWORKS | TE ZIEN VANAF 6
AUGUSTUS 
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ONCE WERE BROTHERS

Getapte verteller veegt
zijn straatje schoon
Fraai archiefmateriaal en sappige anekdotes maken van Once Were Brothers een aantrekkelijk muzikantenportret, al wordt dit
relaas over de opkomst en de ondergang
van The Band nogal nadrukkelijk verteld
vanuit het perspectief van zelfbenoemd
leider Robbie Robertson.
Muziekdocumentaires over bands die je
bewondert zijn makkelijk. Zolang je goedkeurend kunt meedeinen op de gebruikte selectie van live-opnames, clipjes en archiefbeelden valt de fan zich er geen buil aan.
Interessanter zijn rockumentaries die waardering oproepen voor muzikanten met wie je
weinig hebt. Ain’t in it for My Health (Jacob
Hatley, 2010) was zo’n film. Tijdens het kijken naar dit portret van drummer en zanger
Levon Helm werd mijn hekel aan de stoffig-
bruine countryblues-soep van The Band er
niet minder op. Maar Helms terugblik op zijn
lidmaatschap van dit legendarische muzikantencollectief wekte wel bewondering. In
de onopgesmukte documentaire kwam Helm
uit de verf als een bezielde musicus, maar
ook als een ruwe bolster die energie putte uit
de tegenslagen in zijn leven: verslavingen,
faillissementen, keelkanker én de pijnlijke
breuk met zelfbenoemde Band-leider Robbie Robertson.
In zijn autobiografische boek This Wheel’s
on Fire (1993) verweet Helm zijn voormalige
kameraad Robertson dat hij auteursrechten

van gezamenlijk geschreven nummers had
gestolen. Dat Robertson daar een heel andere
kijk op heeft blijkt in Once Were Brothers, een
systematisch opgebouwde popkroniek die in
veel opzichten een tegenpool is van het als
een losse jamsessie gefilmde Ain’t in it for My
Health. Naast beroemde pratende hoofden
(Bruce Springsteen, Eric Clapton, Martin
Scorsese) is Robertson toch het meest aan
het woord. De Canadese rockveteraan is dan
ook een onderhoudende verteller. We horen
hoe hij op zijn vijftiende zijn gitaar verkocht
om zich in het Amerikaanse Diepe Zuiden te
voegen bij de succesvolle rockabillyband van
Ronnie Hawkins. Andere sappige anekdotes
gaan over de met boegeroep omlijste concerten die The Band gaf als begeleidingsgroep
van de bij folkliefhebbers in ongenade gevallen Bob Dylan. Een verhaal over de hypnotiseur die moest opdraven om Robertson van
zijn podiumangst af te helpen wordt geïllustreerd met een reeks hilarische foto’s.
Na het uitbrengen van het in hun commune bij Woodstock opgenomen Music from
Big Pink (1968) ontpopt Robertson zich (volgens Robertson) als een verantwoordelijke
huisvader, terwijl de andere bandleden juist
opgaan in een roes van drank, drugs en autocrashes. In zijn relaas over deze periode, die
in 1976 eindigde met het beroemde concert
dat is vastgelegd in The Last Waltz (Martin
Scorsese, 1978), wordt Robertson steeds
subjectiever. De getapte verteller verandert
in een gladde praatjesmaker die nog een
straatje heeft schoon te vegen. Plechtig vertelt hij hoe hij Levon Helm opzocht, vlak
voor diens overlijden in 2012, en hoe hij
diens hand vasthield. Robertsons suggestie
is dat daarmee de vete was bijgelegd. Of
Helm daarmee instemde zullen we nooit weten: hij was toen al buiten bewustzijn.
FRITZ DE JONG

ONCE WERE BROTHERS

CANADA/VERENIGDE

STATEN, 2019 | REGIE DANIEL ROHER | MET ROBBIE
ROBERTSON, THE BAND | 100 MINUTEN | DISTRIBUTIE
ONCE WERE BROTHERS

PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 20 AUGUSTUS 

ervoor ijvert om luchtmacht-vliegenier William
H. Pitsenbarger, Jr. postuum de Medal of Honor
toe te laten wijzen, de hoogste Amerikaanse
militaire onderscheiding. Het oorlogsdrama
speelt in 1966, wanneer Pitsenbarger in Vietnam als arts meer dan zestig soldaten redde
voor hij zelf om het leven kwam.
Onderhuids gaat de film ook over de eenzaamheid die veel oorlogsveteranen (hier vertolkt
door een imposante reeks acteerveteranen,
waaronder Peter Fonda in een van zijn laatste
rollen) na hun diensttijd treft.

nastreefde”, vertelde Jane Campion in 1993 in
de Filmkrant over The Piano. Dat interview,
terug te lezen op filmkrant.nl, werd afgenomen
kort voor Campion voor haar film (een ‘vaak verrassende en heel indringende studie over seksuele passie, frustratie en eenzaamheid’, aldus
de Filmkrant) de Gouden Palm won, als enige
vrouw in de geschiedenis van het filmfestival
van Cannes. Reden genoeg voor Eye om de film
nu opnieuw uit te brengen in het kader van hun
programma Women Make Film (zie ook pagina
10).

TE ZIEN VANAF 23 JULI 

TE ZIEN VANAF 23 JULI 

THE PIANO
Jane Campion | “Soms vreesde ik dat het teveel
op een David Lean-epos zou lijken, terwijl ik een
meer vrouwelijke, intieme kijk op het landschap

THE RENTAL
Dave Franco | Dave Franco begon zijn carrière
nadrukkelijk als het jongere broertje van James
Franco, maar inmiddels lijkt hij zijn grote broer

BURDEN

BURDEN

Trumpstemmers
avant la lettre
In het South Carolina van 1996 openen
rednecks met veel bombarie een Ku Klux
Klan-museum, midden in een zwarte gemeenschap waarvan de dominee juist
naastenliefde predikt.
Een groep jongemannen werkt energiek aan
de verbouwing van hun winkelpand, waarna
ze bij een gemoedelijke barbecue neerstrijken. Er rennen honden en kinderen rond, een
oude pick-up truck doet dienst als zwembad
en ’s avonds mijmert men bij het kampvuur.
Het schetst een chaotische, hecht ogende
gemeenschap. Maar dan zien we een andere
kant, bij de opening van hun Ku Klux
Klan-museum. Deze zelfbenoemde rednecks, Trump-stemmers avant la lettre,
worstelen opzichtig met een minderwaardigheidsgevoel, gebrek aan status, geld en
educatie. En dat wakkert hun haat voor hun
zwarte medeburgers maar aan.
Mike Burden werd ooit als verloren zoon
opgenomen door Klan-leider Tom en laat
zich diens hatelijke levensfilosofie sindsdien
kritiekloos aanleunen. Tot Mike valt voor een
alleenstaande moeder die niets moet hebben
van hun racistische ideologie. Als Mike op
haar aandringen de KKK verlaat, blijkt de
band met de Klan-leden behoorlijk voorwaardelijk: hij verliest alles. Mike en Judy
kunnen niet anders dan zich wenden tot de

zwarte gemeenschap, waar dominee Kennedy
en aanhang al snel hun hand over het hart
strijken.
Andrew Heckler, die met dit drama als regisseur debuteert, schreef het scenario al
zo’n twintig jaar geleden. In 2018 werd de
film geproduceerd en anno nu blijkt het
thema nog net zo relevant.
De opmaat van dit op ware gebeurtenissen
gestoelde drama is het sterkst. Vooral de manier waarop de kijker een bijna familiair inkijkje krijgt in deze groep white supremacists
in trailers, gefilmd met oog voor detail.
Daarna ontvouwt het drama zich grotendeels volgens klassiek patroon. Heel spannend is dat niet: de zwarte dominee en zijn
naasten zijn heldhaftige gelovigen zoals elke
God ze bedoeld heeft. Vol naastenliefde, empathie, zelfbeheersing en vergevingsgezindheid. Het tegenovergestelde geldt voor de
witte, haatdragende eikels die vol zijn van
hun achterlijke wereldbeeld. Daartussen
zweeft protagonist Mike, die evolueert van
een gewelddadige klootzak naar een rechtschapen man die zijn fouten ruiterlijk erkent.
Enkele dierenanalogieën komen niet helemaal uit de verf, net als het rattige permanentje van Andrea Riseborough en de redneck-uitstraling van Tom Wilkinson.
Daarvoor is hij, net als Riseborough, toch te
beschaafd Brits. Hun acteerwerk is verder
prima in orde en de doorgaans zo gelikt overkomende Garrett Hedlund is geloofwaardig
als tabakpruimende, schmierende redneck
die nors en met zijn nek tussen de schouders
door het leven gaat.
MARICKE NIEUWDORP

BURDEN

WHITAKER, ANDREA RISEBOROUGH, TOM WILKINSON |
118 MINUTEN | DISTRIBUTEUR DUTCH FILMWORKS | TE
ZIEN VANAF 23 JULI 

in te halen. Misschien omdat Dave veel meer
bereid lijkt het Hollywood-spel volgens de
regels te spelen, zowel als acteur als met deze
eerste film als regisseur. The Rental vertelt een
klassiek horrorverhaal – over een groep jonge
potentiële slachtoffers in een hutje op de hei –
met een hedendaags AirBnB-en-surveillancesausje erover.
TE ZIEN VANAF 23 JULI 

ELLA BELLA BINGO
Atle Solberg Blakseth en Frank Mosvold en
Jamie Thomason | Na 104 afleveringen kinderanimatie in simpele lijntekeningen gaat deze
Noorse jeugdanimatie voor deze speelfilm digitaal, uitgebracht met Nederlandse nasynchronisatie. De jonge Emma en Henry zijn onafscheidelijke vriendjes – tot de coole Johny in de

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE ANDREW

HECKLER | MET GARRETT HEDLUND, FOREST

THE RENTAL
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FAHIM

Kampioenen mogen blijven
IN DE ARMEN VAN MORPHEUS

Het waargebeurde verhaal van een jonge
asielzoeker die het schopt tot meesterschaker is verfilmd als een multicultikomedie met een lach en een traan. Bitterzoet
met een nare bijsmaak.

Een flink deel van ons leven speelt zich af in
een toestand waarop onze analytische
geest nauwelijks vat op heeft: slaap. De
fascinerende ervaringen van mensen met
slaapstoornissen vormen het uitgangspunt
voor een esthetische verkenning.

Aan het eind van de uit het leven gegrepen
tragikomedie Fahim wordt de elfjarige
hoofdpersoon schaakkampioen van Frankrijk. Dat mag nauwelijks een spoiler heten,
want het valt na te lezen in de biografie van
schaakmeester Fahim Mohammad (2000),
die op zijn achtste door zijn vader werd meegenomen uit Bangladesh om in Frankrijk
asiel aan te vragen. Dat kampioenschap is
evenmin een verrassing, omdat regisseur en
scenarist Pierre-François Martin-Laval zich
netjes houdt aan het stramien van de sportfilm. In dit genre is winnen nooit alleen maar
het resultaat van toewijding en hard trainen.
Er moeten tegenslagen worden overwonnen
en persoonlijke blokkades doorbroken.
In het verhaal van Fahim, eerder opgetekend in een autobiografische roman, liggen de
tegenslagen voor het oprapen. Van de explosieve politieke situatie in vaderland Bangladesh, via de gebruikelijke narigheid die illegalen ondervinden in Fort Europa, tot de tolk
die opzettelijk verkeerd vertaalt om de asielaanvraag te dwarsbomen. De persoonlijke
blokkades kunnen we ook afvinken: Fahim
moet leren open te staan voor advies, terwijl
zijn mopperende schaakmentor na jaren eindelijk in het reine moet komen met zijn eigen
in de knop gebroken grootmeestersloopbaan.
De jeugdige acteurs onder aanvoering van
de frisse Assad Ahmed worden goed aangestuurd door Martin-Laval. De veteranen
Gérard Depardieu en Isabelle Nanty krijgen

Bepaalt slaap wie wij zijn?

IN DE ARMEN VAN MORPHEUS

Alleen in de begin- en eindcredits krijgen de
geportretteerden een naam. Details van het
leven dat ze bij daglicht leiden, sijpelen pas
gaandeweg door in de film. Het zijn hun
(in)somnische avonturen en hun reflecties
daarop die het uitgangspunt vormen van In
de armen van Morpheus. Bij iemand die dusdanig last heeft van het ‘rustelozebenensyndroom’ dat hij hooguit een paar uur per
nacht de slaap kan vatten, levert dat beelden
op van nachtelijke fietstochten aan de buitenranden van Amsterdam; een andere slapeloze wordt gevolgd terwijl ze zich in het
Brusselse nachtleven begeeft.
“Alleen in onze slaap kunnen we ontsnappen aan onszelf”, merkt zij op; tegelijkertijd
zijn we in onze dromen opgesloten in een
‘zelf’ dat verstoken is van controle en de mogelijkheid tot communicatie. Voor een
vrouw die lijdt aan slaapverlamming leidt
dat tot angstaanjagende ervaringen, verbeeld in een Alice in Wonderland-achtige
scène. In de slotcredits blijkt het te gaan om

fotograaf Claire Oei, die in haar eigen werk
op een vergelijkbare manier fictie en realiteit
in elkaar laat overvloeien.
Levenswandel en creativiteit van de protagonisten inspireren vaker de manier
waarop filmmaker Marc Schmidt hun
slaapervaringen in beeld brengt. Muziekkenners zullen in de man met exploding head
syndrome, die met allerlei noise-effecten de
ontploffingsgeluiden in zijn hoofd probeert
na te maken, The Ex-voorman Arnold de
Boer herkennen. De Brusselse nachtbraker
blijkt dichter Astrid Haerens te zijn.
Een jonge vrouw vraagt zich af welk effect
het op haar leven zou hebben als de nare dromen die ze al van kinds af aan heeft, zouden
verdwijnen. Daarmee zet ze de toon van de
film: In de armen van Morpheus draait om de
vraag in hoeverre onze slaap bepaalt wie wij
zijn.
In dat kader intrigeren met name de ervaringen van een jonge vrouw die op elk willekeurig moment van de dag in slaap kan vallen. De narcolepsie staat een normaal
functioneren danig in de weg, maar de notities en tekeningen die ze van haar dromen
maakt, getuigen van het rijke geestesleven
dat die toestand oplevert. Beelden waarin zij
zich in schitterend desolate IJslandse landschappen te ruste legt, wekken een haast onweerstaanbare drang om je zelf ook aan de
slaap over te geven. Ze krijgt een medicijn
voorgeschreven waardoor ze voor het eerst
sinds lange tijd uitgeslapen en dus ook echt
wakker is. Maar betekent dat ook dat ze meer
is wie ze is? Of juist minder?
Schmidt benadert zijn onderwerp met de
open geest die ook zijn eerdere films De regels van Matthijs (2012) en Bewakers (2018)
kenmerkte en blijft godzijdank weg bij het
huidige discours over het belang van een gezonde slaap. Met stimulerende observaties
en hypnotiserende beelden verkent hij een
intiem gebied dat net zo vertrouwd als onontgonnen is.

juist weer alle ruimte in hun op het lijf geschreven vertolkingen van de lompe maar
bevlogen schaakdocent en de empathische
dame die de schaakclub bestiert. In navolging van multiculturele kaskraker Intouchables (2011) probeert Martin-Laval de toon
licht te houden door het achterliggende
drama af te zetten tegen humor die voortvloeit uit culturele botsinkjes.
Minder sterk zijn dan weer de vet aangezette flashbacks, die stukje bij beetje prijsgeven waarom Fahim en zijn vader Bangladesh
moesten verlaten. Kennelijk vinden de makers het – met het oog op de publieksvriendelijkheid – nodig om te bewijzen dat deze
vluchtelingen heus een goede reden hadden
om hun land en familie te verlaten. Het geeft
de film een wat wrange bijsmaak. Vooral omdat gaandeweg duidelijk wordt dat het winnen van het kampioenschap voor Fahim veel
meer is dan alleen een sportieve of persoonlijke prestatie. De verblijftitels van zijn familie blijken ervan af te hangen. Want kampioenen mogen blijven. Maar wat als hij nou bij
dat toernooi tweede was geworden? Of
vijfde? Was hij dan een loser geweest die
Frankrijk mocht worden uitgeschopt? De
kans dat deze filmmakers dan interesse hadden gehad om Fahims verhaal te vertellen is
uiterst klein. Terwijl dat verhaal niet wezenlijk verandert door dat ene potje schaak.
FRITZ DE JONG

FAHIM

FRANKRIJK, 2019 | REGIE PIERRE-FRANÇOIS

MARTIN-LAVAL | MET ASSAD AHMED, GÉRARD
DEPARDIEU, MIZANUR RAHAMAN, ISABELLE NANTY |
107 MINUTEN | DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF
30 JULI 

SASJA KOETSIER

IN DE ARMEN VAN MORPHEUS

NEDERLAND

2019 | REGIE MARC SCHMIDT | 82 MINUTEN |
DISTRIBUTIE DOXY FILMS | TE ZIEN VANAF 9 JULI, OOK
VIA

picl.nl



FAHIM

TENET
Christopher Nolan | Op de titel, het budget
($205 miljoen) en de hoofdrolspeler (John David
Washington) na is er, zoals gewoonlijk bij een
nieuwe film van Nolan, vrijwel niets bekend over
dit spektakelstuk. De online theorieënmachine
draait dus overuren – van ‘de hele film is een
palindroom’ tot en met ‘het is stiekem een vervolg op Inception’. Wat zeker is, is dat Tenet met
dat budget de duurste film ooit is die niet op
een bestaand gegeven is gebaseerd, én de duurste film ooit met een zwarte acteur in de hoofdrol. Lees de recensie vanaf eind juli op filmkrant.nl

stad arriveert en Henry’s aandacht opslokt.
TE ZIEN VANAF 30 JULI 

PICCIRIDDA
Paolo Licata | Nooit geweten dat Oliver Stone
een expert in de Italiaanse cinema is. Toch is hij
het, getuige het citaat op de poster van Picciridda: ‘A new Italian classic from the heart.
Shocking!’ In de trailer van dit coming-of-agedrama is overigens weinig schokkends te
bekennen. Wanneer de ouders van de elfjarige
Julia in de vroege jaren zestig naar Frankrijk
trekken in de hoop op werk, blijft Julia achter bij
haar oma in een arm Siciliaans vissersdorpje.
Daar ontdekt ze de wereld en haar seksualiteit.
Lees de recensie op filmkrant.nl

TE ZIEN VANAF 30 JULI 

TE ZIEN VANAF 16 JULI 
TENET

YELLOWSTONE
Eric Bendick | De gevolgen van de terugkeer van
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LIZZIE

Bloedeloze bijlmoord
Een historische moordzaak wordt opnieuw
tegen het licht gehouden in dit traag smeulende drama. Beklemming en diffuse dreiging hangen permanent in de lucht, maar
de aangereikte motieven blijven als onaffe
gedachten bungelen.

