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REDACTIONEEL
Gaat Tenet de bioscopen redden? Dat is wensdenken. Zo simpel is het niet en de filmindustrie
moet zich niet blindstaren op één film en vervolgens bij tegenvallende cijfers te negatieve
conclusies trekken. Een wereld mét het virus
maar zonder vaccin begint vorm te krijgen en
daar horen geen volle zalen bij. Denken dat het
wel zo is, is niet realistisch. Wel realistisch is
dat bioscopen (multiplexen, deel van ketens) en
filmtheaters (op arthousefilms gericht en onafhankelijk) het komende jaar alleen zullen overleven met hulp. Zo simpel is het wel.
Wat is ons dat waard?
Je voelt bijna met de dag het verlangen
groeien om samen te komen en in het donker
naar een groot doek te kijken. De persvoorstelling van Tenet was voor mij de eerste keer dat ik
met veel mensen – op gepaste afstand – in een
zaal zat. Voor mij is Tenet een grandioze film.
Nolan is een goochelaar en het is bluf natuurlijk,
tijdreizen, een verhaal met zo’n vaart vertellen
dat niemand echt ziet wat je aan het doen bent,
maar Nolan houdt het 2,5 uur strak vol. En dat
is absoluut deel van de magie van het grote
doek, de magie die verdwijnt als je thuis op de
bank kijkt.
Alles evolueert. Mensen sterven (zie het
prachtige Babyteeth, pagina 6), mensen worden
geboren (zie Öndög, pagina 9), landen verdwijnen en ontstaan (Atlantis, pagina 14), tradities
veranderen (Marc Schmidt over het einde van
de observerende documentaire, pagina 12) en
worden geboren (het Gouden Kalf voor Kostuumontwerp, pagina 18).
En zo is de afgelopen maanden ook duidelijk
geworden, zoals Dan Hassler-Forest in zijn
column constateert (pagina 17), dat het
streamingaanbod geen echte concurrent is van
het grote doek. Het concurreert, zeker, maar
alleen omdat het tijd vraagt. Niet omdat het de
ervaring vervangt. En die ervaring van het grote
doek, van het ritueel erheen te gaan, alleen of
met iemand die je kent, of niet kent, moeten we
koesteren. Iedereen heeft herinneringen aan
een film in een zaal en herinneringen maak je
zelden in je eentje. In die zin is het grote doek in
bioscopen en filmtheaters veel meer dan een
commercieel fenomeen. Het is een plek, in het
donker, buiten de wereld en buiten de tijd, waar
je voor twee uur door de ruimte en de tijd van de
film reist. Als het grote doek door deze crisis
verdwijnt, komt het niet meer terug. Niemand
gaat die infrastructuur opnieuw opbouwen. Dan
zullen we die reizen voor altijd moeten missen.
Ik heb het niet over een romantisch verlangen.
Ik heb het over een levensbehoefte.
RONALD ROVERS

Er is niets. Bijna niets – alleen de wind en de dood.
Öndög 4 9
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Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang digitaal de James Ivory
Collection.

Als u nu een jaarabonnement neemt, ontvangt u niet alleen een jaar lang de Filmkrant in de bus, maar als welkomstgeschenk ook vouchercodes voor de James
Ivory Collection – vijf digitaal gerestaureerde filmklassiekers van James Ivory.
Bent u al abonnee maar brengt u een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u allebei
het welkomstgeschenk.*
De Amerikaanse filmmaker James Ivory (1928)
werd vooral bekend door zijn jarenlange samenwerking met scenarioschrijver Ruth Prawer
Jhabvala en producent Ismail Merchant, met
wie hij Merchant Ivory Productions oprichtte.
De naam stond voor fraai vormgegeven producties, sterke acteerprestaties en stijlvol camerawerk. Ivory kreeg in 2018, op 89-jarige leeftijd,
een Oscar voor het scenario van Call Me by Your
Name van Luca Guadagnino. Vorig jaar vertoonde Eye Filmmuseum vijf digitaal gerestaureerde speelfilms uit zijn indrukwekkende oeuvre, die u nu cadeau kunt krijgen: ShakespeareWallah (1965), Autobiography of a Princess
(1975), Heat and Dust (1983), Maurice (1987) en
Oscarwinnaar Howards End (1992). De vouchercodes blijven onbeperkt geldig.
* 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 23 september 2020, met dank aan Lumière.
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Van muze tot verdwenen meisje 4 24

DEZE MAAND OP FILMKRANT.NL
4 THE THINKING MACHINE #41 | Versto-

ten non | Iedereen heeft een
onderbewuste, maar Alfred
Hitchcock had ook een archiefkast. Daarin stopte hij
notities en ideeën die hij her
en der oppikte: boeken,
krantenknipsels, andermans films. Het lijkt
erop dat hij in de voorbereiding van Vertigo
(1958) te rade ging bij Douglas Sirks melodrama Thunder on the Hill (1951). Het tragische slot van Vertigo draait om het recreëren
van een scène... en die scène zou zo de grote
finale van Sirks film kunnen zijn, unheimisch
uitgebreid en omgegooid. De klokketoren, de
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over Babyteeth PLUS INTERVIEWS MET 4 10 Lech Majewksi over Valley of the Gods
4 14 Valentin Vasijanovitsj over Atlantis 4 20 Dag Johan Haugerud over Barn 4 22 Mees
Peijnenburg over Paradise Drifters 4 24 Josephine Decker over Shirley 4 28 Hollandse
Nieuwe: makers met een première op het Nederlands Film Festival 4 30 Peet Gelderblom
over When Forever Dies

18 KOSTUUMONTWERP

krijgt Gouden Kalf PLUS ARTIKELEN OVER 4 12 Marc Schmidt ziet het einde van de
observerende documentaire 4 16 Systemen van onderdrukking in antropologische
cinema

PLUS RECENSIES VAN

4 7 Babyteeth 4 9 Öndög 4 11 Valley of the Gods 4 15 Atlantis 4 21 Barn
4 23 Paradise Drifters 4 25 Shirley 4 27 Helmut Newton, the Bad and the Beautiful
4 33 Misbehavior | Été 85 4 34 The Personal History of David Copperfield | The
Tobacconist 4 35 White Riot | One Man and His Shoes 4 36 Love Sarah | Sidik en de
panter 4 37 Un fils | A Night at the Louvre, Leonardo da Vinci 4 38 Cunningham | Promare
4 39 El principe | Living in the Future’s Past

in Thuiskijken PLUS DE RUBRIEKEN 4 3 Redactioneel 4 4 Filmkrant.nl 4 13 Prénom
Carmen 4 17 Dansplaining 4 29 Het nieuwe kijken 4 31 Freeze Frame 4 37 Kort
4 40 Agenda | Evenementen 4 44 Filmsterren 4 45 Boeken: Gerrit van Dijk
4 48 Thuiskijken: Calm with Horses | CzechMate: In Search of Jirí Menzel
4 49 Thuiskijken: I’m Thinking of Ending Things | Fail Safe 4 50 Actie! | Colofon
damse beeldend kunstenaar. Deze eerste
speelfilm van Moti was eerder dit jaar al te
zien op het IFFR (waar de festivalcatalogus
het aanprees als ‘een krankzinnige trip’).
Edo Dijksterhuis bespreekt voor filmkrant.nl
de film en tentoonstelling in samenhang.

trappen, de machtsverhouding, de dialogen... zelfs de verstoten non keert terug!

4 MUTOSCOPE AND BIOGRAPH | Op 31

augustus presenteert Eye
een unieke vertoning van
enkele van de vroegste bewaard gebleven filmbeelden.
En wie dan denkt aan korrelige, haperende zwart-witbeelden heeft het mis. Deze één minuut lange tijdcapsules uit steden als Londen, Parijs,
Venetië en ook Amsterdam werden destijds
door de Mutoscope and Biograph Company,
een van de eerste filmbedrijven, gedraaid op
68mm-nitraat en zijn nu haarscherp digitaal
gerestaureerd. Onze expert André Waardenburg geeft op filmkrant.nl tekst en uitleg.

47 BLACK IS KING

vanaf het festival en bespreekt bovendien
uitgebreid de virtual reality-competitie, die
dit jaar niet alleen ter plekke in Venetië te
zien is maar ook online én op twaalf satellietlocaties over de hele wereld, waaronder
Eye Filmmuseum in Amsterdam.

4 FILMFESTIVAL VAN VENETIË | Zoals

BIOGRAPH

4 MELVIN MOTI | Museum De Pont in Til-

burg vertoont vanaf 19 september de film Dreamlife
van Melvin Moti, in combinatie met een tentoonstelling van gerelateerde eerdere werken van de Rotter-

Tenet de testcase wordt voor
blockbusters in corona-tijden, zo wordt de 77ste editie
van het filmfestival van
Venetië dat begin september
voor de grote filmfestivals.
Het is (ijs, weder en pandemie dienende) het
eerste A-festival dat doorgaat sinds het virus zich aandiende. De Filmkrant doet, de
1,5-meter-regels in acht nemend, verslag
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energie tijdens het gesprek. Of wellicht is het haar
liefde voor de film, die ze “mijn liefdesbaby” noemt.
Ze praat met een ongebreideld enthousiasme. Murphy, niet verontschuldigend maar vastberaden: “Vooropgesteld: ik ben regisseur, geen scenarist. Ik heb
hier geen woord aan geschreven.”
Het scenario voor de verfilming lag al klaar, bewerkt door
Rita Kalnejais zelf. Hoe raakte u erbij betrokken? “Dankzij

producent Jan Chapman, die bijvoorbeeld ook Jane
Campions The Piano en andere grote Australische
films heeft gemaakt. Aanvankelijk was er een andere
regisseur, een aantal jaar geleden al, maar hij richtte
zich op andere projecten. De producenten waren
daarom op zoek naar een debutant. Jan staat bekend
om haar lef; ze geeft nieuw talent graag een kans en ze
weet precies wie ze bij elkaar moet zetten. Het zal zeker meegespeeld hebben dat ik een theaterachtergrond heb, maar ook al veel in televisie heb gewerkt.
Ze wisten dat ik de vertaling van theatertekst naar
beeld zou snappen. Want het moest er totaal niet als
een toneelstuk uit komen te zien.”

SHANNON MURPHY OVER BABYTEETH

‘OP PAPIER IS MIJN FILM

VRESELIJK’

Shannon Murphy’s levenslustige Babyteeth, over een meisje met
een terminale vorm van kanker en haar liefde voor een drugsverslaafde jongen, was in 2019 de grote verrassing op het
filmfestival van Venetië. “Ik wist van tevoren dat het vangen van de
DOOR ALEXANDER ZWART
juiste toon de grootste uitdaging zou zijn.”
Shannon Murphy heeft een turbulent halfjaar achter
de rug. We spreken de Australische, in Hongkong
opgegroeide regisseur eerder dit jaar aan het eind van
enkele maanden wonen en werken in Europa. Vanuit
haar tijdelijke thuisbasis in Londen regisseerde ze
twee afleveringen van de mateloos populaire serie
Killing Eve. En belangrijker: ze maakte er de wereldpremière mee van haar eerste speelfilm Babyteeth, in
de hoofdcompetitie van het filmfestival van Venetië
– uitzonderlijk voor een debuut.

Babyteeth is gebaseerd op Rita Kalnejais’ gelijknamige toneelstuk en draait om de liefde van het aan
kanker lijdende tienermeisje Milla voor de drugsverslaafde oudere jongen Moses. De eerste liefde van een
doodzieke tiener: het is een uitgekauwd genre. Maar
Murphy’s film bleek een aangenaam vreemde eend in
de bijt, die vaak eerder komisch dan sentimenteel is.
Murphy’s tijd in Europa zit er bijna op: een dag na
ons gesprek vliegt ze terug naar Sydney. Wellicht is
dat vooruitzicht een verklaring voor haar bruisende

Op papier vermoed je, met de ingrediënten van dit verhaal,
dat het om zware kost zal gaan: een drugsverslaafde jongen en een terminaal ziek meisje... “Toen ik het script

las, dacht ik er zelf niet over na in die termen, maar
wat je zegt doet me wel denken aan onze selectie voor
Venetië. Voordat bekend werd dat we in de competitie
waren opgenomen, gaf festivalprogrammeur Paolo
Bertolin een interview aan de Australische zender
ABC. Hij vertelde een Australische ontdekking te
hebben gedaan en zei erbij dat de omschrijving van de
film niet interessant was, dat het op papier vreselijk
klonk, maar dat de film heel goed was. Toen hij dat zei
dacht ik meteen: ‘Hij heeft het over ons!’ Rita had
precies hetzelfde gevoel. De moeilijkheid zit er volgens mij vooral in dat deze onderwerpen al veel in
films zijn behandeld. Dus als je het opsomt, met termen als coming-of-age, terminale ziekte, eerste liefde, dan denken mensen al snel: daar heb je er weer zo
een, al gezien.”
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Terwijl de film juist een heel specifieke, eigen toon heeft,
zwevend tussen donker en licht. Hoe zijn jullie daartoe gekomen? “Ik wist van tevoren dat het vangen van die

toon de grote uitdaging zou zijn. Dat hele donkere, dat
tegelijk komisch is – hoe vertaal je dat naar beeld? Ik
heb er met mijn designteam hard aan gewerkt om in
elk frame een mix van vreugde én verdriet te hebben.
Zelfs in een feestscène zie je bijvoorbeeld, als je heel
goed kijkt, kleine schedelversieringen van de Dag van
de Doden [een Mexicaanse feest- en herdenkingsdag
– AZ]. Zulke tongue in cheek details hebben we de hele
tijd geprobeerd toe te passen.”

Het viel me op dat nergens benoemd wordt aan welke vorm
van kanker Milla lijdt. “Dat soort elementen hebben we

heel bewust uit de film gelaten. We hadden bijvoorbeeld
wel twee scènes gedraaid die zich in het ziekenhuis afspelen, maar in mijn achterhoofd wist ik bij de opnames
al: dit moeten we niet gebruiken. Als je eenmaal die wereld induikt, wordt het een totaal andere film.”

Hoe communiceerden jullie die tone of voice onderling? Gaven jullie elkaar referenties om op één lijn te komen? “We

werkten veel met moodboards en keken samen naar
films die ons inspireerden. Maar ik denk dat die toon
ook een mix is van mijn persoonlijkheid en die van
Rita. Dus iedereen die meewerkte, wist wat ze van ons
konden verwachten en wat wij van hen verwachtten.

In elk treurig of aangrijpend moment moest toch ook
iets komisch of luchtigs zitten – al was het maar een
subtiel detail of een speelse kledingkeuze voor de jongere personages.
“Wat ik ook altijd doe om op één lijn te komen, is
een weekend op creatieve retraite gaan met alle afdelingshoofden – van kostuums tot montage. We laten
elkaar fotoboeken zien, of films die we goed vinden,
we koken voor elkaar. Het is een geweldige manier om
alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om de muziek
voor de film te kiezen hebben de componist, de music
supervisor, de editor en ik allemaal een eigen Spotifyplaylist gemaakt. Mijn editor en ik bleken zelfs een
aantal dezelfde nummers op onze lijsten te hebben.”
Dat klinkt als de beste bevestiging die je kan krijgen dat je
samen aan dezelfde toon werkt. “Zeker. Er waren maar

twee nummers die we van tevoren hadden bepaald,
omdat ze nodig waren tijdens de opnamen. Ik wilde
namelijk dat Eliza [Scanlen, die Milla speelt – AZ] in
de nachtclub op de echte muziek zou dansen. Het is
gewoon niet hetzelfde als iemand danst op een liedje
en je er in de montage een ander nummer onder zet. Al
BABYTEETH

heb ik dat in een andere scène trouwens wel bewust
gedaan. Voor de avond dat Moses en Milla uitgaan
vroeg ik Toby [Wallace, die Moses speelt – AZ] om een
liedje te kiezen waar zij op zou gaan dansen. Hij ging
voor ‘Twist and Shout’, haha. Ik wist dat ik dat zou
vervangen, maar het werkte zo mooi – zij vond het
fantastisch omdat hij het gekozen had en dat wilde ze
eer aan doen. Heel lief.”
Op het filmfestival van Venetië was Babyteeth het gesprek
van de dag, op het filmfestival van Rotterdam eindigde de
film afgelopen januari hoog in de lijst van publieksfavorieten. Hoe verklaart u dat deze film wereldwijd zo aanslaat?

“Dat is moeilijk te zeggen want dit is mijn baby. Ik kan
alleen werk maken dat ik zelf zou willen zien. Maar ik
had er wel een heel bijzonder gevoel over toen we de
film hadden afgerond, ik kon alleen maar hopen dat
anderen dat zouden delen. Volgens mij zijn mensen
hier gewoon klaar voor, voor een open gesprek over
deze onderwerpen. En ook als ze dat niet zijn, dan
geeft de film ze de mogelijkheid er een ervaring bij te
hebben. Of om zich er simpelweg een paar uur op te
bezinnen.”

GEFILMD INTRO EN VIDEO-ESSAY IN MEERDERE THEATERS, ZIE

BABYTEETH

Speels en
springerig en
bits en vilein

Het Australische debuut Babyteeth neemt
een ogenschijnlijk bekend gegeven – de terminaal zieke tiener die haar eerste liefde
beleeft – en zet dat sprankelend op zijn kop.
“Ik ben er niet klaar voor om een functioneel
lid van de maatschappij te worden”, zegt iemand in Babyteeth. “Dat kan zijn, maar
daarom hoef je nog niet zo disfunctioneel te
doen”, antwoordt een ander droogjes. Dat is
zo’n beetje het niveau waarop Babyteeth
opereert: droogkomisch doen over de zware
dingen van het leven. Speels en springerig en
bits en vilein – snappy, zoals dat in het Engels zo fijn samengevat kan worden.
Babyteeth is het soort film waarin het feit
dat het jonge tienermeisje dat erin centraal
staat kanker heeft, aan de kijker wordt meegedeeld in een titelkaart met pastelgekleurde
tekst: ‘Terugval. Milla begint chemo.’ Bijna
in het voorbijgaan. Die teksten zijn een te
te-

filmkrant.nl/filmkrantlive |

HUGO EMMERZAEL

rugkerend element in de film – soms wordt
er iets over de plot of personages uitgelegd,
vaker geven ze komisch of filosofisch commentaar op wat er gebeurt. En ook dat terloops behandelen van grote, dramatische
momenten waar mindere filmmakers uitgebreid tranentrekkend bij stil zouden staan, is
een terugkerende waarde van Shannon
Murphy’s sprankelende speelfilmdebuut.
De basis is simpel: Milla is terminaal ziek

en ondertussen beleeft ze ook haar eerste
liefde. Dat is vaker het uitgangspunt van een
film geweest, vaak genoeg dat het een cliché
te noemen is. Al minstens vanaf Love Story
(Arthur Hiller, 1970) is het een terugkerend
verhaal. Zie: Garden State (Zach Braff,
2004). Zie: The Fault in Our Stars (Josh
Boone, 2014). Wrang genoeg is het zieke
meisje in dat clichéverhaal meestal de bijfiman
guur – haar ziekte is de tragedie die de man-

nelijke hoofdpersoon doormaakt zodat hij
kan groeien.
Babyteeth is niet dat. Omdat de film resoluut Milla centraal stelt, en dus niet de jongen voor wie ze valt – de wat oudere Moses
(Toby Wallace), een getroebleerde drugsdealer die zelf ook wel raad weet met zijn voorraad. Omdat de film Milla’s levensvreugde
tegen de klippen op omarmt. Omdat de film
wars is van vals sentiment, het drama inbedt
in bijtende humor, van de hak op de tak
springt en daarmee heerlijk onvoorspelbaar
blijft – snappy.
Juist daardoor komt de onvermijdelijke
tragedie écht aan. Want dat is Babyteeth ook:
een film die tot in de diepste vezel begrijpt
wat de dood met mensen doet. Niet alleen
met Milla en Moses, maar ook met Milla’s
vader Henry (Ben Mendelsohn), een psychiater die vlucht in een flirt met een zwangere
jonge buurvrouw, en moeder Anna (Essie
Davis), een voormalig concertpianiste die
vlucht in antidepressiva. Dit is geen film die
triest doet over ziekte en overleven, maar
een film over rouw die lacht met de dood.
JOOST BROEREN-HUITENGA

BABYTEETH AUSTRALIË, 2019 | REGIE SHANNON
MURPHY | MET ELIZA SCANLEN, TOBY WALLACE | 120
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 27
AUGUSTUS
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ÖNDÖG

AFGESTRIPT TOT
DE K ALE WAARHEID

Er is niets. Bijna niets – alleen de wind en de dood. Ergens daartussenin beweegt het leven, met soms paarden, soms wolven, soms
schapen en soms helemaal niks en helemaal niemand. De tijd is even
uitgerekt als de Mongoolse steppe zelf. In dit landschap voltrekt
DOOR BERI SHALMASHI
zich in Öndög een verhaal rond een moord.

Midden in de weidsheid
ligt een dode vrouw, nog
naakter dan de Mongoolse
steppe zelf, van alles ontdaan. Ze wordt in Öndög
de katalysator van een
trage vertelling die met kleine schreden voortschrijdt.
Een wagen vol politiemannen arriveert. De jongste
agent – amper achttien, nauwelijks volwassen –
wordt achtergelaten om het lijk te bewaken. Hij kan
immers het makkelijkst gemist worden, mocht hem
bij het waken over de plaats delict iets overkomen.
Het zal nog even duren voor het lijk kan worden
opgehaald. Men verzoekt de herderin die de dode
vrouw vond om de jonge agent te beschermen, want
verder is er in geen velden of wegen een ziel te bekennen. Met lichte tegenzin werkt de vrouw mee. Ze
brengt de jongen eten, ze houdt hem warm. En hoe
dichter je bij elkaar komt, hoe makkelijker het is om
warm te blijven.
‘Öndög’ betekent ‘ei’ in het Mongools. Als de herderin wordt bezocht door een oude scharrel en hij

een dinosaurusei meeneemt als cadeau, blijkt dit een
niet-zo-subtiele manier om te vragen wanneer ze nu
eens aan kinderen begint. Dat hoeft zogenaamd niet
van hem, maar hoe vaker hij het vraagt, hoe duidelijker het wordt dat hij niets liever wil dan met haar zijn.
Als futloze vogel hupst hij slapjes om haar heen. Een
slaapverwekkende paringsdans die mogelijk nog wat
oplevert ook.
Öndög is de ideale film om na al die keurige maanden van zelfisolatie voor terug naar het filmhuis te
gaan. De impact van deze beelden is anders dan op
het kleine scherm. Bovendien kom je zo nog eens
ergens, voor wie snakt naar verre reizen. Je belandt
in een grote wereld met weinig mensen. Net genoeg
voor subtiel conflict. Kauw er even op, zoals de herderin doet op de appel die ze krijgt van haar verleider.

Hoe langer je kauwt, hoe
meer smaak. De rijkdom
van Öndög zit ’m in de
minimalistische vertelling: geen shot te veel,
geen onnodige woorden.
Opvallend zijn enkele scènes die doelbewust wazig
zijn gefilmd. Op die momenten val je even uit de rauwe werkelijkheid waar je haast per ongeluk bij blijkt
te zijn en bepaalt schrijver, producent en regisseur
Wang Quan’an zeer expliciet wat je wel en wat je niet
van deze personages mag zien.
Dit is een afgewogen film over het leven, de dood
en de liefde. Blijf geduldig. Zoals de herderin die op
haar toekomst broedt. De koe tijdens haar bevalling.
En het dinosaurusei, de öndög, dat al die tijd in het
landschap is blijven liggen.
ÖNDÖG

MONGOLIË, 2019 | REGIE WANG QUAN’AN |

MET AORIGELETU, GANGTEMUER ARILD, DULAMJAV
ENKHTAIVAN | 100 MINUTEN | DISTRIBUTIE MOOOV | TE
ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS, OOK VIA

picl.nl
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LECH MA JEWSKI OVER VALLEY OF THE GODS

“WIJ ZIEN MIL JARDAIRS ALS
HALFGODEN DIE DE MENSHEID
KUNNEN REDDEN ”
In Valley of the Gods staat de spirituele Navajo-mythologie tegenover de dominante mythologie van hedendaags Amerika: de multimiljardair als ultieme vorm van de self-made man. De PoolsAmerikaanse regisseur Lech Majewski maakte een caleidoscopische
film over die tweestrijd, waarin de hardheid van de wereld maar met
DOOR HUGO EMMERZAEL
vlagen schoonheid toelaat.
Lech Majewski’s operaregistratie The Roe’s Room
uit 1997 biedt troost in dit coronatijdperk. De film
speelt zich volledig af in een appartement en is een
magische transformatie van het geïsoleerde leven
van een eenzame jongen naar een sublieme ervaring
vol schoonheid en verwondering. Ook vóór corona
sprak deze film al tot de verbeelding. Majewski liet er
immers mee zien dat zelfs het meest doorsnee leven
aangeraakt kan worden door het sublieme. De toegang vinden tot zulke belevingen is waar bijna alle
andere films van de Pools-Amerikaanse regisseur
over gaan. Of het nou Pieter Bruegel de Oude is in
The Mill and the Cross (2011), een dichter in het communistische Polen van de jaren zeventig in Wojaczek
(1999) of een middeleeuwse ridder die in debuutfilm
Rycerz (1980) op zoek gaat naar een gouden harp, de
haast mythologische hoofdpersonages van Majewski
hebben de monumentale taak om schoonheid naar de
wereld om hen heen te brengen.
Volgens Majewski is die schoonheid schaars aan
het worden. In de twintigste eeuw hebben de totalitaire ideologieën van het kapitalisme in het westen
en het communisme in het oosten onze toegang ertoe
steeds moeilijker gemaakt. In het internettijdperk
is onze beleving ervan ook nog gefragmenteerd en
geïndividualiseerd geraakt. Ondertussen stimuleren
de meest generieke culturele massaproducten wel-

licht de staat of de markt, maar zelden het individu.
Zo wordt Majewski een soort hoofdpersonage in zijn
eigen filmmythologie: een Quixotisch figuur die in
een door popcultuur gedomineerde wereld een traditioneel doorgeefluik wil zijn van een schoonheid.
The Mill and the Cross, een prachtige reconstructie en
deconstructie van Bruegels De kruisdraging, is daar
een goed voorbeeld van.
Majewski’s Valley of the God is de volgende
stap: een ambitieus werk dat een puurdere kijk op
het leven, het mythologische wereldbeeld van de
Navajo-gemeenschap, contrasteert met Amerika’s
kapitalistische mythologie van de miljardair als halfgod. Het levert een verwonderlijke mozaïekfilm op die
zich lastig in woorden laat vangen. Al is het punt dat
Majewski maakt duidelijk: wat het leven ons waard
is, laat zich niet in geld uitdrukken. Een schrijver, de
rijkste man op aarde en een veerkrachtige Navajo-gemeenschap zijn de elementen waarmee Majewski het
volgende hoofdstuk inluidt van zijn eeuwige zoektocht naar de schoonheid van het leven.
Je kunt Valley of the Gods zien als een gecompliceerd filmwerk dat uit allerlei verhalen bestaat. Toch is de essentie
eenvoudig: het gaat over hoe verschillende mensen denken
over wat het leven hen waard is. Hoe ziet u uw film het
liefst? “Ik denk dat ik het liever als een simpel verhaal

wil zien, maar er zijn natuurlijk meerdere manieren
om tot die essentie te komen. Ik zie het uiteindelijk als
een film over liefde en een gebrek daaraan. We hebben
meerdere personages die liefde hebben verloren en er
weer naar opzoek zijn. Dat de film op meerdere manieren te interpreteren is komt denk ik omdat ik twee
visies op de wereld met elkaar wilde laten botsen. Aan
de ene kant is er de Navajo-mythologie van oorspronkelijke Amerikaanse bewoners, die zowel in contact
staan met hun voorouders als het nageslacht dat nog
geboren moet worden, bijvoorbeeld in hoe ze met hun
natuurlijke omgeving omgaan. Aan de andere kant is
er de wereld die hun reservaat, de Navajo Nation, als
het ware omsingelt en opsluit: de techgiganten van Silicon Valley, de villa’s van Palm Springs en Las Vegas,
de wereldhoofdstad van kitsch. Ik zocht een contrast
tussen die werelden.”
Veel van uw films lijken een brug te willen slaan tussen het
alledaagse en het transcendentale. Is het daarvoor nodig in
verbinding te blijven met het verleden? “Ik ervaar dat wel

zo. Ik sta in continu contact met het verleden. Ik sprak
met Pieter Bruegel, Jheronimus Bosch en Dante Alighieri, mijn films zijn daar het bewijs van. We staan allemaal nog in verbinding met het verleden. Het probleem is alleen dat men het geduld verloren heeft ervan te leren. We zijn een schizofrene samenleving geworden die vastzit in het heden. Eentje die van het ene
naar het andere onderwerp springt en complexe onderwerpen reduceert tot fragmenten van vijf seconden of drie zinnen. We hebben onszelf gereduceerd tot
ontvangers: we zitten in onze luie stoel, gekluisterd
aan een scherm. We bestellen onze producten online,
eten onze snacks, vermoorden virtuele vijanden in
games en gaan levels omhoog.”
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Heeft u dat met de kapitalistische kritiek van Valley of the
Gods willen adresseren? “Toen ik de research deed voor

Basquiat, die Julian Schnabel in 1996 regisseerde en
waar ik het scenario van schreef, sprak ik talloze mensen, waaronder kunstenaars als Schnabel en Keith
Haring. Maar ik was vooral gefascineerd door de allerrijkste mensen onder ons, de multimiljardairs.”

De kunstverzamelaars? “Die waren veel interessanter.

Ze hadden weinig te vertellen over Basquiat, behalve
hoeveel zijn werk opleverde. Ze konden me wel veel
leren over hoe het is om zo ontzettend veel geld te
hebben. Dat bleek alleen maar zorgen op te leveren. Ze
hebben een benauwde blik op het leven, want zelfs de
meest alledaagse situaties vormen een gevaar voor ze.
Ze zijn bang voor ontvoering, beroving en afpersing.
Ze kunnen de straat niet op, naar het museum, de cinema of de kroeg. Geld heeft ze gestraft. Het heeft ze
de diepte ontnomen die je in het leven kunt ervaren.”

Dat brengt me bij het personage van John Malkovich die in
Valley of the Gods de rijkste man op aarde speelt. Net als de
molenaar uit The Mill and the Cross staat hij op afstand van
het alledaagse leven. Ik zag zijn rol als een kritiek op de
films van Batman en Iron Man waarin multimiljardairs zich
in het alledaagse begeven als heldhaftige halfgoden. “De

rijkste man op aarde wordt in onze westerse wereldbeschouwing gezien als een soort mythologisch figuur.
De mythologie van de Navajo staat daar lijnrecht tegenover. Wij zien miljardairs als halfgoden die de wereld overvliegen met hun privévliegtuig en de mensheid redden: Elon Musk in een satelliet die zichzelf
naar de aarde straalt om iedereen te injecteren met het
vaccin tegen COVID-19. Terwijl miljardairs een totaal
afgeschermd leven leiden waarin ze niet in contact
willen komen met ons stervelingen.”

Hoe verhoudt u zich tot de wereld om u heen? Want net als
uw hoofdpersonages lijkt u op zoek naar een zeldzame
vorm van schoonheid. “Ik sprak hier vaak over met mijn

voormalige buurman en goede vriend, de in 2010
overleden Poolse componist Henryk Górecki. Hij
vroeg me vaak: ‘Lech, waar is de schoonheid in de wereld gebleven? Waarom hebben we de toegang ertoe
vernietigd?’ Hij verwees onder andere naar de totalitaire regimes die een antwoord leken te geven op de
ontregelde wereld om ons heen. Ze probeerden een
orde in schoonheid te herstellen, maar creëerden juist
iets huiveringwekkends. Ik snap hun missie wel:
schoonheid is een van de weinige gunsten die ons geschonken is. Ik kwam vroeger vaak in Venetië, omdat
mijn oom me daar lesgaf op het conservatorium. Je
kunt veel over die stad zeggen, maar je moet toegeven
dat het een beeldschone plek is. Al waren de straten
vroeger leeg en zijn ze nu vol met toeristen die naarstig
op zoek zijn naar een glimp van die schoonheid.”

Identificeert u zich met uw hoofdpersonages, in het willen
brengen van schoonheid naar de wereld? “Zeker, maar

dat is een haast verboden missie aan het worden.”

Waarom? “Omdat de kunst van nu vooral walging lijkt
te willen oproepen.”
Mogen die dingen niet naast elkaar bestaan? “Vast wel,
maar ik kies ervoor om te leven met schoonheid. Wat
ik hedendaagse kunstenaars zie doen, is geen kunst
maken, maar trucs verzinnen om geld te verdienen.”
Uw gebruik van digitale technologie als CGI staat tegenover
de meer commerciële toepassing in Hollywoodfilms. Hoe
kijkt u naar zulke technologische ontwikkelingen? “Ze

rijker zijn dan de doorsnee stripboekverfilmingen. Die
beschouw ik als pornografie van special effects. Die
overweldigen met nieuwe beelden, maar komen niet
met nieuwe verhalen. Ik zie technologie juist als een
kans om de onbegrensde vrijheid van literatuur in film
te kunnen evenaren.”
Uw volgende film gaat over Brigitte Bardot. De grappen
over schoonheid schrijven zichzelf. “Ik zie haar als een

eigentijdse mythologisch figuur. Tegelijkertijd bestaan zulke universeel aanbeden vrouwen bijna niet
meer. De Kardashians misschien, maar die zijn eerder
comic relief. Bardot is het equivalent van The Beatles:
zal een band ooit nog zo universeel geliefd worden?”
Ik moet het vragen: realiseert u zich dat een jongere generatie uw visie op schoonheid, kunst en cultuur ook kan opvatten als conservatief en nostalgisch? En vindt u dat erg?

“Misschien hebben ze wel gelijk! Ik ben niet de enige
grote denker, maar ik denk wel over deze dingen op
mijn eigen manier. Ik voel nou eenmaal deze verbintenis met het verleden die mij enorm prikkelt. Wat ik
uiteindelijk zoek in het leven is wat Horatius sapere
aude noemt: durf wijs te zijn. Wijsheid is voor mij het
belangrijkste om te verwerven. Daarbij hoort dat je
moet weten dat je niets weet.”
Socrates zou het met u eens zijn. “Of Plato, want Socrates

was ook maar een doorgeefluik van Plato’s wijsheid.”

Net als Socrates bent u misschien ook zo’n doorgeefluik.

“Beter kan ik het niet verwoorden.”

openen nieuwe werelden voor me die veel groter en

VALLEY OF THE GODS

John Malkovich en de laatste grote strijd
Dit moet de gedroomde film zijn van een
grote filmnerd, en dat is Lech Majewski absoluut, met zijn rijke oeuvre aan epische
films. Hij maakte van het ongeremde spektakel Valley of the Gods een merkwaardige
en gedenkwaardige film.
Als je een tijdcapsule uit de laten jaren tachtig
zou openen en er zit een nooit uitgebrachte
film bij, dan zou dat zomaar Valley of the Gods
kunnen zijn. Aan niets is af te zien dat het een
nieuwe release is. Dat kan ontstemmen of intrigeren, in het gunstigste geval allebei.
Het twee uur durende epos maakt van alles los. Niet zozeer door de emotionele binding met de personages - die is moeilijk te
maken - maar door het ongeremde spektakel
waar je naar kijkt.
Volgens de legende van de Navajo zitten er
goden opgesloten in de rotsen van de vallei.
Een chronisch moeilijk kijkende John
Malkovich in de rol van Wes Tauros, de rijkste man op aarde, wil met zijn bedrijf het
heilige land doorboren voor het winnen van
uranium. John Ecas, de copywriter die dat
allemaal goed moet praten, komt bij zijn op
op-

perbaas Tauros in huis terecht in een wereld
die gekker is dan de roman die hij met zijn
dure balpen op papier probeert te krijgen.
Ze hebben elkaar al eens eerder ontmoet.
Wanneer John op advies van zijn psycholoog
geblinddoekt en achterstevoren over straat
loopt, botst hij tegen een vuilnisbak. Hij

raakt in gesprek met Tauros, die daar vermomd als dakloze man met een muts over
zijn hoofd de hoek van een straat observeert.
Dat doet hij regelmatig, waarna hij achter
een doodgewone muur door een geheim portaal verdwijnt. Een lift in, terug naar zijn
kasteel ergens hoog boven de stad. Een huis

vol gimmicks en tierelantijnen.
Wie de irritaties en de waslijst met vragen
achterwege laat, kan zich verheugen op een
avondvullende film met genoeg gekkigheid
om te blijven kijken. Maar dan moet je niet
bezig zijn met waarom de dialogen vol exposé zitten. Of hoe serieus de film is bedoeld.
Is het een commentaar op Amerika of juist
een ode aan de stervende grootmacht? Als je
dat soort vragen los kunt laten, kijk je naar
een filosofische vertelling over de kracht van
de natuur versus de maakbaarheid van onze
wereld.
Een van de spraakmakendste scènes, iets
met de rotsen en een Navajo-man die tot climax komt, toont de ultieme samenkomst
tussen die twee werelden. En uiteindelijk de
ultieme clash. Wat dat precies is, is te mooi
om niet te vertellen, maar te goed om te verklappen.
Het maakt Valley of the Gods een merkwaardige en gedenkwaardige film waar je hoe
dan ook over mee wilt kunnen praten.
BERI SHALMASHI

VALLEY OF THE GODS

VERENIGDE STATEN/

POLEN/LUXEMBURG, 2019 | REGIE LECH MAJEWSKI |
MET JOHN MALKOVICH, JOSH HARTNETT, JOHN RHYSDAVIES, BERENICE MARLOHE | 120 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CONTACT FILM| TE ZIEN VANAF 17
SEPTEMBER, OOK VIA
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MARC SCHMIDT ZIET HET EINDE VAN DE OBSERVEREND

DE GELOOFWAARDIGHEID
VAN HET BEELD

Shamira Raphaëla’s besluit om een documentaire niet uit brengen
omdat ze haar familie niet tegen de verregaande consequenties kan
beschermen, raakte niet alleen mij, bleek uit de scherpe reactie van
Menna Laura Meijer in het vorige nummer van de Filmkrant. Maar uit
Raphaëla’s relaas spreekt ook de noodzaak tot een fundamentele
verandering. In het dagelijkse mediageweld gaat de klassieke
documentairefilm ten onder. Wij makers moeten onze rol opnieuw
DOOR MARC SCHMIDT
uitvinden.
Mijn onvrede met de observerende documentaire
groeit al een aantal jaren stilzwijgend. De camera als
voyeur en de onuitgesproken machtsverhoudingen
tussen kijker en bekekene stuiten me steeds meer
tegen de borst. “Doe maar alsof ik er niet ben”, ik
heb het ook gezegd, terwijl je met drie man (en soms
een vrouw) in een klein kamertje staat te filmen. Dat
dat lijkt te werken is nog het meest wonderbaarlijke,
want het is al sinds Chronique d’un été (Jean Rouch,
1961) bekend: als documentairemaker beïnvloed
je een situatie, omdat jij – en de film die je aan het
maken bent – er zelf deel van uitmaakt. Je stuurt
onvermijdelijk het beeld dat je van de werkelijkheid
maakt. Als maker en publiek heb je daarom niet met
‘de werkelijkheid’ maar met meerdere werkelijkheden
te maken: de externe realiteit van oorzaak en gevolg,
de innerlijke gevoelswereld van alle betrokkenen, de
werkelijkheid van en op het filmbeeld. De vraag is niet
hoe realistisch een film is, maar vanuit welk perspectief je kijkt. Oftewel: welke werkelijkheid wil je (laten)
zien?
Het idee van een manipulatieve, subjectieve filmwerkelijkheid is dus niet nieuw. De opkomst van eerst
televisie en later internet heeft het doen uitgroeien
tot een postmodern cliché. Zeker nu sociale media
iedereen tot beeldmaker hebben gemaakt, is het een
algemeen gedeeld besef. Het gevolg is een enorm
wantrouwen tegen ‘de media’ en het documentaire
beeld in het bijzonder. Het simpele feit dat je iets
documenteert is niet langer overtuigend, omdat iedereen weet dat er een strategie achter schuilgaat.
Er is altijd iemand die belang heeft bij het beeld dat
gemaakt wordt.
Ik merk dit als filmmaker doordat mogelijke
hoofdpersonen zich niet een of twee, maar wel zes of
zeven keer bedenken voordat ze aan een documentai-

Mijn oproep is
om de verwarring van onze
post-truthbeeldcultuur te
omarmen.

re willen meewerken. Als ze überhaupt willen meewerken. En ze hebben gelijk. Want zelfs als ik mijn
protagonisten weet te overtuigen van mijn oprechte
intenties, van de noodzaak om hun verhaal publiek te
maken, kan ik ze niet beschermen tegen overhaaste
of vijandige reacties. En niemand wil zich kwetsbaar
opstellen als het vervolgens vrij schieten is.

DE EIGEN WERKELIJKHEID ALS
GEVANGENIS

Sinds vier jaar woont er een pleegdochter bij mij en
mijn vrouw. De biologische dochter van een meisje –
inmiddels een volwassen vrouw – dat wij ooit hebben
gefilmd (Esmiralde, zestien jaar in 9 scènes, 2007). We
hebben na deze documentaire contact gehouden en
wat ooit begon als weekendopvang van haar dochter,
groeide langzamerhand uit tot een permanent verblijf. Wat zou er nu mooier zijn dan een vervolg op die
eerdere documentaire? Het relaas van een heel boos
en bang meisje, van nabij gefilmd, namelijk in ons
eigen huis?
Maar we hebben het er niet eens over gehad. Want
we wisten: no way. Onze intenties als pleegouders
zouden te veel besmet worden door onze ambities als
filmmakers. Het wankele vertrouwen dat we thuis aan
het opbouwen zijn, is niet bestand tegen het oordeel
van de buitenwereld.
Het klopt wat Shamira Raphaëla en Menna Laura
Meijer zeggen: de privélevens van de meeste filmmakers zijn zeer beschermd, zonder ontwrichtende
conflicten, te saai om te verfilmen. Dat hoeft geen
diskwalificatie te zijn, zolang je als filmmaker bereid
bent je eigen positie ter discussie te stellen en er een
uitwisseling van perspectieven is. Alleen is daar in
de huidige mediasamenleving geen plek voor, omdat
het idee heeft postgevat dat de identiteit van makers

samenvalt met hun motieven. Zo kreeg Lukas Dhont,
de regisseur van Girl (2018), het verwijt dat hij als
cis-man een film over een transgender had gemaakt.
Het andere uiterste is dat Shamira Raphaëla in haar
gezicht geslingerd krijgt dat ze de crackpijp niet uit
de handen van haar vader had moeten slaan. Als filmmakers zo worden vereenzelvigd met hun onderwerp,
dan mogen ze alleen nog films gebaseerd op eigen ervaringen maken. Terwijl er juist zoveel verschillende
werkelijkheden zijn. Als je die niet meer kan verkennen, dan raak je in je eigen werkelijkheid gevangen.
In deze benauwende eenduidigheid kan ik de veiligheid van onze pleegdochter niet garanderen. Want
er wordt straks niet alleen over de film geoordeeld,
maar automatisch ook over de privélevens van mij,
mijn vrouw, onze pleegdochter, haar moeder. Een
observerende documentaire biedt onvoldoende bescherming tegen deze publieke berechting omdat
die een feitelijkheid claimt die door steeds minder
mensen wordt geaccepteerd. Als achter alles in de
media een strategie schuilt, is de gedachte, wat is
dan het belang van de makers bij het filmen van hun
pleegdochter? De filmische werkelijkheid zegt in die
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AFSCHEID VAN
MARY SUE

DE DOCUMENTAIRE
optiek niet langer iets over onze wereld, die valt ermee
samen. Wat te doen in dit klimaat van wantrouwen?

MOGELIJKE WERELDEN

Ik ben filmmaker, geen ‘boekhouder van de werkelijkheid’, zoals Werner Herzogs verwijt aan Albert
Maysles luidt. Film is fantasie, een verbeelding van
het onmogelijke, wensdroom of nachtmerrie. Maar

FAMILY ROMANCE, LLC

film is ook het weergeven van de rauwe werkelijkheid
om ons heen. In deze tijd van fake news, reality-tv,
geënsceneerde documentaires en speelfilms based on
true events lopen werkelijkheid en illusie totaal door
elkaar. Eindelijk komt de verwarrende waarheid naar
voren: documentaires kunnen dromen zijn en fictiefilms kunnen ongewenste feiten aan het licht brengen.
Juist in de versmelting van werkelijkheid en representatie opent zich een palet aan mogelijkheden. Je
bent niet documentairemaker of speelfilmregisseur.
Je bent allebei.
Film zou een verbeelding van mogelijke werelden
moeten zijn, maar juist aan verbeelding ontbreekt
het in onze beeldcultuur. Duidelijkheid en herkenbaarheid staan voorop; we laten de wereld niet zien
op een manier die nieuwe perspectieven biedt, maar
die bevestigt wat we al weten en kennen en vinden.
Om verbeelding weer de ruimte te geven laat ik het
nastreven van een objectieve werkelijkheid over aan
de factcheckers, journalisten en verdedigers van de
‘zuivere documentaire’. Ik heb besloten me buiten
deze informatie-oorlog te houden en me te richten op
de innerlijke denk- en gevoelswereld van mijn hoofd-

personen. Ik denk dat het juist in een gesegregeerde
en gepolariseerde samenleving belangrijk is om in het
hoofd van een ander te kunnen verblijven, voor de
duur van een film.

VLOEIBARE FILM

Mijn oproep is om de verwarring van onze post
truth-beeldcultuur te omarmen. Om te spelen met
droom en werkelijkheid. Met conventies, perspectieven en identiteiten. We moeten verwachtingen op de
proef stellen in plaats van bevestigen: ensceneringen
en andere fictieve elementen in documentaires opnemen, paradoxen en twijfels verwelkomen. Breekbare,
ambigue en onevenwichtige films maken. Films die
niet tot één enkele realiteit zijn te reduceren, zodat
het mogelijk is voor protagonisten en makers om zich
daadwerkelijk kwetsbaar op te stellen. Er is een andere documentairefilm nodig, die voorbij de observatie
gaat.
Grenzen tussen genres en disciplines zijn vloeibaar. Niet alleen heeft de afgelopen tien jaar een
veelheid aan hybride documentaires voortgebracht,
omgekeerd doen speelfilms ook steeds nadrukkelijker
een beroep op de werkelijkheid met ‘waargebeurde’
verhalen, non-acteurs en het benadrukken van autobiografische elementen. Waar het documentaire
beeld fictie-strategieën nodig heeft om overtuigend
en (dus) veilig genoeg te kunnen zijn, daar heeft
speelfilm de werkelijkheid nodig om geloofwaardig
te blijven. De meest interessante films van de afgelopen jaren – Jim & Andy; Polisse; The Rider; Under the
Skin; Drama Girl; en recentelijk nog Werner Herzogs
Family Romance LLC – gaan deze grenzen over en
laten zo een andere, meerduidige werkelijkheid zien.
Dus waarom wordt er nog steeds krampachtig vastgehouden aan de waterscheiding tussen documentaire
en fictie?
Het loslaten daarvan vereist een open houding van
de makers en hun partners: de producenten, redacteuren, financiers, distributeurs en filmcritici. Workflows, financieringsmodellen en vertoningsstrategieen moeten worden opengebroken. Verhaalstructuren
moeten worden onderzocht in plaats van in formats
vastgelegd. Om de documentairefilm een rol van betekenis in onze samenleving te kunnen laten spelen
moeten we nieuwe, meer onderzoekende en provocerende werkvormen mogelijk maken.
Of wij ooit een film met onze pleegdochter gaan
maken, ik weet het niet. Dat is ook aan haar en zij
heeft daar als twaalfjarige nu geen enkele behoefte
aan. Maar ik vertrouw erop dat haar verhaal ooit in
een film zal worden verwerkt, in welke vorm dan ook.
Shamira Raphaëla heeft ondertussen besloten om
haar documentaire toch te vervolgen, zo vertrouwde
ze me toe. Als fictiefilm.
MARC SCHMIDT IS ONDER MEER REGISSEUR VAN DE
REGELS VAN MATTHIJS EN IN DE ARMEN VAN

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

Ik hoorde laatst voor het eerst over de term
‘Mary Sue’ en opeens zag ik het licht. Een Mary
Sue is een vrouwelijk personage – in films,
series of boeken – dat zó perfect is dat de hele
bedachte wereld rondom haar zich zo heeft
gevormd dat háár perfectie op de beste manier
naar voren komt. Hierdoor lijkt het alsof niets in
die wereld echt is, behalve Mary Sue. Het is een
schrijftechniek om je plot te laten werken
rondom het idee van een vrouw zonder zwaktes
of haters om zich heen. Alles en iedereen in het
verhaal is bedoeld om die ene vrouw laten stralen.
Een Mary Sue ziet zichzelf in het verhaal vaak
als doorsnee en gewoon, maar de kijker moet
zien hoe onwijs mooi ze is. Alle mannen (en
vrouwen) vallen op haar en personages om haar
heen laten af en toe weten dat ze écht niet zo’n
doorsnee meid is. Daarnaast is ze natuurlijk
extreem getalenteerd en intelligent. Ze hoeft
niet hard te werken voor haar skillset, alles
komt vanzelf. Ze heeft altijd een soort hoger
doel, een prophecy. En ja, waarschijnlijk is je
favoriete Mary Sue de chosen one. Wie had dat
gedacht?! Zoals gezegd heeft ze geen échte
zwaktes en houdt iedereen van haar. En de personages die niet van haar houden? Dat zijn
automatisch slechteriken. Erger nog: soms
houden zelfs de slechteriken van haar.
Kleine kanttekening, het kan ook een mannelijk personage zijn, een Gary Stu. Alleen zijn de
vrouwelijke personages van dit kaliber de afgelopen jaren net iets populairder. Denk aan personages als Bella Swan uit Twilight, Rey uit Star
Wars, Captain Marvel, Superman, Alice uit Resident Evil, Katniss uit The Hunger Games en volgens sommige mensen zelfs James Bond. Allemaal mensen die nooit echt een strobreed in de
weg wordt gelegd, nooit persoonlijke issues of
zwaktes zullen hebben en aan wie nooit wordt
getwijfeld door mensen die het beste met ze
voor hebben. Toevalligerwijs komen bovenstaande personages allemaal uit grote, succesvolle films waar veel jonge mensen naartoe gaan.
Het is voor schrijvers soms blijkbaar moeilijk
om een protagonist eens echte, permanente
zwaktes te geven, lelijk en chagrijnig te maken,
pillen te laten slikken tegen hun ADHD, ze te
laten lijden en ze realistische karaktereigenschappen te geven zonder meteen over te hellen naar een overduidelijke, theatrale bad guy.
En als contentconsument lijken we dit lichtelijk
te hebben geaccepteerd onder het mom ‘ja
maar dit zijn gewoon helden en heldinnen, die
zijn nou eenmaal vlekkeloos’, maar het is niet
alleen doodsaai, het is ook nog eens dom om
vrouwen op zo’n manier neer te zetten in populaire cultuur dat ze óf perfecte Mary Sue’s zijn,
óf junks, hoeren en onzekere mental healthslachtoffertjes. Zeker in een tijd waarin er heel
erg wordt gedweept met real women, je kwetsbaarheid laten zien en grote sterren die ons burgers op het hart willen drukken hoezeer ze net
als wij zijn, wordt het misschien tijd om definitief afscheid te nemen van Mary (en Gary).

MORPHEUS

CARMEN FELIX
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VALENTIN VASIJANOVITSJ, ANDREJ RIMAROEK EN
L JUDMIL A BILEK A OVER ATLANTIS

VALENTYN VASYANOVYCH

‘DE STRIJD OM DE TOEKOMST VAN
DE MENSHEID MOETEN WE SAMEN
A ANGA AN’
Valentin Vasijanovitsj’ gefictionaliseerde verbeelding van het leven
in Oekraïne na de oorlog met Rusland werd afgelopen jaar op het
filmfestival van Venetië met de hoofdprijs van de Orizzonticompetitie bekroond. Vasijanovitsj weet in een desolaat rampgebied
met getraumatiseerde inwoners alsnog een lichtpuntje aan de
horizon aan te brengen: “Ik geloof dat liefde het antwoord zal zijn.”

DOOR HUGO EMMERZAEL

Op enig moment in ons gesprek over Atlantis, een
ernstige film over de wederopbouw van Oost-Oekraïne na de oorlog met Rusland, durft ook de tolk van
regisseur Valentin Vasijanovitsj en hoofdrolspelers
Andrej Rimaroek en Ljudmila Bileka mee te praten.
“Dit onderwerp gaat jullie ook aan”, zegt hij, doelend
op de neergeschoten Malaysia Airlines-vlucht 17 door
pro-Russische troepen in het Donetsbekken. “Wat hij
ermee wil zeggen”, nuanceert regisseur Vasijanovitsj,
“is dat deze oorlog groter is dan alleen maar Rusland
en Oekraïne. Ook Nederland heeft mensen verloren

in dit conflict, maar het sentiment dat in Oekraïne
heerst is dat we door de rest van de wereld aan ons lot
zijn overgelaten. Mijn film verbeeldt die eenzaamheid.”
Atlantis speelt zich af in 2025. Oekraïne heeft de
oorlog met Rusland overleefd, maar daar een torenhoge prijs voor betaald. Vasijanovitsj vergelijkt de
hypothetische nasleep van het conflict met het leven
na een ecologische ramp: “Het oorlogsgebied trekt
een enorme wissel op de natuur. Over enkele jaren zal
het Donetsbekken grotendeels uitgedroogd zijn. Een

deel van Oekraïne wordt zo een zoute woestenij. We
sterven letterlijk voor verdorde grond.” De titel van de
film is toepasselijk gekozen: Vasijanovitsj verbeeldt
een samenleving die dreigt te verdwijnen. Tegelijkertijd is zijn Atlantis een variant op Tarkovski’s zone
uit Stalker (1979): een desolaat gebied dat de getroebleerde staat van zijn inwoners blootlegt.
Datzelfde gevoel wekken de imposante, haast
gotische staalfabrieken op die de nog wel bewoonde
wereld symboliseren. Veteraan Sergej (Rimaroek)
heeft er na de oorlog een baantje gevonden dat maar
van korte duur blijkt. De industrie is enigszins operationeel, maar houdt geen stand op de internationale
markt: met door Big Brother-achtige beelden uit een
door Dziga Vertov geregisseerde Sovjetfilm kondigt
een Brits concern aan dat de fabriek zal sluiten. In
een eerdere scène klom een depressieve werknemer
al vastberaden over een reling om zich in het smeltende staal te storten. Er zijn meer momenten waarop
mensen plotsklap sterven. Verlies is overal aanwezig
in Atlantis, want leven na de oorlog betekent niet dat
het lijden opeens is opgehouden. “De strijd is mis-
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schien voorbij”, merkt Vasijanovitsj op, “maar de oorlog leeft voort in onze geest.”

NIEMANDSLAND

landgenoot als Sergej Loznitsa maakte met Donbass
De acteurs hopen dat Atlantis mensen aan het denken (2018) bijvoorbeeld ook een film over de oorlog tussen
zet over het lot van Oekraïne. “Tegelijkertijd wilden
Rusland en Oekraïne, maar doet dat op een manier
OPENEN
we ook een universeel verhaal vertellen dat zich niet
die heel specifiek reflecteert op deze omgeving. Mis“Daarom gaat de film uiteindelijk om leren leven met
beperkt tot onze landgrenzen”, vertelt Bileka. “Als ik
schien heet mijn film ook wel Atlantis omdat ik een
een trauma”, vertelt de regisseur die in zijn vorige film om me heen kijk in Europa en elders in de wereld”, be- soort niemandsland wil verbeelden dat op de hele
Black Level (2017) ook onderwerpen als depressie en
aamt Rimaroek, “zie ik veel plekken die met soortgewereld kan slaan. Wat ik er mee wil zeggen is dat
eenzaamheid behandelde. “Een van de wereld afgesne- lijke problemen kampen. We moeten de wereld als een Oekraïne niet alleen is in deze strijd om de toekomst
den Oekraïne moet leren weer lief te hebben, intimiteit groter geheel zien want ook de ecologische rampen
van de mensheid. We moeten die strijd met elkaar
te voelen, zichzelf te openen en naar de toekomst te
die we hier aankaarten zullen niet vanzelf weggaan.”
aangaan, alleen is nog niet iedereen zich daar bewust
kijken.” Maar om dat te doen moeten de personages
Voor Vasijanovitsj was het bewaken van het
van.”
eerst leren een plek te geven aan de gebeurtenissen uit universele aspect van de film erg belangrijk. “Een
het verleden. Uiteindelijk doet Sergej dat vrij letterlijk
door oorlogsslachtoffers uit de grond te graven. Na
het sluiten van de fabriek krijgt hij de taak een vrachtwoonplaats staat vol uitgebrande flats en gewagen vol water naar een van de weinige bewoonde
bouwen die op instorten staan. Als er al aan
wederopbouw wordt gedaan, dan is het om
gebieden te vervoeren. Daar stuit hij op Katja (Bileka),
een megalomaan winkelcentrum uit de
een vrijwilliger voor de humanitaire organisatie Black
grond te stampen.
Tulip Mission die de vermiste lichamen van de oorlog
Buiten de stad is het niet beter: in plaats
opspoort. Het lijkt een van de weinige betekenisvolle
van bucolische rust vind je er eindeloze
taken te zijn in dit uitzichtloze leven. De slagzin van
moddervelden die vol liggen met mijnen. In
de gebieden waar de strijd het hevigst was, is
Een Oekraïense oorlogsveteraan bede echt bestaande organisatie is dan ook: ‘Oorlog is
schouwt zijn kapot gebombardeerde land in het grondwater zodanig vervuild dat het nog
pas voorbij als de laatste soldaat is begraven.’
decennia ondrinkbaar zal zijn. Het is een
het monumentale Atlantis, dat van de naVolgens Vasijanovitsj zou de film zich eerst veel
ronduit postapocalyptisch landschap, gebije toekomst een hel op aarde maakt.
meer focussen op die verloren lichamen. Maar de
creëerd door een apocalyps die nú gaande is,
ontmoeting tussen Sergej en Katja gaf de gelegenin onze realiteit.
Het is moeilijk onder woorden te brengen
Sergej reist door dat landschap omdat hij
hoe groots Atlantis voelt. Monumentaal.
heid een soort remedie tegen het leed in de film te
aan de slag gaat als bezorger van water in dat
Overweldigend. Ook het plaatje bij deze
introduceren: liefde. “De film schetst misschien
vervuilde gebied, dat wordt aangeduid als
tekst geeft er niet echt een indruk van. Omeen pessimistisch beeld van de oorlog met Rusland,
‘De Zone’ – die verwijzing naar het eveneens
dat het voor een belangrijk deel in het geluid
maar ik kon het niet laten toch met enige hoop naar
postapocalyptische verboden gebied in
zit. En omdat de schaal van wat de Oekrade toekomst te kijken. Het klinkt misschien erg seniense filmmaker Valentin Vasijanovitsj in zijn Tarkovski’s Stalker (1979) is zeker geen toeval. Met een rammelende oude tankwagen
vierde speelfilm neerzet pas echt voelbaar is
timenteel, maar ik geloof dat liefde voor jezelf en je
rijd Sergej langs de soldaten, hulpverleners
als dingen in beweging komen.
medemens het antwoord kan zijn.”