LA ODISEA

LA ODISEA

Zoete wraak voor de kleine man
De luchtige overvalfilm La odisea leunt op
de charme van de voorspelbare maar succesvolle escapades van gedesillusioneerde
dorpsbewoners tegen het establishment
tijdens de Argentijnse economische crisis.
De roman La noche de la usina van Eduardo
Sacheri uit 2016 schetst het leven van de
kansarmen tijdens de corralito, de economische maatregelen die Argentinië vanaf 2001
in een ernstige politieke, sociale en economische crisis stortten. De Argentijnse schrijver en filmmaker Sebastián Borensztein
maakt van het boek een onderhoudende en
menselijke filmversie.
“Wat moet je als je begrijpt dat niet één
maar een heel leger aan hufters je leven bederft?” Die vraag houdt voormalig voetballer
Fermin Perlassi (Ricardo Darín) bezig. Samen
met zijn vrouw Lidia (Verónica Llinás) heeft
hij zich gevestigd in een dorp, terwijl hun volwassen zoon Rodrigo (Chino Darín, ook in het
echt de zoon van Ricardo) studeert. Fermin
en Lidia willen een oude fabriek kopen om zo
werk te verlenen aan de omwonenden die nog
niet naar Buenos Aires zijn gevlucht. Ze slaan
de handen ineen met vrienden van uiteenlopende pluimage en iedereen zet zijn spaargeld
in. Het plan loopt in de soep wanneer een
corrupte bankdirecteur het geld doorsluist
naar de sluwe advocaat Manzi (Andrés Parra)
en de volgende dag de economie instort. Het

is tijd voor een nieuwe droom: een overval om
het geld terug te krijgen.
La odisea is bijna historische fantasie. De
film heeft geen gelikt camerawerk of messcherpe dialogen, maar dat draagt juist bij
aan de charme. Het gaat niet om geniale dieven zoals in de Oceans-trilogie, maar om
onhandige sukkels die gemotiveerd door
onrecht het heft in eigen handen nemen.
Ricardo Darín is het lichtpunt van de film –
mede omdat de personages uit de vrienden
groep niet volledig zijn uitgewerkt, en ondanks de voorspelbare wendingen in de plot.
Het duurt lang voor de emotionele beloning komt die Borensztein de kijker al vanaf
het begin belooft. De regisseur stelt wel op
een vermakelijke manier de Argentijnse corruptie aan de kaak, waarbij de dorpsbewoners vervolgens doeltreffend hun woede uiten. La odisea viert een overwinning voor ‘de
kleine man’, die kortstondig een halt weet toe
te roepen aan de voor Argentinië desastreuze
gevolgen van het door de Chicago School gedicteerde neoliberale beleid.
		

LA ODISEA

ARGENTINIË, 2019 | REGIE SEBASTIÁN

BORENSZTEIN | MET RICARDO DARÍN, LUIS BRANDONI,
CHINO DARÍN, ANDRÉS PARRA | 116 MINUTEN |
DISTRIBUTEUR CINÉART | TE ZIEN VANAF 9 JULI, OOK
VIA PICL.NL 

de wolf voor flora en fauna in Nederland, vallen
in het niet bij wat de terugkeer van wolven en
grizzly‘s betekent voor het ecosysteem van Yellowstone National Park. Het zet het ecosysteem
van het natuurgebied danig op zijn kop, toont
deze korte documentaire, de derde in de reeks
Wildlife Film Festival on Tour.

SASJA KOETSIER

LIZZIE

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE CRAIG

WILLIAM MACNEILL | MET CHLOË SEVIGNY, KRISTEN
STEWART, JAMEY SHERIDAN, FIONA SHAW | 105
MINUTEN | DISTRIBUTIE DUTCH FILMWORKS | TE ZIEN
VANAF 20 AUGUSTUS 

LIZZIE

logsgeheimen, 2014).
TE ZIEN VANAF 5 AUGUSTUS 

DREAMKATCHER
Kerry Harris | Geen object te zachtaardig of
Hollywood breit er een horrorfilm omheen. Zelfs
de zweverige dromenvanger. Want sommige
dromenvangers vangen geen dromen, maar
kwade geesten – aldus de trailer voor Dreamkatcher (inderdaad, met een k). Al snel wordt
een jong gezin in hun nieuwe afgelegen huis
opgejaagd.

TE ZIEN VANAF 30 JULI 

ENGEL
Dennis Bots | Actrice Isa Hoes bracht in 2016
haar eerste kinderboek uit, geschreven samen
met haar destijds tienjarige dochter Vlinder.
Dat succesvolle boek, over het schuchtere
meisje Engel dat dankzij een geheimzinnig
amulet plotseling wensen uit kan laten komen,
is nu verfilmd door jeugdfilmspecialist Dennis
Bots (Achtste-groepers huilen niet, 2012; Oor-

GISELLE DEFARES

Een titelfiguur die met alleen haar voornaam
wordt geïntroduceerd – het moet hier om
een beroemdheid gaan. Dat klopt, in zekere
zin. Lizzie gaat over Lizzie Borden, in de
Amerikaanse folklore een bekende figuur
dankzij het feit dat ze haar stiefmoeder Abby
en haar rijke maar gierige vader Andrew met
een bijl in de pan hakte. Zo wil in elk geval
het springtouwrijmpje: “Lizzie Borden took
an axe / And gave her mother forty whacks /
When she saw what she had done / She gave
her father forty-one.” Volgens de jury die in
de moordzaak uit 1892 een uitspraak moest
doen, was ze echter onschuldig. Niet omdat
ze een waterdicht alibi had – haar verklaring
rammelde aan alle kanten – maar omdat de
(heren) juryleden het ondenkbaar vonden
dat een vrouw van haar sociale klasse tot
zo’n gruwelijke moord in staat zou zijn. Een
dubieuze argumentatie voor een rechtvaardige uitspraak, want vanwege de lakse uitvoering van het forensische onderzoek was
er ook simpelweg geen overtuigend bewijs.
In de publieke opinie was Lizzie echter voor
de rest van haar leven schuldig verklaard.
Behalve door dat lugubere rijmpje is de
geschiedenis van Lizzie en die dubbele
moord in de dikke eeuw die sindsdien verstreek levend gehouden via toneelstukken,
hoorspelen, musicals, boeken, televisiefilms
en -series. Inmiddels is er ook een bioscoopfilm met Chloë Sevigny en Kristen Stewart,
die alweer tweeëneenhalf jaar geleden op het
Sundance filmfestival in première ging.
Sindsdien is er weinig over te doen geweest, en waarom Lizzie uitgerekend op een
moment van beperkte bioscoopcapaciteit
alsnog hier wordt uitgebracht is dan ook
raadselachtig. Wat je er als kijker mee moet
is net zo onduidelijk. Het scenario put vrijelijk uit de onvolledige feiten en speculatieve
geruchten rond de moordzaak, maar geeft
geen samenhangende of overtuigende op-

bouw naar de gewelddadige climax. Regie,
cinematografie en muziek zijn gericht op het
creëren van een donkere sfeer van beklemming en diffuse dreiging, waarbij het acteren
van Chloë Sevigny (vlak en koel) en Kristen
Stewart (permanent nerveus) elk van hun
acties een hoogst ambigu karakter verleent.
De relatie die in het geheim tussen hen opbloeit komt daardoor niet helder genoeg uit
de verf als sleutel tot het moorddrama.
Er is meer aan de hand: Andrew Borden
misbruikt de meid en dreigt zijn dochter,
door het onder bewind stellen van de erfenis,
elk uitzicht op financiële onafhankelijkheid
te ontnemen. Aan motieven geen gebrek dus,
misschien zijn het er zelfs iets te veel om in
het bestek van een speelfilm aannemelijk aan
elkaar te knopen. Daarbij zet Craig William
Macneill zijn strenge en nogal logge regie
veel liever in om een duister en vreugdeloos
decor op te roepen dan om een sluitende
(psycho)logische verklaring voor de slachting te geven. Door die mismatch van script
en regie laat de uitwerking van het even sensationele als tragische gegeven waarop Lizzie
zich baseert uiteindelijk een bloedeloze indruk na.

TE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS 

YELLOWSTONE

THE EMPTY MAN
David Prior | Regisseur Prior maakte een flinke
berg achter-de-schermen-producties als
bonusmateriaal voor dvd-uitgaves, onder
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DER FALL COLLINI

Moeizaam zoeken naar
een open deur
De zeventigjarige Italiaan Fabrizio Collini
vermoordt in koelen bloede een vooraanstaande Duitse industrieel. Wat waren zijn
motieven en waarom geeft hij zichzelf na de
daad meteen aan? Advocaat Caspar Leinen
komt er maar niet achter.
Iemand gaat worden vermoord. Zoveel is
duidelijk wanneer Fabrizio Collini vastberaden een Duitse hotellobby instapt. Dat hij
wordt gespeeld door het Italiaanse culticoon
Franco Nero (bekend als de originele Django
uit 1966) verraadt het eigenlijk al, net als de
gespeelde vriendelijkheid waarmee industrieel Hans Meyer (Manfred Zapatka) hem op
zijn hotelkamer ontvangt. Deze twee mannen hebben een historie die alleen met geweld kan worden opgelost.
Wanneer Collini niet veel later met bloed
aan zijn handen weer beneden staat, ligt
Meyer inderdaad levenloos in z’n kamer:
eerst in het hoofd geschoten en vervolgens
zijn schedel open getrapt. Zo’n koelbloedige
moord is voor de Duitse rechtbank een afgedane zaak, maar de jonge Turks-Duitse advocaat Caspar Leinen (Elyas M’Barek) staat
voor een raadsel: zijn cliënt zwijgt in alle talen, maar hij moet toch een motief hebben
gehad?
Der Fall Collini is gebaseerd op een populaire roman van de Duitse ex-advocaat Ferdinand von Schirach, die het zowaar tot De we-

reld draait door-boek van de maand schopte.
Een compact verhaal over oorlogsmisdaden en de verjaring ervan, al laat regisseur
Marco Kreuzpaintner (die eerder als scenarist betrokken was bij de Hitler-satire Er ist
wieder da) lang in het midden waar het in de
film precies over gaat. Dat een bejaarde Italiaan een even oude Duitser schijnbaar ongemotiveerd te lijf gaat, zal bij vrijwel iedereen
associaties oproepen met de Tweede Wereldoorlog, maar het weerhoudt Kreuzpaintner er niet van om Leinen al zuchtend en
steunend naar motieven te laten speuren.
Een toevallige ontmoeting met pizzabezorger Nina (Pia Stutzenstein) geeft uiteindelijk de doorbraak. Zij kent het dorpje waar
Collini is opgegroeid en daar werden volgens
haar oorlogsmisdaden gepleegd. Een toevalligheidje, waarvan er wel meer zijn in Der Fall
Collini. Zoals het feit dat de onervaren Leinen per ongeluk de verdediging van de
moordenaar van zijn surrogaatvader op zich
neemt (“Wacht even, welke naam zei je?
Hans Meyer!?”), dat hij als zoon van een
linkse intellectueel en Turkse moeder überhaupt door industrieel Meyer is opgevoed,
en dat hij zijn voormalige professor Richard
Mattinger (Heiner Lauterbach) tegenover
zich vindt tijdens het proces.
Der Fall Collini blijft zo een vrij statisch
geschiedenislesje, met soms interessante inzichten. Vooral wanneer we het niet verwachten. Tussen alle rechtbankverhandelingen over onrechtvaardigheid en
wetgeving, is de meest schokkende gebeurtenis uit Der Fall Collini toch een terloopse
zin van die pizzabezorger. “Een Turkse advocaat? Dat is toch ook moeilijk te geloven.”
Misschien is dat wel precies de vergelijking
die Kreuzpaintner wil dat we maken: dat in
een film over oorlogsmisdaden en banaliteit
van het kwaad, dit alledaags racisme als de
steek voelt die werkelijk pijn doet.		
	

DER FALL COLLINI

GUUS SCHULTING
DUITSLAND/ITALIË, 2020 |

REGIE MARCO KREUZPAINTNER | MET ELYAS M’BAREK,
FRANCO NERO, PIA STUTZENSTEIN | 118 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 16 JULI, OOK
DER FALL COLLINI

VIA PICL.NL 

andere voor films van David Fincher. Nu maakt
hij zijn speelfilmdebuut met deze bovennatuurlijke stripverfilming die zich afspeelt in een
wereld in de greep van een pandemie.
TE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS 

CATVIDEOFEST 2020
Het jaarlijkse feest dat de beste kattenfilmpjes
van het internet naar het bioscoopdoek brengt
is terug. Uiteraard op 8 augustus – Wereld Kattendag. Een deel van de opbrengsten van het
wereldwijde evenement gaat naar lokale organisaties voor dierenwelzijn en de opvang van
katten.
TE ZIEN OP 8 AUGUSTUS 

CATVIDEOFEST

DE ELFKINS – EEN KLEIN BAKFESTIJN
Ute von Münchow-Pohl | De Heinzelmännchen

TE VER WEG

TE VER WEG

Voetbal en
vriendschap
Een voetbalfilm die geen voetbalfilm blijkt
te zijn. Twee jonge acteurs stelen de show
in dit mooi uitgebalanceerde verhaal over
vluchten en opnieuw beginnen.
Het is slim gedaan. Je maakt een familiefilm
rond een jonge Syrische vluchteling die
moederziel alleen in een Duitse stad komt,
maar je begint gewoon met voetbal. Om het
herkenbaar te houden laat Te ver weg (Zu
weit weg, vorig jaar te zien op Cinekid) bovendien eerst zien wat het voor een Duitse
jongen al betekent om alles achter te moeten
laten.
Deze elfjarige Ben is de ster van het lokale
jeugvoetbalteam in een klein dorpje. Maar
nu verandert alles. De reusachtige graafmachines van de bruinkoolwinning komen
dichter bij, en het dorp is gedoemd te verdwijnen. Ben houdt zichzelf voor dat hij de
verhuizing naar een grote stad eigenlijk wel
cool vindt, in tegenstelling tot zijn opstandige zus Isa.
Maar zoals dat wel vaker gaat in jeugdfilms: de pestkoppen op zijn nieuwe school
kiezen Ben als doelwit en in het stadse voetbalteam valt hij niet meer op. Toch blijkt die
aanvankelijke voorspelbaarheid een doeltreffend aanloopje naar een redelijk genuanceerd eigentijds verhaal waarin spannende
incidenten en emotionele lading goed samengaan. Het gaat al snel niet meer over
pesten, maar over Bens onverwachte vriend-

zijn de Keulse variant van kabouters; naar verluit doen zij ‘s nachts al het werk voor de Keulenaren zodat die overdag lekker kunnen luieren.
Deze Nederlandse nasynchronisatie van een
Duitse kinderfilm gebruikt de Engelse term voor
de wezentjes. Het verhaal speelt intussen leentjebuur bij de Pixar-klassieker Ratatouille, al
gaat Elfkin-meisje Helvi geen chef maar een
banketbakker assisteren.
TE ZIEN VANAF 12 AUGUSTUS 

THE SECRET GARDEN
Marc Munden | Al na acht jaar verscheen een
eerste verfilming van het kinderboek The Secret
Garden uit 1911. Voor die versie schreef auteur
Frances Hodgson Burnett zelf mee aan het
scenario. Inmiddels zijn we toe aan de vijfde
verfilming (een BBC-serie uit de jaren zeventig

schap met de al even ontheemde jonge Syrische vluchteling Tariq. Onverwacht, want is
die Tariq nu een lotgenoot of een concurrent? Hij kan namelijk voetballen als de
beste.
Dat Te ver weg langzaam maar zeker aan
kracht wint is mede te danken aan de innemende jonge acteurs Yoran Leicher en Sobhi
Awad, die heel goed raad weten met de verwarrende gevoelens waarmee Ben en Tariq
kampen. Tariq, die onverwacht een prachtig
Lego-bouwwerk kapot kan slaan en steeds
moet denken aan zijn broer die hij op de
vlucht is kwijtgeraakt. Maar toch kan hij
plotseling een glimlach tevoorschijn toveren
die de stilzwijgende band tussen hem en Ben
bezegelt.
Mooi is ook dat de zaken in deze eerste
lange speelfilm van Sarah Winkenstette niet
onnodig zwaar worden gedramatiseerd. Heel
even zien we hoe Isa op haar mobiel foto’s
van het gebombardeerde Syrië googlet, dan
weet je genoeg. Er is spanning als de jongelui
stiekem het verboden gebied van het al
dichtgetimmerde dorp betreden en saamhorigheid als de klas spontaan een manier vindt
om Tariq te helpen. Er is een goede balans
tussen de vriendschap, het vluchtverhaal en
andere eigentijdse thema’s die bijna terloops
worden aangestipt, zo nodig met een toets
relativerende humor. Onbetaalbaar is de
grijns van een taxichauffeur die aanhoort
hoe de kinderen na een wilde nacht quasi-streng door hun ouders worden uitgefoeterd. Opmaat naar een ontroerende ontknoping.
LEO BANKERSEN

TE VER WEG

(ZU WEIT WEG) DUITSLAND, 2019 |

REGIE SARAH WINKENSTETTE | MET YORAN LEICHER,
SOBHI AWAD | 88 MINUTEN | DISTRIBUTIE WINDMILL
FILM | TE ZIEN VANAF 6 AUGUSTUS 

en een Japanse anime-versie niet meegerekend). Afgaand op de trailer maakt deze nieuwe
versie van het verhaal, dat draait om een weesmeisje dat een magische geheime tuin ontdekt,
optimaal gebruik van visuele effecten.
TE ZIEN VANAF 12 AUGUSTUS 

ALLES IS ZOALS HET ZOU MOETEN ZIJN
Ruud Schuurman | Voor de verandering een film
die vanwege corona éérder wordt uitgebracht, in
plaats van uitgesteld: deze verfilming van de
roman van Daphne Deckers zou oorspronkelijk op
10 september uitkomen. Zo is er hoe dan ook iets
bijzonders aan deze verder wel heel erg dertienin-het-dozijn ogende romkom rond Zwaar verliefd!-ster Barbara Sloesen.
TE ZIEN VANAF 13 AUGUSTUS 
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A PERFECTLY NORMAL FAMILY

Noem me Agnete
Luchtig Deens drama vol ongemak en humor rondom een vader die op een dag aankondigt dat hij voortaan als vrouw door het
leven gaat.
Het innemende debuut A Perfectly Normal
Family (En helt almindelig familie) volgt de
innerlijke onrust bij de elfjarige pre-tiener
Emma als zij en haar zus Caro van hun vader
Thomas horen dat hij voortaan als vrouw
door het leven gaat. Vanaf nu heet ze Agnete.
Emma’s wereld staat op zijn kop. Ze probeert
in het reine te komen met de plotselinge geslachtsverandering van haar vader en het
verleden dat ze samen hadden. Was dat dan
allemaal een leugen? Waren er voortekenen?
Moet ze haar vader nu moeder noemen?
Emma is zelf ook geen typisch meisje, zodat
de film ook bij haar personage hint op iets
wat steeds meer mensen inzien: dat het
spectrum man-vrouw heel breed is.
Malou Reymanns Deense drama, afgelopen januari winnaar van de VPRO Big Screen
Award op IFFR, valt vooral op doordat de
transitie niet is gefilmd vanuit het perspectief van een transgender persoon, maar vanuit het kind dat iets meemaakt wat het niet
helemaal kan begrijpen. Agnete zet stoïcijns
haar plannen door, ondanks Emma's onrust.
Tegelijk wekt Agnete steeds meer sympathie
met haar kalme, geduldige liefde voor Emma
en Caro.
Reymann heeft dit verhaal zelf meege-

maakt: zij was de Emma uit de film, die zich
(met bijbehorende popmuziek) afspeelt in de
jaren negentig, toen er nog nauwelijks verhalen over transities verteld werden. Die naïviteit van toen werkt ontwapenend, bijvoorbeeld in de scène waarin Emma’s
grootvader een onhandige speech houdt. A
Perfectly Normal Family zit vol rake observaties over zulke reacties van omstanders, zoals de furieuze moeder en de sussende psychologe die alleen maar averechts werken.
De sterkste troef is de luchtige toon, vol
ongemakkelijke en humoristische momenten, en nostalgische home movies. Hierdoor
is de film een rechttoe rechtaan, eerlijk portret van de perikelen van een uiteindelijk gewoon gezin, herkenbaar voor veel gezinnen
die een crisis of grote verandering doormaken, in wat voor vorm ook. Iedereen reageert
anders op ontregelende gebeurtenissen en
Reymann weet de uiteenlopende emoties
haarfijn op te roepen todat de zon uiteindelijk doorbreekt tijdens een zomerse vakantie
op Mallorca – het moet bij Reymann wel gezellig blijven.
MARISKA GRAVELAND

A PERFECTLY NORMAL FAMILY

DENE

MARKEN, 2020 | REGIE MALOU REYMANN | MET KAYA
TOFT LOHOLT, MIKKEL BOE FØLSGAARD, HADEWYCH
MINIS, RIGMOR RANTHE | 97 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 9 JULI, OOK VIA

picl.nl



A PERFECTLY NORMAL FAMILY

LOLA VERS LA MER
Laurent Micheli | ‘Nadat haar moeder overlijdt,
gaat een jonge transvrouw de confrontatie aan

met haar afwijzende vader. Een subtiel drama
dat een eerlijk portret biedt van een dagelijkse,
taaie strijd’, aldus Sasja Koetsier over Lola vers
la mer. ‘De roadmovie van de Belgische filmmaker Micheli blaast het drama niet op en stevent
evenmin af op een klinkende verzoening, maar
laat zien hoe met kleine gebaren de ruimte om
te bestaan wordt opgerekt.’ Lees de recensie op
filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 13 AUGUSTUS 

THE SECRET GARDEN

SUMMERLAND
Jessica Swale | In de theaterwereld maakte
Jessica Swale sinds haar debuut in 2013 met
Blue Stockings razendsnel naam. Met Summerland maakt ze haar eerste speelfilm. Het verhaal speelt op het Britse platteland tijdens de
Tweede Wereldoorlog, waar de verstokte vrijge-

FIN DE SIGLO

FIN DE SIGLO

Wegdromen in
een zomerromance
Twee mannen brengen op vakantie in Barcelona de nacht met elkaar door. Maar
twintig jaar eerder ontmoetten ze elkaar
ook al – alleen onder heel andere omstandigheden.
Het wordt nooit helemaal duidelijk waar het
regisseur Lucio Castro om te doen is in Fin de
siglo. Het regiedebuut van de Argentijn kijkt
in eerste instantie als een meanderende
praatfilm, springt dan plotsklap terug in de
tijd en eindigt vervolgens met een wat verwarrende, maar intrigerende sequentie die
nog het meest doet denken aan de manier
waarop Michelangelo Antonioni zijn beroemde liefdesdrama L’eclisse (1962) eindigde. Er gebeurt een hoop en al komen de
verschillende elementen niet helemaal samen, hoofdpersonen Ocho en Javi zijn fijn gezelschap en de film laat je op haar beste momenten wegdromen met hun zomerromance.
Ocho (Juan Barberini) is een Argentijnse
schrijver die voor een paar dagen Barcelona
bezoekt. Navigerend op zijn iPhone struint
hij langs de toeristische trekpleisters, totdat
hij de Spaanse televisieregisseur Javi (Ramon
Pujol) in de gaten krijgt. Is het een verwante
ziel? De twee wisselen in ieder geval de daaropvolgende dagen blikken uit, totdat Ocho
uiteindelijk de stoute schoenen aantrekt en
een ontmoeting initieert. “Hey Kiss”,
schreeuwt hij vanaf het balkon van zijn
AirBnB, verwijzend naar het verlopen KissT-shirt dat Javi draagt, maar ook een verkapte uitnodiging voor iets meer. Die kus

zel Alice (Gemma Arterton) wordt opgezadeld
met de jonge Frank, die is geëvacueerd uit Londen en wiens vader piloot is in de luchtmacht.
Wellicht kunnen de twee verloren zielen iets van
elkaar leren.
TE ZIEN VANAF 13 AUGUSTUS 

ANTEBELLUM
Gerard Bush en Christopher Renz | De poster
voor deze nieuwe thriller benadrukt de zielsverwantschap met Jordan Peele’s Get Out (2017)
en Us (2019). Die films lijken zo langzamerhand
het fundament voor een nieuw genre te vormen:
sociaal betrokken horrorfilms die heden en verleden van de zwarte Amerikaanse ervaring
omzetten naar bloedstollende allegorieën. In
Antebellum draait dat om de succesvolle schrijver Veronica (gespeeld door model en popster

komt al snel als Javi eenmaal bij Ocho binnen
is.
Fin de siglo is in eerste instantie een film
over blikken en kijken en Castro filmt de
twee dolende zielen als verloren in de architectuur van Barcelona – Antonioni lijkt ook
hier een inspiratiebron te zijn. Nadat de verlossende ontmoeting heeft plaatsgevonden,
zwerven de twee al filosoferend door het zomerse Barcelona als een gay-variant op Jesse
en Céline uit Richard Linklaters Before-
trilogie. Ongedwongen ontvouwt het leven
zich als een lome, zomerse namiddag: Ocho
en Javi struinen de stad af, tevreden met de
mogelijkheden die zo’n ontmoeting te bieden heeft. Ze kunnen elkaar nog eens zien,
contact houden, maar het ook bij één keer
laten. Is hun zomerromance alleen dat, of
het begin van een ingrijpende gebeurtenis
voor allebei? Alle mogelijkheden hangen in
de lucht en worden besproken.
Op die manier een tijdje verkeren met die
twee zou meer dan genoeg zijn, maar in een
plottwist blijken Ocho en Javi elkaar al eens
eerder ontmoet te hebben: twintig jaar geleden, toen ze allebei nog vriendinnen hadden
en hun seksuele geaardheid voor de buitenwereld verborgen hielden. Javi had toen verkering met Ocho’s beste vriendin en tijdens
een bezoek sloeg de vonk over. Castro maakt
in de flashback enkele grappige observaties
over het verlopen van de tijd, zoals hoe technologie ons leven is binnen gedrongen (in
1999 gebruikten we nog een plattegrond!),
over het uit de kast komen, over hoe een bepalende gebeurtenis uit iemands leven met
de tijd vervliegt. Het zijn net te vrijblijvende
observaties, al verrast Castro ons met een
laatste, intrigerend droombeeld: een piepend speelgoedeendje kondigt een heel
nieuw levenspad aan.
GUUS SCHULTING

FIN DE SIGLO

ARGENTINIË, 2019 | REGIE LUCIO

CASTRO | MET JUAN BARBERINI, RAMON PUJOL, MÍA
MAESTRO | 84 MINUTEN | DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE
ZIEN VANAF 2 JULI, OOK VIA

picl.nl



Janelle Monáe), die teruggevoerd wordt naar
het slavernijverleden van haar voorouders.
TE ZIEN VANAF 20 AUGUSTUS 

JOOST BROEREN-HUITENGA
ANTEBELLUM
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant #432 moeten vóór vrijdag 14 augustus (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.
nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of wijzigingen. Aanvangstijden en nadere informatie vindt u op de websites van de
betreffende theaters. De volgende Filmkrant verschijnt op
woensdag 26 augustus en loopt t/m woensdag 23 september.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 072-520
2022 | filmhuisalkmaar.nl

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850
264 | filmhuisalmelo.nl

Les misérables do 2.7, vr 3.7 | La
vérité wo 8.7, vr 10.7

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

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

De beentjes van Sint-Hildegard vr 10.7, za 11.7, di 14.7, wo
15.7 | De griezelbus do 30.7,
di 4.8, ma 10.8 | Honey Boy vr
24.7, za 25.7, di 28.7, wo 29.7 |
Les misérables vr 3.7, za 4.7, di
7.7, wo 8.7 | La vérité vr 17.7, za
18.7, di 21.7, wo 22.7 | De wraak
van de ninja di 28.7, ma 3.8, do
13.8 | Het zakmes ma 27.7, do
6.8, di 11.8

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 036-521 5929 |
corrosia.nl

Dolor y gloria vr 31.7 | Jojo Rabbit vr 17.7 | Parasite vr 10.7 | The
Peanut Butter Falcon vr 14.8 |
Stalker vr 3.7

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

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

De beentjes van Sint-Hildegard
do 2.7, zo 5.7, di 7.7, wo 8.7 | Little Women do 2.7 t/m za 4.7, ma
6.7 | Mrs. Lowry and Son do 9.7,
za 11.7, zo 12.7, di 14.7 | La vérité vr 10.7 t/m ma 13.7 | Das Vorspiel za 4.7, zo 5.7, di 7.7, do 9.7,
za 11.7

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

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

Verwacht Adam do 23.7 | Bacurau do 2.7 | Collective do 9.7
| Fin de siglo do 2.7 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7
| Pinocchio wo 22.7 | Les plus
belles années d’une vie do 2.7

| Somebody Up There Likes Me
do 2.7

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie

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

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

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

Verwacht Adam do 23.7 | Babyteeth do 27.8 | Burden do 23.7 |
Elephants Up Close do 2.7 | Un
homme et une femme do 2.7 |
The Kingmaker do 13.8 | Maiden
do 9.7 | Misbehaviour do 27.8
| Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | A Perfectly Normal Family do 9.7 | Yellowstone do 30.7 | Special CatVideoFest do 6.8

4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-589 1400
| eyefilm.nl
Black Light Dolemite zo 23.8 |
Dope wo 12.8 | Joe’s Bed-Stuy
Barbershop vr 14.8 | Killer of
Sheep do 16.7 | Moonlight zo 2.8
| Orfeu negro zo 19.7 | Putney
Swope wo 5.8 | Sweet Sweetback’s Baadasssss Song vr
17.7, ma 17.8 | Training Day za
18.7 | Wan Pipel vr 10.7 | Chantal Akerman De l’autre côté vr
21.8 | La captive ma 10.8 | Demain on déménage di 28.7, vr
7.8 | D’Est do 23.7 | Film & Dance di 11.8 | I Don’t Belong Anywhere za 29.7 | Je, tu, il, elle do
13.8 | Jeanne Dielman di 21.7 |
Un jour Pina a demandé wo 19.8
| L.A. Tea Time di 14.7, zo 30.8
| My Life with Chantal di 28.7
| News from Home di 14.7 | No
Home Movie vr 3.7, wo 26.8 |
Les rendez-vous d’Anna ma 3.8
| Spatializing Cinema vr 3.7 |
Sud di 4.8 | Tombée de nuit sur
Shanghai do 9.7, di 18.8 | Toute une nuit do 16.7, vr 14.8 | Film
en muziek Die Abenteuer des
Prinzen Achmed 23.6 | Women
Make Film 35 Rhums vr 17.7 |
American Honey za 15.8, di 25.8
| Be Natural zo 5.7 | Le bonheur
wo 22.7 | Brownian Movement
di 7.7 | La camarista za 4.7, vr
17.7, za 8.8 | I cannibali zo 26.7
| The Cave of the Yellow Dog
vr 31.7 | Fat Girl ma 3.8 | A Girl
Walks Home Alone at Night za
1.8 | Monsoon Wedding vr 7.8 |
Orlando za 11.7 | Ratcatcher wo
8.7, zo 9.8, di 18.8, di 25.8 | Sedmikrásky (Madeliefjes) za 4.7,

Bitterzoete liefdestrilogie
Fijn idee van Filmhuis Den
Haag om Richard Linklaters
bitterzoete liefdestrilogie Before Sunrise, Before Sunset en
Before Midnight twee keer (4
juli en 1 augustus) in een marathonvoorstelling te vertonen. Zo kan het gaan, in elk
geval in een film: twee mensen (innemende Julie Delpy
en Ethan Hawke) ontmoeten
elkaar in een trein en gaan
toevallig beiden naar Wenen,
ze stappen uit op het station,
wandelen door de stad, worden verliefd, brengen de
nacht samen door, waarna
beiden ’s ochtends weer hun
weg gaan. Zij, een Française,
gaat naar Parijs, hij, een
Amerikaan, vliegt naar Amerika. Einde verhaal? Had gekund als Richard Linklaters
Before Sunrise (1995) over een
vluchtige onenightstand zou
gaan, maar daar gaat de
sprankelende verliefdheidsfilm niet over. Wel over het
achteloos door je handen laten glippen van een unieke
kans in de liefde. We zien het
niet, maar weten zeker dat

beide personages zich een
dag na hun ontmoeting voor
hun kop slaan: hoe konden ze
zo stom zijn om elkaar te laten gaan!?
Before Sunrise was een bitterzoete film over liefdesblindheid, waarin de man
vergeet dat een vliegticket
inwisselbaar is maar een
zielsverwante in de liefde
niet. Een herkansing doet
zich negen jaar later voor in
Before Sunset (2004) als de
Amerikaan, inmiddels een
succesvolle schrijver, in een
Parijse boekhandel zijn ro-

vr 31.7 | Les silences du palais
ma 13.7 | Silent Waters wo 29.7
| De stilte rond Christine M. vr
3.7, ma 27.7 | Tonio vr 10.7
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 020-363
8502 | fchyena.nl

Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | Scoob wo 8.7 |
Mulan do 23.7 Klassiekers Jaws
zo 12.7 | Batman Begins za 11.7
| The Dark Knight za 18.7 | The
Dark Knight Rises za 25.7 | The
Breakfast Club do 20.8 | Gladiator zo 9.8 |
4 Het Ketelhuis

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

Verwacht Berlin Alexanderplatz do 30.7 | Dark River do
16.7 | Kala azar do 20.8 | A Perfectly Normal Family do 9.7 |
Pinocchio do 23.7 | De piraten
van hiernaast do 2.7 | Scoob do
9.7 | Spongebob schiet te hulp
do 6.8 | Nog te zien About Endlessness | La bonne épouse |
Gay Special Fin de siglo vanaf 4.7 | Special In de armen van
Morpheus wo 8.7
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623
1709 | kriterion.nl