‘De film schetst ATLANTIS
misschien een
pessimistisch
beeld van de oorlog met Rusland,
maar ik kon het
niet laten om toch
met een gevoel
hoop naar de toekomst te kijken.
Het klinkt misschien erg sentiBijvoorbeeld als een reusachtige vrachtmenteel, maar ik
wagen, waarvan alleen de banden al boven
geloof dat liefde hoofdpersoon Sergej (Andrej Rimaroek) uit
torenen, zich knarsend en krakend in bewevoor jezelf en je
ging zet. Als op de achtergrond een bulldozer
voorbij raast die groot genoeg is om een kleimedemens het
nere bulldozer in zijn laadbak te dragen. Als
voormalig soldaat Sergej en zijn broer aan het
antwoord kan
werk zijn in een massale staalfabriek waar alles dendert en dreunt en waar gesmolten staal
zijn.’

Groot, groter,
groots

OPWARMEN

Zo kregen Rimaroek en Bileka, beide debuterende
acteurs, de lastige taak heel geleidelijk en genuanceerd warmte aan deze kille omgeving te geven. Het
overbrengen van trauma ging ze veel makkelijker af.
“Ik ken genoeg mensen die al te veel verloren hebben”,
vertelt Rimaroek. “Soldaten met PTSS weten hier
niet hoe ze hulp kunnen vragen. Dat soort gevoelens
komen veel voor in mijn omgeving.” “Onze uitdaging
was een enorme emotionele kloof tussen deze personages te overbruggen”, vult Bileka aan. “Deze mensen
zijn vergeten wat intimiteit is en moeten opnieuw
leren hoe ze een liefdevolle vorm van lichamelijk contact kunnen hebben.”
De manier waarop Vasijanovitsj lichamen in beeld
brengt is opmerkelijk. In de openingsscène van de
film zien we in infrarood hoe een persoon eerst neergeslagen en vervolgens begraven wordt in het graf
dat hij zelf heeft gegraven. De infraroodbeelden vangen hoe de warmte langzaam uit zijn lijf trekt. Met
diezelfde gemilitariseerde blik filmt Vasijanovitsj,
die hier naast regie en scenario ook de montage en
cinematografie voor zijn rekening neemt, later in de
film de lichamen van Rimaroek en Bileka als ze voor
het eerst met elkaar vrijen. Nu zien we in de subtiele
kleurverschuivingen van het infrarood hoe hun lichamen in elkaars nabijheid opwarmen.
ATLANTIS

alles doet baden in een helse oranje gloed.
Atlantis ging in 2019 in première op het
filmfestival van Venetië, waar het de hoofdprijs won in het bijprogramma Orrizonti. De
film speelt in het Oekraïne van 2025. De burgeroorlog met Russische inmenging die daar
op dit moment nog woedt, is dan voorbij,
maar dat is dan ook meteen het enige hoopvolle aan de toekomstvisie van Vasijanovitsj.
Het Oekraïne dat hij zo krachtig neerzet,
staat aan het begin van de lange nasleep van
die oorlog. Sergejs met kogels doorzeefde

FILMSCHUUR HAARLEM, 19 SEPTEMBER 16.30 UUR, HUGO

EMMERZAEL | GIGANT APELDOORN, 22 SEPTEMBER 20.00 UUR

ALEX GIBNEY

en af en toe gewone burgers die het onherbergzame landschap bevolken.
Op een van die tochten maakt hij kennis
met Katja (Ljudmila Bileka), een vrijwilliger
voor hulporganisatie Zwarte Tulp, die zich
inzet om de lichamen van gesneuvelde soldaten te bergen en begraven – ongeacht aan
welke kant zij streden. Katja’s intrede in Sergejs leven, die ertoe leidt dat hij zelf voor
Zwarte Tulp aan de slag gaat, confronteert
hem met zijn eigen, traumatische oorlogsverleden. Maar Katja brengt ook een
sprankje hoop. Juist omdat dat zo zeldzaam
is in de desolate omgeving, komt dat misschien nog wel het hardst aan in deze grandioze film.

JOOST BROEREN-HUITENGA

ATLANTIS

OEKRAÏNE, 2019 | REGIE VALENTIN

VASIJANOVITSJ | 106 MINUTEN | DISTRIBUTIE DE
FILMFREAK | TE ZIEN VANAF 26 MAART, OOK VIA

picl.nl
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EXPEDITION CONTENT
EN EEN NIEUWE ANTROPOLOGISCHE CINEMA

MICHAEL ROCKEFELLER
OBSERVEERDE EN KEERDE NOOIT
Hoe en waarom maken
antropologen films? Wie ziet
wat? Expedition Content van
Ernst Karel en Veronika
Kusumaryati onderzoekt
systemen van onderdrukking in
antropologische cinema.

DOOR SANDER HÖLSGENS
UIT DEAD BIRDS (1963)

Antropologische cinema diende decennialang vooral
één doel: kennisoverdracht. Westerse, witte antropologen reisden de wereld rond om kennis op te doen
over niet-westerse culturen en samenlevingen. Door
opnames te maken, probeerden zij hun inzichten over
gemeenschappen vast te leggen, zoals een astronoom
sterren registreert en bestudeert. Deze empirische
data namen ze mee terug naar huis om het publiek
daar te laten zien hoe ‘anders’ mensen ‘elders’ leven.
Zie Robert Flaherty’s Nanook of the North uit 1922,
een van de eerste films die het stempel documentaire
draagt. Hoewel grotendeels in scène gezet, doet de
film vermoeden dat het om een objectieve blik op
de werkelijkheid gaat. Flaherty wil dat je als kijker
‘leert’ hoe en waarom een Inuit-familie op walrussen jaagt, iglo’s bouwt en met witte kolonisten
omgaat.
Nanook of the North en soortgelijke films leidden
tot een mantra dat tot ver in de jaren zestig antropologische cinema beheerste: filmen staat gelijk aan
meten en weten. Het is een houding die grenst aan
grootheidswaanzin. Uitzonderingen op deze filosofie
waren er in de eerste helft van de twintigste eeuw
wel degelijk, maar bleven lang onderbelicht. En nog
steeds slaan veel festivals en instituten Zora Neale
Hurston, Maya Deren en Eslanda Cardozo Goode Robeson over.

DE HARVARD PEABODY EXPEDITIE

In Expedition Content laten Ernst Karel en Veronika
Kusumaryati het merkwaardige schouwspel zien van
een grootschalige expeditie terwijl ze op elegante
wijze duidelijk maken dat antropologische cinema is
gekleurd door een koloniaal verleden.
In 1961 reisde een gezelschap welgestelde Amerikaanse antropologen af naar Nederlands-Nieuw
Guinea (nu: West-Papoea), gefinancierd door de Nederlandse regering en donaties van de Rockefeller-familie. Het doel van deze Harvard Peabody-expeditie:
kennis verzamelen over de Hubula-gemeenschap, de
oorspronkelijke bewoners van het eiland.
Drie jaar later produceerde die expeditie Robert
Gardners Dead Birds (1963), een etnografische film
over oorlogsvoering in Guinea die je nog steeds tijdens vrijwel iedere antropologische opleiding te zien
krijgt. Maar er was meer: de opnames vormden ook
het bronmateriaal voor fotoboeken, etnografische
verhandelingen en academische symposia. De Harvard Peabody is daarmee een van de invloedrijkste
antropologische expedities ooit.
Na het overlijden van Robert Gardner in 2014
krijgt Ernst Karel – geluidskunstenaar aan het Harvard Sensory Ethnography Lab – 37 uur aan archiefmateriaal van de expeditie onder ogen. Het blijken
geluidstapes van Michael Rockefeller, een jonge an-

tropoloog (en familie van de fondsverstrekkers) die
opnames maakte voor Gardners Dead Birds. Lang lag
dit materiaal te verpieteren in het Harvard Peabodymuseum, omdat niemand er echt raad mee wist. Een
van de redenen: Rockefeller raakte eind 1961 vermist
op een zuidelijke uithoek van het Papoea-eiland. Hij
is nooit teruggevonden.
Ernst Karel besluit er werk van te maken en gaat
samenwerken met Papoea-onderzoeker Veronika Kusumaryati, met Expedition Content (2020) als resultaat. Een weergaloze collage van archiefmateriaal, die
de geschiedenis van antropologische cinema belicht
en de alledaagse werking van een koloniaal systeem
laat zien.

HET DOEL HEILIGT DE MIDDELEN

De Harvard Peabody-expeditie vindt plaats in tijden
van transitie. De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1949) heeft verregaande maar traag verlopende politieke consequenties. Het duurt tot begin
jaren zestig voordat de Nederlandse regering de koloniale heerschappij over West-Papoea overdraagt aan
Indonesië.
Het is dan nog niet duidelijk wat dit betekent voor
de Hubula-gemeenschap. Onder koloniale onderdrukking was het schier onmogelijk om naar eigen
maatstaven te leven, ook al bood de gemeenschap
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VERRIJKING

KWAM,

T TERUG
weerstand aan christelijke missionarissen en het Nederlandse overheidsapparaat. Maar hoe zal de nieuwe Indonesische overheid zich opstellen ten opzichte
van de Hubula?
Ook de rol van filmopnames in de antropologie is
aan verandering onderhevig. De eerste scène van Expedition Content onderstreept dit. Het beeld staat op
zwart en je hoort een gesprek tussen de voornaamste
onderzoekers van de expeditie: Life-fotograaf Eliot
Elisofon, Robert Gardner, Michael Rockefeller en
onderzoeksassistent Sam Putnam. Ze bespreken het
doel van de reis. Elisofon neemt het voortouw: om
de opnames van de Hubula-gemeenschap zo natuurgetrouw mogelijk te maken, mag niemand filters
op hun cameralenzen gebruiken. Zulke kunstmatige
hulpmiddelen vertekenen de werkelijkheid. De esthetiek moet realistisch zijn, in navolging van films
als Nanook of the North.
De fotograaf wendt zich tot Gardner: “Je bent het
met me eens, toch?” Robert Gardner, pas midden
dertig maar dan al jarenlang directeur van het Harvard Film Study Center, verzucht: “Nou, niet echt.”
De expeditie markeert een breuk in het dogmatische
antropologische geloof dat film de wereld objectief
kan vastleggen. Elisofon ziet dit in 1961 nog als onwrikbare waarheid, maar Gardner werkt liever toe
naar geëngageerde en zelfreflexieve cinema.

NIEUWE GENERATIE

Tijdens de expeditie wordt deze tweestrijd niet beslist, maar uiteindelijk trekt Robert Gardner aan het
langste eind. In Dead Birds is de traditionele antropologie nog voelbaar, maar in zijn latere werk – van
Rivers of Sand (1974) tot Forest of Bliss (1986) – is de
pretentie van objectieve representatie losgelaten.
Gardners kritische houding inspireert vervolgens
een nieuwe generatie antropologen. Zijn werk stond
bijvoorbeeld aan de wieg van het Harvard Sensory
Ethnography Lab, een onderzoekscentrum dat het
afgelopen decennium prijswinnende antropologische documentaires produceerde. Denk aan Leviathan (2012) van Lucien Castaing-Taylor en Véréna
Paravel, een epos over de visserij dat volledig met
GoPro’s gefilmd is. Of Yumen (2013) van Xu Ruotao,
J.P. Sniadecki en Huang Xiang, waarin spookverhalen en anekdotes samenkomen in een psychologische
collage over een verlaten oliedorpje in het noordwesten van China.
Antropologische cinema is niet langer een harde
wetenschap, maar beweegt zich tussen allerlei experimentele vormen, zelfkritische ethieken en interdisciplinaire genres. In plaats van waarheid gaat het
steeds vaker over betekenis.

Maar dat is nu. Als groentje beweegt Michael Rockefeller zich in 1961 tussen deze verschillende overtuigingen. Hij maakt foto’s en neemt geluidsfragmenten op voor Gardners Dead Birds. Expedition
Content neemt Rockefellers opnames als uitgangspunt om een gelaagd verhaal over de expeditie te
vertellen. Voorafgaand aan elk geluidsfragment
spreekt Rockefeller of een archivaris in wat je te
horen krijgt: spelende kinderen, een naderend onweer, zingende vogels, ritselende struikjes, een
werkende vrouw. Deze fragmenten moeten leiden
tot een alomvattende catalogus, zodat Gardner het
beeldmateriaal voor Dead Birds kan voorzien van
toepasselijk geluid.
Maar Expedition Content toont ook minder galante opnames die niet in Dead Birds zijn beland. Zo
geeft Rockefeller regelmatig dwingende instructies.
Hij sommeert kinderen om liedjes te zingen die kenmerkend zouden zijn voor de Hubula-gemeenschap.
Ook dwingt hij twee pratende mannen om tijdens
zijn opnames hun gesprek op te schorten. Wanneer
zij lekker door blijven kletsen, raakt Rockefeller geirriteerd: “Alsjeblieft, wees nu eens stil!” Hij krijgt
het niet voor elkaar en stopt uit frustratie met de
opname.
Ethiek en reflectie raken steeds verder uit het vizier. Het zelf toegekende recht om iedereen altijd en
overal te mogen observeren en registreren, neemt de
bovenhand. Een venijnig dieptepunt volgt snel. Op
een zomeravond in 1961 wisselden de mannelijke
onderzoekers in een tent ervaringen uit. Rockefeller
maakt stiekem opnames terwijl het vrij nonchalante
gesprek een seksistische en racistische ondertoon
krijgt. Ook hier is sprake van een tweedeling: Robert
Gardner weerlegt de problematische uitspraken,
maar krijgt nauwelijks bijval. Expedition Content
bevraagt welke machtsstructuren hieraan ten grondslag liggen en stelt vast dat achter deze wetenschappelijke expeditie een verreikende koloniale houding
schuilt.
Expedition Content brengt een archief tot leven
en bevraagt het koloniale systeem dat deze expeditie
mogelijk maakte. Het is in die zin een sociale kritiek
met een activistische bijklank. Makers Ernst Karel en
Veronika Kusumaryati rekken daarbij de grenzen op
van wat we onder antropologische cinema verstaan.
Zeker een uur van de film bestaat alleen uit enkel
geluidsopnames, met flarden beeld als stekende interventies. Expedition Content breekt zo met het idee
dat observatie verweven is met het zichtbare. Want
ook al zie je niet veel, je hoort genoeg.

DIT ARTIKEL IS ONDERDEEL VAN DOCUMENTING COMPLEXITY, EEN TWEEJARIG ONDERZOEKS PROJECT NAAR
GEËNGAGEERDE DOCUMENTAIRES, GEFINANCIERD
DOOR NWO (PROJECTNUMMER CISC.KC.212) EN UITGEVOERD DOOR DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN, HOGESCHOOL UTRECHT, BEELD EN GELUID, MU HYBRID
ART HOUSE, VERSPERS EN WORM

EXPEDITION CONTENT VERENIGDE STATEN,
2020 | REGIE ERNST KAREL EN VERONIKA KUSUMARYATI | 78 MINUTEN | DISTRIBUTIE SENSORY ETHNOGRAPHY LAB | TE ZIEN OP 10 EN 14 SEPTEMBER VIA

DANSPLAINING
DAN
SPLAINING
DE ONDRAAGLIJKE
LICHTHEID VAN HET
STREAMING-TIJDPERK
Dan Hassler-Forest is ontdekkingsreiziger in populaire
cultuur. De Indiana Jones van de filmwetenschappen
zoekt maandelijks naar verborgen betekenissen en
geheime kamers van de filmgeschiedenis.
Het streaming-tijdperk is een tijd van mediaovervloed: elke dag
zoveel nieuwe content dat het niet bij te houden is. Het is een
rijkdom die voor iemand die opgroeide in een huishouden met
een klein stapeltje videobanden, drie televisienetten en een krakkemikkige buurtbioscoop haast onvoorstelbaar is.
Toch is er tegelijkertijd iets geks aan de hand. Toen ik vorig jaar
mijn eerstejaarsstudenten opdroeg om de film Iron Man te kijken,
was de reactie: “Hoe dan?!” De film bleek immers niet op Netflix
te staan. Toen ik antwoordde dat je hem “gewoon” op dvd kunt
kijken, voelde ik me opeens erg oud. Een beetje alsof ik iemand bij
een treinstoring stond uit te leggen dat hij ook best met paard en
wagen naar zijn werk kon gaan. Want nog maar een paar jaar
geleden had het gemak van illegale downloads ervoor gezorgd
dat nagenoeg iedereen voorgoed afscheid had genomen van al
die stapels glimmende schijfjes.
Maar dat utopische moment waarop bijna de volledige filmgeschiedenis gratis en voor niks beschikbaar leek te zijn, bleek de
opmaat voor commercieel streamen. Platforms als Netflix, Ama-

zon Prime, Videoland en Disney+ zijn immers niet alleen betaalbaar en gebruiksvriendelijk – ze lijken de gemiddelde kijker ook
voldoende te bieden.
Maar nu de streaming wars zijn losgebarsten, beginnen we te
merken dat onze keuzevrijheid tegenvalt. Films en televisieprogramma’s van voor het jaar 2000 zijn buitengewoon schaars en
naar cultfilms en internationale cinema hoef je al helemaal niet
te zoeken. Want het gaat streamingdiensten nu alleen om het
aantrekken van nieuwe abonnees en die haal je niet binnen met
klassiekers van Hitchcock, Kurosawa, Agnès Varda of Edward
Yang. De marketing van streamingdiensten draait puur om de
hype die wordt gegenereerd door ‘Originals’ als Stranger Things,
The Marvelous Mrs. Maisel en The Mandalorian.
De groeiende groep streaming-giganten zet alles op alles om
hun claim op onze aandacht te vergroten. Daarbij vormen
filmtheaters en vaste mediadragers onwelkome concurrentie.
Disney geeft sinds kort dan ook geen toestemming meer om
oudere titels nog in filmtheaters te vertonen en kondigde vorige
week aan dat ze de productie van 4K-schijfjes gaan staken. Als je
Alien of The Sound of Music wilt zien, wil Disney dat je dat alléén
doet via hun eigen streamingdienst.
Gelukkig zijn er nog labels als Arrow, Criterion, Shout Factory,
Warner Archives en Kino Lorber die zich blijven inzetten voor
hoogwaardige uitgaves van klassiekers, cultfilms, arthouse en
oude televisieseries. In tijden van lockdown blijkt die toegang tot
een rijke verzameling media op vaste dragers waardevoller dan
ooit: je verlost jezelf niet alleen van het eindeloos scrollen door
een ellendige interface, het doet je ook beseffen hoe kleurloos en
weinig beklijvend het middle of the road streaming-aanbod
eigenlijk is.
Nu de grammofoonplaat na zijn voortijdige dood opnieuw een
massapubliek heeft gevonden, is het tijd om ook het gemak van
films en series op glimmende schijfjes te herontdekken.

LIVESTREAM OP OPENCITYLONDON.COM
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KOSTUUMONTWERP

‘HET PERSONAGE IS VAN NEK
TOT SCHOEN VAN ONS ’

Kostuumontwerper Margriet Procee herinnert zich
nog goed dat ze voor het eerst haar vinger opstak
tijdens een ledenvergadering van brancheorganisatie Dutch Academy For Film. De reacties die ze toen
kreeg waren in de trant van: “Zijn er niet al te veel
Kalfjes voor het avondprogramma?” en “Dat valt toch
gewoon onder production design?” Vooral die laatste
stelling viel niet in goede aarde. Een production designer ontwerpt weliswaar het vormgevingsconcept
van de hele film, maar het kostuumontwerp is een
ander vakgebied, een ander departement. Daarbij is
kostuumontwerp verre van een hobby: veel van de
ruim dertig in Nederland actieve kostuumontwerpers
hebben een relevante opleiding gevolgd aan mode-,
film- en/of kunstacademies.
Volgens Yan Tax, nestor van het vakgebied, is
kostuumontwerp in Nederland heel lang een ondergeschoven kindje geweest. “Het hoorde bij decorontwerp, of het was iets wat de vrouw van de regisseur
ook wel kon. Dat zag je aan het kostuumbudget. Salarissen van de kostuumcrew waren navenant. Daar is
inmiddels wel verandering in gekomen.”
Dat wordt door Jany Temime onderschreven:
“Kostuumontwerpers zijn in Nederland lang de Assepoester van de film geweest. Een gebrek aan waardering en een bepaalde traditie, vermoed ik.” Wat niet
wil zeggen dat ze vindt dat Nederlandse kostuumontwerpers in de marge werken. “Ze zijn briljant,
zeker als je bedenkt wat ze binnen de beperkte mo-

Yan Tax met Zwartboek (2006),
Bernadette Corstens met Ramses
(2014) en Linda Bogers met
Publieke werken (2015) hadden
een Gouden Kalf voor kostuumontwerp verdiend, vinden veel
van hun collega’s. Alleen bestond
dat Kalf nog niet. Vanaf de aankomende editie van het Nederlands Film Festival wordt er wél
jaarlijks een Gouden Kalf in de
categorie Beste Costume Design
uitgereik. Helemaal terecht,
vinden de kostuumontwerpers
van eigen bodem. “We verdienen
een serieuze plek binnen de
Nederlandse filmwereld.”
DOOR MARICKE NIEUWDORP

IN HET OOG SPRINGEND COSTUME
DESIGN VAN EIGEN BODEM
De look van Ciske de Rat (Ciske de Rat, 1984)
Het gele hemd van Renée Soutendijk in
Spetters (1980)
Het leren jasje van Carmen in Penoza
(2010-2017)
De trenchcoat van De Cock in Baantjer
(1995-2006)
De trainingspakken van Maaskantje in New
Kids Turbo (2010)
De pakken van Jeroen van Koningsbrugge in
Riphagen (2016)
De gebreide trui van Abel (1986)
De gestalte van Dreverhaven in Karakter (1997)
‘Het schaakspel’ van Lang leve de koningin
(1995)
De rode jurk van Carice van Houten in
Zwartboek (2006)
Het cadeautje Carice van Houten in Alles is
liefde (2007)

gelijkheden voor elkaar krijgen.” In 1995 kreeg de
internationaal opererende Jany Temime tijdens het
Nederlands Film Festival een Speciale Juryprijs voor
haar hele oeuvre als kostuumontwerper. Maar verder
bleven kostuumontwerpers jaar in jaar uit onderbelicht als er prijzen werden uitgereikt. “We zijn lange
tijd eigenlijk nauwelijks erkend en verdienen een serieuze plek binnen de Nederlandse filmwereld”, zegt
Elske van Buuren.

TOT IN DE PUNTJES

Veel Nederlandse kostuumontwerpers hebben in de
loop van hun carrière ervaren dat er in het buitenland
heel anders naar het vakgebied gekeken wordt. Zowel
wat betreft de budgetten en het soort werk als wat
betreft de erkenning. Fleur Enderberg: “In andere
landen zijn de kostuumdepartementen vele malen
groter. Er is vaak een mooie taakverdeling, waardoor
iedereen zijn werk tot in de puntjes kan uitvoeren.
Daardoor heeft een kostuumontwerper echt ruimte
en tijd om het beeld te bedenken en de kostuums te
ontwerpen. In Nederland heeft de kostuumontwerper
naast de eigen opdracht ook vele andere bezigheden.”
Bho Roosterman denkt dat Nederlandse kostuum
ontwerpers net zo goed, zo niet beter zijn dan die
in het buitenland: “Wij werken met extreem lage
budgetten, in verhouding tot andere landen.” Het
voordeel daarvan is volgens Margriet Procee dat “wij
weten hoe we creatief om moeten gaan met ontwerp,
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VEELGEVRAAGDE NEDERLANDSE
KOSTUUMONTWERPERS
Jany Temime (Karakter; Skyfall; Judy)
Yan Tax (Eline Vere; Spetters; Zwartboek)
Monica Petit (Alles is liefde; De troon;
Hollands hoop)
Ellen Lens (De surprise; Kollektivet; Brimstone)
Margriet Procee (Rundskop; Michiel de Ruyter;
De slag om de Schelde)
Bho Roosterman (Bankier van het verzet;
Penoza; Judas)
Fleur Enderberg (De bende van Oss;
De helleveeg)
Elske van Buuren (Sing Song; Bon Bini Holland)

huur en materiaal om het beoogde beeld voor elkaar
te krijgen”.
Dit sluit volgens Jany Temime nauw aan bij de
Nederlandse stijl: “Hollanders zijn heel realistisch
en doen niet aan bullshit. Dat hoort bij het nuchtere
karakter. Daarom zijn Nederlanders heel goed in realisme.”

ZOEKTOCHT

Jany Temime benadert elk project vanuit een vast
uitgangspunt: “Voor mij is de uitdaging altijd hetzelfde: wij moeten helpen het idee van de scenarist en
regisseur tot leven te brengen. Daarbij is de kleding
ons gereedschap, zoals de camerapersoon de camera
heeft. Het personage is van nek tot schoen van ons.
De acteur moet de droom (of nachtmerrie) van de regisseur worden en dat vergt ook van ons ongelofelijk
veel kennis van dramaturgie, esthetiek en instinct. En
een goede band met de regisseur – dat is essentieel.”
Er ligt, met andere woorden, een grote verantwoordelijkheid bij de kostuumontwerper en zijn of haar
team. Fleur Enderberg: “Mensen staan er nauwelijks
bij stil dat kostuums zorgvuldig zijn gekozen voor de
personages. Ik krijg regelmatig te horen: ‘Doe je alleen
de kleding? Ze hebben zelf toch wel kleren?’” Maar er
komt, zo legt ze uit, zoveel meer bij kijken: “In samenwerking met de regisseur maak je een beeld van een
personage. Het samenstellen van een garderobe kost
tijd. Ik zoek vaak eerst in mijn eigen atelier, waar een

ruime collectie hangt. Vanuit daar gaat mijn zoektocht
verder, bijvoorbeeld langs kledingverhuurbedrijven of
kledingwinkels. Wat ik niet kan vinden maak ik zelf of
besteed ik uit. Dat is voor iedere filmproductie weer
anders.”
Ook Margriet Procee duikt voor ieder project diep
in de achtergrond van de personages: “Het leukste
van dit vak vind ik dat elk script, elke periode of soort
film een enorme uitdaging is. Bijvoorbeeld voor de
film Rundskop, waar ik eerst die specifieke cultuur
rondom Luik ging onderzoeken: realistisch, ongepolijst, bijna ruw.”

BEROEMDHEIDSCULTUS

Vooral een kostuumdrama kan extra veel vergen van
de ontwerper. Fleur Enderberg: “Bij een kostuumdrama heb je met een tijdsbeeld te maken. Je verdiept je
in een periode en je hebt dus een mooi ‘kader’ om in
te werken. De kostuums uit het verleden zijn ook zo
veel interessanter en mooier dan wat we nu dragen.
De stoffen, patronen, het vakmanschap: het was allemaal zo veel rijker.” Yan Tax beaamt dat, al is ook hier
het verschil in binnen- en buitenland opvallend. Tax:
“Als het om een kostuumdrama gaat waar veel voor
gemaakt moet worden, is de kwaliteit van ontwerp
en infrastructuur voor het maken van kostuums heel
veel hoger in het buitenland.”
Maar er lijkt verandering in te komen, ook in ons
land. De tijd is ernaar. Elske van Buuren: “Je ziet aan

mooi geproduceerde kostuumdrama’s op bijvoorbeeld
Netflix dat er een verandering gaande is. Alles is compleet doorgestyled, tot in de kleinste details. Prachtig
om naar te kijken.”
Er is nog iets wat Nederlands kostuumontwerp net
even anders maakt, weet Jany Temime uit ervaring:
“Nederlandse acteurs zijn verschrikkelijk goed in
wat ze doen, maar echte beroemdheidscultus is ons
vreemd. In landen als India, Amerika en Frankrijk zijn
acteurs haast halfgoden. Wat zo’n godin dan draagt,
dus ook buiten de set, is belangrijk. Geen wonder dat
couturiers sterren willen kleden. De stijl waarin een
ster zich kleedt, kan de hele wereld over gaan, en dat
heeft weerslag op de status van kostuumontwerp.”
Maar als het goed is staat de kijker nauwelijks stil
bij al dat monnikenwerk. Margriet Procee: “Kleding
moet in dienst staan van het verhaal en de acteur
helpen acteren. Het is een compliment als de kijker
zich daar niet van bewust is, dan hebben we het goed
gedaan.” Volgens Jany Temime wordt dit mooi geïllustreerd in sociaal-realistische films: “Kleding in
films van Ken Loach zal niet opvallen – en dat is goed.
Personages in zijn films moeten geloofwaardig zijn.
Het publiek voelt het direct als je fout zit.”