Verwacht Babyteeth do 27.8 |
Bacurau do 2.7 | Collective do
9.7 | Pinocchio wo 22.7 | Idfa
Nostalgia de la luz zo 19.7 | Cassandro, the Exotico zo 26.7 | La
cordillera de los sueños zo 16.8
| Klassiekers Le mépris di 6.7,
vr 10.7 | Spetters ma 13.7, vr 17.7
| Trip to Italy ma 20.7, vr 24.7 |
Adam’s Apples ma 27.7, vr 31.7

mans komt signeren. De
vrouw van zijn leven die niet
de vrouw van leven werd,
heeft de aankondiging gezien
en komt kijken. De vonk is er
nog, maar beiden zijn inmiddels negen jaar verder in hun
leven. Wat te doen?
De keuze die ze hebben gemaakt zien we in Before Midnight (2013), het slotdeel van
de trilogie dat zich ook weer
negen jaar later afspeelt.
Meer moeten we er niet over
zeggen. Ga de trilogie over de
kronkelwegen in de liefde –
lees: in onze hoofden – vooral
zien. Het hoogtepunt in
Linklaters oeuve.
FILMHUISDENHAAG.NL

| La dolce vita ma 3.8, vr 7.8 |
Volver ma 10.8, vr 14.8 | La meraviglie ma 17.8, vr 21.8 | Maurice ma 24.8, vr 28.8 | Zomeravonden Dogtooth + 1984 wo
8.7 | Random Film Generator
wo 15.7 | The Seventh Seal +
The Dark Horse wo 22.7 | Wild
at Heart + Bad Lieutenant 2 wo
29.7 | The Little Death + Secretary wo 5.8 | The Swimmer +
Three Women wo 12.8 | Black
Cat, White Cat + Gypsie Magic
wo 19.8 | Hachi + Wiener-Dog
wo 26.8 | Pride Screening El
boton de nacar zo 2.8
4 Lab111

di 14.7 18.40 | Alice in the Cities za 4.7 17.00, do 9.7 21.30,
za 11.7 19.15 | Buffalo ’66 za 4.7
19.15, wo 8.7 21.20, vr 10.7 16.55
| El Topo za 4.7 21.30, do 9.7
19.00, di 14.7 21.00 | Gummo zo
5.7 19.30, za 11.7 21.30, zo 12.7
17.50 | Wanda za 11.7 17.10, wo
15.7 21.15 | My Own Private Idaho ma 13.7 19.00 | Vriendenfilm
João en het mes wo 19.7 19.00 |
Zomergasten op het witte doek
zo 26.7 20.00, zo 2.8 20.00, zo
9.8 20.00, zo 1.8 20.00, zo 2.8
20.00
4 Zuid-Afrikahuis

Christopher Nolan Dunkirk vr
3.7 | Inception di 7.7 | Interstellar do 2.7 | David Cronenberg
vanaf do 30.7 | Sing-A-Long
The Rocky Horror Picture Show
vr 17.7 | Xavier Dolan Les
amours imaginaires vr 3.7, ma
6.7 | J’ai tué ma mère zo 5.7, di
7.7 | Juste la fin du monde do
2.7, wo 8.7 | Laurence Anyways
za 4.7 | Matthias & Maxime do
2.7, wo 8.7 | Mommy zo 5.7, ma
6.7 | Tom à la ferme za 4.7, di 7.7
4 De Melkweg

Die stropers do 2.7

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

Lijnbaansgracht 234a | 0205318181 | melkweg.nl

Premiere Concertfilm vr 3.7
Eefje de Visser: Bitterzoet | Presented by In-Edit Festival za
4.7 Ronnie Wood: Somebody Up
There Likes Me
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020638 6016 | themovies.nl

Verwacht Babyteeth do 27.8 |
Bacurau do 2.7 | Maiden do 9.7
| Misbehaviour do 27.8 | Never
Rarely Sometimes Always do
2.7 | A Perfectly Normal Family
do 9.7 | The Souvenir do 9.7 |
Special CatVideoFest za 8.8
4 Oxville Cinema

Meer en Vaart 300 | oxville.nl
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676
8700 | rialtofilm.nl

Verwacht Adam do 23.7 | The
Kingmaker do 13.8 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 |
Pinocchio wo 22.7
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422
| studio-k.nu
Verwacht Fin de siglo do 2.7 |
Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | De piraten van
hiernaast do 2.7 | Special For
the Love of Cinema iedere
woensdag en zaterdag
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223
2416 | uitkijk.nl

BEFORE SUNRISE

Persona do 2.7 19.30, ma 6.7
19.30, zo 12.7 21.30 | Under the
Skin do 2.7 21.15, zo 5.7 17.15, di
7.7 21.15 | Black Girl vr 3.7 18.30,
zo 5.7 21.30, do 9.7 17.30 | Born
in Flames vr 3.7 20.00, vr 10.7
19.15, zo 12.7 19.45 | Zabriskie
Point vr 3.7 21.45, wo 8.7 19.00,

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

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055-521
6346 | gigant.nl

About Endlessness vr 3.7 t/m
zo 5.7 | Bacurau do 2.7 t/m do
16.7 | A Beautiful Day in the
Neighbourhood do 2.7 t/m vr
17.7 | De beentjes van Sint-Hildegard do 2.7 t/m vr 17.7 | Collective do 9.7 t/m wo 15.7 |
Elephants Up Close zo 19.7 t/m
di 21.7 | Ema do 2.7 t/m wo wo
8.7 | Der Fall Collini do 16.7 |
Fjord zo 5.7 t/m di 7.7 | Un homme et une femme do do 2.7 t/m
di 14.7 | Little Women ma 6.7
t/m ma 27.7 | Lucian Freud: A
Self Portrait zo 12.7 t/m di 14.7
| Matthias & Maxime vr 3.7 t/m
wo 8.7 | Nasir do 16.7 | Never
Rarely Sometimes Always do
2.7 t/m vr 17.7 | La odisea do 9.7
t/m do 16.7 | A Perfectly Normal
Family do 9.7 t/m wo 29.7 | Les
plus belles années d’une vie do
2.7 t/m do 16.7 | Proxima do 2.7
t/m wo 15.7 | Secret Impressionists zo 26.7 t/m di 28.7 |
Somebody Up There Likes Me vr
3.7, za 4.7 | La vérité do 2.7 t/m
do 16.7 | Verwacht in augustus
CatVideoFest | Gli anni più belli
| Hope Gap | The Kingmaker | Living in the Future’s Past | Paul
Gauguin | Yellowstone

ARNHEM

4 Focus Filmtheater

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

Verwacht Adam do 23.7 | Bacurau do 2.7 | Berlin Alexanderplatz do 6.8 | Collective do
9.7 | Dark River do 23.7 | Fire
Will Come do 13.8 | Hope Gap
do 6.8 | House of Hummingbird do 20.8 | Kala azar do 20.8
| The Kingmaker do 13.8 | Madre do 23.7 | Maiden do 9.7 | Nasir do 16.7 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | A Perfectly Normal Family do 9.7 | Pinocchio do 23.7 | Les plus belles années d’une vie do 2.7 |
Ride Your Wave do 30.7 | Sing
Me a Song do 30.7 | Somebody
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Up There Likes Me do 2.7 | Tenet do 30.7 | Klassiekers The
Shawshank Redemption wo 1.7,
ma 27.7, zo 23.8 | Crash vr 7.8, di
11.8, za 15.8 | Un homme et une
femme zo 5.7, ma 13.7 | Jeanne
Dielman zo 9.8, vr 21.8 | The Piano vr 24.7, wo 29.7, zo 2.8 | Les
rendez-vous a’Anna ma 17.8,
za 29.8 | Les uns et les autres
vr 10.7, zo 26.7 | Previously Unreleased Duelles do 16.7 | God
Exists, Her Name Is Petrunya
do 23.7 | The Last Black Man
In San Francisco do 30.7 | The
Souvenir do 2.7

Adam do 23.7 t/m wo 29.7 | Bacurau do 2.7 t/m wo 8.7 | La cordillera de los sueños do 16.7 t/m
wo 22.7 | Un homme et une femme do 2.7 t/m wo 8.7 | A Perfectly Normal Family do 9.7 t/m
wo 15.7 | Les plus belles années
d’une vie do 2.7 t/m wo 8.7 | Ride
Your Wave do 30.7 t/m wo 5.8 |
En verder About Endlessness
| The Barefoot Emperor | Collective | Papicha | Jeugd Pett
son & Findus: de katonaut + Vogelhuis verhaaltjes zondagen |
Sneak preview zondagen

ASSEN

4 Verkadefabriek

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-012 8560
| asserfilmliga.nl

BERGEN

4 Fth CineBergen/Zwarte

Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |
cinebergen.nl

BOLSWARD
4 Filmhuis

Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.nl

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 076530 3131 | chasse.nl
Verwacht Adam do 23.7 | Babyteeth do 27.8 | Bacurau do
2.7 | Berlin Alexanderplatz do
30.7 | Gli anni più belli do 6.8 |
Un homme et une femme do 2.7
| Hope Gap do 6.8 | The Kingmaker do 13.8 | Madre do 30.7
| Maiden do 9.7 | Never Rarely
Sometimes Always do 2.7 | La
odisea do 9.7 | Les plus belles
années d’une vie do 2.7 | Belcrum Bios The Farewell di 21.7 |
Hunt for the Wilderpeople di 7.7

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl

Verwacht Adam do 23.7 | Babyteeth do 27.8 | Collective do 9.7
| Der Falli Collini do 16.7 | Fire
Will Come do 13.8 | Gli anni più
belli do 6.8 | Hope Gap do 6.8 |
The Kingmaker do 13.8 | Misbehaviour do 27.8 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | A
Perfectly Normal Family do 9.7
| Pinocchio do 23.7 | Les plus
belles années d’une vie do 2.7 |
Sing me a Song do 30.7 | Klassieker Crash do 6.8 | The Piano do 23.7 | Special CatVideoFest za 8.8

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-458 6300 |
isalatheater.nl

DELFT

4 Filmhuis Lumen

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

DEN BOSCH

Boschdijkstraat 45 | 073-681
8160 | verkadefabriek.nl

Verwacht Adam do 23.7 | Babyteeth do 27.8 | Bacurau do
2.7 | Berlin Alexanderplatz do
6.8 | Collective do 9.7 | Dark River do 23.7 | Duelles do 16.7 |
Fahim do 30.7 | Fire Will Come
do 13.8 | Gli anni più belli do
6.8 | Une homme et une femme do 2.7 | Hope Gap do 6.8 |
House of Hummingbird do 20.8
| Kala azar do 20.8 | The Kingmaker do 13.8 | The Last Black
Man in San Francisco do 30.7 |
Madre do 30.7 | Maiden do 9.7
| Misbehaviour do 27.8 | Nasir do 16.7 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | La odisea do 9.7 | Once Were Brothers
do 20.8 | Öndög do 27.8 | One
Day do 20.8 | A Perfectly Normal Family do 9.7 | Les plus belles annees d’une vie do 2.7 | Sibyl do 20.8 | Sing Me a Song do
30.7 | Somebody Up There Likes Me do 2.7 | The Souvenir do
2.7 | Arts in Cinema Lucian Freud: A Self Portrait zo 5.7, di
14.7, zo 19.7 | Filmontbijt zondagen | Sneak Preview dinsdagen | Special CatVideoFest do
6.8 | Buitenbios Adam ma 27.7
| Bohemian Rhapsody wo 29.7
| Call Me By Your Name di 28.7
| Do the Right Thing do 30.7 |
Duelles ma 20.7 | Elephants
Up Close di 21.7 | Fjord di 7.7 |
Green Book wo 8.7 | Un homme et une femme do 16.7 | Honeyland di 14.7 | Inception za
18.7 | Jaws do 9.7 | Joker wo 15.7
| Maiden za 11.7 | Mamma Mia
Sing-a-Long vr 17.7 | Marianne & Leonard vr 31.7 | Mulan za
25.7 | Never Rarely Sometimes
Always za 4.7 | A Perfectly Normal Family ma 13.7 | Les plus
belles années d’une vie ma 6.7 |
RK Veulpoepers vr 24.7 | Somebody Up There Likes Me vr 10.7 |
Stamping Ground vr 3.7 | A Star
Is Born wo 22.7 | The Piano do
23.7 | The Shawshank Redemption do 2.7

DEN HAAG

4 Filmhuis Den Haag

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

Verwacht Adam do 23.7 | Bacurau do 2.7 | Collective do 9.7 |

70mm-vertoningen nu ook in Kino
70mm. Kino doet dat met de
Philips DP70-projector, die
in 1957 op de markt werd gebracht. Van deze projector
zijn er wereldwijd nog maar
honderd, zodat de zoektocht
ernaar nogal wat voeten in de
aarde had. De 70mm-vertoningen zullen Kino geen geld
opleveren, maar “als cinemafanaten is het voor ons essentieel om onze bezoekers deze
magische bioscoopervaring
te kunnen bieden”, zegt programmeur Jan de Vries. Naast
schaarse nieuwe 70mm-films
zal het filmtheater klassiekers
programmeren.

zo 30.8 | Wildlife Film Festival
Elephants Up Close zo 5.7 | Yellowstone zo 2.8
4 Filmhuis De Zwarte Doos

In Eye kon het al, maar Kino in
Rotterdam gaat ook speelfilms op het analoge 70mm
breedbeeldformaat vertonen.
Na proefdraaien met Chris
topher Nolans Interstellar
volgt zo snel mogelijk Nolans
Tenet en worden klassiekers
vertoond.
Ook in de bioscoopwereld
herhaalt de geschiedenis
zich, maar ook daar net even
anders. De strijd tussen bioscopen en Netflix doet denken aan die in de jaren vijftig
tussen bioscopen en televisie.
Ook toen was er de angst dat
bioscopen leeg zouden lopen.
Toen omdat mensen thuis
voor de televisie zouden blijven plakken, in onze tijd omdat mensen aan Netflix vastgelijmd zouden zitten. En net
als nu ging de bioscoop in de
jaren vijftig en zestig de concurrentie aan met spektakelfilms. Titels als Ben Hur en
Cleopatra moest je in de bioscoop hebben gezien. En dan
het liefst op 70mm, want dat
bezorgde de bezoeker, in bioscoopjargon, een ‘onvergetelijke ervaring’. Toch verdween

70mm na een paar decennia.
De reden? Dure apparatuur
en peperdure productiekosten van films.
Het analoge 70mm-formaat verdween uit de bioscoop, maar maakte een
comeback in filmmusea. Het
Filmmuseum vertoonde vanaf het begin van de jaren negentig analoge 70mm films in
het Vondelparkpaviljoen en is
dat na verhuizing in 2012 als
Eye blijven doen.
Kino volgt het voorbeeld
van Eye. Vanaf 2 juli draait
Kino proef met Christopher
Nolans Interstellar en later
zijn nieuwe film Tenet op

Duelles do 16.7 | Madre do 30.7
| Maiden do 9.7 | Les plus belles
années d’une vie do 2.7 | Somebody Up There Likes Me do 2.7
Arts in Cinema Paul Gauguin
wo 29.7 | Secret Impressionists
za 18.7 | Klassiekers Bagdad
Cafe do 16.7 | Bhaji on the Beach zo 5.7 | Bij de beesten af di
12.7 | Do the Right Thing do 30.7
| La dolce vita za 25.7 | Les enfants du paradis di 28.7 | Jeanne Dielman zo 26.7 | Un homme
et une femme do 2.7 | Nine to
Five zo 19.7 | Het offer di 14.7 | A
Star Is Born di 7.7 | LGBT-films
Fin de siglo ma 6.7, ma 3.8, zo
16.8 | Special Before Sunrise
+ Before Sunset + Before Midnight za 4.7 en 1.8

femme do 2.7 | Hope Gap do 6.8
| Misbehaviour do 27.8 | A Perfectly Normal Family do 9.7 |
Les plus belles années d’une vie
do 2.7 | Sibyl do 20.8 | Somebody Up There Likes Me do 2.7

za 11.7 | La vérité vr 3.7, ma 6.7
| A White, White Day ma 6.7 |
Arts in Cinema Paul Gauguin do
2.7, di 7.7, vr 10.7, wo 15.7

ERMELO

DORDRECHT

GELDERMALSEN

DIEMEN

Nieuwstraat 60-62 | 078-720
0777 (vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl

Rijksstraatweg 64 | info@
lingefilm.nl | lingefilm.nl

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

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

Der Fall Collini do 6.8 t/m ma
10.8 | Little Women do 2.7 t/m
ma 6.7 | Les misérables do 9.7
t/m ma 13.7 | Proxima do 30.7
t/m ma 3.8 | La verité do 16.7
t/m ma 20.7 | A White White
Day do 23.7 t/m ma 27.7 | Woman di 7.7, wo 8.7

DEVENTER

4 Filmhuis De Keizer

Keizerstraat 78 | 0570-618
822 | filmhuisdekeizer.nl

Verwacht Adam do 23.7 | Babyteeth do 27.8 | Bacurau do 2.7 |
Collective do 9.7 | Der Fall Collini do 16.7 | Un homme et une

KINO.NL

TU/e terrein | 040-247 5348
of 040-2474900 (ma t/m wo)
| tue.nl/sg
Het nieuwe seizoen begint in
september.

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl

Beanpole di 21.7 | Ema di 4.8 |
Emma ma 20.7 | Little Women
ma 13.7 | Les misérables di 14.7 |
Parasite ma 6.7 | Sibel di 7.7 | La
vérité ma 3.8 | The Wild Goose
Lake ma 27.7 | Woman di 28.7

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

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

TENET

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 020600 1897 | theaterdeomval.nl

La vérité do 2.7 t/m za 4.7 | Het
nieuwe seizoen begint eind augustus/begin september.

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg

Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 15 | 0313‑482 336 |
gasthuiskerkdoesburg.nl/
films

DOETINCHEM

4 Filmhuis/Gruitpoort

Hofstraat 2 | 0314-340 943 |
gruitpoort.nl

De beentjes van Sint-Hildegard
do 2.7 t/m ma 13.7, wo 15.7 | La
bonne épouse vr 3.7, za 4.7, ma
6.7, wo 8.7, vr 10.7, di 14.7 | Elephants up Close do 2.7, za 4.7, di
7.7, do 9.7, ma 13.7, wo 15.7 | Un
homme et un femme zo 5.7, wo
8.7, za 11.7, di 14.7, wo 15.7 | Lillian di 7.7, zo 12.7 | Little Women
do 2.7 t/m zo 5.7, wo 8.7 | La
odisea do 9.7 t/m zo 12.7, di 14.7,
wo 15.7 | Les plus belles années
d’une vie do 2.7 t/m zo 5.7, di 7.7,
wo 8.7, vr 10.7, za 11.7, ma 13.7,
di 14.7 | Snow Ubbink? zo 12.7 |
Somebody Up There Likes Me
do 2.7 t/m zo 5.7, wo 8.7, vr 10.7,

4 Cinema The Movies

Verwacht Bacurau do 2.7 | Un
homme et une femme do 2.7
| Maiden do 9.7 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | A
Perfectly Normal Family do 9.7
| Les plus belles années d’une
vie do 2.7 | The Souvenir do 9.7

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

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

A Beautiful Day in the Neighborhood vr 3.7, di 7.7 | De beentjes van Sint-Hildegard do 2.7,
za 4.7, zo 5.7, di 7.7 | Emma vr
3.7, wo 8.7 | Un divan à Tunis do
2.7, za 4.7, zo 5.7, di 7.7, wo 8.7 |
J’accuse do 2.7, za 4.7 | Rundfunk: Jachterwachter do 9.7 |
La verité wo 8.7 | Wickie en het
magische zwaard do 2.7 t/m
za 4.7, di 7.7, wo 8.7 | Lunchfilm De beentjes van St. Hildegard za 4.7

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 | 040‑294
6848 | natlab.nl

Arts in Cinema Paul Gauguin
zo 26.7 | Secret Impressionists

Verwacht Babyteeth do 27.8 |
Bacurau do 2.7 | Never Rarely
Sometimes Always do 2.7 | Les
plus belles années d’une vie do
2.7 | 15 Minutes after Sunset
O Brother, Where Art Thou? di
14.7 | Buena Vista Social Club di
11.8 | Arts in Cinema Frida Kahlo
di 21.7 | Klassieker Un homme
et une femme do 2.7
4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | 0620207920 | filmhuisermelo.nl
4 LingeFilm

De beentjes van Sint-Hildegard zo 5.7, wo 8.7 | Emma vr
10.7, za 11.7, di 14.7 | Little Women vr 24.7, za 25.7 | Richard
Jewell vr 3.7, za 4.7 | La vérité vr
17.7, za 18.7

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142
| tbeest.nl

GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182‑522
200 | filmhuisgouda.nl

De zaal wordt verbouwd en het
filmhuis geschikt gemaakt
voor heropening.

GRONINGEN

4 Forum Groningen

Nieuwe Markt 1 | 050-368
3683 | forum.nl

Verwacht Adam do 23.7 | Bacurau do 2.7 | Collective do 9.7 |
Der Fall Collini do 16.7 | Fire Will
Come do 13.8 | Hope Gap do 6.8
| The Kingmaker do 13.8 | Madre do 30.7 | Maiden do 9.7 | Nasir do 16.7 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | Once
Were Brothers do 20.8 | A Perfect Normal Family do 9.7 |
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LELYSTAD

HENGELO

HOORN

Beursstr 44 | 074-255 6789 |

Krententuin 25 | 0229-232 296

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

NRC Handelsblad

Dana Linssen

Veronica

Romy van Krieken

Trouw

Belinda van de Graaf

Cine.nl

4 Filmtheater/Agora

4 Cinema Oostereiland

Cinema.nl/VPRO

4 Filmhuis Hengelo

Beneden Zandpad 7 | 0187482 400 | hetdiekhuus.nl

4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043‑321 4080 |
lumiere.nl

Verwacht Adam do 23.7 | Bacurau do 2.7 | Berlin Alexanderplatz do 30.7 | Blanco en blanco
do 6.8 | Collective do 9.7 | Duelles do 16.7 | Elephants Up Close zo 5.7 | De Delkfkins wo 12.8
| Ella Bella Bingo do 30.7 | Fire
Will Come do 13.8 | God Exists,
Her Name Is Petrunya do 23.7 |
Hope Gap do 6.8 | The Kingmaker do 13.8 | La odisea do 9.7 |
Nasir do 16.7 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | Once
Were Brothers do 20.8 | One
Day do 20.8 | Pettson & Findus:
de katonaut do 30.7 | Pinocchio
wo 22.7 | Les plus belles années d’une vie do 2.7 | Ride Your
Wave do 30.7 | Sibyl do 20.8
| The Souvenir do 2.7 | Three
Summers do 13.8 | Vitalina Varela do 9.7 | Yellowstone zo 2.8 |
Arts in Cinema Paul Gauguin zo

Diekhuus)

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 06-1347
3992 | stroomhuisneerijnen.nl
Het programma is opgeschort
tot 1 september.

NIJMEGEN
4 Lux

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

Verwacht Adam do 23.7 | Babyteeth do 27.8 | Bacurau do 2.7 |
Blanco en blanco do 6.8 | Collective do 9.7 | De Elfkins do
6.8 | Der Fall Collini do 16.7 | Fahim do 30.7 | Gli anni piú belli do 6.8 | Hope Gap do 6.8 | The
Kingmaker do 13.8 | Madre do
30.7 | Maiden do 9.7 | Misbehaviour do 27.8 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | Once
Were Brothers do 20.8 | La odisea do 9.7 | One Day do 20.8

Gemiddeld
(aantal stemmen)

Voorlopig worden er geen filmhuisfilms vertoond.

Verwacht Bacurau do 2.7 | Les
plus belles années d’une vie do
2.7 | Somebody Up There Likes
Me do 2.7

Elise van Dam

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

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

MAASTRICHT

4 Fh Middelharnis (Het

NRC Handelsblad

4 De Cacaofabriek

4 Filmhuis

Wilhelminaplein 92 | 058‑205
0300 | sliekerfilm.nl/programma

MIDDELHARNIS

Coen van Zwol

HELMOND

HOOGEVEEN

4 Slieker Film

Het filmhuis gaat zo mogelijk
op 18 augustus weer open.

Algemeen Dagblad

Leonie, actrice en spionne wo
15.7

LEEUWARDEN

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

Ab Zagt

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

Het nieuwe seizoen begint in
september.

4 Cinema Middelburg

De Telegraaf

4 Filmhuis De Spiegel

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

MIDDELBURG

Marco Weijers

HEERLEN

4 Filmhuis

5.7 | Klassiekers Crash do 6.8 |
Un homme et une femme do 2.7
| Jeanne Dielman do 30.7 | The
Piano do 23.7 | Les uns et les
autres do 2.7

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

4 Filmhuis Lisse

NRC Handelsblad

Anthonie Verherentsrtaat 1 |
decirkelheemskerk.nl

KAMPEN

LISSE

André Waardenburg

4 Filmhuis Heemskerk

A Beautiful Day in the Neighborhood di 14.7, do 16.7, vr 17.7 |
Un divan à Tunis do 2.7, vr 3.7 |
Das Vorspiel di 7.7, do 9.7, vr 10.7

De Smidse 1b | 033-495 3107 |
theaterdetuini.nl

de Volkskrant

HEEMSKERK

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

4 De Filmtuin

Floortje Smit

Het nieuwe seizoen begint in
september.

4 Film Aan de Slinger

LEUSDEN

De Filmkrant/Trouw

Klooster 1 | 0341-419 500 |
filmhuisharderwijk.nl

HOUTEN

Het filmprogramma begint op
7 juli.

Ronald Rovers

Catharinakapel

Verwacht Adam do 23.7 | Ammonite do 30.7 | Bacurau do
2.7 | Blackbird do 27.8 | Collective do 9.7 | Corpus Christi do 27.8 | Elephants Up Close
do 2.7 | Fahim do 30.7 | Un homme et une femme do 2.7 | Hope
Gap do 6.8 | The Kingmaker do
13.8 | Lamentations of Judas do
6.8 | Maiden do 9.7 | Misbehaviour do 27.8 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | Once
Were Brothers do 20.8 | Les
plus belles années d’une vie do
2.7 | Radioactive do 30.7 | Sing
Me a Song do 30.7 | Somebody
Up There Likes Me do 2.7 | Arts
in Cinema Paul Gauguin do 2.7
| Klassieker The Piano do 23.7 |
Movies That Matter Allen tegen
allen ma 31.8 | Special CatVideoFest do 6.8

Adam do 23.7 t/m wo 29.7 |
Hope Gap do 6.8 t/m wo 12.8 |
The Kingmaker do 13.8, za 15.8,
ma 17.8 | Maiden do 9.7, za 11.7,
zo 12.7, di 14.7 | Once Were Brothers do 2.8, vr 21.8, za 22.8
| Les plus belles années d’une vie do 2.7 t/m wo 8.7 | Rundfunk: Jachterwachter do 16.7
t/m za 18.7

Algemeen Dagblad

4 Filmhuis Harderwijk/

Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl

| cinemaoostereiland.nl

Maricke Nieuwdorp

HARDERWIJK

Bor Beekman

Verwacht Adam do 23.7 | Bacurau do 2.7 | Collective do 9.7 |
Un homme et une femme do 2.7
| Hope Gap do 6.8 | The Kingmaker do 13.8 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 |

Verwacht Lassie do 16.7 | Pinocchio wo 22.7 | De piraten
van hiernaast do 2.7 | Unhinged do 9.7

4 Filmtheater

Gerhard Busch

Lange Begijnestraat 9 | 023517 3910 | filmschuur.nl

Badhuisplein 3 | 0523-280 353
| filmhuishardenberg.nl

HILVERSUM

Joost Broeren-
Huitenga Het Parool

4 Filmschuur

4 Filmhuis Hardenberg

Basje Boer De Groene
Amsterdammer

HAARLEM

HARDENBERG

de Volkskrant

Het nieuwe seizoen begint in
september.

Het nieuwe seizoen begint in
september.

Berend Jan Bockting

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

filmhuishengelo.nl

Les plus belles années d’une
vie do 2.7

de Volkskrant

The Piano do 23.7 | Pinocchio
wo 22.7 | Les plus belles années d’une vie do 2.7 | Ride Your
Wave do 30.7 | Sing Me a Song
do 30.7 | Somebody Up There
Likes Me do 2.7
Ciné-club Un homme et une
femme di 14.7, zo 19.7 | Klassiekers The Shawshank Redemption zo 5.7 | Previously Unreleased Blanco en blanco zo 9.8,
wo 12.8, za 15.8 | Duelles zo 19.7,
wo 22.7, za 25.7 | God Exists,
Her Name Is Petrunya zo 26.7,
wo 29.7, za 1.8 | The Last Black
Man in San Francisco zo 2.8, wo
5.8, za 8.8 | One Day zo 23.8,
wo 26.8 | The Souvenir zo 5.7,
wo 8.7, za 11.7 | Three Summers
zo 16.8, wo 19.8, za 22.8 | Vitalina Varela zo 12.7, wo 15.7, za
18.7 | Specials CatVideoFest
za 8.8 | Pride Cinema ma 27.7 |
Sneak preview wo 8.7, wo 12.8
| Voorpremière Docs Collective wo 8.7
4 RKZ Bios

About Endlessness			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 111231 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 3,86 (11)
Blanco en blanco			 11111 111231 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,67 (3)
Bacurau			
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111 112311 3,90 (10)
The Barefoot Emperor			 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 3,21 (7)
La bonne épouse			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 2,50 (4)
Color Out of Space			 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 3,80 (5)
Ema			
11111 111123 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 3,75 (14)
Filles de joie			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 2,83 (6)
Ghost Tropic			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,92 (6)
God Exists, Her Name is Petrunya			 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,50 (3)
Heimat ist ein Raum aus Zeit			 11111 11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,75 (4)
Honey Boy			 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 111231 11111 111231 3,63 (8)
The High Note			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 2,92 (6)
The King of Staten Island			 11111 11111 11111 11111 111231 111231 11111 11111 111231 111231 111231 11111 111231 111231 11111 11111 3,45 (10)
Martin Margiela: In His Own Words			 11111 11111 11111 11111 11111 111231 111231 11111 111231 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,50 (4)
Matthias et Maxime			 11111 111231 11111 111231 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 3,38 (8)
Rundfunk: Jachterwachter			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 2,63 (4)
Scandalous: The Untold Story of the National Enquirer		 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 2,63 (4)
Stamping Ground			 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 3,25 (4)
La vérité			 11111 11111 111231 11111 111231 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 3,45 (11)
Vitalina Varela			 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 3,67 (3)

11111 is zeer goed | 11111 is goed | 11111 is redelijk | 11111 is matig | 11111 is slecht | 11111 is niet gezien
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| Les plus belles années d’une vie do 2.7 | A Perfectly Normal Family do 9.7 | Sibyl do
20.8 | Somebody Up There Likes Me do 2.7 | Three Summers
do 13.8 | Arts in Cinema Paul
Gauguin ma 6.7, zo 12.7, vr 17.7
| Cursus Camera wo 8.7 | Montage wo 15.7 | Geluid wo 29.7 |
Film & gesprek Crash do 6.8 |
Film4Daagse Camino di 21.7 |
Forrest Gump vr 24.7 | Lillian do
23.7 | A Walk in the Woods wo
22.7 | Previously Unreleased
Duelles zo 19.7, di 21.7 | God
Exists, Her Name is Petrunya
zo 26.7, di 28.7 | The Last Black
Man in San Francisco zo 2.8, di
4.8 | The Souvenir zo 5.7, di 7.7
| Vitalina Varela zo 12.7, di 14.7
| Specials CatVideoFest za 8.8
| Fin de siglo za 4.7, wo 22.7, za
1.8, di 18.8

Lezersacties juli/augustus
LUCE

4 Cultuurpodium Groene

Tien jaar
geleden
adopteerden Amy
(Naomi
Watts) en
Peter Edgar
(Tim Roth)
hun zoon
Luce uit
Eritrea. De jonge Luce ontwikkelt zich, ondanks zijn
moeilijke kinderjaren, niet
alleen als een talentvolle atleet, maar ook als een modelstudent. Dan doet zijn leerkracht (Octavia Spencer) een
alarmerende ontdekking over
Luce en worden Amy en Peter
geconfronteerd met het duistere verleden van hun zoon.
Ivo De Kock in de Filmkrant: ‘Niet toevallig slingert
Camus’ L’étranger rond bij de
jongeman die perfect lijkt
maar vanwege potentiële gewelddadigheid naar de marge
wordt gedrongen. Luce is een
ambigu en verontrustend
personage, die de complexiteit van de wereld weerspiegelt in een film die een simplistische tegenstelling tussen goed en kwaad onderuithaalt. Luce is stof voor debat
én lekker spannend.’

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

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

OIRSCHOT

4 Filmclub/Rabotheater De

Enck

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

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 0541-511 094
| filmhuisoldenzaal.nl
Het nieuwe seizoen begint in
september.

OSS
Engel

Beanpole zo 12.7 t/m di 14.7 |
Honey Boy zo 19.7 t/m di 21.7 |
The Lighthouse zo 5.7 t/m di 7.7

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

Utopiazaal (Markland College) | Pagnevaartweg 7 | 0316344250 | filmtheaterfanfare.nl
A Beautiful Day in the Neigh
borhood do 13.8, di18.8 | De
beentjes van Sint-Hildegard
do 2.7, zo 5.7 ma 6.7 | Filles de
joie do 16.7, di 21.7 | Honey Boy
do 23.7, di 28.7 | Matthäus Passion van Reinbert de Leeuw zo
12.7, di 14.7 | A Perfectly Normal
Family do 6.8, di 11.8 | Les plus
belles années d’une vie do 30.7,
di 4.7 | A White White Day do
20.8, di25.8

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

Kerkstraat 11 | 0299-416 506
(reserveringen via internet) |
filmhuispurmerend.nl
Het nieuwe seizoen begint in
september.

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

ROTTERDAM

4 KINO Rotterdam

Verwacht Bacurau do 2.7 |
Crash do 6.8 | Fin de siglo do 2.7
| The Kingmaker do 13.8 | Mulan 23.7 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | One Day
do 20.8 | De piraten van hiernaast do 2.7 | The Souvenir do
2.7 | Specials Batman Begins
do 2.7, za 4.7, zo 5.7 | The Dark
Knight vr 3.7, za 4.7, ma 6.7 |
The Dark Knight Rises za 4.7, di
7.7 | Crash wo 12.8
4 Lantaren Venster

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

Verwacht Adam do 23.7 | Babyteeth do 27.8 | Berlin Alexanderplatz do 6.8 | Collective do 9.7 | Der Fall Collini | Fahim do 30.7 | Fire Will Come do
13.8 | Hope Gap do 6.8 | House
of Hummingbird do 20.8 | The
Kingmaker do 13.8 | Madre do
30.7 | Maiden do 9.7 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7
| Once Were Brothers do 20.8 |
Öndög do 27.8 | A Perfectly Normal Family do 9.7 | Les plus belles années d’une vie do 2.7 |
Ride Your Wave do 30.7 | Sing
Me a Song do 30.7 | Somebody
Up There Likes Me do 2.7 | Expat Cinema Bacurau zo 5.7 | Latin American Bacurau do 2.7 |
La odisea do 9.7 | Klassieker Un
homme et une femme do 2.7 |

Luce is sinds 1 juli verkrijgbaar op dvd en blu-ray. Triple
P Entertainment stelt vijf
dvd’s beschikbaar voor lezers
van de Filmkrant.
SISTERS 1968

Sisters 1968
is een driedelige
Zweedse
miniserie
over rebellerende
meiden in
de roerige
jaren zestig. Het vertelt het verhaal
van de politiek journalist Karin, die het liefst bij een grote
krant in Stockholm zou werken, maar in plaats daarvan
terechtkomt bij een plaatselijk sufferdje. Ze huurt een
kamer bij de kranteneigenaar
en samen met haar vriendin,
kunstenares Lottie, zorgt ze
voor opschudding in het slaperige plaatsje, dat weinig
heeft meegekregen van de
maatschappelijke protesten
in Parijs en andere steden.
De serie is gebaseerd op
Groep 8, een feministische
organisatie die in Stockholm
in 1968 werd opgericht door
acht vrouwen. Zij maakten

Previously Unreleased Blanco
en blanco zo 9.8, di 11.8 | Duelles zo 19.7, wo 22.7 | God Exists,
Her Name Is Petrunya zo 26.7,
wo 29.7 | Heimat ist ein Raum
aus Zeit wo 1.7 | One Day zo
23.8, wo 26.8 | The Last Black
Man in San Francisco do 30.7 |
The Souvenir 2.7 | Three Summers zo 16.8, wo 19.8 | Vitalina
Varela zo 12.7, 15.7 | Special CatVideoFest za 8.8

SCHAGEN

4 Filmtheater De Luxe

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

Het nieuwe seizoen begint in
september.