DOREEN BOONEKAMP, ALGEMEEN
DIRECTEUR-BESTUURDER A.I. NFF:
“Tot medio jaren negentig werden de NFF-vakprijzen voor camera, production design, montage, muziek en geluid eens in de vijf jaar uitgereikt. In de beginjaren waren er slechts in enkele
categorieën Kalveren te winnen. Kostuumontwerp viel onder Beste Production Design en binnen de overkoepelende prijs van Beste Film: de
productie die in alle facetten excelleert. Film is
bij uitstek een gesamtkunstwerk natuurlijk. Met
de komst van video en digitale dragers als vervanger van 35mm-film is filmproductie in
Nederland en dus ook het festivalaanbod veel
omvangrijker geworden. Vanwege die bloei is er
plek voor meerdere categorieën ontstaan. In
samenspraak met de Dutch Academy For Film
is besloten kostuumontwerp nu jaarlijks te
honoreren. Nederland heeft fantastische kostuumontwerpers die ook regelmatig gevraagd
worden voor internationale filmproducties.”
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DAG JOHAN HAUGERUD OVER BARN

‘VAN EEN DOCUMENTAIRE STIJL
WORDT EEN FILM
NIET WA ARACHTIGER’

De dood van een dertienjarig kind ontwricht het leven op een
middelbare school, en in de gemeenschap eromheen. Het imponerende Barn van Dag Johan Haugerud legt het minutieus vast. “Het
is een film over kind zijn, maar bezien vanuit allerlei verschillende
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
volwassenen.”
Barn is in alle stilte verpletterend. Dat schreef ik vorig
jaar rond deze tijd in een blog vanaf het filmfestival
van Venetië, waar de film in het zijprogramma Giornate degli Autori draaide. Enkele dagen nadat ik dat
noteerde, zat ik er tegenover regisseur Dag Johan
Haugerud om te spreken over zijn imponerende drama.
Barn legt een microscoop op de sociale en persoonlijke effecten van de dood van een dertienjarige
jongen. Na een ruzie met een klasgenote wordt hij
dood gevonden, gewoon op het schoolplein in de pauze. Haugerud legt zijn focus niet bij de vader van het
slachtoffer, een extreemrechtse politicus, noch bij de
jonge dader of haar ouders, twee linkse prominenten.
Hij schetst een beeld van het hele sociale vangnet
dat om hen heen cirkelt: de klassenleraar van de twee
kinderen, bezorgde ouders, betrokken hulpverleners.
Met een opeenstapeling van piepkleine momenten en
doodgewone gesprekken bouwt Barn in de loop van
dik tweeënhalf uur een grote emotionele impact op.
De film voelt uitzonderlijk ingeleefd. Was er een basis in de
realiteit? “In zekere zin wel. Toen ik acht of negen was

vond op mijn school een voorval plaats zoals dat
waarmee de film begint. Dat had een enorme impact
op de hele gemeenschap in het kleine dorpje waar ik
opgroeide, en dat is me altijd bijgebleven. Niet zozeer
het ongeluk zelf, maar hoe het mensen beroerde en
hoe iedereen erover sprak.”

Dat gesprek om het ongeluk heen is ook de kern van Barn.
Daar zijn flink wat personages bij betrokken. Hoe vond u
daarin de balans? “Dat was een enorme uitdaging. Ik

wilde constant dat grotere perspectief houden, maar
al die individuele personages moeten ook genoeg aandacht krijgen zodat de kijker een emotionele band met
hen aan kan gaan. Het is een film over kind zijn, maar
bezien vanuit allerlei verschillende volwassenen. Het
perspectief van ouders, het perspectief van docenten,
het perspectief van mensen die gewenst of ongewenst
geen kinderen kregen. Al die visies wilde ik erin verwerken, maar dat moest op een logische manier in elkaar vallen. Daar hebben we lang mee geworsteld, en
ik weet nog steeds niet zeker of we volledig geslaagd
zijn in wat de opzet was.”

Waar zit uw twijfel? “Weet je, in een scenario is het veel

makkelijker, omdat het los staat van de tijd. Als je iets
leest, kun je even ergens wat langer bij stilstaan, erover nadenken, de diepte ingaan. In de uiteindelijke
film kan dat niet – daar staat de tijd nooit stil. Maar
goed, dat gevoel dat het niet helemaal is gelukt zal er
ook gewoon uit voortkomen dat ik er zo veel jaar aan
heb gewerkt.”

Hoewel het een film over kinderen is, speelt slechts één
kind een rol van betekenis. “Precies, ik heb de kinderen

bewust zo veel mogelijk buiten beeld gehouden. Zelfs
als een scène in een schoolklas plaatsvindt, focus ik op
de leraar en zien we de kinderen niet. Omdat een van

de dingen die ik aan wil kaarten het feit is dat kinderen
in onze maatschappij te weinig een stem hebben. De
film toont in zekere zin hoe de volwassen wereld na het
ongeluk inbreekt in de wereld van de kinderen. Pas aan
het eind krijgen zij hun ruimte weer terug.”
Kunnen we het hebben over emotionaliteit? Ik heb herhaaldelijk een traantje weggepinkt, maar de film blijft ver van
enige sentimentaliteit of melodrama. “Het had heel

makkelijk een melodrama kunnen zijn. Dat wilde ik
vermijden, ik wilde iets aanboren dat waarachtiger
voelt. Begrijp me goed: ik heb niets tegen melodrama,
ik hou ervan verleid te worden in de bioscoop. Maar
dat voelde niet goed voor dit project. Door de kijker op
een meer intellectueel niveau aan te spreken, hoop ik
dat de film meer beklijft, dat hij blijft hangen ook nadat men de bioscoopzaal weer uit loopt.”

Het zeer naturalistische spel van de acteurs en het realisme van de vertelling worden op scherp gezet door enkele
meer gestileerde elementen, in de kadrering en de muziek
bijvoorbeeld. Wat zocht u met die botsing? “Het moest

zeker geen documentaire stijl hebben. Die neiging
naar speelfilms die eruitzien als quasi-documentaires
is in Noorwegen heel wijdverbreid, en ik heb daar nogal mijn twijfels bij. Voor mij wordt het er niet echter
van; integendeel. Dus dat wilde ik vermijden. Al heb ik
kort voordat we gingen draaien wel heel veel documentaires van Frederick Wiseman bekeken, waar ik
een enorme liefhebber van ben. Dat heeft onze aanpak
zeker beïnvloed.”

Wisemans invloed is vooral voelbaar in de nogal bureaucratische gang van zaken binnen het schoolsysteem. Deed u
daar veel research naar? “Zeker, ik heb veel tijd op aller-

lei verschillende middelbare scholen in Oslo doorgebracht. Ik legde het team dan telkens de casus voor, en
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vroeg ze hoe er op die school gereageerd zou worden
op zo’n trauma. Het antwoord was overal anders. Ergens stelde dat me gerust: het toont dat het nog altijd
mensenwerk is, dat niet alles in een protocol is te vangen. Je kunt niet zomaar vertrouwen op een plan van
aanpak bij noodgevallen, je moet ook de juiste mensen
hebben om het uit te voeren.”
U treft een wonderlijke balans met de personages: elk van
hen was voor mij direct herkenbaar, bijna archetypisch, en
toch worden ze ook al snel mensen van vlees en bloed.

“Waar ik constant naar op zoek ben is wat er achter de
clichés ligt. Dáár wil ik komen, vooral in de dialogen –
door wat mensen zeggen en door hoe ze het zeggen. Ik
wil laten zien dat elk mens eindeloos veel verschillende kanten in zich heeft. Niemand is alleen maar goed
of slecht, niemand is maar één ding.”
De vader van het slachtoffer, een extreemrechtse politicus,
is daar misschien wel het duidelijkste voorbeeld van. “Ja,

hij, en de docent die dingen verzwijgt om zijn eigen
hachje te redden. Het is me niet door iedereen in dank
afgenomen dat ik een extreemrechtse politicus opvoer
die behoorlijk sympathiek is – of in ieder geval een
stuk sympathieker dan men had gewild.”

Zoals je je heel goed een meer melodramatische versie van
de film voor kunt stellen, zo is er ook een meer politiek beladen versie denkbaar. “Zeker. Maar ik ben meer geïnte-

resseerd in het onderzoeken van de verschillende kanten van mijn personages dan in het maken van een politiek pamflet. Het politieke commentaar is meer impliciet, bijvoorbeeld in de nostalgie van de linkse personages. De dingen waar zij voor vochten in de jaren
zeventig en tachtig zijn nu verworden tot wat slogans
op een gordijn in hun huis. Je kan het zwartgallig vinden, maar het is hoe ik het nu zie, in ieder geval in
Noorwegen. De linkse politici zijn het contact met het
volk kwijt, en intussen schuift de maatschappij steeds
verder naar rechts. De manier waarop er inmiddels
over dingen gesproken wordt, zo hard en soms ronduit
racistisch... Niemand kijkt er meer van op, maar in
feite is het onbetamelijk. In die context kunnen linkse
politici niet meer met die aloude stokpaardjes aankomen; ze moeten nieuwe woorden vinden, een nieuwe
connectie leggen. Ik hoop dat dat ze lukt.”

‘Als je iets leest, BARN
kun je even ergens wat langer
bij stilstaan, erover nadenken,
Waar twee kinderen stoeien, voelen vele
schuld. Dramafilm Barn volgt
de diepte ingaan. volwassenen
de nasleep van een dodelijk ongeluk in een
In de uiteindelijke Noorse schoolgemeenschap.
film kan dat niet – Een spierwit gebouw en feilloos gemaaide
grasvelden. Als je niet beter wist, zou je zegdaar staat de tijd gen dat regisseur Dag Johan Haugerud het
openingsshot van een middelbare school in
nooit stil.’
Oslo zo van een ansichtkaart heeft geplukt.

Een façade van
redelijkheid

Een oase van rust moet het complex zijn, die
door de liberale directrice Liv (Henriette
Steenstrup) gerund wordt met “oog voor andere culturen” en waarin de leraren elke
pauze het schoolplein onderling verdelen.
Dat gebeurt bijna op de centimeter, zodat
zich op geen enkel moment van de dag een
leerling onbewaakt op het terrein begeeft.
Hoe kon het dan toch zo fout gaan? Want
meteen na dat serene openingsshot treffen
we het schoolplein in chaos. Twee leerlingen
hebben ruzie gehad en eentje ligt er met een
bloedend hoofd naast een voetbalgoal. De
ambulance is al gebeld, maar voordat slachtoffer Jamie (Karl-Gustav A. Thommesen) bij
het ziekenhuis arriveert is hij overleden. Zijn
vader is een extreem-rechtse politicus
(Thorbjorn Harr), een paria op de multiculturele school; het meisje met wie Jamie ruzie
maakte was Lykke (Ella Overbye), dochter
van twee liberale journalisten. Hoe moet de
schoolgemeenschap met dit ongeluk (en was
ALEX GIBNEY
dat het wel?) omgaan,
en bij wie ligt de

schuld?
Barn duurt meer dan tweeënhalf uur,
maar het is – wellicht verrassend voor zo’n
groots drama – geen film van grootse emoties. Ondanks de dood van Jamie moet het
leven door, en zo wordt er direct alweer gesproken over het nauwkeurig opvolgen van
het rampenplan en laaien de emoties in de
lerarenvergadering nog het meest op wanneer een docent oppert een herdenkingspagina op Facebook aan te maken. Die wordt
afgewezen omdat het geen goed signaal zou
zijn om via een ‘kapitalistisch platform’ de
dood van een leerling een plek te geven.
Dat voelt in eerste instantie vreemd, al die
redelijkheid na zo’n tragisch voorval. Maar
Haugerud neemt de tijd om langzaamaan
door die façade te prikken: in lange takes die
meestal voor een statische camera worden
uitgespeeld, zien we steeds vaker de tol van
het schuldbesef – die jolige docent die het
zwaar heeft omdat hij tijdens die pauze twee
minuten niet oplette; de liberale moeder die
plotsklaps uitvalt tegen haar dochter die Justin Bieber luistert in plaats van huiswerk te
maken; de schooldirectrice die misschien
wel laakbaar is omdat ze haar relatie met de
vader van het slachtoffer verzweeg. In die
kleine gebaren, daarin schuilt volgens Barn
de tragiek van het ongeval. Dat het verhaal
zich uiteindelijk ook naar een ideologische
omarming beweegt, zorgt voor een beetje
hoop aan het eind van een donkere tunnel.
GUUS SCHULTING

BARN NOORWEGEN/ZWEDEN, 2019 | REGIE DAG
JOHAN HAUGERUD | MET HANS OLAV BRENNER, JAN
GUNNAR RØISE, HENRIETTE STEENSTRUP | 157
MINUTEN | DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE ZIEN VANAF 10
SEPTEMBER, OOK VIA
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‘IK ZAG

EEN STRIJDLUST
DIE ME BIJ DE KEEL
GREEP ’
MEES PEIJNENBURG OVER
PARADISE DRIFTERS
Bij de internationale première op het filmfestival van
Berlijn werd Paradise Drifters door Screen International
geprezen om de ‘door en door meeslepende vertelling’ en
‘echo’s van de samenwerking tussen Wim Wenders en
Robbie Müller’. Toen brak er een pandemie uit en viel alles
stil. Nu bereikt het langverwachte speelfilmdebuut van
Mees Peijnenburg alsnog de Nederlandse bioscopen.
DOOR SASJA KOETSIER

MEES PEIJNENBURG

Met een Dutch Directors Guild Award op zak voor zijn
korte film Un creux dans mon coeur (2015) en een
Gouden Kalf voor zijn televisiefilm Geen koningen in
ons bloed (2015) gold Mees Peijnenburg al een tijdje
als de nieuwe belofte van de Nederlandse film. Het
scenario voor zijn eerste speelfilm ontwikkelde hij
in 2016-2017 tijdens een Parijse residentie op uitnodiging van Cinéfondation, het talentontwikkelingsprogramma van Cannes, waarna hij samen met
productiemaatschappij Pupkin succesvol beroep deed
op financiering vanuit het lowbudgetfilmprojet De
Oversteek, dat beginnende makers helpt hun eerste of
tweede film te realiseren.
Jongeren met een slechte start in het leven houden
Peijnenburg nu al een paar jaar bezig. Geen koningen
in ons bloed gaat over een broer en zus die in de jeugdzorg opgroeien. De drie jongeren die in Paradise Drifters min of meer bij toeval samen in één auto op weg
naar Zuid-Europa belanden, hebben een vergelijkbare

achtergrond. Yousef (Bilal Wahib) wordt op zijn achttiende uit de jeugdzorg ontslagen en heeft niemand
om op terug te vallen; Chloe (Tamar van Waning) besluit haar onveilige thuissituatie achter zich te laten;
Lorenzo (Jonas Smulders) heeft alleen zijn delinquente broer, die hij uit de problemen probeert te houden.
“Tijdens de research voor Geen koningen in ons
bloed was ik zo veel aangrijpende, schurende én heel
bijzondere verhalen tegengekomen”, vertelt Peijnenburg op een Amsterdams terras. “Ik ontmoette ontzettend mooie mensen en zag een strijdlust die me bij
de keel greep. Ondanks dat alle ingrediënten voor een
verrot bestaan aanwezig waren, bleven ze vechten
voor een beter leven. Dat fascineerde me mateloos en
die fascinatie bleef, ook nadat ik de film gemaakt had.
Ik kan me enorm identificeren met hun zoektocht naar
liefde, dat gevoel het leven niet alleen aan te kunnen,
of niet alleen aan te willen gaan. Mijn rijkdom zit in de
mensen om mij heen, met wie ik het leven bevecht.”

Op welke manier verbeeld je dat gevoel in Paradise Drifters? “Paradise Drifters gaat over jongvolwassenen

voor wie het vangnet wegvalt, als zo’n vangnet er al is.
Wat gebeurt er dan met ze? De dilemma’s worden groter, de blokkades intenser, het leven én de dood trekken
harder aan je. De strijdlust is nog steeds even krachtig,
maar ik wilde dat niet romantiseren, alsof die levensdrift alles prachtig maakt. De strijd tegen de eenzaamheid en de krachten om hen heen is zwaar en veeleisend, en sommigen redden het niet. Ik wilde ook laten
zien wat er kan gebeuren als het gevecht naar binnen
slaat.”
Met cameraman Jasper Wolf werkte je de laatste jaren al
vaker samen. Hoe ontwikkelden jullie de beeldtaal voor
deze film? “Eigenlijk is dat een samenwerking tussen

Jasper, mij en production-designer Elza Kroonenberg,
zeker waar het gaat om de interieurs en het kleurenpalet. Het begint met het verzamelen van heel veel foto’s
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en inspiratiebeelden, die we elkaar sturen en waar we
met elkaar over spreken. Mijn muur hing op een gegeven moment helemaal vol met plaatjes, maar er zijn
twee Amerikaanse fotografen die me in het bijzonder
hebben geïnspireerd: Stephen Shames en Mary Ellen
Mark. In hun foto’s zit een bepaalde rauwheid, maar
ook een enorme menselijke schoonheid. Zó mooi. Er
liggen bij wijze van spreken heroïnenaalden op de
grond, maar in de oogopslag van de geportretteerden
voel je hun kracht, een drift naar iets mooiers.”
Je schets van de personages en wat ze meemaken is in feite
ook opgebouwd uit losse momentopnamen. “Alles heeft

iets dierlijks, driftmatigs. Dat was een van de uitgangspunten. Dus de acties van de personages zijn
heel direct: eerst handelen, daarna pas onderhandelen. Je doet iets, daarna ga je praten. Daarom vallen we
telkens midden in de scène. Je bent, boem, ineens in
Marseille, midden in de wijk, zonder dat we totalen
gebruiken om te laten zien waar je bent. We geven geen
bedding – zoals hun levens ook geen bedding hebben.”
“Dat betekende dat we in de casting niet op zoek
waren naar een bepaald uiterlijk maar naar een bepaald soort energie. Bilal Wahib bijvoorbeeld heeft
vrij heftige ADHD, terwijl zijn personage heel erg naar
binnen is gekeerd. Ik was benieuwd wat er zou gebeuren als hij zijn energie niet naar buiten kon richten.
Dus zette ik hem op een stoel en vertelde hem dat hij
stil moest blijven zitten. Voor hem werd dat een mentale strijd, en dat was perfect voor zijn personage.”

Met Bilal en met Jonas Smulders had je al eerder gewerkt;
Tamar van Waning had nog nooit geacteerd. Maakt dat uit
voor hoe je hen regisseerde? “Nee, want ik werkte met

alle drie totaal verschillend. Iedereen heeft een andere
acteerstijl, en is daarin eigen. Bilal was ik de hele tijd in
een cocon aan het stoppen waar hij dan als een vlinder
weer uit brak. Met Jonas voelt het inmiddels zo vanzelfsprekend, wij hebben bijna geen woorden meer

‘Alles heeft iets
dierlijks, driftmatigs. Dus de
acties van de
personages zijn
heel direct:
eerst handelen,
daarna pas
onderhandelen.
Je doet iets,
daarna ga je
praten.’

nodig. En Tamar, zij was echt een ruwe diamant, die er
met al haar bravoure en kwetsbaarheid in ging. Bij
haar vond ik het heel belangrijk dat ze voelde dat ze
ook fouten mocht maken. Want ik maak ook continu
fouten, iedereen maakt fouten. Vertrouwen en veiligheid vormen sowieso de essentie van hoe ik met acteurs omga. Ik wil een omgeving creëren waarin zij
weten dat ze niet op veilig hoeven te spelen.”
Heb je ooit overwogen om de film te maken met niet-professionele acteurs die zelf bijvoorbeeld uit een geïnstitutionaliseerde achtergrond komen? “Dat heb ik zeker over-

wogen, ja. Maar wat mij weerhield was de verantwoordelijkheid voor de nazorg, daar wilde ik niet gemakzuchtig over denken. Ik weet dat ik op de set mijn
aandacht moet verdelen en ik zou het echt heel erg
vinden als tijdens het draaien, en de periode daarna,
die persoon niet de zorg zou krijgen die hij of zij verdient. Daarnaast vond ik dat we het verhaal ook konden vertellen zonder er een documentaire van te maken, want het is fictie. De emotionaliteit die ik van de
acteurs verwacht hoeft voor mij niet per se uit hun eigen realiteit te komen.”

Wat je wel vanuit de realiteit in je film hebt gestopt, zijn
opnamen van op straat achtergelaten dekens, slaapzakken
of matrasjes. Wat is de rol van die shots? “Ons algemene

uitgangspunt voor de locatieopnamen was om te filmen op plekken die je als toerist niet ziet. Dus als ergens een mooi plein was, dan filmden wij de achterkant daarvan. Ik had daar al in de scriptfase verschillende beelden bij, waaronder die geïmproviseerde
bedjes. Tijdens de research kwamen we ze overal tegen, waar we ook kwamen. Ze staan voor een gevoel
van geborgenheid waarnaar Yousef, Chloe en Lorenzo
in hun hart op zoek zijn.”

Overleven
zonder
vangnetten

Yousef, Lorenzo en Chloe hebben alle drie
geen geld en geen plek om naar terug te
keren. Ze vluchten – zonder te weten waarheen.
Paradise Drifters vertelt het verhaal van drie
jongeren voor wie in onze maatschappij geen
plaats meer is. De suïcidale Yousef mag zijn
inrichting verlaten, maar heeft niemand om
naartoe te gaan. Lorenzo is ook ontheemd en
daarnaast blut – hij hoopt met drugssmokkel zijn avondeten te kunnen betalen. En dan
is er Chloe, die zwanger is van haar stiefvader en wordt weggestuurd naar Spanje.
Natuurlijk komen de drie elkaar tegen,
natuurlijk ontstaat er onderling vertrouwen
als ze vervolgens op een ongerichte roadtrip
gaan. Maar het is de verdienste van regisseur
Mees Peijenburg (1989) – die al een Gouden
Kalf won voor zijn televisiedrama Geen koningen in ons bloed – dat de sfeer zelden klef
wordt; hij kapt scènes effectief bruusk af,
filmt hijgerig dicht op zijn personages, slaat
wrange zijpaden in, zorgt ervoor dat je met
elk afzonderlijk verhaal meegaat.
Paradise Drifters is een film over solidariteit. Over leven en overleven wanneer je afwijkt van de norm, wanneer je omgeving
schrijnend afwezig is, wanneer alle sociale
vangnetten zijn weggevallen. Daarmee zou
het verhaal beschouwd kunnen worden als
een verkapte kritiek op de beknibbelingen in
de Nederlandse gezondheidszorg, ware het
niet dat Paradise Drifters juist iets internationaals ademt: de hoofdrolspelers zijn weliswaar Nederlands, maar bijna alle scènes
spelen zich over de grens af, wat goed past bij
de centrale thematiek. De buitenwereld is
hier namelijk geen malafide systeem met
doelgericht kwaad in de zin. De buitenwereld
is een ongeïnteresseerde, harde kolos waar
ieder zich een weg doorheen moet banen.
De drie jongeren vluchten Frankrijk door
zonder duidelijke bestemming of achterliggend plan. We zien hoe Lorenzo op straat bedelt: een jongen in trainingspak die mensen
het liefst zo snel mogelijk voorbij lopen. Chloe
(goede rol van Tamar van Waning) overlegt
over de verkoop van haar ongeboren baby –
krachtige, navrante momenten zijn dat.
Niet elke scène is zo raak of dwingend.
Soms lijken niet alleen de personages zoekend maar wekt ook het verhaal zelf een wat
richtingloze indruk; vuistslagen worden afgewisseld met vrijblijvender flarden, en het
sowieso korte geheel eindigt met een wel erg
plotse, weinig originele catharsis. Een wat
sentimentele punt achter een verder rauw
verhaal, die me misschien tegenstond omdat
Paradise Drifters me allang had doen begrijpen wat dan nog eens expliciet wordt verbeeld: een goede dag en een bevrijdende
schreeuw verhelpen niet waar deze mensen
mee worstelen, er staat iets groters op het
spel.
THOMAS HEERMA VAN VOSS

PARADISE DRIFTERS

NEDERLAND, 2020 | REGIE

MEES PEIJNENBURG | MET TAMAR VAN WANING, JONAS
SMULDERS, BILAL WAHIB | 85 MINUTEN | DISTRIBUTIE
GUSTO | TE ZIEN VANAF 3 SEPTEMBER
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JOSEPHINE DECKER OVER SHIRLEY

VAN MUZE TOT

VERDWENEN MEISJE
meer een verzonnen meisje wordt (de basis voor
Jacksons in 1951 uitgekomen boek Hangsaman) en
langzamerhand overvloeit in de zwangere jonge
vrouw. Soms lijkt deze Rose de echte verteller van
het verhaal, en soms ook een verzinsel van de nu eens
door writer’s block geplaagde en dan weer manisch
doorschrijvende Shirley, die werkelijk tot in elke
ambigue porie leven wordt ingeblazen door acteur
Elizabeth Moss.
Tijdens het kijken bekroop me de gedachte: wat als het allemaal fictie is? “Maar het ís allemaal fictie!”
Maar Shirley Jackson is een bestaand figuur. Had u haar
niet liever helemaal verzonnen? Als ik uw film zou moeten
samenvatten dan gaat hij over ‘the eroticism of creation’.
Dat heeft u vast ook ten aanzien van uw eigen personages
ervaren. “Ja! Verleiding of verleidelijkheid speelt een

Voor ze het weet bevindt de zwangere Rose zich in een psychologisch gothic horror kat-en-muisspel met schrijver Shirley Jackson.
Regisseur Josephine Decker over
haar antibiopic Shirley: “Eerst is
er een ongeremde, ongetemde
vorm van symbiose… en dan
wordt het een beetje gevaarlijk.”

haar derde speelfilm Madeline’s Madeline (2018), een
spannend en verwarrend experimenteel verhaal over
een jonge acteur die door haar theatercoach wordt
gestimuleerd haar eigen leven als materiaal te gebruiken, een leven waarin fantasie en werkelijkheid
ook al niet zo scherp van elkaar te onderscheiden
zijn. De vergelijking met Miranda July ligt voor de
hand, ook al omdat die performancekunstenaar, acteur en filmmaker de moeder van het meisje speelt,
en daarmee bij wijze van neurotisch staaltje intertekstualiteit een soort bezorgde godmother van het
hele project wordt.
Shirley zou je een voortzetting van dat onderzoek
DOOR DANA LINSSEN kunnen noemen. Of spel is misschien een beter woord.
Alleen gaat het nu niet over een verzonnen meisje maar
We zitten allemaal nog in lockdown als ik begin dit jaar over een werkelijk bestaande vrouw: de Amerikaanse
een videogesprek heb met filmmaker Josephine Decker. horrorschrijver Shirley Jackson (1916-1965). Shirley
Normaliter zouden de omstandigheden van een
is niet zomaar een biopic; wie Shirley Jackson preinterview er misschien niet toe doen, maar isolement is cies was komen we niet te weten. Een kettingrokende
misantroop met een alcoholprobleem die samen met
een van de thema’s van haar nieuwe film Shirley, die
haar echtgenoot bedenkt een jong echtpaar in huis te
begin dit jaar z’n wereldpremière beleefde op het
nemen, hij, Fred, zogenaamd als onderzoeksassistent
filmfestival van Sundance en daar de prijs won met de
en zij, Rose, om het huishouden te runnen en ondertot de verbeelding sprekende naam ‘Dramatic Special
tussen als inspiratie voor het verhaal dat Shirley aan
Jury Award for Auteur Filmmaking’.
het schrijven is. Over een verdwenen meisje. De twee
Decker (1981) is naast filmmaker ook acteur en
vrouwen raken in een fascinerende ban. Erotisch. Perperformancekunstenaar. En inderdaad, een filmauvers. Creatief. Bevrijdend.
teur, die in haar werk steeds terugkerende thema’s
En dan is er dat verdwenen meisje, dat steeds
onderzoekt. Ze kreeg internationale bekendheid met

grote rol in elk creatief en artistiek scheppingsproces.
Er zit een hoop verleiding in deze film, met name de
aantrekkingskracht tussen Shirley en Rose. Soms krijg
je het idee dat die een beetje seksueel is, en zeker erotiserend; het is een emotionele romance die aan het
licht komt door de verwantschap die ze voelen met elkaar en met het verhaal over het verdwenen meisje dat
Shirley aan het schrijven is. Rose wordt een deelnemer
aan dat verhaal als muze, als partner, als medeschepper zelfs. Het woord ‘creatie’ heeft al iets heel sensueels, obsceens bijna. De schepping, de menselijke
schepping is a priori seksueel.
“De film gaat over deze jonge vrouw Rose die met
haar echtgenoot Fred intrekt bij Shirley en haar echtgenoot Stanley. In de trein op weg naar North-Bennington leest Rose een verhaal van Shirley (The Lottery dat toen net uit was) dat haar dermate opwindt dat
ze seks heeft met haar echtgenoot en zwanger raakt.
Aanvankelijk moet Shirley niets van deze ‘indringers’
hebben. Ze verdenkt haar echtgenoot ervan Rose en
Fred te hebben ingehuurd om haar te bespioneren.
Shirley is gemeen en wreed en enorm onbeleefd tegen haar. Maar langzamerhand raakt ze door haar
geïntrigeerd, en beginnen de beide vrouwenlevens,
of eigenlijk alle drie de vrouwenlevens, want er is ook
nog de verdwenen Paula, steeds meer in elkaar over te
vloeien. Er ontstaat een heel primaire vorm van wederzijdse afhankelijkheid, een ongetemde, ongeremde
symbiose. En dan wordt het allemaal een beetje gevaarlijk.”