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 |
wennekercinema.nl

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/
’t Spectrum

Steeg 9 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl

Het nieuwe seizoen begint in
september.
4 Filmclub Schijndel/Het
Gasthuis

Lidwinahof 70

Het nieuwe seizoen begint in
september.

zich sterk voor zaken als kinderopvang en gelijke betaling
en hun voorbeeld werd al snel
in het hele land gevolgd. Volgens scenarioschrijver Martina Bigert wilde ze met de
serie de vrouwen die zo veel
voor vrouwenrechten hebben
gedaan, eren voordat ze er
niet meer zijn.
Sisters 1968 is vanaf 21 augustus te zien op lumiereseries. Lumière stelt tien vouchercodes beschikbaar voor
lezers van de Filmkrant om
thuis te kijken.
ZE NOEMEN ME BABOE

Een prachtig portret
van een baboe in het
Indonesië
van rond de
Tweede
Wereldoorlog en de
onafhankelijkheidsstrijd, samengesteld uit verschillende
verhalen van en over baboes.
Het dienstmeisje in de documentaire representeert niet
alleen de baboes maar ook de
verhoudingen tussen Nederland en zijn koloniën en vertelt en passant het verhaal
van Indonesië’s zwaarbevochten onafhankelijkheid
vanuit een nieuw perspectief.
Sandra Heerma van Voss in

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

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

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

Menistenplein 9 | 0599‑610
777 | smoky.nl

TIEL

4 Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344673 500 | agnietenhof.nl

TILBURG
4 Cinecitta

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

Verwacht Bacurau do 2.7 | Duelles do 16.7 | Fahim do 30.7 |
Der Fall Collini do 16.7 | Fin de
siglo do 2.7 | Hope Gap do 6.8 |
Madre do 30.7 | Maiden do 9.7
| Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | Les plus belles
années d’une vie do 2.7 | Special Onze jongens in de jungle di 14.7

UDEN

4 Filmhuis De Pul

Kapelstraat 13 | 0413-265 091
| filmpul.com
Les misérables do 2.7

UTRECHT

4 Hoogt On Tour

Kantoor: Nijverheidsweg

de Filmkrant: ‘Wat een prestatie. Het is al een kunst om
uit historisch filmmateriaal
een coherent geheel te brouwen ten bate van feitelijke reconstructie – het tv-programma Andere Tijden slaagt
er alleen in zijn beste uitzendingen in. Wat regisseur Sandra Beerends doet in Ze noemen me Baboe is van een hogere orde: ze schept een heel
nieuw fictief verhaal door
beelden uit 179 films te combineren en uiterst precies te
hermonteren, met subtiele
sfeergeluiden en muziek op
de achtergrond.’
Cinema Delicatessen stelt
vijf dvd’s beschikbaar voor de
lezers van de Filmkrant.
THE INVISIBLE MAN

In The Invisible Man
ontsnapt
Elisabeth
Moss (The
Handmaid’s
Tale) aan
haar gewelddadige
en dominante vriend, een
briljante wetenschapper.
Wanneer hij overlijdt en zij
miljoenen van hem erft, lijkt
alles op zijn pootjes terechtgekomen, tot ze weer geterroriseerd wordt door iemand
16-C | 030‑2312216 | hoogt.nl

Het nieuwe seizoen begint in
september. Donderdag 27 augustus begint Hoogt in Bieb
Neude.
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452
| hartlooper.nl | Onderstaande
films draaien in Louis Hartlooper òf Springhaver
Adam do 23.7 | Babyteeth do
27.8 | Bacurau do 2.7 | Blackbird do 27.8 | Blanco en blanco
do 6.8 | Collective do 9.7 | Crash
do 6.8 | Dark River do 23.7 | Der
Fall Collini do 16.7 | Duelles do
16.7 | Elephants Up Close do
2.7 | Fahim do 30.7 | Fin de siglo do 2.7 | God Exists, Her Name
Is Petrunya do 23.7 | Un homme et une femme do 2.7 | House
of Hummingbird do 20.8 | The
Kingmaker do 13.8 | The Last
Black Man In San Francisco do
30.7 | Maiden do 9.7 | Misbehaviour do 27.8 | Nasir do 16.7
| Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | La odisea do 9.7
| A Perfectly Normal Family do
9.7 | The Piano do 23.7 | Le plus
belles annees d’une vie do 2.7
| Ride Your Wave do 30.7 | Sing
Me a Song do 30.7 | Somebody
Up There Likes Me do 2.7 | The
Souvenir do 2.7 | Vitalina Varela do 9.7
4 Springhaver

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
springhaver.nl | Bovenstaan-

die onzichtbaar is voor de
buitenwereld. Een angstaanjagend en dodelijk kat-enmuisspel ontspint zich.
Giselle Defares in de Filmkrant: ‘De bekende clichés uit
het horrorgenre worden grotendeels vermeden of juist
omgedraaid. Hier doen de
personages wél het licht aan
in donkere kamers, en blijkt
de vreemde, angstaanjagende
schaduw in de hoek van de
slaapkamer toch echt een
staande kapstok. Maar het is
vooral Moss die de film draagt
als de getergde vrouw die
haar psychische welzijn
angstvallig bewaakt om zichzelf te redden.’
The Invisible Man is vanaf
15 juli verkrijgbaar op dvd.
Univeral Home Entertainment stelt drie 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
26 augustus 2020. Winnaars
ontvangen bericht en over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
de films draaien in Louis
Hartlooper òf Springhaver

VEENDAM

4 Filmhuis vanBeresteyn

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

Verwacht A Beautiful Day in
the Neighbourhood do 6.8 |
Bombshell do 30.7 | Les plus
belles années d’une vie do 13.8

VEENENDAAL

4 Filmhuis Veenendaal

Kees Stipplein 72 (Spectrum) |
Alleen info 06-5388 3412 |
filmhuisveenendaal.nl
Alle activiteiten zijn opgeschort tot 1 september.

VENLO

4 Filmtheater De Nieuwe

Scene

Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183
| nieuwescene.nl

About Endlessness do 2.7 t/m
vr 31.7 | The Barefoot Empe
ror do 2.7 t/m vr 31.7 | La bonne épouse zo 26.7 t/m zo 30.8 |
Dark Waters do 2.7 t/m za 25.7
| Un divan á Tunis do 2.7 t/m vr
31.7 | Do the Right Thing do 2.7
t/m 25.7 | Ema do 2.7 t/m vr 31.7
| Der Fall Collini zo 26.7 t/m zo
30.8 | Filles de joie za 1.8 t/m
zo 30.8 | Heimat ist ein Raum
aus Zeit 1.8 t/m 30.8 | Lillian do
2.7 t/m 31.7 | Matthias & Maxime za 1.8 t/m zo 30.8 | L’odisea

60

DE FILMKRANT 
#431 JULI/AUGUSTUS 2020

Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) | Reserveren via website /
hetzeepaard.nl
Un homme et une femme do
2.7, zo 5.7 | Les plus belles années d’une vie do 9.7, zo 12.7

VLISSINGEN

4 City of Wesopa

Herengracht 23 | 0294-458
093 | wesopa.nl
Onward zo 5.7

WINTERSWIJK

4 Filmhuis Winterswijk

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515
| filmhuiswinterswijk.nl
Het nieuwe seizoen begint in
september.

4 Cine City

WOERDEN

Verwacht Adam do 6.7 | Misbehaviour do 27.8 | The Outpost
do 2.7 | Pinocchio wo 22.7 | De
piraten van hiernaast do 2.7 |
Specials Batman Begins vr 3.7
| The Dark Knight za 4.7 | The
Dark Knight Rises zo 5.7

Rosmolenlaan 1 | 0348-436
510 | annexcinema.nl

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Prinses Marijkelaan 4 | 071561 2566 | filmtheatervoorschoten.nl

4 Filmtheater Cinemaarten

Boek en Film Another Day of
Life ma 13.7 | Le semeur ma
10.8 | Das schweigende Klassenzimmer ma 24.8

ZIERIKZEE

Iedereen kan door 1 zinnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig
hebt is een gouden film-idee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je
te kopen, vaak voor miljoenen dollars.

Je hoeft er niets eens voor naar Hollywood, je kunt het gewoon vanuit je luie stoel
doen. En het maakt ook niets uit of je nog nooit iets in de film gedaan hebt. Als dat
zinnetje maar goud is.

BEKENDE FILMMAKERS PAUL RUVEN
EN MARIAN BATAVIER WERKTEN
O.A. MEE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN
OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE
STUDENTENFILM WON.

Het nieuwe boek van Paul Ruven
en Marian Batavier: “Rijk door 1 zin.
Het gouden filmidee”.

1917 ma 6.7 | Big Trip wo 29.7, zo

Een man verkocht het volgende zinnetje voor 600.000 dollar: “Een politieagent, die in
1985 per ongeluk is ingevroren in ijs, ontdooit nu en denkt dat alles nog als in 1985 is.”

Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.
nl

Dezelfde man las in de krant een artikel over een bloemen-man, die in het geheim
discreet bloemen aflevert aan maitresses van overspelige filmsterren. Hij noemde het
THE FLOWER GUY en verkocht het voor 2,5 miljoen dollar.

4 FiZi

Een uitgave van de Theatrebookshop;
vanaf half september daar verkrijgbaar voor €19,95.

3 Faces di 11.8 | Amazing Grace
ma 17.8 | Little Women ma 20.7
| Sweet Country di 4.8 | Arts in
Cinema Paul Gauguin vr 7.8, zo
9.8 | Van Gogh vr 10.7, zo 12.7 |

Het lijkt simpel, en dat is het ook, als je weet uit welke elementen een gouden
film-idee bestaat. Dan kun je het ook zelf verzinnen, en daarna heel eenvoudig verkoopbaar maken.

Verwacht De beentjes van
Sint-Hildegard do 2.7 | Little
Women do 2.7

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

ZIN

ZEIST

4 Filmhuis Zevenaar

2.8, wo 5.8, ma 10.8, do 20.8 |
Wickie en het magische zwaard
De beentjes van Sint-Hildegard wo 8.7, zo 12.7, wo 15.7, ma 27.7
do 2.7, do 9.7, vr 17.7, vr 24.7, vr
| De wraak van de ninja ma 13.7,
31.7 | La bonne épouse za 11.7,
do 23.7, wo 12.8, zo 16.8, do 27.8
za 18.7 | The Call of the Wild
zo
| Film by the Sea Adam di 7.7 |
Paul Ruven & Marian Batavier
5.7, do 6.8 | Do the Right Thing
Babyteeth di 18.8 | Berlin Alza 4.7, vr 7.8 | Hope Gap za 22.8, exanderplatz di 21.7 | Fahim di
vr 28.8 | I See You za 8.8, vr 21.8 28.7 | Der Fall Collini di 14.7 |
| Lassie do 16.7, ma 20.7, zo 9.8, Hope Gap di 4.8 | The Kingmawo 19.8 | Minuscule 2 zo 23.8
ker di 11.8 | Öndög di 25.8
| De piraten van hiernaast zo
ZOETERMEER
19.7, wo 22.7, zo 26.7, do 30.7,
4 Filmhuis Cameo
ma 3.8 | Les plus belles années
Theaterplein 10 | filmhuiscad’une vie za 1.8, vr 14.8 | Proximeo.nl
ma vr 3.7 | Rundfunk: Jachterwachter vr 10.7, za 25.7 | Sonic
ZUTPHEN
do 13.8 | Spike en de magische
4 Filmtheater Luxor
steen ma 17.8 | Spongebob ma
Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |
24.8, wo 26.8 | Tenet za 29.8 |

het gouden

ZEVENAAR

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

Duelles vr 21.8, wo 26.8 | Ema
vr 3.7, zo 5.7, wo 8.7 | The Fall of
the American Empire ma 3.8,
do 6.8, wo 12.8 | Fin de siglo zo
9.8, di 11.8, vr 14.8 | God Exists,
Her Name Is Petrunya ma 24.8
| Hors normes do 16.7, ma 20.7,
wo 22.7 | Manta Ray zo 16.8, di
18.8 | Marianne & Leonard vr
31.7, wo 5.8, vr 7.8 | Matthias &
Maxime do 9.7, zo 12.7 | La odisea za 22.8, di 25.8 | Out Stea
ling Horses za 18.7, di 21.7, zo
26.7 | Parasite za 25.7, di 28.7,
za 1.8 | A Perfectly Normal Family do 20.8, zo 23.8 | Les plus
belles années d’une vie do 2.7,
ma 6.7, vr 10.7, ma 13.7, wo 15.7
| Portrait de la jeune fille en feu
za 8.8, ma 10.8, za 15.8 | Sing
Me a Song do 30.7, zo 2.8, di 4.8
| Sorry We Missed You zo 19.7,
do 23.7, ma 27.7 | Stamping
Ground vr 17.7, vr 24.7, wo 29.7 |
La vérité za 4.7, di 7.7, za 11.7, di
14.7 | Woman do 13.8, ma 17.8,
wo 19.8

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl

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

CINEMADELICATESSEN.NL

luxorzutphen.nl

4 Filmtheater Fraterhuis

Hollywood-kenners Paul Ruven en Marian Batavier schreven na hun succesvolle
boek HET GEHEIM VAN HOLLYWOOD deze unieke handleiding over hoe je je idee kunt
testen en omwerken tot een gouden film-idee.

4 Filmhuis Movie W

ZALTBOMMEL

tuurlijk de klassieke internetfilmpjes’. De compilatie
wordt overal op de wereld op
Internationale Kattendag
vertoond, waarbij een deel
van de opbrengst naar dierenwelzijn, lees: kattenwelzijn, gaat. “Is er een beter excuus om gezellig samen te
komen dan samen naar katten te kijken”, is een vraag van
de organisatoren waarover je
lang kunt nadenken. Vijf
filmtheaters vertonen op of
rond Internationale Kattendag de door distributeur Cinema Delicatessen uitgebrachte compilatie: The Movies, Forum Groningen, Cinecenter, Filmtheater Hilversum en de Verkadefabriek in
Den Bosch.

ZWOLLE

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
Nederlands Fonds voor de Film.

WAGENINGEN

Verwacht Adam do 23.7 | Bacurau do 2.7 | Collective do 9.7
| Dark River do 23.7 | Duelles do
16.7 | Un homme et une femme
do 2.7 | Honey Boy do 2.7 | Nasir
do 16.7 | La odisea do 9.7 | Les
plus belles années d’une vie do
2.7 | Somebody Up There Likes
Me do 2.7 | 50+ Film La bonne
épouse do 2.7 | Der Fall Collini
do 23.7 | La odisea do 16.7 | Les
plus belles années d’une vie do
9.7 | Jeugd Pettson & Findus:
de katonaut do 2.7 | Roze Film A
Perfectly Normal Family do 9.7

RIJK DOOR 1 ZIN: HET GOUDEN FILMIDEE staat vol met succes-voorbeelden, trucs, tips,
en speciale adressen. Als extra een hoofdstuk over Nederlandse gouden film-ideëen.

Vredesplein 12 | 0416-337746 | deleest.nl

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

FILM
IDEE

4 Filmtheater De Leest

4 Filmtheater De Fabriek

hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

WAALWIJK

ZAANDAM

irriteren, maar de mensen die
het grappig vinden om een
kat in mallotige situaties te
zien. De kattenfilmpjesliefhebbers zien de haters als in
een pot azijn gevallen chagrijnen, die katten en kattenliefhebbers het licht in de
ogen niet gunnen. Never the
twain shall meet.
Wie dol is op kattenfilmpjes kan zijn hart ophalen bij
het CatVideoFest, een internationaal evenement dat een
compilatie is van de ‘allerleukste kattenfilmpjes’. De
compilatie is samengesteld
‘uit ontelbare uren van unieke ingezonden filmpjes, animaties, muziekvideo’s en na-

IEDEREEN!
KAN HET

Adam vr 24.7, zo 26.7, do 30.7 |
A Beautiful Day in the Neighborhood za 4.7, do 9.7, zo 12.7 |
In Search of Chopin vr 31.7 | In
Search of Mozart vr 17.7 | INXS
Live Baby Live do 23.7 | De piraten van hiernaast za 4.7, zo 5.7,
wo 8.7, za 11.7, zo 12.7, wo 15.7, za
18.7 t/m zo 26.7 | Leonardo Da
Vinci vr 7.8 | Somebody Up There Likes Me/Havana Moon vr
10.7 | Stamping Ground za 18.7
| The Shawshank Redemption
vr 3.7 | La vérité do 2.7, zo 5.7,
za 11.7 | Zomerreprise 1917 wo
22.7 | De beentjes van Sint-Hildegard zo 19.7 | Little Women
do 16.7

4 AnnexCinema

Waarom is er wel een internationale kattendag maar
geen internationale hamsterdag? Het is maar een van de
vragen die opkomen bij het
CatVideoFest, het kattenfilmpjesfestival, dat op 8 augustus, internationale kattendag, wordt gehouden. Vijf
filmtheaters vertonen de festivalcompilatie van ‘allerleukste’ kattenfilmpjes.
Gevaarlijk onderwerp,
kattenfilmpjes, want je valt
erbij om van het lachen of je
haat deze filmpjes als infantiele projecties van menselijke gedrag en emoties op katten. Bij de kattenfilmpjeshaters zijn het niet de katten die

Verwacht Adam do 23.7 | Dark
River do 23.7 | Der Fall Collini do 16.7 | Maiden do 9.7 | Nasir do 16.7 | Never Rarely Sometimes Always do 2.7 | A Perfectly Normal Family do 9.7 | Les
plus belles années d’une vie do
2.7 | Geprolongeerd De beentjes
van Sint-Hildegard | La bonne épouse | Matthias & Maxime | La vérité | Zwolse premières Collective | Somebody Up
There Likes Me | Arts in Cinema
Frida Kahlo ma 14.9 | Paul Gauguin ma 6.7 | Jeugd Pinocchio
wo 22.7 | Klassieker The Piano
| Wild Life Film Festival Elephants Up Close za 4.7 | Living in
the Future’s Past za 29.8 | Yellowstone za 1.8 | Verwacht in
augustus Buiten is het feest
| Gli anni più belli | Hope Gap |
Madre | Misbehaviour

LEES HETG!
VANDAA

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

filmagenda
Pau l R u v en & Mari an B atav i e r

4 Filmtheater Het Zeepaard

WEESP

Kattenfilmpjes

het gouden

VLAARDINGEN

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

F I LM I D E E

za 1.8 t/m zo 30.8 | Once Were
Brothers ma 17.8 t/m zo 30.8
| Sibel do 2.7 t/m wo 8.7 | An
Unexpected Love do 2.7 t/m wo
8.7 | La verité do 2.7 t/m vr 31.7

> filmkrant.nl
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THE DOUBLE NEGATIVE

KIJK OOK NA AR EDDIE MURPHY
De carrières van Flavor Flav, Eddie Murphy,
Halle Berry en reality-sterren bieden
fascinerend onderzoeksmateriaal voor een
studie naar de verbeelding van zwarte
identiteit in de populaire cultuur. In haar boek
The Double Negative pleit Gates voor een
nauwkeuriger blik op makers die de goede
smaak doorgaans links laat liggen.
DOOR HUGO EMMERZAEL

In het door gastcuratoren samengestelde filmprogramma Black Light in Eye Filmmuseum, over de
verbeelding van zwarte cultuur en identiteit, komen
een paar klassiekers uit de filmgeschiedenis aan bod.
Spike Lee’s iconische Do the Right Thing (1989) ontbreekt niet, net zo min als Julie Dash’ invloedrijke
Daughters of the Dust (1991). Op een enkele blaxploitation-film na – Melvin Van Peebles’ Sweet Sweetback’s Baadasssss Song uit 1971 – bestaat de selectie
voornamelijk uit prestigieuze titels, die aanzien genieten bij curatoren, filmcritici en academici.

HIËRARCHISCHE SMAAK

Een voorzichtige gok, maar als Racquel J. Gates een
bijdrage had mogen leveren aan dit filmprogramma
zouden wellicht ook Eddie Murphy-vehikel Coming
to America (John Landis, 1988) of een aantal afleveringen van de reality-serie Love & Hip Hop (20112020) in Eye worden vertoond. Met haar boek The
Double Negative: The Black Image & Popular Culture
(2018) breekt Gates een lans voor series, films en andere mediaproducten die weliswaar lager staan in de
hiërarchie van goede smaak en respectabiliteit, maar
wel degelijk belangrijke aspecten van de zwarte cultuur en identiteit verbeelden en bekritiseren.
Aan de hand van Flavor Flav, lid van de activistische rapgroep Public Enemy en als uitbundig personage te zien in reality-producties als Flavor of Love
(2006-2008), ontleedt Gates in de introductie hoe
individuele zwarte mediapersoonlijkheden de onrealistische verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld
de cultuur van een hele bevolkingsgroep te representeren. Zodat elke vorm van negatieve representatie
– door bijvoorbeeld terug te vallen op stereotypering
of karikatuur – al gauw gezien wordt als een onvergeeflijke fout.

OVERWELDIGENDE MIX

In de daaropvolgende hoofdstukken construeert
Gates aan de hand van filmanalyses, productiegeschiedenissen en uitgebreid receptieonderzoek hoe
verschillende beroemde zwarte Amerikanen zich op
gecompliceerde manieren door het culturele land-

COMING TO AMERICA

schap hebben moeten manoeuvreren om hun stem te
kunnen laten horen.
Het eerste hoofdstuk is een waanzinnig gedetailleerde uiteenzetting van Eddie Murphy’s complexe
carrière als een van de succesvolste zwarte acteurs
van zijn generatie, die in de jaren tachtig zowel een
wit als een zwart publiek wist te bedienen. Gates beschrijft hoe achter Murphy’s toegankelijke persona
een overweldigende mix aan economische, politieke
en culturele overwegingen zaten, die de steracteur
en latere filmproducent in zijn werk in balans moest
zien te houden: hoeveel zwarte cultuur kon hij in
een overwegend witte industrie introduceren voor
een miljoenenpubliek, zonder dat die cultuur verviel
in stereotypering? Coming to America wordt in dit
hoofdstuk als fascinerende casus genomen, omdat de
witte regisseur John Landis een ‘universele romantische komedie’ in de stijl van Frank Capra wilde maken
en daarmee vaak lijnrecht tegenover Murphy kwam
te staan.
Overigens laten de paternalistische commentaren
van enkele Bekende Nederlanders op het belangrijke
activistische en kunstzinnige werk van Akwasi zien
dat in Nederland vergelijkbare mechanismes bestaan.
Die critici impliceren dat Akwasi zich als rapper – in
hun optiek wellicht iets triviaals – niet mag bezighouden met belangrijkere zaken als politieke, economische en culturele discriminatie en institutioneel

racisme.
Een volgend hoofdstuk beschrijft hoe actrice Halle
Berry op weg naar de top lastige keuzes heeft moeten
maken over hoe ze haar gender, biculturele afkomst
en seksualiteit zou presenteren. Ze won als eerste
zwarte vrouw de Oscar voor Beste Actrice, voor haar
hoofdrol in Monster’s Ball (Marc Forster, 2001), maar
had die rol, waarin ze met Billy Bob Thornton een
tamelijke expliciete seksscène speelt, volgens criticasters nooit moeten aannemen, omdat ze er een deel
van haar identiteit mee zou hebben verloochend.
De grenzen tussen mediapersoonlijkheid en privépersoon vervagen al helemaal in een uitgebreid
hoofdstuk over reality-series, waarin performance
altijd een grote rol speelt. Hiermee is Gates een pionier: ze ziet hoe reality-televise, op cultureel gebied
vaak beschouwd als het laagste van het laagste, een
rijke waaier biedt aan representatievormen die vragen
om kritische waardering en academisch onderzoek.
Met The Double Negative heeft ze een baanbrekend
boek geschreven, dat de belangrijke eerste stap zet
voor een verdieping van het culturele landschap.
THE DOUBLE: THE BLACK IMAGE &
POPULAR CULTURE RACQUEL J. GATES | 2018 |
DUKE UNIVERSITY PRESS, DURHAM EN LONDEN | 236
PAGINA’S | €28.38 | HET BLACK LIGHT-PROGRAMMA
LOOPT NOG TOT 15 JANUARI 2021 IN EYE FILMMUSEUM 


Eye Filmmuseum besteedt in de zomer aandacht aan ﬁlms die wel de selecties
van prominente internationale festivals haalden, maar volgens Eye onterecht de
Nederlandse bioscopen niet bereikten. Onder de noemer Previously Unreleased
zijn deze zomer negen van deze ﬁlms te zien. Journalisten van de Filmkrant
verzorgen inleidingen bij de premièrevoorstellingen, afwisselend in Eye en de
FilmHallen. De ﬁlms zijn ook in verschillende andere landelijke bioscopen te zien.
De titels zijn geselecteerd uit het aanbod van de internationale festivals en
bestrijken het veelzijdige spectrum van de internationale arthouseﬁlm.
Vanaf 25 juni o.a. in Eye en op Picl: Heimat ist ein Raum aus Zeit van Thomas Heise
Vanaf 2 juli o.a. in de FilmHallen: The Souvenir van Joanna Hogg
Vanaf 9 juli o.a in Eye: Vitalina Varela van Pedro Costa
Vanaf 16 juli o.a. in de FilmHallen: Duelles van Olivier Masset-Depasse
Vanaf 23 juli o.a. in Eye en op Picl: God Exists, Her Name Is Petrunya van Teona Strugar Mitevska
Vanaf 30 juli o.a. in de FilmHallen: The Last Black Man in San Francisco van Joe Talbot
Vanaf 6 augustus o.a. in Eye: Blanco en blanco van Théo Court
Vanaf 13 augustus o.a. in de FilmHallen: Three Summers van Sandra Kogut
Vanaf 20 augustus o.a. in Eye: One Day (Egy nap) van Zsóﬁa Szilágyi

www.eyeﬁlm.nl/previouslyunreleased

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

> filmkrant.nl/nieuwsbrief
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Thuiskijken
SPIKE LEE’S
ANTWOORD OP WIT TE
VIETNAMFILMS
DA 5 BLOODS

In Da 5 Bloods volgt Spike Lee vier
zwarte Amerikaanse veteranen die
terugkeren naar Vietnam en daar
in een nieuw gevecht belanden.
DOOR HUGO EMMERZAEL


In de openingsscène van Spike Lee’s Miracle
at St. Anna (2008) is de WOII-film The Longest Day (1962) met John Wayne op televisie
te zien, over de Amerikaanse landing in Normandië in juni 1944. Een zwarte veteraan
kijkt naar alle witte soldaten op het scherm
en lijkt de regisseurs van de film aan te spreken wanneer hij zegt: “Pilgrim, we fought for
this country too.”
Op film zien we die historische realiteit
zelden terug en in dat licht moet je Da 5
Bloods zien: als een correctie op het witwassen van de geschiedenis. Met Miracle at St.
Anna maakte Lee een portret van vier zwarte
soldaten in Italië tijdens WOII. Geen doorsnee oorlogsfilm, maar een epische raamvertelling die tussen personages, landen, tijdvakken en genres schakelt. Alsof één film
niet genoeg was om de geschiedenis te herschrijven, combineert hij zoveel mogelijk
elementen – een detectiveverhaal in New
York, een Italiaanse kunstroof, een bovennatuurlijk sprookje, een pastoraal drama, een
buddy comedy – met een bijtend politiek
commentaar. Het eindresultaat werd door
critici de grond ingeschreven en weggezet als
rommelig en incoherent.
Da 5 Bloods is ook zo’n fascinerende potpourri — Lee noemt het zelf een “gumbo” —
die vanuit een hedendaags perspectief terugblikt op de Vietnamoorlog. De film combi
neert een The Treasure of the Sierra Madre-achtige goudkoorts met een soms
komische, soms introspectieve roadmovie
over vier zwarte Vietnamveteranen (Delroy
Lindo, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr. en
Norm Lewis in een dynamisch kwartet) die
terugkeren naar hun voormalige strijdtoneel.
Ze komen aan met de officiële papieren om
het stoffelijke overschot van overleden legerkameraad Norman (Chadwick Boseman als
topsoldaat en spiritueel leider) op te halen,
maar vertellen er niet bij dat die beenderen
begraven zijn naast een flinke kist vol goud.
Hoe die kist daar is gekomen zien we in
uitgebreide flashbacksequenties waarin alleen Boseman een jonge soldaat vertolkt.
Lindo, Peters, Whitlock Jr. en Lewis zien er
ook in het verleden uit als de oude mannen
die ze nu zijn. Dat onderstreept zo twee essentiële punten: deze film gaat over hun sub-

jectieve beleving van de Vietnamoorlog en
benadrukt hoe heden en verleden altijd met
elkaar verbonden zijn.

PROTESTBEWEGING

Dat tweede punt wordt al duidelijk in de
krachtige openingssequentie, waarin de
tijdslijn van de Amerikaanse inmenging in
Vietnam wordt afgezet tegen de in momentum opbouwende protestbeweging binnen de
Verenigde Staten. Dit is onvervalst Spike Lee,
dus elk punt dat hij hier maakt over de systematische ongelijkheid en het institutioneel
racisme van toen is ook nog van toepassing op
het heden. De aangrijpende titelkaart waar hij
de film mee eindigt voelt dan ook als een oprechte steunbetuiging aan de huidige protestbeweging die nog steeds aan kracht wint.
Er zit een melancholische ondertoon in Da
5 Bloods die te maken heeft met hoe de hoofdpersonages zelf geen deel konden uitmaken
van de grote Amerikaanse protesten in de jaren zestig en zeventig. Zij werden in een imperialistische oorlog naar voren geschoven –
net als in Miracle at St. Anna letterlijk naar de
frontlinies – terwijl in Amerika anderen
vochtten voor hun bloedeigen rechten. Het
nieuws over de moord op Martin Luther King
moeten ze horen op de radio van een Vietnamese vrouw die hen anti-Amerikaanse propaganda influistert. Zo’n zelfde radiopresentator in de stijl van Tokyo Rose zit ook
namens de Duitsers in Miracle at St. Anna. Ze
komen steeds met goede punten, want voor
wat vechten deze gemarginaliseerde soldaten
in deze vreemde oorlog in dit vreemde land?

TOERIST OF IMPERIALIST?

Door zich te focussen op getroebleerde
zwarte Amerikaanse soldaten bagatelliseert
Lee het leed van de Vietnamese bevolking
niet: dat doet hij niet. Een pijnlijke scène die
bedoelt lijkt om de heroïsche eigenschappen
van Norman te illustreren gaat eigenlijk over
hoe de Amerikaanse soldaten geen idee hebben op wie ze schieten. Een Vietnamese soldaat leest aan zijn kameraden het romantische gedicht voor dat zijn vrouw hem heeft
geschreven. Het vreedzame moment wordt
onderbroken door een kogelregen uit de
Amerikaanse machinegeweren.
Da 5 Bloods ageert niet alleen tegen de
stereotypering van Afro-Amerikanen, maar
ook tegen het dominante beeld dat er in
Amerika van Vietnam bestaat — en zo dus
ook tegen de oerbekende Vietnamfilms waar
Lee’s nieuwste niet omheen kan. De veteranen worden gelijk op hun onwetendheid gewezen wanneer ze aankomen in hoofdstad
Ho Chi Minhstad, het voormalige Saigon.
Tot hun verbazing hebben ze er ook McDonald’s en Kentucky Fried Chicken. Apocalypse Now is inmiddels de naam van een populaire bar in het uitgaansdistrict. Het zijn
oppervlakkige observaties, maar ze illustreren wel hoe het land niet heeft stilgestaan, en
hun beeld ervan wel. De verwarring is af en
toe wederzijds, want hoe moeten de Vietnamezen deze veteranen nu ontvangen, als alledaagse toerist of als terugkerend imperialist?

VERDORVEN SYSTEEM

Lee spiegelt vaker de ervaring van de veteranen met die van de mensen om hen heen.
Een krachtige observatie komt van een Vietnamese toergids die later in de film een hele
andere rol krijgt: “De Amerikaanse oorlog
heeft Vietnamese families tegen elkaar opgezet.” Hij zou er ook de gespannen relatie
tussen Paul en zijn zoon David (Jonathan
Majors) mee kunnen beschrijven die als een
andere rode draad door de film loopt. Paul is
het meest dramatische personage van deze
film, een veteraan die zoveel ontgoocheling
heeft meegemaakt dat hij uiteindelijk voor
Donald Trump heeft gestemd en zelfs in
Vietnam pontificaal rondloopt met een
‘MAGA’-pet. Eenmaal terug in de Vietnamese jungle ontpopt deze getraumatiseerde
man zich als een hedendaags variant op
Brando’s kolonel Kurtz.
Het verfrissende aan Lee’s humanistische
antwoord op talloze witte Vietnamfilms die
Da 5 Bloods voorgingen is dat de Heart of
Darkness hier niet in het hart van de mens
zelf schuilt, maar in een verdorven systeem
dat vreemdelingenhaat cultiveert en er alles
aan lijkt te doen om bevolkingsgroepen tegen
elkaar op te zetten. Zelfs als Lee in Vietnam
is, richt hij zijn vizier zo op het land waar dit
systeem steeds groteskere vormen aanneemt.
DA 5 BLOODS VERENIGDE STATEN, 2020 | REGIE
SPIKE LEE| MET DELROY LINDO, JONATHAN MAJORS,
CLARKE PETERS| 154 MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX
(VOD)| VANAF NU TE ZIEN 
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THE MISEDUCATION OF CAMERON POST

WA AR GA AN ALLE EENZAME
HARTEN NA ARTOE?
tegen je spreekt, onderdruk die gevoelens maar gewoon. “Ik ben het zat om van mezelf te walgen”, zegt
Cameron op zeker moment. Waarop haar kamergenoot antwoordt: “Misschien is het wel normaal dat je
van jezelf walgt als je een tiener bent".