Een van de interpretaties is dat Shirley Rose nodig heeft
om tot schrijven te komen, maar op een bijna parasitaire
manier. Alsof ze het fantastische uit het echte leven zuigt.
Aan het begin van de film zit een moment dat suggereert
dat Rose het zich allemaal inbeeldt, en dat wordt versterkt
doordat we een aantal van Rose’s dromen, fantasieën, wa-
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Horror en huiselijkheid, zinderend vilein
De gotische horror van schrijver Shirley
Jackson en de van sensualiteit doortrokken
cinema van onafhankelijke filmtalent
Josephine Decker blijken een perfecte combinatie in het zinderende, vileine Shirley.
Dat biografische films vaak een loopje nemen
met de werkelijke levensloop van hun onderwerpen is een open deur. Om een heel mensenleven in anderhalf uur te vatten, moeten
nu eenmaal offers worden gebracht. Maar Josephine Deckers zinderende Shirley is een
ander verhaal. Decker neemt geen loopje
maar een complete marathon met het leven
van schrijfster Shirley Jackson – en dat komt
de film alleen maar ten goede.
Misschien is het zelfs wel misleidend om
Shirley een biopic te noemen. Want die enkelvoudige titel ten spijt, en ondanks het feit dat
de film zich vrijwel geheel afspeelt in het huis
van Jackson en haar echtgenoot Stanley Hyman in het universiteitsstadje Bennington,
draait Shirley niet alleen om haar of om hen.
Minstens zo belangrijk is een jong stel, Rose
en Fred, dat bij het literaire echtpaar in komt
wonen. En zij zijn volledig fictie, verzonnen
door schrijver Susan Scarf Merrell, die de gelijknamige roman schreef waar de film op is
gebaseerd.
Decker neemt vervolgens nog wat extra
vrijheden in haar verfilming. Ze negeert bij-

voorbeeld compleet dat Shirley en Stanley in
werkelijkheid vier kinderen hadden, en ze
verplaatst de handeling van 1964 (Jacksons
laatste levensjaar) naar de vroege jaren vijftig,
toen de schrijver in werkelijkheid nog lang
niet de depressieve, aan pleinvrees leidende
kluizenaar was die de film van haar maakt –
voor zover ze dat dus überhaupt ooit was.
Jacksons oudste zoon Laurence dacht het
zijne van de vrijheden die Shirley neemt.
“Wie de film in gaat zonder enige voorkennis,
zal er ongetwijfeld uit komen met het idee
dat mijn moeder een krankzinnige alcoholist
was”, stelde hij in een (overigens zeer gemoedelijk) gesprek met hoofdrolspeler Elizabeth
Moss, opgetekend in The New Yorker.
Maar voor Shirley als filmisch object is het
juist de perfecte keuze de realiteit van Jacksons leven los te laten. Niet voor niets stelt
biograaf Ruth Franklin in Shirley Jackson: A
Rather Haunted Life: ‘Sommige schrijvers
zijn uitzonderlijk geneigd tot zelfmythologisering, en Shirley Jackson was zo’n schrijver.’
Veel meer dan een film over haar leven is
Shirley dan ook een verfilming van die mythe
– niet een specifiek verhaal of boek, maar de
teneur van Jacksons hele oeuvre en de wereld
die zij in haar proza schept. Een wereld die
balanceert op het snijvlak van horror en huiselijkheid, vol speldenprikken naar de verstikkende moraliteit van sociale conventies

nen tot leven zien komen. Kan Rose, de fan, de lezer, of de
toeschouwer zich op die manier ook een kunstwerk toe-eigenen? “Het verleidingsspel tussen kunstenaar en

toeschouwer gaat twee kanten op. De fan, in dit geval
Rose, wil ook gezien worden. Wil ook recht hebben op
de betekenis of de betekenissen van een kunstwerk.
Rose representeert niet alleen de fan. Ze is iemand die
in haar leven te weinig wordt gezien: door haar man;
als vrouw in de jaren vijftig, ver voor de tweede feministische golf van de jaren zestig en zeventig. Shirley
werd door mensen een beetje als een heks gezien, en ze
had zeker een grote interesse in de rol van vrouwen in
volksverhalen en mythologie. Dat inspireerde mij ook
weer het domein van het onderbewuste en het archetypische visueel te onderzoeken voor de film.”

Welke rol speelt feminisme in de film? “Stanley en Shirley hebben een ingewikkelde relatie. Op een bepaalde
manier is hij de kunstenaarsvrouw, maar hij eigent
zich ook het recht van een open relatie toe. Zij was
haar tijd ver vooruit, kostwinner, en leed er tegelijkertijd enorm onder dat ze geen betere moeder was,
of dat haar tuin niet geschoffeld was. Een van de beste
dingen aan het script van Sarah Gubbins, naar een roman van Susan Scarf Merrell, is dat ze in staat was alle
personages zo ongelooflijk complex te houden. Niemand representeert een idee, er worden geen oordelen geveld, je wordt misschien op een bepaalde manier onderdeel van de complexiteit en de perversiteit
van de wederzijdse verhoudingen. Voor vrouwen was

waar vooral vrouwen aan werden en worden
onderworpen.
Het spel rond fictie en werkelijkheid krijgt
een extra laag doordat Shirley zich in de film
heeft vastgebeten in de (nog altijd onopgeloste) verdwijning van de jonge vrouw Paula
Jean Welden (werkelijk gebeurd), die aan de
basis lag van haar tweede roman Hangsaman
uit 1951 (fictie) die we haar in de film zien
schrijven (waargebeurde fictie).
Josephine Decker toont zich de perfecte
regisseur om Jacksons wereld naar het bioscoopscherm én naar het heden te vertalen.
In haar eerdere films Butter on the Latch
(2013), Thou Wast Mild and Lovely (2014) en
Madeline’s Madeline (2018) – in Nederland
alleen op kleinere festivals te zien – toonde de
onafhankelijk filmmaker al een scherp oog
voor de vrouwelijke belevingswereld. Een
wereld waarin, net als in het werk van Jackson
en zeker ook in Shirley, sensualiteit en huivering gevaarlijk dicht bij elkaar kunnen liggen.
Criticus Eric Kohn omschreef Deckers eerdere films in Indiewire al eens als een ‘goddeloos huwelijk tussen Ingmar Bergman en David Lynch’, en die omschrijving is absoluut
ook weer op Shirley van toepassing.
“Ik voelde me er op een opwindende manier verschrikkelijk door.” Zo omschrijft
Rose haar ervaring van het lezen van Jacksons roemruchte korte verhaal The Lottery.

het een extreem ingewikkelde tijd. Het idee van de
perfecte huisvrouw domineerde elk gesprek over
vrouwelijkheid. Veel van Shirley’s verhalen gaan
daarover. Het was een enorme worsteling voor vrouwen om daaraan te voldoen. Vrouwen waren enorm
geïsoleerd in hun huizen, in hun huwelijk. En nu is
het bijna honderd jaar later – ik overdrijf, het is 2020
– en vrouwen worden nog steeds op dezelfde manier
aangesproken.”
Iets wat me ook intrigeerde is de vraag hoe ver je als schrijver, als kunstenaar gaat voor het perfecte boek, de perfecte
film. Als alles wat in de film gebeurt waar is, worden er dan
ethische grenzen overschreden? “Hahaha, daar ging

mijn hele vorige film Madeline’s Madeline over!”

Maar Shirley ook weer, dus? “Madeline’s Madeline was

godzijdank geen autobiografische film, maar absoluut geïnspireerd door dingen die ik heb gezien en
meegemaakt als deel van een kunstcollectief. En die
vraag hoe kunst en werkelijkheid, autobiografie en
inspiratie zich tot elkaar verhouden, en in hoeverre
iets wat je bedenkt een authentiek verzinsel is of een
gedachte die niet los te zien is van je persoonlijkheid,
is beslist heel belangrijk voor mij als kunstenaar.
Wanneer ga je de grens over? Hoe hou je je proces
transparant, zeker als je samenwerkt? Misschien dat
we bij het maken van Madeline’s Madeline die zaken
wat meer hebben gepusht; Shirley gaat er meer thematisch over.”

Die opwinding mogen we letterlijk nemen,
tonen de openingsscènes van Shirley: direct
na het lezen van het verhaal bespringt Rose
haar bleue echtgenoot, in het toilethokje van
de trein waarmee ze onderweg zijn naar
Bennington. Het is het eerste signaal dat
Rose niet het muurbloempje is dat ze op het
eerste gezicht lijkt.
The Lottery was tijdens Jacksons leven
verreweg haar beroemdste werk. Na de publicatie in The New Yorker in juni 1948 (het is
nog altijd te lezen op de site van het tijdschrift) regende het brieven met klachten.
Sommige lezers dachten zelfs dat haar allegorie – over een dorp waar maandelijks via
loting één inwoner wordt geselecteerd om
gestenigd te worden – een journalistiek verslag was en vroegen gechoqueerd waar dit
barbaarse ritueel plaatsvond.
Het is tekenend voor het onbegrip waarmee veel van Jacksons sardonische, maatschappijkritische horrorverhalen tijdens
haar leven werden ontvangen. Daar kwam de
afgelopen jaren een kentering in: haar zes
romans en vele korte verhalen werden opnieuw uitgegeven en er verscheen een
nieuwe biografie. In Decker vindt Jackson nu
de perfecte filmische exegeet, en in Moss een
weergaloze acteur om haar te vertolken.
JOOST BROEREN-HUITENGA

SHIRLEY

VERENIGDE STATEN, 2020 | REGIE

JOSEPHINE DECKER | MET ELIZABETH MOSS, ODESSA
YOUNG, MICHAEL STUHLBARG | 107 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER | LEES HET INTERVIEW OP

‘Voor vrouwen was
het een extreem
ingewikkelde tijd.
Het idee van de
perfecte huisvrouw domineerde
elk gesprek over
vrouwelijkheid.
Het was een
enorme worsteling
daaraan te
voldoen. Vrouwen
waren enorm
geïsoleerd in hun
huizen, in hun
huwelijk.’

JOSEPHINE DECKER
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Nicolas Roeg, The Man Who Fell to Earth, 1976

Eye Filmmuseum

Over de innige band
tussen popmuziek en
ﬁlm
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HELMUT NEWTON: THE BAD AND THE BEAUTIFUL

EEN DRANG OM ALTIJD EN OVERAL
TE PROVOCEREN
In het honderdste geboortejaar van Helmut Newton (1920-2004)
brengt een nieuwe documentaire een eerbetoon aan de invloedrijke
en spraakmakende fotograaf. De controverse rond zijn werk wordt
in deze film nauwelijks serieus genomen maar eist wel erg veel
DOOR SASJA KOETSIER
aandacht op.
In 1981 publiceerde Vogue Paris een geruchtmakende
modereportage. Hij bestaat uit een serie tweeluiken
waarbinnen de compositie van beide foto’s identiek
is. Maar terwijl de modellen op de ene foto gekleed
zijn in exclusieve haute couture, hebben ze in de andere geen draad aan het lijf. Nergens kon een allusie
op het sprookje van Andersen over de nieuwe kleren
van de keizer meer ironie in zich dragen dan in deze
bijbel van high fashion en dat maakt deze fotoserie zo
kenmerkend voor de persoonlijkheid en het provocerende werk van Helmut Newton (1920-2004).
Hij fotografeerde talloze beroemdheden, van Salvador Dalí tot David Bowie. Maar vrouwen waren zijn
favoriete onderwerp. Of zij nu naakt, in een glimmend
leren korset of in dure designer outfits voor zijn lens
poseerden, de gestileerde composities waarin zij figureren hebben vrijwel altijd een seksuele lading. Naast
bewondering en succes leverde dat Newton ook onvermijdelijk de kritiek op dat zijn erotiserende beelden bijdroegen aan de objectivering van vrouwen.
Tegenover zijn bekende Big Nudes, levensgrote
naaktportretten waarin de modellen krachtig en uitdagend de lens in kijken, staan foto’s die moeilijker
te associëren zijn met female empowerment. Een geketende Grace Jones; een model met een gipsbeen en
een kruk, naakt in een ongemakkelijke pose; een op
het strand gedumpt naakt vrouwenlichaam waarvan
de bovenste helft schuilgaat in een vuilniszak.
Zijn obsessie voor vrouwelijk naakt was een vorm
van voyeurisme – vrouwen die voor hem poseerden
verzekeren steevast dat hij nooit een vinger naar hen
uitstak – en terwijl Vogue hem vanwege het fetisj
karakter van veel van zijn foto’s uitriep tot ‘King of
Kink’ noemde Newton zichzelf liever een ‘naughty
boy’. Die naughtiness uitte zich vooral in een niet te

onderdrukken drang om altijd en overal te provoceren. Voorbij de schandaalfactor van die serie uit 1981,
‘Dressed and Naked’, nam hij, terloops maar zichtbaar
voor ieder die het zien wilde, ook de mode-industrie
op de hak; met diezelfde spot parodieerde hij in andere series het societywereldje waarin hij zijn brood
verdiende.

GETUIGE À DÉCHARGE

Newtons honderdste geboortedag valt op 31 oktober
dit jaar, en dat gegeven is de meest waarschijnlijke
aanleiding voor het uitbrengen van Helmut Newton:
The Bad and the Beautiful. Gero von Boehm, een filmen televisiemaker die in zijn veertigjarige loopbaan
meer dan honderd documentaires over kunst en
geschiedenis maakte, raakte eind jaren negentig bevriend met Newton en filmde hem een paar jaar voor
zijn dood in zijn huis in Monaco. Wiebelige homevideobeelden tonen Newton als een joviale grappenmaker die verder niet van plan is zich in de kaart te
laten kijken. We zien hem aan het werk in enkele fragmenten uit een documentaire van Adrian Maben uit
1989, Helmut Newton: Frames from the Edge; en over
dat werk spreken zowel Vogue-hoofdredacteur Anna
Wintour als June Browne, Newtons levens- en professionele partner die op beide terreinen een niet te
onderschatten rol speelde. (Haar documentaire over
hem, Helmut by June, gefilmd tijdens fotoshoots in de
jaren negentig, werd uitgebracht in 2007.)
Naast hen interviewt Von Boehm een reeks vrouwen die voor Newton poseerden: modellen Sylvia
Gobbel, Nadja Auermann en Claudia Schiffer en
actrices onder wie Charlotte Rampling, Grace Jones,
Isabella Rossellini en Hanna Schygulla. Schygulla
gaat in op de invloeden van Newtons jeugd als Jood-

se jongen in de Weimarrepubliek, maar verder lijkt
de all-female cast vooral opgeroepen als getuige à
décharge voor een beschuldiging die pas later in de
film, in een archieffragment uit een Franse talkshow,
door Susan Sontag wordt verwoord: dat Newtons
werk misogyn is. Dat hij de controverse over het werk
vertroebelt met getuigenissen over Newtons uitstekende relaties met de vrouwen die met hem samenwerkten, bewijst eigenlijk vooral dat Von Boehm in de
hele kwestie niet werkelijk is geïnteresseerd.

UITGEKIENDE COMPOSITIES

Gezien zijn eigen relatie met het onderwerp van zijn
documentaire hoeft het misschien niet te verrassen
dat Von Boehm helemaal niet uit is op zo’n kritische
evaluatie. Minder begrijpelijk – of vergeeflijk – is
het dat tussen alle tedere herinneringen en eerbewijzen van de beroemdheden het werk zelf er zo bekaaid vanaf komt. Het is ook een ongelukkig idee om
Newtons beelden te animeren door er continu zooms,
tilts en pans op los te laten. Doordat de foto’s nooit
stil en nauwelijks volledig in beeld komen, wordt het
bijna onmogelijk hun unieke kwaliteiten op waarde te
schatten: de geraffineerde composities en de belichting die daar een wezenlijk onderdeel van uitmaakt.
Elk van zijn foto’s vertelt een heel verhaal: het zouden
stills kunnen zijn uit een film noir of een surrealistische thriller, of snapshots van een extreem fortuinlijke paparazzo. Zijn belangrijkste inspiratiebron is zijn
eigen fantasie, maar ook documentaire- en nieuwsfotografie en film zijn bekende invloeden op Newtons
werk. Juist in die suggestie van het ‘ervoor’ en ‘erna’
spreken deze foto’s tot de verbeelding, en nodigen
ze uit er zelf een scenario bij te bedenken – met een
slechte afloop, of een mooie.

HELMUT NEWTON: THE BAD AND THE
BEAUTIFUL VERENIGDE STATEN, 2020 | REGIE GERO
VON BOEHM | 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE
SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER
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HOLLANDSE

NIEUWE

In de reeks Hollandse Nieuwe
beantwoorden makers wier films
op de veertigste editie van het
Nederlands Film Festival in
première gaan elk dezelfde vijf
vragen: 1. Waar gaat je film over?
2. Waarom wilde je deze film
maken? 3. Mijn volgende film
wordt nu eens… 4. Wat heeft de
Nederlandse film nodig? 5. Wat
was een bepalend filmmoment in
DOOR MARISKA GRAVELAND
je leven?
FESTUS TOLL (foto Sanjin Hadzalic)

VERA VAN WOLFEREN (foto Mia Tengco)

FESTUS TOLL OVER A DIVINE CALL

1. “In mijn documentaire A Divine Call reis ik af naar
het geboorteland van mijn moeder: Kenia. Mijn oom
Michael was 22 jaar oud toen hij in 1990 zijn gezin
verliet, op zoek naar ‘groener gras’ in Europa. Na
bijna dertig jaar besloot hij terug te keren naar Kenia.
In mijn film reis ik mijn oom achterna en onderzoek
ik op poëtische wijze wat ‘thuis’ betekent voor hem,
voor mijzelf en voor mijn pasgeboren neefje Genson.
Morele vraagstukken, de zoektocht naar identiteit,
oud en nieuw beeldmateriaal komen samen in een
korte documentaire over de betekenis van thuis voor
een Europees-Afrikaans kind.”
2. “A Divine Call, gemaakt tijdens het Teledoc Campus talentontwikkelingstraject, is in zekere zin een
vervolg te noemen op mijn vorige film. Ik studeerde in
2017 af aan het AKV St. Joost in Breda met mijn film
We Will Maintain. Een erg persoonlijk documentaire
over mijn familie, mijn afkomst en de Nederlandse
samenleving, waarin ik experimenteerde met verschillende stijlen en vertelvormen. In datzelfde jaar
werd mijn neefje Genson geboren. Het voelde alsof
mijn documentaire zoektocht nog niet klaar was.
Genson en ik delen samen een Europees-Afrikaanse
identiteit, en ik merkte dat ik meer kwijt wilde over
ons verhaal.”
3. “Hopelijk een lange documentaire. Maar ik zou
voorlopig nog wel door kunnen met een nieuwe korte
documentaire. Ik leer namelijk steeds meer met elke
film die ik maak en ik wil mijn eigen signatuur binnen
het filmmakerschap verder ontwikkelen.”
4. “Meer makers van verschillende achtergronden,
meer risico’s en meer drang om te vernieuwen. De
Nederlandse cinema heeft wat meer kleur nodig. Er
zijn genoeg talentvolle regisseurs te vinden die niet
aan de Filmacademie of een andere hbo-filmopleiding hebben gestudeerd. Ik ben daar zeker optimistisch over en verwacht wel dat veel jonge talenten hun
weg zullen vinden naar de filmindustrie.”

ASHGAN EL-HAMUS (foto Nadine Maaraba)

5. “Het afronden van elke nieuwe film om die vervolgens te kunnen delen met het publiek is voor mij
altijd een bepalend moment in mijn leven. Het voelt
een beetje alsof je je baby de grotemensenwereld in
stuurt. Ik moest trouwens ook een traan wegpinken
toen Mufasa vanuit de wolken Simba toesprak tijdens
de CGI-remake van The Lion King vorig jaar.”

ASHGAN EL-HAMUS OVER BIRDLAND

1. “Birdland gaat over een meisje van tien dat met
haar moeder in een woonwagenkamp woont en voor
het eerst ziet dat haar moeder ongesteld is. Dit wakkert iets in haar aan – een drang naar volwassenheid,
naar hetzelfde zijn als haar moeder. En zo probeert zij
in één dag een manier te vinden om ook ongesteld, en
daarmee volwassen, te worden.”

2. “Ik wilde een poging doen om menstruatie te
normaliseren. Het is iets waar nog steeds een taboe
op rust, iets dat vaak liever niet (realistisch) in beeld
wordt gebracht. Ik wilde dat in deze film wél doen.
Daarnaast gaat de film over een kind dat haast heeft
met het leven, haar eigen plan trekt en hierin geen
‘perfect’ tienjarig meisje is. Ik wilde haar serieus nemen in deze zoektocht en haar vooral niet betuttelen.”
3. “Een aflevering van De straat die volgend jaar op
het NFF in première zal gaan. De film gaat over een
jonge vrouw die niet voldoet aan de norm van een
moeder zoals die in onze maatschappij overheerst, en
worstelt met die blik van buitenaf. En over een kind
dat niets anders wil dan zijn moeder, met al haar rafelranden, al haar imperfecties.”
4. “Brutaliteit en vrijheid. Makers die risico’s durven
te nemen. Ik ga ‘aan’ als ik een film zie die niet gepolijst is, als ik een maker zie die iets aan het uitproberen is, of dat nou lukt of niet. Ik vind dat veel interessanter dan een film die kiest voor de makkelijke weg
waarvan al zeker is dat die werkt. De zoektocht is het
meest interessant. De fondsen moeten naar mijn idee
dit vrije denken zoveel mogelijk aanmoedigen. De
klassieke manier van aanvragen, waarbij er eerst een
volledig script moet liggen, is nu eenmaal niet voor
iedereen de beste vorm.”
5. “Ik las laatst een tekst van Leonard Cohen, waardoor ik mezelf ineens een beetje beter begreep. ‘There
is a crack in everything, because this is the realm of the
crack, the realm of failure, the realm of death, and unless we affirm failure and death we’re going to be very
unhappy.’ Hij omschrijft hier eigenlijk precies waarom
ik het liefst verhalen vertel over de imperfecte kant
van de mens. Het biedt troost dat iedereen maar wat
aankloot.”
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VERA VAN WOLFEREN OVER TOURIST TRAP

1. “Mijn animatiefilm Tourist Trap gaat over een jeep
die op een paradijselijk eiland op zoek is naar de ultieme kampeerplek. Helaas is hij niet de enige die dit
eiland heeft ontdekt en wordt het al snel overspoeld
door massa’s campers, met desastreuze gevolgen.”
2. “Al een tijdje heb ik een camperobsessie en bouw
ik campers van papier, maar ik maakte er niet eerder
een film mee. Verder wilde ik heel graag werken met
kleur. Tot nu toe maakte ik uitsluitend sets van wit
papier. Voor deze film heb ik stapels papier handmatig gekleurd met waterverf. Het Ultrakort-programma is het perfecte format om nieuwe technieken en
samenwerkingen te proberen en je werk aan een groot
publiek te kunnen tonen.”
3. “Een onderzoek naar hoe ik een film kan maken
op mijn eigen wijze. Waarbij beeldend onderzoek en
experiment het startpunt zijn in plaats van het script
of verhaal. Verder zou ik een langere animatie willen
maken waar verschillende technieken gecombineerd
worden tot een poëtische en ingetogen vertelling.”
4. “Meer experiment en cross-overs tussen verschillende disciplines. Dit vraagt ook om een andere manier van films schrijven en bedenken.”
5. “Ik kan films eindeloos opnieuw kijken. Soms wel
twintig keer. Eigenlijk was het een openbaring voor
me dat ik films kijk omdat ik graag in de wereld wil
zijn die wordt neergezet. Ik hou van films zoals Only

enkelen in de film zijn gekomen. En na het maken van
deze film had ik het idee dat ik nog niet klaar was met
hun wereld. Ik ben daarom bezig met het ontwikkelen
van een film waarbij een dakloze man terugkeert naar
zijn ouderlijk dorp nadat zijn vader is gestorven. Het
leven dat hij leidde voordat hij dakloos werd, wordt zo
meer verkend. Want een dakloze wordt meestal niet
dakloos geboren.”
4. “Ballen, lef. Op elke mogelijke manier. En regisseurs die hun eigen manier van werken hebben of uitvinden. De meeste films worden op eenzelfde manier
gemaakt door mensen die op dezelfde manier zijn
geschoold.”
5. “Rond mijn zestiende heb ik The Brown Bunny van
Vincent Gallo gedownload, met die beruchte fellatioscène. Pas tegen het einde van de film besefte ik
plotseling dat het lege, eenzame gevoel dat de hele
filmtaal overbrengt, het gevoel van het hoofdpersonage was.”

PHILIP VERMEULEN OVER MORE MOIRÉ2
1. “De installatie More Moiré2 is een panoramische
ganzfeld-ruimte, zonder horizon of een punt waar je
op kan focussen. Met daarin een grote cinematische
ovale ruimte vol met abstracte fysieke moiré-patronen die tegen je retina klotsen. Het gaat over
perceptie, de fysieke eigenschappen van moiré, licht
en geluid en de spanning tussen de ervaring van li-

JELMER WRISTERS (foto Giel van der Leest)

Lovers Left Alive van Jim Jarmusch of de films van
Miyazaki, waar veel aandacht is voor de wereld waarin het verhaal zich afspeelt.”