PRETENTIELOOS

Tienermeisje Cameron Post wordt naar God’s Promise gestuurd, de
instelling die haar moet redden van haar homoseksualiteit. Want same
DOOR BASJE BOER
sex attraction is zondig, maar gelukkig ook te genezen.
Desiree Akhavan had al een korte film en een webserie op haar naam staan toen ze in 2014 de aandacht
definitief op zich vestigde met Appropriate Behavior,
een charmante, klein gedraaide comedy over millennial life in Brooklyn. De film, die Akhavan niet alleen
schreef en regisseerde maar waarin ze ook de hoofdrol
speelde, ging in première op Sundance, het mekka
van de onafhankelijke film. Er volgde een terugkerende rol in Lena Dunhams Girls en een eigen serie op het
Britse Channel Four, The Bisexual (2018, één seizoen)
die, net als Appropriate Behavior, gaat over het liefdesleven van een biseksuele jonge vrouw en alle specifieke problemen die daarbij komen kijken. Akhavan
(geboren in 1984) is kortom het soort indiefilmmaker
dat hoort bij haar generatie (de millennials) en geboorteplaats (New York): veelzijdig, heen en weer
schakelend tussen televisie, internet en film, en met
een voorkeur voor verhalen over liefde en relaties die
wortelen in Akhavans eigen dagelijkse realiteit.
The Miseducation of Cameron Post uit 2018, die nu
alsnog te zien is in Nederland, is Akhavans tweede
en meest recente speelfilm. In vergelijking met de
rest van Akhavans groeiende oeuvre is Cameron Post
conventioneler, groter van opzet en, meer dan eerdere
projecten, het resultaat van samenwerking. Akhavan
schreef het scenario samen met Cecilia Frugiuele
en dit keer heeft ze niet zelf een rol in de film. Ook

nieuw: Cameron Post speelt zich niet af in een grote
stad anno nu, maar ergens in een Amerikaans middle
of nowhere in 1993.

ZONDIG

De Cameron uit de titel (Chloë Grace Moretz) is een
tienermeisje dat sinds de dood van haar ouders bij
haar christelijke tante woont. Ze heeft een vriendje
maar onderhoudt intussen ook een relatie met haar
beste vriendin. Wanneer Camerons geheim uitkomt,
op haar schoolbal nota bene, wordt ze door haar tante
naar God’s Promise gestuurd, een instelling die tieners moet redden van hun homoseksualiteit. Same sex
attraction wordt daar niet-heteroseksuele seksualiteit genoemd, oftewel ‘SSA’ en die gaat gelijk op met
gender confusion.
Het meest onthutsend aan het verder aangenaam
voortkabbelende Cameron Post zijn de scènes waarin
invoelbaar wordt gemaakt wat het betekent als tieners, die nog zo beïnvloedbaar zijn, zo zoekend ook,
wordt ingeprent dat al die nieuwe, heftige gevoelens
waarmee ze in deze fase van hun leven worden geconfronteerd niet alleen “verkeerd” zijn maar ook
nog eens “zondig”. Verliefd op je beste vriendin? Nee
joh, je identificeert je met haar. Je valt op vrouwen?
Dat denk je maar, je hebt gewoon te veel aan atletiek
gedaan. Je wil seks met een man? Dat is de duivel die

Ik moet zeggen dat ik het schrijnende concept van gay
conversion therapy vooral kende uit de comedyhoek,
waar de punchline steevast is dat de therapeuten zelf
in de kast zitten. Ook in Cameron Post wordt al snel
duidelijk dat een van de begeleiders zijn eigen ‘worsteling’ met SSA heeft, maar hier is dat grappig noch
onthullend. Wat overigens niet wil zeggen dat Cameron Post vrij van humor is. De toon die Akhavan voor
haar film wist te vinden heeft iets kalms en achteloos,
terwijl ze tegelijkertijd de ernst van haar onderwerp
nooit uit het oog verliest en die op gezette tijden ook
alle ruimte geeft. Op andere momenten zet ze juist
ironie in om de absurditeit van homo-‘genezing’ en
de lulligheid van God’s Promise extra aan te zetten,
bijvoorbeeld door een meisje een kleffe karaokeversie
van Where Do All the Lonely Hearts Go te laten zingen
of door Camerons brave kamergenoot bloedfanatiek
mee te laten gymnastieken met de videoband Jazzercise for Jesus.
Een onderwerp als dit leent zich bij uitstek voor
makkelijke grappen of sensatie, en het siert Akhavan
dat ze in plaats daarvan kiest voor rust en precisie
om op realistische wijze te laten zien wat voor soort
kinderen op zo’n plek belanden, hoe het er daar aan
toegaat en wat de gevolgen van dergelijke therapie
zijn. En niet alleen dat: Akhavan lijkt ook oprecht geïnteresseerd in haar vraagstellingen. Maar, hoe sterk
dit aspect aan de film ook is, het is net een beetje te
weinig om een film lang te blijven boeien. Hoe schokkend en intrigerend een plek als God’s Promise ook
is, er is niet veel meer dat je erover kunt zeggen dan
dat het fout is, en slecht. Dit vind je al bij het lezen
van de premisse, en aan het einde van de film is die
mening niet veranderd of verder genuanceerd. Het is
een tekortkoming van de film die niet helemaal wordt
gecompenseerd: de prettige sfeer en aardige acteerprestaties ten spijt heeft The Miseducation of Cameron Post net iets te weinig te bieden om je aandacht
echt te grijpen. ‘Pretentieloos’ noteerde ik tijdens het
kijken, en dat is inderdaad een van de belangrijkste
verdiensten van de film. Maar misschien had hij wel
baat gehad bij iets meer pretentie, iets meer branie of
gewoon simpelweg iets méér.
THE MISEDUCATION OF CAMERON POST
VERENIGDE STATEN/VERENIGD KONINKRIJK | REGIE
DESIREE AKHAVAN | MET CHLOË GRACE MORETZ,
SASHA LANE, JOHN GALLAGHER JR. | 91 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART (VOD)| VANAF NU TE ZIEN 
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WASP NETWORK

Over revoluties en contrarevoluties
WASP Network van Olivier Assayas is gebaseerd op een waargebeurd spionageverhaal
waarin vijf Cubanen Castro’s communistische regime begin jaren negentig zogenaamd ontvluchtten om in Florida bij dissidente groepen te kunnen infiltreren.
De fascinatie van Olivier Assayas voor revoluties lijkt een onstilbare honger. Hij was net
te jong om in mei 1968 zelf op de Parijse barricaden te klimmen en de nieuwsgierigheid
naar hoe dat zou zijn geweest is nooit uit zijn
films verdwenen. Misschien is het wel een
beetje een rouwproces: een afscheid van een
beweging waar hij zelf geen deel van uit kon
maken maar die hem in grote mate gevormd
heeft. Hij schreef erover in het autobiografische A Post May Adolescense.
Op allerlei manieren heeft Assayas de
schokgolven van revoluties in zijn films laten
voelen. In kleine, intieme settings, zoals in
L’eau froid, over de verliefdheid tussen Fouquet en Ledoyen anno 1971, twee kinderen
van gescheiden ouders in de nasleep van ‘68.
Op een iets groter nationaal podium in Après
Mai, over een groep jongeren die in de maanden na mei ’68 proberen de revolutie voort te
zetten. Maar ook op grote wereldwijde canvassen, zoals in de miniserie Carlos, die twee

decennia laat zien uit het leven van de Venezolaanse terrorist Carlos de Jackhals. En altijd
weer kruisen het persoonlijke en het politieke, eerst in een innige omhelzing om later
slaags te raken. Voeg daar de factor tijd aan
toe en je begrijpt waarom elke politieke revolutie uiteindelijk verzuipt in troebel water.
WASP Network is gebaseerd op een waargebeurd spionageverhaal waarin vijf mede-

RONALD ROVERS

WASP NETWORK

PENÉLOPE CRUZ, EDGAR RAMÍREZ, GAEL GARCÍA
BERNAL | 127 MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX (VOD) |
WASP NETWORK

Fantoomrit door een land met
systemische grenzen

De in Amerika woonachtige, maar uit de Filipijnen afkomstige regisseur Miko Revereza
documenteert in No Data Plan zijn treinreis
van Los Angeles naar New York, een even
noodzakelijke als risicovolle tocht. Daarmee
zet Revereza, die illegaal in de Verenigde Staten woont, zijn eigen leven op het spel: onder
Trump lopen ongedocumenteerde immigranten een groot risico op deportatie.
Zijn eerste lange film werkt met twee visuele sporen: via de ondertiteling – een volledig autonoom tekstueel element dat niet
naar uitgesproken tekst of voice-over verwijst – leren we over de intieme familieproblemen die de reden vormen voor Revereza's

FRANKRIJK/BRAZILIË/SPANJE/

BELGIË, 2019 | REGIE OLIVIER ASSAYAS | MET

NO DATA PLAN

Dit aangrijpende videodagboek documenteert hoe een illegaal in Amerika woonachtige regisseur van Filipijnse afkomst per
trein door het land reist om zijn moeder te
bezoeken. Het perspectief van de observerende camera is een logisch gevolg van de
kwetsbare positie waarin de filmmaker zich
al bijna zijn hele leven bevindt.

werkers van de Cubaanse geheime dienst
zich begin jaren negentig in Florida meldden
als vluchtelingen, om zo te kunnen infiltreren in activistische groepen van Cubaanse
dissidenten. Die laatsten hadden verregaande plannen voor aanslagen, met als doel
de toch al kwakkelende Cubaanse economie
tot stilstand te brengen en zo Castro’s regime
weg te jagen. De ruim twee uur speeltijd zijn

tot de nok gevuld met intriges en verwikkelingen, en je moet blijven opletten om de
draad niet kwijt te raken. De film richt zich
voornamelijk op een van de vijf mannen,
Rene Gonzalez en de vrouw en dochter die
hij in Havanna achterlaat, gespeeld door Penelope Cruz, wanneer hij onverwacht het
land ontvlucht.
Omdat WASP Network mooi in Assayas’
oeuvre past, is hij waardevol om te zien. Kritiek dat de film rommelig is – na de eerste
vertoningen op het filmfestival van Venetië
vorig jaar is zelfs een nieuwe montage gemaakt – is niet helemaal terecht. De werkelijkheid laat zich nou eenmaal niet makkelijk
in een traditioneel filmscenario drukken.
Revoluties zijn nou eenmaal troebele historische gebeurtenissen.
Toch laat Assayas wel degelijk steken vallen. Zo is de tweede man, Juan Pablo Roque,
die voor zijn vlucht letterlijk van Cuba naar
het Amerikaanse Guantanamo Bay zwemt,
eerst prominent in de film aanwezig, maar
op een zeker moment plotseling verdwenen.
In die zin had WASP Network wel wat zorgvuldiger gemonteerd mogen worden. Maar je
kunt een complexe situatie niet zijn complexiteit verwijten.

bezoek aan zijn moeder. De beklemmende
digitale shots vanuit de treinwagon plaatsen
het publiek in zijn onveilige positie. Revereza
filmt zonder ongewenste aandacht op zich te
vestigen. Zo krijgt No Data Plan een
spookachtige kwaliteit, want Revereza's
aanwezigheid is altijd voelbaar, terwijl hij tegelijk zo onzichtbaar mogelijk moet zijn.
Het plaatst dit krachtige filmische gebaar
in een lange traditie van fantoomritten of
panoramafilms, stille films uit het tijdperk
voor de verhalende film waarin een camera
bevestigd aan de voorkant van bijvoorbeeld
een trein de rails en het passerende landschap waarneemt. Zulke films zijn ingegeven
door een imperialistische en koloniale drijfveer om omgevingen en streken te tonen die
een filmpubliek anders nooit had kunnen
zien. Revereza ondermijnt dat mechanisme:
door een landschap te filmen waar hij geen
deel van mag uitmaken, levert hij commentaar op de bevoorrechte positie waarin veel
filmkijkers zich bevinden.
IFFR Unleashed biedt de film aan, ook als

double bill met het door Revereza geselecteerde A.K.A. Don Bonus (1995) van Sokly
‘Don Bonus’ Ny en Spencer Nakasako, een
eveneens rauw videodagboek van een Cambodjaanse tiener die zijn laatste schooljaar
voor het afstuderen documenteert. In een
ontroerend, voor IFFR geschreven essay over
A.K.A. Don Bonus beschrijft Revereza de inzichten die deze inspiratiebron hem hebben

VANAF NU TE ZIEN 

gegeven: ‘We leefden in Amerika, maar diens
systemische grenzen probeerden ons nog
steeds buiten te sluiten.’
HUGO EMMERZAEL
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Sloterdijkerbrug
1013 LR Amsterdam
Vrijdag 26 juni 2020,
15.45 uur
De ene opnamedag in Nederland stond eigenlijk gepland op 14 maart. Twee dagen
eerder werden echter de draconische maatregelen afgekondigd om verspreiding van het
Covid-19-virus te vertragen; thuisblijven
werd het devies. Ergo: de opnamen konden
niet doorgaan.
Om het kaartenhuis dat een internationale coproductie is – financiering, verzekeringen, beschikbaarheid van cast en crew,
vluchten, hotels et cetera – overeind te houden, moesten producent Ellen Havenith en
regisseur Joost van Ginkel alle zeilen bijzetten. Met steun van het Filmfonds, dat snel
een regeling optuigde voor door corona getroffen projecten, werden interieurscènes
anders gedecoupeerd zodat ze met minder
figuranten kunnen worden opgenomen. De
planning werd aangepast zodat er kon worden begonnen met exterieurscènes. De opnamen werden zo gepland dat de acteurs in
blokken aan de beurt komen en er werden
‘semi-bubbels’ gecreëerd voor acteurs en
crew die geen anderhalve meter afstand
kunnen houden.
Maar op deze tropische namiddag zijn de
gekleurde hesjes de meest in het oog springende maatregel. Om het aantal mensen op
de set zo beperkt mogelijk te houden, worden drie ‘kleurzones’ gehanteerd rond de
Sloterdijkerbrug in het centrum van Amsterdam: een groene zone met crew die onmisbaar is, een blauwe zone met mensen die
op instructie de set op mogen, en een rode
zone met crew op afstand. “Het is onze eigen
interpretatie van het protocol”, aldus Ha-

V.L.N.R. REGISSEUR JOOST VAN GINKEL, FOCUS PULLER BART

venith. “Daarbij zijn we uitgegaan van respect voor elkaars gezondheid en eigen verantwoordelijkheid, zodat we er geen
dictatuur met anderhalvemetercorrectiestokken van hoeven te maken.” Het is een
béétje pionieren, “want in Georgië gelden
straks weer andere regels.” “Ik houd me precies aan wat me is opgedragen”, lacht Van
Ginkel.
Bo is zijn derde film, na het dovendrama
170 Hz (2011, op het Nederlands Film Festival
onderscheiden met de Publieksprijs) en de
grotestadsmozaïek The Paradise Suite (2015,
bekroond met drie Gouden Kalveren, waaronder beste film). Daarin draait het om de
wispelturige Bo (Gaite Jansen, die ook de
hoofdrol speelde in 170 Hz), die naar Georgië
trekt om het graf op te zoeken van haar vader, een bekende trompettist (Matthijs van
de Sande Bakhuyzen). Daar loopt ze diens
vroegere jeugdvriend Levan (Rati Tsiteladze)

tegen het lijf, voor wie ze ondanks het leeftijdsverschil al snel iets gaat voelen.
De scènes die vandaag worden opgenomen zijn flashbacks, gesitueerd in 2008,
waarin de houten ophaalbrug fungeert als
visueel ankerpunt. De jonge Bo (gespeeld
door de bijna twaalfjarige Luna) loopt met
haar vriendinnetje Emily (gespeeld door –
best verwarrend – de achtjarige Bo) door de
stad, nadat ze een telefoongesprek van haar
vader heeft opgevangen. “Je bent in gepeins
verzonken”, legt Van Ginkel uit, “en je luistert dus niet naar Luna, die achter je loopt.”
Hij overlegt even met cameraman Frank
van den Eeden (Girl, De Patrick), en vraagt
Bo dan of ze een stukje naar achteren kan.
“Welke Bo?” vraagt de echte Bo. “Jij. En nog
iets dichter tegen de muur”, zegt Van Ginkel.
“Pas op dat je niet schampt, maar zo wordt
het wel supermooi.” “Het is zonder geluid”,
legt Van Ginkel na de tweede take uit, “dus je
mag best een beetje overdreven bewegen.”
“Kijk naar film-Bo, Bo”, zegt hij tijdens de
vierde take. “Kijk naar Luna. Mooi hoor!
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BLEUZÉ, DOP FRANK VAN DEN EEDEN, STEADICAM OPERATOR JORRIT
HAAS EN DE JONGE ACTRICES LUNA (BO) EN BO (EMILY)

Mooi hè?” vraagt hij aan regieassistent Jocelyn Herrewijn, die op anderhalve meter op
haar eigen monitor heeft meegekeken.
“Hebbes?” vraagt Van den Eeden. “Ja, hartstikke mooi,” antwoordt Van Ginkel. “We
gaan de scènes met Matthijs opnemen.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

BO

NEDERLAND/BELGIË/GEORGIË, 2021 | SCENARIO

EN REGIE JOOST VAN GINKEL | PRODUCENT ELLEN
HAVENITH (PRPL) | IN COPRODUCTIE MET SAVAGE FILM
(BELGIË) EN NATURA FILM (GEORGIË) | UITVOEREND
PRODUCENT MARIANNE VAN HARDEVELD | CAMERA
FRANK VAN DEN EEDEN | SOUND DESIGN MARK GLYNNE
| MONTAGE TEUN RIETVELD EN JOOST VAN GINKEL | ART
DIRECTION BACHO MAKHARADZE | KLEDING MANON
BLOM EN MEDEA BAKRADZE | MAKE-UP RENEE
WIJNHOVEN | MUZIEK JOCHEM WEIERINK | MET GAITE
JANSEN, RATI TSITELADZE, MATTHIJS VAN DE SANDE
BAKHUYZEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF VERMOEDELIJK NAJAAR 2021 

E E N FI L M V A N
K LE B E R M E N D O N ÇA F I L H O
EN J UL I A N O D OR N E L L E S

‘RE VOL U TI ONAI R E C IN E M A ’

★★★★ THE GUARDIAN

TE ZIEN VANAF 2 JULI

Zi n de re n de zom e r t h ri l le r v an de
Sp a a n se f ilm m ake r Rod ri go So ro goye n
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MADRE
‘Het valt niet te ontkennen dat
Sorogoyen een meesterfilmer is’
The Hollywood Reporter
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