JELMER WRISTERS OVER WAR SAVE ME

1. “Mijn korte film War Save Me gaat over het verlangen een functie te hebben in het leven. Bij een groep
te horen, en onderdeel te zijn van iets wat groter is
dan jijzelf. Een transcendentale ervaring. De dakloze
jongeman in de film mist regelmaat en richting in
zijn leven en zit in een omgeving van drugsmisbruik,
oorlogsvluchtelingen en uitzichtloosheid. Onder deze
invloeden verliest hij zichzelf in exotische en gewelddadige verlangens.”
2. “Ik werkte als vrijwilliger in een daklozenopvang.
Daar zag ik een jongeman die fantaseerde over het
leger. Het contrast met zijn huidige situatie was zo
groot en veelzeggend dat ik er iets mee wilde doen.
Het was ook schrijnend dat hij naar iets verlangde,
oorlog, waar veel mensen in zijn omgeving juist voor
gevlucht waren.”
3. “Om War Save Me te kunnen maken heb ik veel tijd
doorgebracht met een aantal daklozen, van wie er ook

PHILIP VERMEULEN (foto Julia Schmitz)

chaamsloze digitaliteit en materiële lichamelijkheid.
Daardoor triggert het je om te kijken en ermee te versmelten.”
2. “Zoals de titel al zegt dit is nummer 2. De eerste had
ik gebouwd toen ik nog studeerde aan de ArtScience
Interfaculty. Daar kwam ik erachter dat als je door het
moiré kijkt, je een egale, ganzfeld-achtige structuur
nodig hebt.”
3. “Iets kleiners.”
4. “Meer experimentele installaties!”
5. “Ik ben een geweldige fanboy van Kurt Hentschläger. Hij had een paar jaar geleden een supervet werk
in de grote hal van Berghain. Helemaal pikkedonker.
Met een gigantisch LED-bord dat zo heel af en toe een
flitsje geeft. Dit geeft zo’n gigantisch nabeeld dat je
schommelt tussen je innerlijke wereld en de fysieke
wereld.”
LANGERE VERSIES VAN DEZE INTERVIEWS EN MEER
HOLLANDSE NIEUWE LEEST U DE KOMENDE WEKEN OP

filmkrant.nl | VOLGENDE MAAND MEER OVER HET
NEDERLANDS FILM FESTIVAL, DAT PLAATSVINDT VAN
25 SEPTEMBER TOT EN MET 3 OKTOBER IN UTRECHT |
ZIE

filmfestival.nl

MUSK EN KUBRICK
Op 31 mei dit jaar bracht Space X, de ruimtevaartonderneming van Elon Musk, voor het eerst
astronauten naar het internationale ruimtestation ISS. Sinds de afschaffing van de Space
Shuttle was dit de Amerikanen niet meer zelfstandig gelukt. Nu schakelt NASA het bedrijf van
Musk in voor serieuze bemande ruimtereizen.
Space X greep deze kans aan om het design
van ruimtevaart een make-over te geven. Het
interieur van de ruimtecapsule Dragon, de kegel
op de top van de raket, is zo gelikt als dat van
een concept car. Verdwenen zijn de honderden
schakelaars, knopjes en controlelampjes. De
astronauten hebben grote touchscreens voor
zich, zoals in een Tesla. Het is onmogelijk om
niet aan 2001: A Space Odyssey te denken, het
science-fiction-meesterwerk van Stanley
Kubrick uit 1968. De art direction van die klassieker heeft een enorme invloed gehad op Silicon
Valley, je ziet voorlopers van iPads, FaceTime en
Siri in de interfaces van de astronauten.
Naast de voorspellende kracht van het plot
over de gevaren van kunstmatige intelligentie
zit de tijdloze waarde van 2001 in het stijlvolle
set design. 52 jaar na de première voelt het nog
steeds als een geloofwaardige toekomst. Elon
Musk is actief bezig om deze toekomst na te
maken. Voor het ontwerp van de ruimtepakken
van de Space X astronauten werd Hollywoodkostuumdesigner Jose Fernandez gevraagd.
Fernandez ontwierp eerder de pakken van Batman, Iron Man en Captain America. In plaats
van een stijve glazen bol die doet denken aan
een negentiende-eeuws duikpak hebben de
astronauten nu Daft Punk-waardige helmen
met een flexibele nek. De pakken zelf zijn bijna
zo strak als die van een motorcoureur. Het
ruimtepak van nu lijkt meer op de astronautenkleding uit 2001 dan op de ouderwetse pakken
van NASA.
Hollywood bedenkt dus letterlijk hoe de
mensheid eruit ziet in outer space. Bijzonder
leuk om te kijken in dit verband is de 2001-parodie 2021: A SpaceX Odyssey, geproduceerd door
CTRL SHIFT FACE. Ze hebben het gezicht van
astronaut David in een beroemde scène kunstig
vervangen door dat van Elon Musk. Een deep
fake die de Kubrick-Musk cirkel rond maakt,
mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie. ‘Open the pod bay doors, HAL’, vraagt Musk
tevergeefs.
EBELE WYBENGA

30

DE FILMKRANT
#432 SEPTEMBER 2020

‘IK DOOK
HET ARCHIEF IN, MA AR HET
ARCHIEF DOOK OOK IN MIJ’

PEET GELDERBLOM OVER WHEN FOREVER DIES
Peet Gelderblom laat oude filmfragmenten weer zingen in When
Forever Dies, een wervelende supercut waarvoor hij putte uit de
Eye-collectie. De film vliegt alle kanten op, van slapstick naar
serieus drama naar vet aangezette horror. “Ik hou ervan om zo van
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
genre naar genre te hoppen.”
‘A cinematic fantasia 125 years in the
making’, zo beschrijft
een ondertitel Peet
Gelderbloms weergaloze archieffilm
When Forever Dies.
Een knipoog natuurlijk, naar de 125 jaar
filmgeschiedenis
waaruit Gelderblom
voor zijn film put. De
regisseur spendeerde zelf ‘slechts’ twee
jaar aan het maken
ervan, jaren waarin
hij elk vrij uurtje met
het project bezig
was.
When Forever Dies
is samengesteld uit
honderden fragmenten uit films uit
de collectie van Eye
Filmmuseum. Gelderblom destilleert
er een verhaal met
eeuwigheidswaarde
uit: een man en een
vrouw, liefde die
verzuurt naar haat.
“Het is een verhaal dat me in staat stelt iets universeels heel klein te vertellen, en tegelijk met
metaforen te onderbouwen zodat het ook iets
zegt over deze tijd”, zegt Gelderblom. “Namelijk: hoe kan het dat liefde verandert in haat, en
is er een weg terug?”
Die hoofdlijn had hij nog niet toen hij aan het
project begon. In het begin was er überhaupt
geen hoofdlijn. “Ik ben gewoon gaan zitten in
het archief van Eye, heel veel dingen gaan kijken, net zolang tot er een idee kwam. Dat duurde uiteindelijk niet heel lang, maar toch net lang

genoeg om gefrustreerd te raken, haha.”
IN DE SMAAK

Gelderblom werkt al jaren als regisseur voor tv en
commercials, en maakte de afgelopen jaren in zijn
vrije tijd furore als maker van online video-essays
en supercuts. Zijn belangrijkste wapenfeit tot nu toe
was zijn fan edit van Brian De Palma’s Raising Cain
(1992), die zozeer in de smaak viel bij De Palma zelf
dat die hem bombardeerde tot zijn officiële director’s cut.

Met die ervaring op zak vatte Gelderblom

het ambitieuze plan op een hele speelfilm op
te bouwen uit bestaand materiaal. “Ik wist
hoe makkelijk het is om beelden een heel andere context te geven en daarmee te spelen”,
verklaart hij. Hij klopte aan bij Eye, en dook in
hun enorme filmarchief. Het oudste fragment
dat hij in When Forever Dies gebruikt, stamt uit
1878: het beroemde
The Horse in Motion van fotograaf
Eadweard Muybridge, waarschijnlijk
het eerste stukje
bewegend beeld
ooit. Het nieuwste
fragment komt uit
2002, een via rotoscopie bewerkt
stukje pornofilm
uit Skelehellavision
van experimenteel
filmmaker Martha
Colburn.
“Ik heb alleen
gekeken naar materiaal dat rechtenvrij
gebruikt kon worden
en dat al door Eye
gedigitaliseerd was”,
vertelt Gelderblom.
“Je zou misschien
kunnen denken dat
die beperkingen de
uiteindelijke film
minder persoonlijk
maken. Maar het
tegenovergestelde is
waar. Ik dook de archieven in, maar die
archieven doken ook in mij. Ik ben onbevangen
gaan kijken en aan het werk gegaan met dingen
die mij aanspraken, dus er ontstaat automatisch
een dialoog tussen wat je aantreft en wat je probeert te maken.”
WAANZINNIGE POPPENANIMATIE

Gelderblom begon zijn zoektocht in de Bits & Pieces-collectie van Eye, de vergaarbak voor de flinke
hoeveelheid ongeïdentificeerd materiaal die het
museum in bezit heeft. “Allemaal stukjes film waarvan Eye zelf óók niet weet wat het is. Het zijn unieke
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fragmenten, heel leuk om te kijken, maar het voedde
ook mijn frustratie want het is los zand. Niets heeft
een begin of einde, het is gewoon iets grappigs of iets
dramatisch en dat is het dan. Dus in het begin dacht
ik: ik weet niet of dit wel gaat lukken.”

Maar toen hij zijn hoofdlijn eenmaal gevonden
had, bleek dezelfde Bits & Pieces-collectie juist
een goudmijn. Een andere collectie die Gelderblom graag een speciale vermelding geeft, is het
werk van producent Joop Geesink, vermaard om
zijn poppenanimaties. “Het is een stuk van het
Nederlandse filmlandschap dat bij veel te veel
mensen totaal onbekend is”, zegt Gelderblom. “Er
zijn dus echt waanzinnige en hilarische poppenanimaties gemaakt in Nederland. Die films worden vaak terzijde geschoven omdat het commercials zijn, vehikels voor een merk. Maar door die
merken eruit te halen en ze gewoon als stukjes
film te gebruiken, hoop ik dat je het kunt ziet voor
wat het is: films met een enorm vakmanschap en
inventief gebruik van cinema.”
DIEPERE KROCHTEN

Het vervlechten van al die uiteenlopende beelden tot
één lopend verhaal, dat was de uitdaging die Gelderblom zichzelf gesteld had. “Het was soms een verward proces”, lacht hij. “Het was reverse engeneering,
natuurlijk. Tot een paar weken terug heb ik nog zitten
verfijnen aan het scenario en aan de interactie van de
woorden met de beelden.”

Zijn belangrijkste troef in het gladstrijken van
de oneffenheden was de geluidsband. “Vrijwel
alle geluid voor de film is from scratch gemaakt.
De muziek, voornamelijk gecomponeerd door
Pieter Straatman, en het sound design vormen
de lijm waarmee alles aan elkaar is geplakt. Wat
veel verschil maakte is dat er, redelijk laat in het
proces, nog veel foley is toegevoegd: geluiden van
voetstappen of kleine zuchtjes. Daardoor blijf je
als kijker een band houden met de personages,
ook als die constant van gezicht wisselen.”
Niet alleen wisselen de personages steeds van
lichaam, ook de film zelf vliegt alle kanten op, van
slapstick naar serieus drama naar vet aangezette
horror. “Ik hou ervan om zo van genre naar genre
te hoppen”, zegt Gelderblom. “Maar ik kwam er
wel achter dat niet alles kan. Elk element moet
precies de goede plek krijgen, anders werkt het
niet. De film begint vrij lichtvoetig en wordt
naarmate de speeltijd vordert zwaarder. Dus als
het eenmaal is afgedaald naar diepere krochten,
kun je niet meer ongestraft terug naar slapstick.”
WHEN FOREVER DIES

NATURE STRIKES BACK

Imagine
Film Festival

‘Nature Strikes Back heeft Imagine ingehaald’, schreven de organisatoren van het
festival voor fantastische film en genrecinema in april. Door de corona-lockdown
werd het festival geannuleerd, inclusief het
geplande themaprogramma rond hoe getergde natuur tegen de mens terugslaat.
Nu vindt Imagine 2020 alsnog plaats in een
‘hybride’ editie. Dat wil zeggen: grotendeels
online en daarnaast ook in twee Amsterdamse
bioscopen.
Op het (gereduceerde) programma staan
achtentwintig speelfilms en een flink aantal
shorts. Van 28 augustus tot en met 6 september komen elke dag om 17.00 uur twee nieuwe
films online beschikbaar die dan vierentwintig
uur lang tegen betaling te zien zijn. Daarnaast is
er op 31 augustus een speciale voorstelling in
Eye Filmmuseum rond de wereldpremière van
When Forever Dies en is er een driedaags zaalprogramma in Kriterion. Dat opent op 4 september met Wendy. Deze hervertelling van de
Peter Pan-mythe is Benh Zeitlins langverwachte opvolger van indie-blockbuster Beasts
of the Southern Wild (2012). Dat is meteen ook
een van de zes films die meedingen naar de
hoofdprijs van het festival, de Black Tulip. Daarnaast zijn zeven films (waaronder de Nederlandse wereldpremière Kill Mode van Thijs
Meeuwese) in de running voor de Méliès d’argent, de prijs voor beste Europese fantastische
film.
Ook het themaprogramma Nature Strikes
Back, vol ‘eco-horror en cli-fi’, kreeg alsnog een
plek. Naast de films (waaronder het Kevin Costner-vehikel Waterworld, ter ere van de vijfentwintigste verjaardag van de zwaar geflopte
maar misschien ook profetische film) is er een
online panelgesprek. Lees op filmkrant.nl meer
over dit themaprogramma.

NEDERLAND, 2020 |

REGIE PEET GELDERBLOM | 109 MINUTEN | TE ZIEN OP
IMAGINE FILM FESTIVAL, NEDERLANDS FILM FESTIVAL
EN FILM BY THE SEA
WENDY

Regisseur Shady El-Hamus (De Libi, 2019) brengt maandelijks een ode aan een bijzondere filmscène. Deze keer: hete
kolen in Langer licht (2006) van David Lammers.
Roze marshmallows liggen aan te branden op een smeulende barbecue. Het sissende geluid markeert de stilte.
Even hiervoor was alles anders. Even hiervoor was het
nog feest.
Zo heet als die barbecue, zo heet is de zomer in
Amsterdam-Noord. Luciens vrouw en dochter zijn
omgekomen bij een auto-ongeluk en nu zijn hij en zijn
tienerzoon Mitchell tot elkaar, en elkaars rouwproces,
veroordeeld. Mitchell wil met zijn vader praten om
samen het verdriet te erkennen, maar Lucien drukt alles
weg.
Vandaag is Mitchell jarig en dat wordt gevierd. Lucien
staat in de tuin achter de barbecue te grillen en is het
middelpunt van de aandacht – een charismatische man
die de hete kolen geen seconde uit het oog verliest. De
halve buurt is op komen draven en de sfeer is perfect. Zo
lijkt het althans want onder de oppervlakte sluimert het
conflict. Mitchell staat van een afstandje, te midden van
al het feestgedruis, naar zijn vader te kijken. Hij doorziet
hem zoals een zoon dat kan, en kijkt dwars door zijn
vaders stoere houding heen. Als Mitchell het huis
inloopt, voelen we dat hij een besluit genomen heeft.
Niet veel later klinkt er opeens harde klassieke pianomuziek door de tuin. Het feestje komt tot stilstand en
iedereen kijkt naar twee speakers op het balkon. Het
moment duurt vervreemdend lang en de spanning stijgt.
In Luciens ogen zien we zijn pijn naar de oppervlakte
stijgen – de charismatische act van zo even valt als een
mantel van zijn schouders. Dan verschijnt Mitchell. Hij
komt het huis uit en draagt een felroze tutu. Hij dartelt
door de tuin in en doet stoïcijns de ene na de andere
pirouette. Iedereen staart hem ongelovig aan, er wordt
even gelachen zelfs, maar we voelen aan alles dat dit
doodserieus is. Mitchell danst voor zijn vader in de tutu
van zijn overleden zusje en kijkt hem uitdagend recht in
de ogen. We kunnen niet blijven zwijgen, lijkt hij te willen
zeggen, we kunnen het niet blijven wegstoppen, maar
Lucien is geen prater, Lucien is een vechter, en dus haalt
hij uit. Geschreeuw. Chaos. Mitchell grijpt naar zijn bloedende gezicht en vlucht weg. Lucien moet worden
tegengehouden zodat hij niet doorslaat, hij staat te trillen van woede. Mitchell heeft zijn vaders ziel blootgelegd. Als de rust uiteindelijk weerkeert in de tuin liggen
de marshmallows op de barbecue sissend aan te branden.
Een sublieme scène. Er wordt zo weinig gezegd, maar
zoveel verteld – over mannelijke trots, over niet in contact staan met je gevoel en het isolement dat daardoor
kan ontstaan. De aangebrande marshmallows visualiseren het dieptepunt van de relatie tussen vader en zoon,
want hierna is er geen weg meer terug, alleen nog maar
vooruit. De film laat prachtig zien dat als de emotionele
hordes genomen worden, de weg omhoog, hoe lang ook,
uiteindelijk naar hoop en hereniging zal leiden. Als je
vanuit de donkerte samen omhoog weet te klimmen zal
het licht zijn.
SHADY EL-HAMUS

“STERKE CAST IN BOEIEND VERHAAL”
- SCREEN INTERNATIONAL

“EEN RIJKE TRAKTATIE”
- CINEUROPA
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VANAF 10 SEPTEMBER TE ZIEN
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HET NEDERLANDS
FILM FESTIVAL KOMT
DIT JAAR NAAR JE
TOE!
Je kunt de 40ste editie vanaf je luie
stoel online meebeleven, in Utrecht
én op het rode pluche van het filmtheater of de bioscoop bij jou om
de hoek. Met acht exclusieve NFF
publiekspremières in het hele land:
Buladó (25 sept), Kom hier dat ik u kus
(26 sept), I.M. (27 sept), De Dick Maas
methode (27 sept), Buiten is het feest
(28 sept), Marionette (29 sept),
De Vogelwachter (30 sept) en La última
primavera (1 okt).
Ga naar filmfestival.nl voor tickets
en meer informatie
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MISBEHAVIOUR

Vrouwelijk front tegen Miss World
In het Londen van de jaren zeventig valt de
maatschappelijke strijd voor gendergelijkheid binnen bij een populaire missverkiezing. Een groep gelijkgestemde vrouwen
vormt een front tegen het seksisme.
In 1970 doet het echtpaar Eric en Julia Morley (Rhys Ifans en Keeley Hawes), de oprichters van de Miss World-verkiezing, verwoede pogingen om het evenement nieuw
leven in te blazen. Hun missverkiezing was in
de jaren zestig ongekend populair, maar de
‘swinging sixties’ hebben hun sporen nagelaten. Voor de jongeren die protesteerden tegen de status quo, de oorlog in Vietnam en de
apartheid in Zuid-Afrika is de missverkiezing de vleselijke belichaming van archaische normen die botsten met de veranderende maatschappij.
In dezelfde tumultueuze periode begint
gescheiden moeder Sally Alexander (Keira
Knightley) aan een studie geschiedenis aan
het University College Londen. Ze wil het patriarchaat van binnenuit ontmantelen, maar
dat stuit op weerstand: haar geplande proefschrift over de rol van vrouwen in de arbeidersbeweging is volgens een mannelijke academicus “te veel een niche-onderwerp”. Na
een ontmoeting met Jo Robinson (Jessie
Buckley), de uitgesproken leider van een lo-

kale feministische actiegroep, verzinnen de
twee samen een plan om de Miss World-verkiezing te infiltreren en een protest te organiseren in het zicht van een miljoenenpubliek.

Regisseur Philippa Lowthorpe toont in
Misbehaviour middels een humoristische,
gemoedelijke toon de sociale geschiedenis
van de tweede feministische golf. De onder-

GISELLE DEFARES

MISBEHAVIOUR

VERENIGD KONINKRIJK, 2020 |

REGIE PHILIPPA LOWTHORPE | MET KEIRA KNIGHTLEY,
GUGU MBATHA-RAW, RHYS IFANS, JESSIE BUCKLEY |
107 MINUTEN | DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF
MISBEHAVIOUR

27 AUGUSTUS

ÉTÉ 85

Die fatale,
eerste
zomerliefde
François Ozon viert de jeugd in het nostalgische tienerrelaas Été 85. Hij houdt het
bewust lichtvoetig.
Vergeet de ernst van Grâce à Dieu (2018), een
drama over jongensmisbruik in de katholieke
kerk dat vooral goed werkte als pamflet. Voor
zijn negentiende speelfilm dook de regelmatig van genre wisselende Ozon in het tienerdrama. Samen met de Britse auteur Aidan
Chambers bewerkte hij diens klassieke gayYoung Adult-boek Dance on My Grave uit
1982 tot een rafelige, maar vermakelijke film.
De jonge verteller Alex (Félix Lefebvre)
benoemt al in de openingsscène het ‘lijk’
waarin zijn vriend David is veranderd; een
ongeluk, leren we later, maar voor Alex heeft
alles symbolische betekenis. Hij denkt en
voelt groots: David (Benjamin Voisin) was

liggende boodschap is gelijke rechten voor
vrouwen. Maar welke vrouwen? Sally komt
uit de conservatieve Britse middenklasse
terwijl Jo de arbeidersklasse vertegenwoordigt. Intussen voert Miss Grenada, Jennifer
Hosten (Gugu Mbatha-Raw, een lichtpunt in
de film), tijdens de missverkiezing een persoonlijke strijd: ze vecht tegen genderongelijkheid maar ook tegen racisme.
De intersectionele complexiteit van identiteitspolitiek wordt slechts lichtjes aangestipt in het scenario, terwijl het nu juist rijke
dramatische conflicten had kunnen opleveren. Het sterkste moment in deze dramedie
komt rijkelijk laat in de film: een beladen
confrontatie tussen Sally en Jennifer die hun
onderlinge verschillen en de complexiteit
van de feministische strijd onderstreept. Het
is een prachtige, belangrijke scène die illustreert dat wat in 1970 op het spel stond nog
steeds actueel is: het bestrijden van macht
gaat gepaard met de netelige intersectionele
politiek van geslacht, ras en klasse.
Misbehaviour toont op een lichte en
kleurrijke wijze het baanbrekende protest
dat de basis vormde voor de bloei van de
vrouwenbevrijdingsbeweging in Londen.

ÉTÉ 85

ook zijn eerste grote liefde. Niets is toeval
voor wie alles voor het eerst meemaakt.
In stilistisch opzicht is Été 85 een heerlijk
nostalgische bonbon. Poloshirts, geföhnde
jongenskapsels, dansen met je ellebogen, een
dikke walkman op je oren – wie net als de regisseur zelf tiener was rond 1985 kan zijn

hart ophalen. Sailing van Rod Stewart klinkt
meermalen als een soort anthem van de
jeugd van Le Tréport, een fotogeniek Normandisch gat met een kiezelstrand, maar
Bananarama en The Cure voeren nog directer terug naar de harde kleuren en contrasten
van toen.

Lefebvre en Voisin, zelf net twintigers,
spatten nog uiteen van de tienerenergie: met
drie treden de trap op, nachten doorhalen en
toch op tijd voor je bijbaantje. Ozon profiteert royaal van hun onderlinge chemie –
David is een soort James Dean, Alex volgt
hem ademloos – en bezuinigt niet op zwoele
shots van hun fraai gewelfde lichamen, maar
is verder op geen enkele manier meer bezig
om taboes te doorbreken. Dit is gewoon een
tienerromance, dat de jongens homo zijn
speelt even geen rol.
Zelfs de traditionele Normandische
dorpsgemeenschap houdt zich koest. Alex
en David worden een keer belaagd op de kermis, en Alex’ vader blijkt vroeger een oom
die van jurken hield te hebben verstoten.
Maar echte dreiging blijft uit. Alex’ ouders
zijn behalve beperkt en behoudend ook erg
lief. Alex’ inzinking na het verlies van zijn
idool is diep, maar kortstondig. Hij eindigt
weer vrolijk op het strand, een voorraad aan
vormende ervaringen rijker.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

ÉTÉ 85 FRANKRIJK, 2020 | REGIE FRANÇOIS OZON |
MET FÉLIX LEFEBVRE, BENJAMIN VOISIN, PHILIPPINE
VELGE | 100 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |
TE ZIEN VANAF 3 SEPTEMBER
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THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD

Aan de wieg van je eigen levensverhaal
Je zou denken dat de zoveelste bewerking
van Charles Dickens’ meesterwerk David
Copperfield weinig toe kan voegen, maar de
Britse regisseur Armando Iannucci krijgt
het voor elkaar om met zijn speelse en excentrieke verfilming het bronmateriaal
nieuw leven in te blazen.

the Loop, 2009; The Death of Stalin, 2017)
maakt in zijn bewerking van Charles Dickens’ magnum opus David Copperfield uit
1850 ook gretig gebruik van deze trope. Al in
de openingsscène van de film staat de volwassen Copperfield (Dev Patel in een van
zijn meest komische rollen) aan zijn eigen

Het lijkt erop dat er een nieuw beeldmotief
( in mooi Engels: een trope) te ontwaren is in
recente films en series: oudere versies van het
hoofdpersonage die letterlijk in aanraking komen met hun jongere zelf. Zie bijvoorbeeld de
serie I Love Dick (Sarah Gubbins en Joey Soloway, 2016-2017) of de speelfilm Rocketman
(Dexter Fletcher, 2019). Het heeft een dubbele
werking: voor de jongere versies van de personages is het een relativerend moment, een teken dat dingen wel goed zullen komen; voor
de oudere versies is het een herinnering aan
diep genestelde pijn uit jeugdiger jaren die ze
nog altijd met zich meedragen.
In zijn autobiografische films La danza de
la realidad (2013) en Poesía sin fin (2016)
voert de Chileense filmmaker Alejandro
Jodorowsky dit beeldmotief door tot in het
extreme. Op sleutelmomenten stapt Jodorowsky zijn eigen films in om advies te geven aan zijn jongere zelf, die op verschillende
leeftijden wordt gespeeld door Jodorowsky’s
zoon Adán en kleinzoon Jeremias.
De Britse satiricus Armando Iannucci (In

gordijnen en witte muren geprojecteerd,
waardoor zowel het beeld als het verhaal
bijna altijd uit meerdere lagen bestaat.
Deze strategie past perfect bij het bronmateriaal, een ambitieuze en meeslepende Bildungsroman met autobiografische elementen
die bijna alle lagen van de Victoriaanse samenleving belicht. Het boek is een opeenvolging van momenten waarin Copperfield hogerop de sociale ladder klimt om vervolgens
weer keihard naar beneden te denderen. Dickens stond stil bij de hoge tol die sociale mobiliteit kan eisen, op een luchtige en komische
manier. Van die stijl heeft Iannucci zich in
eerder werk al een meester betoond. Een maker die onvervalste komedie kan persen uit
het totalitaire sovjet-regime, zoals Iannucci
deed in The Death of Stalin, draait zijn hand
niet om voor een jongeman die in negentiende-eeuws Londen moet doen alsof hij rijk is.
En toch is het bewonderenswaardig
dat de zoveelste bewerking van een literaire
klassieker zo vernieuwend kan aanvoelen.
HUGO EMMERZAEL

THE PERSONAL HISTORY OF DAVID
COPPERFIELD VERENIGD KONINKRIJK/VERENIGDE
STATEN, 2019 | REGIE ARMANDO IANNUCCI | MET DEV
PATEL, HUGH LAURIE, TILDA SWINTON | 116 MINUTEN |
DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 17
THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD

THE TOBACCONIST

THE TOBACCONIST

Wandelen met Freud
in vooroorlogs Wenen
Hij gaat werken bij een tabakswinkel, raakt
bevriend met Sigmund Freud en wordt verliefd: de jonge Franz strijkt neer in Wenen

wieg, als getuige én schepper van zijn eigen
levensverhaal. Hij groeit uit tot schrijver die
zijn eigen geschiedenis in boekvorm giet. In
Iannucci’s magische verfilming zijn wat Copperfield schrijft en wat hij echt beleeft amper van elkaar te onderscheiden. Herinneringen en verhalen worden op doeken,

om aan zijn leven te beginnen, en dat lukt
hem aardig. Intussen rukt het nazisme
steeds verder op.

Wie de tabakswinkel van de joodse Otto
Trsnjek ziet, in Wenen anno 1937, krijgt
acuut zin om sigaren in te slaan. De winkel
vormt de belangrijkste plaats van handeling
in The Tobacconist en is met bijzonder veel
gevoel voor stijl en detail opgetuigd. Een
houten, compacte ruimte waar van alles
wordt verkocht: ansichtkaarten, tijdschriften, desgewenst zelfs verboden magazines
vol vrouwelijk naakt. Maar wanneer er een
klant binnenkomt die vraagt om een nationaalsocialistische krant wordt haar acuut de
deur gewezen. Trsnjek (Johannes Krisch) is
een winkeleigenaar met principes. Al zal het
meespelen dat hij joods is en dat het naziregime reeds verder oprukt.
Dit alles krijgen we mee via Franz (Simon
Morzé), een dromerige jongen die het platteland heeft verlaten voor een bestaan in de
grote stad. Hij kan terecht bij Trsnjek, die
hem vaderlijk onder zijn hoede neemt. Tussen de twee ontwikkelt zich een warme, zij
het wat tamme band. Het is lastig om geen
lichte vertedering of nostalgie te voelen
wanneer je hen samen ziet, maar echt knetteren doen hun scènes nergens.
Daar lijkt het in The Tobacconist ook niet
hoofdzakelijk om te gaan. De film, gebaseerd
op de gelijknamige roman van Robert
Seethaler, heeft een serieuze ondertoon,
maar helt nergens over naar zwaar drama of
grote karakterontwikkeling. Het tempo is
kabbelend en meermaals wordt er uitgewaaierd naar vrij onschuldige zijpaden: een
opbloeiende liefde; de briefwisseling tussen

SEPTEMBER

Franz en zijn moeder; terugkerende fantasieën en magisch-realistische flarden.
In die laatste categorie valt Franz’ vriendschap met Sigmund Freud (Bruno Ganz in
een van zijn laatste rollen), een vaste klant
van Trsnjeks zaak. Freud adviseert Franz in
de liefde, ze wandelen wat rond, de jongen
komt bij Freud thuis. Waar hun vriendschap
op stoelt, blijft enigszins raadselachtig, net
zoals Franz’ liefde voor een lokale wildebras
vrij moeilijk voorstelbaar is.
Erg? Niet per se, er zit ook wel een charme
in het gebrek aan analytische verklaringen en
psychologisch gepoer. Zelfs als de nazivlaggen in Wenen wapperen en Trsnjek wordt
gearresteerd, gaat Franz’ verhaal vrij geruisloos verder. Dat is zowel de kracht als de
zwakte van deze film. Nee, The Tobacconist
etst zich niet in je geheugen en vraagt evenmin om uitgebreide herkijksessies. Tegelijkertijd wordt het Wenen van 1937 wel fraai
tot leven gewekt, op een bijna sprookjesachtige manier. Niet alleen wilde ik de personages af en toe waarschuwen voor het naderende oorlogsonheil, ik wilde vooral even in
hun wereld afdalen en ’s ochtends een
krantje kopen bij Trsnjek en Franz, zolang als
dat nog kon.
THOMAS HEERMA VAN VOSS

THE TOBACCONIST OOSTENRIJK/DUITSLAND,
2018 | REGIE NIKOLAUS LEYTNER | MET SIMON MORZÉ,
BRUNO GANZ, JOHANNES KRISCH | 117 MINUTEN |
DISTRIBUTIE JUST FILM | TE ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER
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WHITE RIOT

Witte punkers
naast zwarte
rasta’s

tv-documentaire Tell Us the Truth (Jeff
Perks, 1979). Ook het andere hoogtepunt uit
Shahs docu kennen we uit een eerdere film:
de Clash-rockumentaire Rude Boy (Jack Hazan en David Mingay, 1980). Op het al genoemde concert in Victoria Park voegt Pursey zich bij The Clash om de pogoënde
menigte te trakteren op een behoorlijk valse,
maar zeer energieke uitvoering van, jawel:
White Riot.

WHITE RIOT

Documentairemaker Rubika Shah reconstrueert de begindagen van Rock Against
Racism, een organisatie die met concerten
en manifestaties tegengas gaf aan oprukkend racisme in het Groot-Brittannië van de
late jaren zeventig.

den en foto’s geschraagde relaas van de antiracisten is informatief, maar niet heel erg
spannend. Interessant wordt het pas als Jimmey Pursey in beeld komt. De frontman van
de door hooligans en skinheads gedragen

In de zomer van 1976 waren leden van de
Londense punkband The Clash getuige van
een oproer in de toen nog niet veryupte wijk
Notting Hill. Een Caribisch festival werd
verstoord door treiterig optreden van de politie, waarna jonge Jamaicanen zich met
kracht tegen de hermandad keerden. Driehonderd gewonde dienders, vijfendertig gemolde politievoertuigen en tientallen geplunderde winkels waren het resultaat. In
hun punk-oersong White Riot klaagt
Clash-voorman Joe Strummer over arme
blanke Engelsen die te schijterig zijn om
zich, net als die jonge zwarten in Notting
Hill, eindelijk eens stevig te verzetten tegen
een uitbuitende overheid: “White riot / We
want a riot / A riot of our own!”
White Riot is ook de titel van Rubika Shahs
documentaire over Rock Against Racism.
Nou komt dit nummer enkele keren voorbij
op de soundtrack, maar toch is het een curieuze titelkeuze, aangezien Strummers vlammende oproep tot rellen haaks staat op de
verdraagzaamheid en inclusiviteit die RAR
nastreefde, vanaf de oprichting in 1976 tot
het einde van de beweging in 1982. Bij
monde van de kopstukken van RAR, die aan
het woord komen in nieuwe interviews en
archiefbeelden, vertelt Shah het verhaal van
een groep idealisten annex muziekfans die
op hun hoogtepunt honderdduizenden mensen op de been wisten te brengen voor hun
antiracistische manifestaties.
De beweging kwam op stoom nadat het
toonaangevende muziekblad NME een open
brief plaatste van RAR-oprichter Red Saunders, die bijval kreeg vanuit het hele land. In
dit schrijven waste hij gitaargod Eric Clapton
de oren, omdat deze in een racistische tirade
zijn steun had gegeven aan de anti-immigrantenpartij National Front. Wat in de
herfst van 1976 begon met een concertavond
waar witte punkers en zwarte rasta’s gebroederlijk het podium deelden, mondde in april
1978 uit in een massale mars door National
Front-territorium, gevolgd door een openluchtfestival in Victoria Park.
Het door pratende hoofden, archiefbeel-

ONE MAN AND HIS SHOES

volkspunkers Sham ’69 baalt er zichtbaar
van als een deel van zijn aanhang heibel
schopt tijdens een RAR-concert. Idealisme
botst hier met de realiteit en dat prikkelt en
schuurt. De scènes met Pursey komen uit de

Iconische sneaker
Met de lancering van elke nieuwe editie van
een wereldberoemde sneaker buitelden
eind jaren tachtig hongerige kopers over elkaar heen. Nike’s Air Jordan blijkt meer dan
een must-have, in tijden van Republikeins
bestuur, segregatie, armoede en een crackepidemie.
In Hoop Dreams (1994) volgde documentairemaker Steve James jarenlang twee zwarte
jongens uit Chicago tijdens hun opmars doo
de professionele basketbalwereld. De Oscarwinnende film toonde dat die weg op z’n
zachtst gezegd hobbelig was. De mythe van
de Amerikaanse Droom werd lek geprikt
door te registreren hoe springlevend segregatie, racisme, armoede en drugsproblematiek waren.
Iets soortgelijks moet de wereldberoemd
geworden basketballer Michael Jordan zijn
overkomen. Alleen was deze atleet naast uiterst getalenteerd, ook posterboy voor een
wereldberoemd geworden schoen.
Het begon allemaal met een suffig Amerikaans sportmerk dat begin jaren tachtig
vooral de rennersmarkt bediende. En met
een briljante zet van een oud-marketeer die
het merk koppelde aan deze opkomende
zwarte basketballer. Destijds een omstreden
commerciële stap: áls zwarte popsterren of
atleten al producten aan de man mochten
brengen, kon dat alleen als ze zich geheel
conformeerden aan de belevingswereld van
de witte middenklassedoelgroep. En dat was
nu, een unicum, juist niet het geval.
Documentairemaker Yemi Bamiro doet
de sociale en culturele betekenis van Nike’s
Air Jordan uit de doeken met behulp van
(sport)journalisten, (voormalige) marketeers, relevante historici en rasechte sneaker
heads. Wie we node missen zijn hoge pieten
bij Nike en Michael Jordan zelf. Beide par-

tijen werkten niet mee aan de film.
Bamiro leverde eerder al maatschappelijk
betrokken documentaires, zoals de Hate Thy
Neighbour-serie voor Vice (2016-nu) en de
televisiedocumentaire TV’s Black Renaissance: Reggie Yates in Hollywood (2019). Hij
stelt hier de juiste vragen en combineert de
antwoorden met treffend archiefbeeld van
nieuwsitems en sportwedstrijden. Nog leuker zijn beelden van vaak ronduit truttige
commercials vanaf eind jaren zeventig. Maar
ook een kanteling in reclameland: de succesvolle samenwerking tussen Nike, Michael
Jordan en Spike Lee, die net naam gemaakt
had met She’s Gotta Have It (1986).
Opmerkelijk genoeg verandert de film na

ONE MAN AND HIS SHOES

FRITZ DE JONG

WHITE RIOT

VERENIGD KONINKRIJK, 2019 | REGIE

RUBIKA SHAH | MET RED SAUNDERS, JIMMY PURSEY |
80 MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN
VANAF 17 SEPTEMBER

tweederde van toon en vorm. Na het eerste,
snel gesneden deel, toegespitst op marketinggeschiedenis en de coolness van populaire Afro-Amerikaanse cultuur, neemt Bamiro een scherpe bocht. De stelselmatig in
kleine oplage uitgebrachte sneakers werden
zó’n gewild statussymbool dat bezitters er
regelmatig van beroofd werden. Niet zelden
met de dood tot gevolg. Familieleden van een
dodelijk slachtoffer komen uitgebreid aan
het woord. Ze worden gefilmd op de plaats
delict en hun emotionele verhaal wordt versneden met archiefopnames van hun gang
naar de rechtszaal – waar Nike en Michael
Jordan ook weer schitteren door afwezigheid.
MARICKE NIEUWDORP

ONE MAN AND HIS SHOES VERENIGDE STATEN,
2020 | REGIE YEMI BAMIRO | 83 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PIECE OF MAGIC ENTERTAINMENT | TE
ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS
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LOVE SARAH

Opstuivend
meel in slowmotion
In het romantische Britse drama Love
Sarah leren drie generaties vrouwen de
waarde van vrouwelijke vriendschap, de
kracht van gemeenschap, en het comfort
van overheerlijk gebak.
“We maken van onze bakkerij een thuis buitenshuis”, aldus de vastberaden Mimi (Celia
Imrie). Haar dochter Sarah is net omgekomen bij een onfortuinlijk ongeval. Drie vrouwen blijven met het verdriet achter: Sarahs
dochter Clarissa (Shannon Tarbet), haar
beste vriendin Isabella (Shelley Conn), en
moeder Mimi, van wie ze was vervreemd.
Isabella was Sarahs zakenpartner in een
banketbakkerij. De huurovereenkomst was
net ondertekend, maar juist Sarah had een
talent voor patisserie. Clarissa en Isabella
besluiten de zaak voort te zetten en Mimi,

LOVE SARAH

die in het verleden weigerde haar dochter te
helpen, sluit zich bij hen aan. Ook de bekroonde chef Matthew (Rupert PenryJones), een voormalig geliefde van Sarah,
biedt zijn diensten aan. “Er zijn vier andere
bakkers op vijf minuten loopafstand. Wat
maakt de jouwe zo speciaal?”, vraagt de ex-

centrieke overbuurman Felix (Bill Paterson).
In het West-Londen van regisseur Eliza
Schroeder komt de grauwheid van de stad
niet naar voren. De regisseur toont juist de
gezellige marktkraampjes en kleine boetiekjes in Notting Hill. De kern van het scenario
van nieuwkomer Jake Brunger draait om

menselijke verbondenheid en diversiteit.
Het nieuwe motto van de bakkerij is dan ook:
‘Reis om de wereld in tachtig baksels’. Zo ligt
de boodschap er al te dik boven op: Londen is
een inclusieve stad waar geen enkele inwoner zich een buitenstaander hoeft te voelen.
De clichématige esthetiek van de film is
een streling voor het oog, en de befaamde
Israëlisch-Britse kok Yotam Ottolenghi verleende zijn medewerking aan de film. Toch
kunnen de slow-motionbeelden van vallende suiker, hoog opstuivend meel en
smeuïge chocolade het flinterdunne plot niet
verhullen. De romantische subplots rond het
dansleven van Clarissa, Mimi’s band met Felix en Isabella’s hernieuwde liefde voor banket – en Matthew – komen hol over. Schroeder bedekt alle elementen in het scenario
met een laag zoetigheid waardoor de film
uiteindelijk nietszeggend is.
Love Sarah is voorspelbaar, bij vlagen komisch, en een beetje sentimenteel. Het is een
generiek romantisch drama van een zoetheid
die alleen de grootste liefhebber zal bekoren.
GISELLE DEFARES

LOVE SARAH

VERENIGD KONINKRIJK, 2020 | REGIE

ELIZA SCHROEDER | MET CELIA IMRIE, SHELLEY CONN,
SHANNON TARBET | 137 MINUTEN | DISTRIBUTEUR
PARADISO | TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER

SIDIK EN DE PANTER

Altijd in
beweging

De op IDFA bekroonde documentaire Sidik
en de panter is een oogstrelende lofzang op
het wonderschone Koerdische landschap.
Met in de hoofdrol een poëet die ons door de
grillige bergkammen gidst, op zoek naar een
verloren gewaand roofdier.
“Deze bergen buigen voor niemand”, zegt Sidik. De reislustige nomade is al 25 jaar op
zoek naar de Perzische panter, in een gebied
waar de bergtoppen nog fier overeind staan,
ondanks het vele oorlogsgeweld. In al die tijd
heeft de vastberaden Koerd zich dezelfde
kenmerken aangemeten als het dier dat hij
zoekt. Hij is altijd in beweging, en overbrugt
door weer en wind grote afstanden. Het
doel? Als hij de panter ooit aantreft, dan is
“de grond beschermd”; dan worden de bergen een nationaal park, dat niet meer gebombardeerd mag worden.
Documentairemaker Reber Dosky bewijst
in Sidik en de panter – in 2019 bekroond met
de prijs voor beste Nederlandse documentaire op IDFA – opnieuw dat hij weet wat
werkt voor de camera. Sidik is een man waar
je uren naar kan kijken. Alleen al naar de
wijze waarop hij jachtcamera’s om bomen
hangt, of hoe hij door een sneeuwstorm
struint. Of hoe hij als wijze man commentaar

SIDIK EN DE PANTER

levert op het leven om hem heen. Dosky
brengt het zeer filmisch in beeld, met sublieme wide shots en doordachte close-ups.
In Dosky’s beelden vormen onderwerp en
omgeving een eenheid. Sidik is Koerdistan,
en Koerdistan is Sidik. Of zoals hij zelf stelt:
“In de natuur keert de mens terug naar zichzelf.” Dat maakt een gesprek dat hij voert met
een jonge landgenoot die naar Europa wil des
te pijnlijker. Want hoe kan je deze natuur achterlaten? “Het is hier de hemel op aarde, en
als het niet zo is, dan moeten we het zo maken.” Het is een mooie metafoor voor de natuurbescherming die Sidik zo hoog in het

vaandel heeft. Zoals wanneer hij mannen die
hij tegenkomt op het hart drukt dat ze geen
levende bomen moeten omhakken.
Sommige ontmoetingen zijn bijzonder
geestig. Wanneer Sidik in een prachtige vallei twee voorbijgangers spreekt met een
pakezel die Messi heet. De jongelingen beginnen over El Clásico: de tweejaarlijkse
voetbalklassieker tussen FC Barcelona en
Real Madrid, want voetbal is ook deze regio
niet ontgaan. “Het was een saaie pot.”
Zo worden Sidiks bespiegelingen over de
idylle om hem heen afgewisseld met berichten uit de buitenwereld die de kijker eraan

herinneren dat Sidiks leven in vrijheid ook de
verantwoordelijkheid is van de andere aardbewoners, van het westen. Het resultaat is
een bijna magisch-realistische film die terugvoert op een rijke traditie van sprookjes uit
het Midden-Oosten. Over een man die een
panter moest worden om de wereld te laten
zien hoe ze moet veranderen.
OMAR LARABI

SIDIK EN DE PANTER

NEDERLAND, 2019 | REGIE

REBER DOSKY | MET SIDIK BARZANI | 83 MINUTEN |
DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 10
SEPTEMBER, OOK VIA

picl.nl

37

DE FILMKRANT
#432 SEPTEMBER 2020

A NIGHT AT THE LOUVRE, LEONARDO DA VINCI

UN FILS

UN FILS

De bubbel barst
De Tunesische filmmaker Mehdi M. Barsaoui koos 2011, een kanteljaar in de recente
geschiedenis van zijn land, als achtergrond
voor een aangrijpend relatiedrama waarin
alles op losse schroeven komt te staan.
Een verdwaalde kogel bij een aanslag in Tunesië vernielt meer dan alleen de lever van de
elfjarige Aziz. Vlak voor het schot valt zien we
zijn welgestelde ouders Fares en Meriem nog
vol zelfvertrouwen proosten als iemand op
een feestje roept: “De pot op met de islamisten!” Met hun zoon op weg naar de vakantiebestemming kan hun geluk niet op. Maar zodra het noodlot toeslaat knapt die bubbel.
Het is niet alleen die hardhandige tuimeling in de Tunesische realiteit die de grond
onder de voeten van Meriem (Najla Ben Abdallah) en Fares (Sami Bouajila) wegslaat. De
zachtmoedige arts van het kleine ziekenhuis
waar ze met de hevig bloedende Aziz (Youssef Khemiri) binnenstormen heeft geen goed
nieuws: er is een levertransplantatie nodig.
Geheel onvoorzien zal de zoektocht naar een
donor iets aan het licht brengen dat de crisis
een nieuwe dimensie geeft. Waar Fares en
Meriem elkaars hartverscheurende angst en
verdriet eerst nog konden delen, daar drijven
ze nu in de brede Cinemascope-beelden
steeds verder uit elkaar.
Regisseur en scenarist Mehdi M. Barsaoui
situeert dit verhaal in de zomer van 2011,
kort na de Jasmijnrevolutie maar nog voor de
moord op Kadhafi in het naburige Libië.
Hoewel Un fils in hoofdzaak een emotioneel
geladen relatiedrama is, werpt Barsaoui en
passant ook een scherpe blik op de Tunesi-

sche samenleving. Daarbij is die politieke
beroering op de achtergrond natuurlijk een
mooie spiegel van het verlies aan zekerheden
en controle waar Meriem en Fares mee worstelen.
Hoewel melodrama op de loer ligt, weet
Barsaoui dat doeltreffend te vermijden. De
toon is serieus en realistisch, met soms een
wijd beeld van een eenzame figuur op een
woestijnweg als treffend accent, maar doorgaans dicht op de huid gefilmd. Aangrijpende momenten worden afgewisseld met
kalme, geladen beelden en indringende close-ups. Een enkele zin kan al veel zeggen.
Hoofdrolspeler Bouajila werd vorig jaar bekroond als beste acteur in de Orrizonticompetitie van het filmfestival van Venetië.
Die ingetogen benadering overtuigt, al
dreigt de verschuiving naar een thriller die
de zwartste kanten van de corruptie onthult
de aandacht af te leiden van het nieuwe houvast dat Fares en Meriem zoeken. Dat neemt
niet weg dat die spannende wendingen een
mooie opmaat vormen naar een gevoelvolle
ontknoping waarin trots strijdt met geweten
en ingrijpende keuzes onvermijdelijk zijn.
Wat betekent het om ouder van een kind te
zijn? Dat is een kwestie die in het openingsbeeld vol argeloos plezier al werd neergezet.
LEO BANKERSEN

UN FILS

(BIK ENEICH) TUNESIË/FRANKRIJK/

LIBANON/QATAR, 2019 | REGIE MEHDI M. BARSAOUI |
MET SAMI BOUAJILA, NAJLA BEN ABDALLAH, YOUSSEF
KHEMIRI | 95 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE
ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER, OOK VIA

picl.nl

KORT
TENET
Christopher Nolan | Vorige maand al herhaaldelijk aangekondigd, maar nu komt het er écht
van: de nieuwe film van blockbusterauteur
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 het spektakelstuk. En dus draait de theorieënmachine op het
internet 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

Nachtelijke verwondering
Het oeuvre van kunstenaar Leonardo da Vinci leent zich voor zowel een geschiedenisles
als een kunstonderzoek, blijkt uit deze documentaire, die de artistieke levensreis van
de Italiaanse Renaissance-man vat in een
nachtelijke privétour door het Louvre.
In 2019 opende het Louvre een omvangrijke
tentoonstelling ter viering van het vijfhonderdjarig jubileum van Leonardo da Vinci’s
dood. Tien jaar lang werkten curatoren Vincent Delieuvin, van de afdeling schilderijen
van het Louvre, en Louis Frank, van de afdeling prenten en tekeningen, hard aan de ontwikkeling ervan. De documentaire A Night at
the Louvre, Leonardo da Vinci is een viering
van zowel de tentoonstelling als Da Vinci’s
levenswerk.
De veelzijdige kunstenaar groeide uit tot
de belichaming van de Renaissance. Da Vinci
had een passie voor de meest uiteenlopende
disciplines: van schilderen en literatuur tot
astronomie en filosofie. Hij zag de wetenschap als de perfecte sleutel om de werking
van het universum te begrijpen.
Delieuvin en Frank hebben Da Vinci’s biografie grondig bestudeerd, en geven inzicht
in het leven en werk van de meester. Hun expositie telt 162 werken waaronder elf schilderijen en zeventig tekeningen die aan Da
Vinci worden toegeschreven. Het thema in
de artistieke reis is ‘de wetenschap van de
schilderkunst’. De documentaire is opgedeeld in hoofdstukken die het werk en vernuft van de Renaissance-man tentoonstellen. Zo wordt geprobeerd te achterhalen hoe
Da Vinci zich ontwikkelde in zijn pogingen
het immateriële van het leven tastbaar te
maken via de schilderkunst. Zijn vijftienjarige leerschool; het bronzen sculptuur
Christus en St. Thomas van zijn meester
Andrea del Verrocchio, dat zijn latere schilderkunst zou beïnvloeden; zijn experimen-

ten met losse tekentechnieken; de vrijheid
die hij nam om werken onafgemaakt achter
te laten; en natuurlijk beroemde werken als
Maria met kind en Sint-Anna en de befaamde
en veelbesproken Mona Lisa.
Regisseur Pierre-Hubert Martin toont
close-ups van sculpturen, belicht de meesterwerken, zoomt in op tekeningen, glijdt
langs wanden met fijne schetsen en glazen
vitrines met Da Vinci’s kleine schrijfboekjes,
studies en wetenschappelijke tekeningen,
waarin hij wiskundige en natuurkundige
vragen probeerde op te lossen. Zo biedt de
onderhoudende documentaire een diepgaand inzicht in het werk en het leven van de
meester. Maar hoe dicht we de multidisciplinaire kunstenaar ook naderen, we zullen
nooit volledig het mysterie en het genie van
Leonardo da Vinci doorgronden.
GISELLE DEFARES

A NIGHT AT THE LOUVRE, LEONARDO DA
VINCI FRANKRIJK, 2020 | REGIE PIERRE-HUBERT
MARTIN | MET VINCENT DELIEUVIN, LOUIS FRANK | 90
MINUTEN | DISTRIBUTEUR PIECE OF MAGIC | TE ZIEN
VANAF 16 SEPTEMBER

A NIGHT AT THE LOUVRE, LEONARDO DA VINCI

hoofdrol. Lees de recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS

TENET

een bestaand gegeven werd gebaseerd én de
duurste film ooit met een zwarte acteur in de

THE NEW MUTANTS
Josh Boone | Ook deze superheldenfilm werd
herhaaldelijk uitgesteld, en niet alleen vanwege
corona. Meer dan twee jaar na de oorspronkelijke releasedatum, en een eindeloze reeks
reshoots en hermontages verder, komt deze
X-Men-film alsnog uit. Wat bedoeld was als
introductie van een nieuwe groep jonge mutanten wordt zoals het er nu uitziet het slotstuk
van een filmuniversum: na de overname van
studio Fox door megastudio Disney zullen de
X-helden naar alle waarschijnlijkheid een herintroductie krijgen in het almaar uitdijende Marvel Cinematic Universe.
TE ZIEN VANAF 2 SEPTEMBER

THE NEW MUTANTS
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Opgeslokt in een levend canvas
De choreografieën van danspionier Merce
Cunningham smeekten erom te worden gefilmd in 3D. Documentairemaaker Alla Kovgan nam de uitdaging aan en dompelt de kijker onder in Cunninghams unieke oeuvre.
Hoe essentieel is driedimensionaliteit voor
het filmen van dans? Volgens Wim Wenders
kon het werk van zijn idool Pina Bausch
(1940-2009) enkel tot zijn recht komen in
3D. Zijn Pina (2011) was een mooie ode aan de
(tijdens het productieproces overleden) choreograaf. Maar dat was vooral te danken aan
de kracht van de gefilmde werken zelf. In 1981
was het monumentale stoelenballet Café
Müller al eens bijzonder overtuigend mijn
woonkamer binnengewalst in een live televisieregistratie vanaf het Holland Festival. En
ook in Pedro Almodóvars ‘plat’ gefilmde Hable con ella (2001) stond Bausch’ danskunst
als een huis. Wenders’ glossy 3D-camerawerk
in Pina bleek uiteindelijk een gimmick. Hoe
fraai sommige op buitenlocaties gedraaide
scènes ook uitpakten, ze verbloemden dat
Bausch in essentie een theaterchoreograaf

was. Of ze haar podium nu bedekte met water, aarde, kunstbloemen of een aftands café-interieur, haar stukken waren gemaakt om
gezien te worden vanuit een standpunt (of
beter gezegd: zitpunt) in een theaterzaal.
Dat is een groot verschil met Merce Cunningham (1919-2009) die enkele dansersgeneraties voor Bausch zijn stempel op de
danskunst drukte. Voor Cunningham was
elke denkbare beweging een potentiële dansbeweging en elke ruimte een mogelijke voorstellingsruimte. Die filosofie leverde evenementen op die letterlijk alle kanten op konden
gaan. Op verschillende plaatsen in de ruimte
voerden dansers bewegingen uit, zonder zich
op kijkers te richten. Muziek, kostuums en
decors waren onafhankelijke elementen en
ook het toeval mocht een rol spelen.
Cunninghams open houding leverde een
oeuvre op dat erom smeekte om in 3D te
worden gefilmd. Alla Kovgan, een Russische
cineast die al jaren gefascineerd is door de
wisselwerking tussen dans en film, omarmt
de driedimensionale potentie van Cunninghams werk. De dieptewerking maakt het ex-

tra fascinerend te zien hoe de pointillistische
decors en kostuums van kunstenaar Robert
Rauschenberg in Summertime (1958) in elkaar overvloeien, alsof de dansers zijn opgeslokt in een reusachtig levend canvas. Surrealistisch is de laag bij de grond gefilmde
enscenering van over elkaar kruipende dansers en om hen heen zwevende zilveren
luchtkussens, in het samen met Andy Warhol gecreëerde RainForest (1968).
De nieuw geënsceneerde 3D-fragmenten
uit veertien balletten zijn doorsneden met
fraai archiefmateriaal, waarin we Cunningham en zijn dansers horen praten maar ook
virtuoos zien bewegen. Hoewel de choreograaf tot vlak voor zijn overlijden op negentigjarige leeftijd bleef zoeken naar nieuwe
wegen, beperkt Kovgan zich tot de jaren
veertig tot het eind van de sixties, toen Cunningham met zijn gezelschap doorbrak bij
een groter publiek. Het is een verdedigbare
keuze: die drie decennia waren cruciaal voor
de ontwikkeling van Cunninghams kunstenaarschap.
FRITZ DE JONG

CUNNINGHAM

VERENIGDE STATEN/FRANKRIJK/

DUITSLAND, 2019 | REGIE ALLA KOVGAN | MET MERCE
CUNNINGHAM, JOHN CAGE | 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CHERRY PICKERS | TE ZIEN VANAF 3 SEPTEMBER, OOK
VIA

picl.nl

CUNNINGHAM

PROMARE

Avantgardistisch anime spektakel
Oogbal-splijtende chaos of abstract kunstwerk? De zoveelste mecha mash-up of een
onnavolgbaar actiemeesterwerk? Dit uitzinnige anime spektakel uit de stal van de
excentrieke Studio Trigger is alles in één.
Niet voor tere ogen en oren, maar smullen
voor de avontuurlijke kijker.
De zoveelste sciencefiction anime actiefilm.
Een mierzoete suikerbal in postapocalyptische setting. Een pop-arty uitputtingsslag.
Een avantgardistisch feest van een film. De
Japanse animatiefilm Promare van Hiroyuki
Imaishi is het allemaal.
Een verrukkelijke stroom van onrealistische, abstracte en grafische illustraties is de
oogverblindende verpakking voor een verhaal dat er eigenlijk niet toe doet. De mensheid heeft tenauwernood de strijd gewonnen
van de burnish, mensen die spontaan ontbranden en als levende vlammenwerpers de

wereld in lichterlaaie zetten. We maken kennis met Burning Rescue: brandweermannen
met superkrachten en gadgets. Ze komen in
actie als er een brand is aangestoken door
‘mad burnish’, zelfontbrandende activisten
die alles in de hens willen zetten. Dan verschijnen ook nog de militairen van de Freeze
Force, macho’s die het niet zo nauw nemen
met mensenrechten, vooral niet van mensen
die lijden aan het vuur-virus. Het is aan de
helden van Burning Rescue om te beslissen
wie de echte terroristen zijn.
Wat volgt is zowel kinderlijk eenvoudig en
cliché (robots tegen robots, goed tegen
slecht, ijs tegen vuur) als complex en origineel (het vuur blijkt een intelligente levensvorm uit een andere dimensie). In moordend
tempo dendert de actie door. IJsmitrailleurs
schieten ultimate freeze bullets naar vlammen die terugslaan als groen-roze draken.
De schurken brullen en de helden kletsen,

terwijl een constante geluidsmuur van vrolijke pianodeuntjes, heavy gitaarsolo’s en
zoete J-pop op je inbeukt.
Nee, Promare is niet voor tere zieltjes.
Maar wat een visueel spektakel, wat een inventiviteit. Min of meer realistische decors
veranderen in abstracte lichtwerelden.
Zachte pasteltinten botsen op harde neonkleuren. Geen realisme, geen levensechte
lichtinval en geen authentieke texturen maar

RIK HERDER

PROMARE

MATSUYAMA, TAICHI SAOTOME, MASATO SAKAI | 111
MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN
PROMARE

VANAF 20 AUGUSTUS

werd vervolgens mateloos succesvol in boekvorm. Nu is de cirkel rond en is er deze “verfilming” als fictieversie rond de grondbeginselen
van de ‘New Thought’-stroming. Het verhaal
draait om een jonge weduwe – drie kinderen
plus een berg schulden – die letterlijk botst op
een vriendelijke kerel die de succesfilosofie van
The Secret bij haar introduceert.
TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER

TE ZIEN VANAF 10 SEPTEMBER

ANTEBELLUM

(PUROMEA) JAPAN, 2019 | REGIE

HIROYUKI IMAISHI | MET DE STEMMEN VAN KENICHI

ANTEBELLUM
Gerard Bush & Christopher Renz | Ook deze
thriller werd al eerder aangekondigd. De poster
voor Antebellum benadrukt de banden met Jordan Peele’s Get Out (2017) en Us (2019). Die
films lijken een genre op zich teweeg te hebben
gebracht: 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 Janelle Monáe) die teruggevoerd wordt
naar het slavernijverleden van haar voorouders.

THE SECRET: DARE TO DREAM
Andy Tennant | Het zelfhulpfenomeen The
Secret begon in 2006 als documentairefilm en

dikke lijnen, harde contrasten en grote
kleurvlakken. Een unieke grafische stijl, die
soms doet denken aan de combinatie van 2D
en 3D van het recente Spider-Man: Into the
Spiderverse. Maar dan geboren in de de kille,
gladde en lege wereld van de originele Tron
uit de jaren tachtig en gevoed met bergen
speed en paddo’s.
Er valt ook nog veel te lachen. Zo kan de
held zijn mecha (vliegende vechtrobot met
menselijke piloot) niet besturen omdat deze
te lelijk ontworpen is. Deze toverbal van een
film is afkomstig uit de unieke breinen bij
Studio Trigger, zo’n tien jaar geleden opgericht door Hiroyuki Imaishi en Masahiko
Ōtsuka. Ze maakten tot nu toe vooral korte
films en (web)series (ga zien: het absurde Inferno Cop op YouTube); dit is hun eerste
speelfilm. Hopelijk volgen er nog veel meer.

THE SECRET: DARE TO DREAM

WAR WITH GRANDPA
Tim Hill | Deze rubriek staat deze maand bol
van de uitgestelde films, maar de komedie War
with Grandpa spant de kroon: al in februari
2018 werd het Robert DeNiro-vehikel in Amerika voor het eerst aangekondigd. De op het
jeugdboek van Robert Kimmel Smith gebaseerde film draait om een tienjarige jongen die
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EL PRINCIPE

Een verleidelijke Machiavelli
Sebastián Muñoz toont hoe de geschiedenis zich herhaalt in de hardvochtige en prikkelende gevangenisfilm El principe. De winnaar van de Queer Lion op het filmfestival
van Venetië draait om een jonge gedetineerde die door schade en schande wijs
wordt in het Chili van 1970.
Hij is knap, verder kan hij niks. Maar zijn
schoonheid levert hem wel wat op. Twintiger Jaime (Juan Carlos Maldonado) belandt
na een bloederige confrontatie in een café in
de gevangenis. Daar wordt hij subiet de protegé van zijn oudere celgenoot Potro (Alfredo
Castro, in optima forma). Die leidt een kliek
van homoseksuelen en eist in ruil voor zijn
bescherming dat de nieuweling als de lichten
worden gedoofd bij hem in bed duikt.
Wat plaatsvindt kun je moeiteloos omschrijven als verkrachting, maar Jaime heeft
amper tijd om daarbij stil te staan; het is onderdeel van het gevangenisleven. Ook de cipiers kijken de andere kant op – behalve
wanneer ze op gezette tijden tellen of iedereen nog aanwezig is. De wereld buiten de
ommuurde misère krijgen we te zien in
flashbacks. Gaandeweg wordt de focus verlegd naar de ontluikende seksualiteit van de
getroebleerde jongeman, een voyeur die al
snel ontdekt dat seks met vrouwen niet zijn
voorkeur heeft. Wanneer hij een heterostelletje ziet vrijen dwalen zijn ogen af naar de
penetrerende penis. Daarnaast kan Jaime de
verleiding niet weerstaan om zichzelf te begluren in de vele spiegels die de film rijk is. El
principe is een portret van een onvervalste

narcist.
De film is gesitueerd in het Chili van 1970,
het jaar dat president Salvador Allende zal
aantreden en het volk voor even hoop zal
bieden; optimisme dat drie jaar later als
sneeuw voor de zon verdwijnt met de junta
van Augusto Pinochet. Die cyclische afwisseling van hoop en wanhoop zit ook in de
film. De titel verwijst niet voor niets openlijk
naar Il Principe, het zestiende-eeuwse werk
van Machiavelli over het consolideren van
macht. Jaime is eerst de prins (‘el principe’)
voordat hij de heerser (‘il principe’) zal worden. In een gevangenis die als metafoor dient
voor een land in crisis.
Het speelfilmdebuut van Sebastián
Muñoz brengt een tijdloze en perverse boodschap: voor het verkrijgen van macht wordt
je niet beoordeeld op je merites. Muñoz gebruikt de conventies van de exploitatiefilm
om dit verhaal te kunnen vertellen; El principe is gebaseerd op een pikante roman uit de
jaren zeventig. Het resultaat is imponerend,
maar niet alles werkt even goed. Zo hadden
de levensmotieven van Jaime wel iets meer
ruimte mogen krijgen. Nu wordt De Prins in
vrijwel elke scène weggespeeld door De
Heerser.
OMAR LARABI

EL PRINCIPE

CHILI/ARGENTINIË/BELGIË, 2019 |

REGIE SEBASTIÁN MUÑOZ COSTA DEL RÍO | MET
ALFREDO CASTRO, JUAN CARLOS MALDONADO | 96
MINUTEN | DISTRIBUTEUR ARTI FILM | TE ZIEN VANAF 3
SEPTEMBER , OOK VIA

picl.nl

EL PRINCIPE

LIVING IN THE FUTURE’S PAST

De hongerige wolf in ons
In deze verbrokkelde documentaire over
onze zucht naar energie spijkeren wetenschappers de kijker in sneltreinvaart bij.
Dus jij denkt dat je een individu met een eigen wil bent? Nee hoor, zodra je maar even
uitzoomt is de mens een superorganisme,
stelt Living in the Future’s Past. Dat klopt zeker als het gaat over onze energieconsumptie. Als een wijze oudere man, staande op
een rotspunt, verbindt acteur Jeff Bridges de
inzichten van vele wetenschappers die zich
hiermee bezighouden, onder wie Timothy
Morton (auteur van het boek Dark Ecology).
De verbrokkelde essaydocumentaire vertelt
een heleboel interessants over de basisprincipes van energie, maar propt dat in veel te
korte oneliners.
Kern van het betoog is dat de mens zich
niet aan ecologische omstandigheden aanpast, zoals dieren doen, maar deze omstandigheden zijn gaan beheersen. We zijn uitgegroeid tot een soort bijenkorf of mierenkolonie, op zoek naar steeds meer energie.
Als geheel zijn we meer dan de som der delen
– biologen noemen dat emergentie. Dat kan
een mooi fenomeen zijn, maar als we ons
steeds verder boven de natuur stellen, dan is
de grens snel bereikt. Is dit voor ons het
einde van de rit?, zet Bridges retorisch de
toon in zijn openingswoord.
In onze zoektocht naar energie zijn we nog
steeds gewoon een dier, toont de documentaire aan. Net zoals wolven liever energie
steken in het vangen van een grote eland dan
een muis, willen wij ook alleen maar investeren als we er meer voor terug krijgen. Dit
‘kapitalistische’ idee is daarom niet per se
goed of slecht, zo wordt gesteld, maar komt
voort uit een natuurlijke neiging om energie
zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar voor
ons als superorganisme heeft die zucht naar
winst, met de hulp van ‘fossiele slaven’,
vooral desastreuze gevolgen – voor álle
soorten.
De documentaire springt energiek heen
en weer tussen verleden en toekomst, dankbaar gebruikmakend van de evolutionaire
psychologie. Die wijst ons er al langer op dat
ons beloningssysteem van grote invloed is op
ons consumptiegedrag. Werd in de prehisto-

LIVING IN THE FUTURE’S PAST

rie het vinden van bessen beloond, nu hebben we kant-en-klare stimuli die ons ertoe
verleiden om onszelf constant te belonen.
Want evolutionaire impulsen kunnen gemakkelijk worden gekaapt door de commercie. Een neanderthaler zou ook cola drinken
als het destijds beschikbaar was en verslaafd
raken aan Angry Birds, zo relativeert een wetenschapper.
Om de hongerige wolf in ons in bedwang
te houden, moeten we ons gedrag veranderen, zoals we allemaal stiekem wel weten.
Maar je doet het eigenlijk nooit goed, zo
wordt ook barmhartig gezegd: rond ons gedrag zijn er slechts gradaties van hypocrisie.
Als je weer eens verleid wordt door een
happy hour of schoenen in de uitverkoop,
dan kun je dankzij de evolutionaire psychologie eventjes je geweten sussen. En is niet
eigenlijk de politiek aan zet om echte systeemverandering te bewerkstelligen? Bridges
steekt ons ook een hart onder de riem: om
duurzamer te zijn moeten we niet boven onze
macht grijpen. Doe wat bij je past, zegt hij,
en hij sluit even bedachtzaam zijn ogen. Die
stilte om rustig te kunnen nadenken hebben
we hard nodig, ook in deze documentaire in
sneltreinvaart.
MARISKA GRAVELAND

LIVING IN THE FUTURE’S PAST

VERENIGDE

STATEN, 2018 | REGIE SUSAN KUCERA | 84 MINUTEN |
DISTRIBUTIE M&N | TE ZIEN VANAF 27 AUGUSTUS

zich verzet tegen het feit dat hij plotseling zijn
kamer moet delen met zijn oude opa.
TE ZIEN VANAF 16 SEPTEMBER

THE KING’S MAN
Matthew Vaughn | Slotstuk in het uitstelkwartet van deze maand: deze prequel op Matthew
Caughns King’s Man-films, over een straatjochie die wordt gerecruteerd door een James
Bond-achtige spionageorganisatie, zou oorspronkelijk in november 2019 verschijnen. De
helden van de twee eerdere films komen overigens een stuk minder in beeld: deze voorloper
speelt zich af in de vroege twintigste eeuw, en
toont hoe en waarom die organisatie wordt
opgericht.
TE ZIEN VANAF 17 SEPTEMBER
WAR WITH GRANDPA

JOOST BROEREN-HUITENGA

THE KING’S MAN
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant #433 moeten vóór vrijdag 11 september (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.
nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of wijzigingen. Aanvangstijden en nadere informatie vindt u op de websites van de
betreffende theaters. De volgende Filmkrant verschijnt op
woensdag 23 september en loopt t/m woensdag 21 oktober.

ALKMAAR

(4+) zo 30.8

Pettemerstraat 3 | 072-520
2022 | filmhuisalkmaar.nl

AMERSFOORT

4 Filmhuis Alkmaar

Arts in Cinema Frida Kahlo do
10.9 | Film in de Vest Slumdog
Millionaire wo 2.9 | Movies That
Matter Sidik en de panter di 8.9
| Wild Life Film Festival Living
in the Future’s Past do 27.8

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850
264 | filmhuisalmelo.nl

Bacurau vr 18.9 | Little Women
vr 28.8, wo 2.9 | Les plus belles années d’une vie vr 4.9 | The
Whistlers do 10.9

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

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

Dark River vr 28.8, za 29.8, di
1.9, wo 2.9 | Hope Gap vr 25.9,
za 26.9, di 29.9, wo 30.9 | Madre vr 4.9, za 5.9, di 8.9, wo 9.9
| Once Were Brothers vr 11.9,
za 12.9, di 15.9, wo 16.9 | Summerland vr 18.9, za 19.9, di 22.9,
wo 23.9

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 036-521 5929 |
corrosia.nl

Claire Darling vr 4.9 | For Sama
vr 11.9 | Little Women vr 18.9 |
Vertigo vr 28.8

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

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

Fahim do 10.9, ma 14.9, di 15.9,
za 19.9, zo 20.9 | Der Fall Collini
do 27.8, di 1.9, wo 2.9, vr 4.9 | Gli
anni più belli do 3.9, di 8.9, wo
9.9, zo 13.9, di 15.9 | Hope Gap
do 3.9, za 5.9, ma 7.9, di 8.9, vr
11.9 | Imagine: John & Yoko za
29.8, ma 31.8, zo 6.9 | Leonardo
Da Vinci do 17.9, vr 18.9, wo 23.9
| A Perfectly Normal Family vr
28.8, zo 30.8, di 1.9 | Les plus
belles années d’une vie do 27.8
| Summerland do 10.9, za 12.9,
wo 16.9, do 17.9, ma 21.9 | Jeugd
Pettson & Findus: de katonaut

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

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

De beentjes van Sint-Hildegard | Fire Will Come | Gli anni
più belli | Hope Gap | House of
Hummingbird | Kala azar | Les
plus belles années d’une vie |
Ride Your Wave | Sibyl | Premières Atlantis do 17.9 | Babyteeth
do 27.8 | Barn do 10.9 | Été 85 do
3.9 | Un fils do 10.9 | Love Sarah
do 10.9 | Misbehaviour do 27.8
| Öndög do 27.8 | Paradise Drifters do 3.9 | Shirley do 17.9 | Valley of the Gods do 17.9 | Documentaires Once Were Brothers
| The Kingmaker | One Man and
His Shoes vanaf do 27.8 | Cunningham vanaf do 3.9 | Filmcollege Öndög di 1.9 | Babyteeth di 8.9 | Été 85 di 15.9 | Gay
Fin de siglo | El príncipe | Jeugd
Pinocchio (9+) | The Secret
Garden (6+) | Te ver weg (AL)
| Klassiekers Crash | Un homme et une femme | The Piano
| Movies That Matter Sidik en
de panter ma 14.9 | Nederlandse filmnacht Paradise Drifters
do 3.9 | Previously Unreleased
Blanco en blanco | God Exists,
Her Name Is Petrunya | Three
Summers | Vitalina Varela |

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie

Kleine-Gartmanplantsoen 10
| Info: 020-553 5151 | Reserveren: 020-553 5100 | debalie.
nl/cinema
Vaccinema The Big Lebowski za 29.8 | The Best of IDFA
za 29.8, zo 30.8 | Today’s European Cinema A Female Perspective zo 20.9
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681
1419 | filmhuiscavia.nl
Afro-Caribbean Diaspora Cocote + Fouyé Zétwal do 10.9 |
Documentaires Aber das Wort
Hund bellt ja nicht vr 25.9 |
Kurze Ecke za 26.9 | Olanda vr
25.9 | Slide Guitar Ride za 26.9 |
Klassieker Baise-moi vr 18.9
4 Cinecenter

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

Premières Babyteeth do 27.8
| Cunningham do 3.9 | Misbehaviour do 27.8 | Gaypreview El
principe ma 31.8
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400
| eyefilm.nl
Première Tenet (70mm) do 27.8
t/m do 3.9 | Black Light Killer
of Sheep zo 13.9 | Moonlight wo
2.9 | Shorts za 5.9 | Super Fly
ma 7.9 | Touki Bouki do 3.9 | Uptight wo 16.9 | Van De Jantjes
tot We zijn er wo 30.9 | Chantal
Akerman L.A. Tea Time zo 30.8
| Cinemini Wie...? zo 30.8 | Eye
on Sound 24 Hour Party People wo 16.9 | Control do 19.9, za
19.9 | Dancer in the Dark wo 9.9,
zo 20.9 | Dirty Dancing wo 9.9 |
Earliest Moving Images of Europe ma 31.8 | Ghost Dog: The
Way of the Samurai vr 11.9, za
19.9 | Her za 5.9, di 22.9 | Hiphop Cinema za 12.9 | Juice wo
23.9 | The Man Who Fell to
Earth do 10.9, vr 18.9 | Pat Garrett & Billy the Kid di 8.9, ma
14.9 | True Stories zo 13.9 | Velvet Goldmine di 15.9 | The Virgin Suicides zo 6.9, vr 11.9 |
Within Our Gates vr 28.8 | Special De Staat on the Big Screen
zo 20.9 |
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 020-363
8502 | fchyena.nl

Premières Antebellum do 10.9
| Babyteeth do 27.8 | One Man
and His Shoes do 27.8 | The Personal History of David Copperfield do 17.9 | Tenet do 27.8
4 Het Ketelhuis

Westergasfabriekterrein |

Pazzanistraat 4 | 020-684
0090 | ketelhuis.nl

Return to Eden wo 16.9 | Hope
Gap | Kala azar | Madre | Sibyl |
Premières Barn do 10.9 | Paradise Drifters do 3.9 | El principe do 3.9 | Sidik en de panter do
10.9 | Film & soep Sibyl do 27.8
| Hoe lees ik een film? wo 9.9 |
Roze Filmdagen Redux za 29.8,
do 17.9 t/m zo 20.9 | Het Schimmenrijk ma 7.9
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020-623
1709 | kriterion.nl

Premières Babyteeth do 27.8 |
Shirley do 17.9 | Cineclub: Vrijheidsfilms Vrouwen van Suriname (16mm) do 17.9 | Docking
Station x Kriterion How to Defeat a Jaguar zo 30.8 | Moderne
klassiekers De helaasheid der
dingen ma 31.8, vr 3.9 | Maurice vr 28.8 | Movies That Matter
Sidik en de panter wo 9.9 |
4 Lab111

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

And Then We Danced zo 30.8 |
Atlantique zo 30.8 | The Battle of Algiers vr 28.8 | Blow
Out vr 28.8, ma 31.8, di 8.9 |
Blue Ruin zo 30.8 | Le bonheur
do 3.9 | Brazil za 29.8 vr 4.9,
di 8.9 | Cléo de 5 à 7 wo 16.9 |
Crooklyn vr 28.8, ma 31.8, vr 4.9
| Cry-Baby vr 28.8, di 1.9, ma 7.9
| La dolce vita zo 30.8, ma 31.8,
ma 7.9 | Eastern Promises do
27.8 | Enter the Dragon zo 30.8,
do 3.9, di 8.9 | eXistenZ vr 28.8 |
The Fall za 29.8 | Fargo do 27.8,
zo 30.8, vr 11.9 | Five Easy Pie-

Holy Shit: jubileum BUTFF
Film is de kunst van het uitzinnige, vinden de organisatoren van het B-Movie, Under-

ground & Trash Film Festival

(BUTFF). Al vijftien jaar ontdekken zij in de duistere hoeken van de filmcultuur films
‘in het teken van geweld, absurditeit, creativiteit en smakeloosheid’. Het festival, dat
een broertje dood heeft aan
culturele correctheid, is voor
bezoekers ‘die niet snel
schreeuwen als ze bloed zien’
en ‘tot in absurde extremen
doorgevoerde creativiteit
kunnen waarderen’.
Onder de titel Holy Shit!
viert het festival het jubileum
van 2 t/m 6 september coronaproof in Breda in Chassé
Cinema, De Nieuwe Veste en
voor een drive-in vertoning
op parkeerterrein Veilingkade. Ook zijn er onlinevertoningen van films en interviews met regisseurs. Het
programma doet vertrouwd
aan met films als Alien Crystal Palace (Arielle Dombasle),
waarin een alchemist het geheim van het perfecte

(androgyne) liefdespaar ontdekt. Klinkt romantisch,
maar er vallen nogal wat doden. ‘Alien Crystal Palace is
een krankzinnige verzameling scènes en beelden. Er is
een plot maar die verdwijnt in
een vloed van strakke glitterpakken en naakte huid’,
schreef een criticus vernietigend, maar dat klinkt op het
BUTFF juist als een aanbeveling.
In Dead Dicks (Chris Bavota, Lee Paula Springer) krijgt
een vrouw een verontrustend
telefoontje van haar suïcidale
broer, die ze even later in zijn

ces zo 30.8, ma 31.8, ma 7.9 |
The Good, the Bad and the Ugly
vr 28.8, wo 2.9, wo 9.9 | J’ai perdu mon corps zo 6.9, zo 13.9, zo
20.9 | J’ai tué ma mère ma 31.8
| Juste la fin du monde vr 28.8
| Kedi zo 6.9, zo 13.9, zo 20.9 |
The Kingmaker di 1.9 | Laurence Anyways do 27.8 | Léon: The
Professional za 5.9, zo 6.9, vr
11.9 | Maps to the Stars ma 31.8
| Le mépris wo 2.9, ma 7.9, do
10.9 | Mirai zo 6.9, zo 13.9, zo
20.9 | Naked do 27.8, di 1.9, ma
7.9 | One Man and His Shoes di
1.9, di 8.9 | Professione: Reporter di 1.9, do 3.9, vr 4.9 | Rafiki
zo 30.8 | The Rocky Horror Picture Show vr 18.9 | The Seventh Seal za 12.9 zo 20.9 | Spirited Away za 29.8, wo 2.9, do
3.9 | There Will Be Blood di 1.9,
wo 9.9, vr 11.9 | Todo sobre mi
madre do 27.8, wo 2.9, do 3.9
| Tom à la ferme di 1.9 | Turist
zo 6.9, zo 13.9, zo 20.9 | Under
the Silver Lake zo 30.8 | Valerie and Her Week of Wonders za
29.8, do 10.9 | The Virgin Suicides vr 28.8 | The Wizard of
Oz zo 30.8, wo 2.9, vr 4.9 | Cinetol Thelma & Louise za 29.8
| Humans of Film Festival Amina za 5.9 | The Ashram Children za 5.9 | Boys Who Like Girls
za 5.9 | Guie’dani’s Navel zo 6.9
| Queen of Lapa vr 4.9 | Shorts
za 5.9 | What Happened to the
Bees? zo 6.9 |
4 The Melkweg

Lijnbaansgracht 234a | 0205318181 | melkweg.nl

Outdeh - The Youth of Jamaica
i.s.m. Blue Tomato di 8.9 | In-

appartement dood aantreft
omgeven door dode klonen.
Probleem: hoe komt ze van al
die dode lichamen af?
Ook te zien is Häxan, de
zwijgende gefictionaliseerde
documentaire van Benjamin
Christensen uit 1922 over de
geschiedenis van hekserij en
zwarte magie. Met live-muziek van Kevin Toma.
Naast films zijn er performances en is er een paneldiscussie over de Europese undergroundcinema. En tijdens
het hele festival is er de expositie Why lie? met werk van
vijf jonge kunstenaars over
taboes en geheimen in onze
cultuur. Daarvan zijn er meer
dan we denken.
BUTFF.NL

DEAD DICKS

Edit On Tour White Riot wo 16.9
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020638 6016 | themovies.nl

Premières Été 85 do 3.9 | The
Personal History of David Copperfield do 17.9 | Tenet wo 26.8
| Arts in Cinema Frida Kahlo do
10.9 | Special Leonardo Da Vinci wo 16.9 |
4 Oxville Cinema

Meer en Vaart 300 | www.
oxville.nl
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020-676
8700 | rialtofilm.nl

Creature from the Black Lagoon vr 18.9 | Forbidden Planet
ma 14.9 | House of Wax vr 4.9 |
The Incredible Shrinking Man
vr 28.8, ma 28.9 | Invasion of
the Body Snatchers vr 11.9 |
Them! vr 25.9 | The Tingler ma
31.8, ma 21.9 | The War of the
Worlds vr 7.9
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422
| studio-k.nu
The Battle of Algiers ma 31.8 |
Summer of Blockbusters Thor:
Ragnarok za 29.8
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223
2416 | uitkijk.nl

My Own Private Idaho zo 13.9 |
Tenet do 27.8 t/m wo 2.9
4 Zuid-Afrikahuis

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

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055-521
6346 | gigant.nl
Hors normes ma 14.9, ma
21.9 | The Kingmaker vr 28.8
t/m zo 30.8 | La odisea ma
31.8, ma 7.9, ma 14.9 | Premières Atlantis do 17.9 | Babyteeth
do 27.8 | Cunningham do 3.9 |
Été 85 do 3.9 | Fahim do 27.8 |
Un fils do 10.9 | J’accuse 3.9 |
Misbehaviour do 27.8 | Öndög
do 27.8 | Paradise Drifters do
3.9 | The Personal History of
David Copperfield do 17.9 | Arts
in Cinema Frida Kahlo do 10.9 |
In Search of Beethoven zo 6.9 |
Movies That Matter Sidik en de
panter di 8.9 | Special White
Riot vanaf do 17.9

ARNHEM

4 Focus Filmtheater

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

Premières Atlantis do 17.9 | Babyteeth do 27.8 | Barn do 10.9 |
Cunningham do 3.9 | Eté 85 do
3.9 | Un fils do 10.9 | Misbehaviour do 27.8 | Öndög do 27.8 | Paradise Drifters do 3.9 | The Personal History of David Copperfield do 17.9 | Shirley do 17.9 | Sidik en de panter do 10.9 | Tenet do 27.8 | White Riot do 17.9
| Arts in Cinema Frida Kahlo di
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Sidik en de panter
in MtM On Tour

ADVERTORIAL

In september zie je in Movies
that Matter On Tour Sidik en
de panter. In het adembenemende berglandschap van
Koerdisch Irak zoekt Sidik
naar een panter, die al 25 jaar
niet in het gebied is gesignaleerd. Hij hoopt dat met de
vondst van de panter het gebied tot nationaal reservaat
wordt verklaard en daarmee
oorlogen tot het verleden behoren. Tijdens zijn zoektocht
luistert hij naar verhalen van
passanten, geeft advies en
deinst er ook niet voor terug
de confrontatie aan te gaan
met een gewapende jager. Te

midden van indrukwekkende
landschappen blijft Sidik
zoeken. Voor hem staat de
vondst van de panter symbool voor leven, wedergeboorte en hoop op vrede.
Sidik en de panter is te zien in
vijftien steden door heel Nederland, met bij elke vertoning een nagesprek.

15.9 | Lucian Freud di 1.9, vr 4.9
| Secret Impressionists zo 6.9
| Cracking the Frame Audrey
Flack ma 21.9 | Cursus Screening Sex ma 14.9 | Go Short Gelders Kort 1 do 10.9 | Gelders
Kort 2 vr 11.9 | Gelders Kort 3 za
12.9 | Oscar Nominated Shorts:
Animatie zo 13.9 | Oscar Nominated Shorts: Fictie za 12.9
| Gelderland Film Pitch zo 13.9
| Yes We Dance! vr 11.9 | Klassiekers Les uns et les autres vr
28.8 | Les rendez-vous d’Anna
za 29.8 | Openluchtcinema Été
85 za 29.8 | Let the Right One In
vr 4.9 | Paradise Drifters vr 28.8
| The Breakfast Club zo 30.8 |
White Riot zo 6.9 | Special Blik
op vrijheid Zes portretten van
vluchtelingen wo 16.9 | Leonardo Da Vinci zo 20.9, di 22.9

20.9 | Bredaphoto meets Chassé Photography & Film di 22.9
| But Filmfestival Alien Crystal Palace vr 4.9 | An American
Satan zo 6.9 | Aquaslash vr 4.9
| Bliss do 3.9 | Blood Machine +
Turbo Killer do 3.9 | Butt Boy do
3.9 | Color Out of Space za 5.9 |
Dead Dicks + Pop Ritual vr 4.9
| Deathcember za 5.9 | Images
in a Covent zo 6.9 | Jesus Shows
You the Way to the Highway za
5.9 | Mope vr 4.9 The Hunt za
5.9 | The Last Porno Show zo
6.9 | Surprisefilm zo 6.9 | Zombies from Sector 9 za 5.9 | Cinema of Love El principe di 8.9
| Sunset Cinema Hors normes
di 8.9 | Do the Right Thing di
15.9 | Imagine: John & Yoko di
1.9 | Knives Out di 22.9 | Vrijheid
Feitelijk maar niet objectief zo
13.9 | Woensdagdocu Cunningham (3D) wo 9.9 | One Man and
His Shoes wo 2.9 | Leonardo Da
Vinci wo 16.9 | Lamentations of

ASSEN

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
Babyteeth vr 28.8 | De beentjes van Sint-Hildegard do 27.8
| Misbehaviour do 27.8 | Wild
Life Film Festival Living in the
Future’s Past vr 28.8

BOLSWARD
4 Filmhuis

Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.nl

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 076530 3131 | chasse.nl

Premières Babyteeth do 27.8
| Barn do 10.9 | Été 85 do 3.9 |
Love Sarah do 10.9 | Paradise
Drifters do 3.9 | Shirley do 17.9
| Misbehaviour do 27.8 | Öndög
do 27.8 | The Personal History of David Copperfield do 17.9
| Arts in Cinema Frida Kahlo zo

MOVIESTHATMATTER.NL

Judas wo 23.9 | Wild Life Film
Festival Living in the Future’s
Past ma 21.9

DEN BOSCH

DEVENTER

BUSSUM

Boschdijkstraat 45 | 073-681
8160 | verkadefabriek.nl

Premières Babyteeth do 27.8
| Été 85 do 3.9 | Love Sarah do
10.9 | Misbehaviour do 27.8 |
Öndög do 27.8 | Paradise Drifters do 3.9 | Buitenbios Grease
do 27.8 | Western Stars vr 28.8
| Tenet za 29.8, zo 30.8 | Cursus Deja Vu wo 3.9 | Film & Filosofie wo 23.9 | Jeugd Te ver weg
(6+) za 29.8

Achter de Muren Vispoort 10 |
0570-618 822 | mimik.nl

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl

Premières Atlantis do 17.9 | Babyteeth do 27.8 | Barn do 10.9 |
Cunningham do 3.9 | Été 85 do
3.9 | Un fils do 10.9 | Misbehaviour do 27.8 | Öndög do 27.8 | Paradise Drifters do 3.9 | The Personal History of David Copperfield do 17.9 | Shirley do 17.9 | Sidik en de panter do 10.9

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-458 6300 |
isalatheater.nl

SIDIK EN DE PANTER

Amélie vr 11.9 t/m zo 13.9 | The
Grand Budapest Hotel vr 28.8
t/m za 29.8

DELFT

4 Filmhuis Lumen

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

Babyteeth do 27.8 t/m wo 2.9 |
Berlin Alexanderplatz do 27.8
t/m wo 2.9 | Été 85 do 3.9 t/m wo
9.9 | Fire Will Come do 3.9 t/m
wo 9.9 | House of Hummingbird do 27.9 t/m wo 23.9 | Love
Sarah do 10.9 t/m wo 16.9 | Misbehaviour do 27.8 t/m wo 2.9 |
Öndög do 10.9 t/m wo 16.9 | Paradise Drifters do 3.9 t/m wo 9.9
| The Personal History of David
Copperfield do 27.9 t/m wo 23.9
| Documentaire Sing Me a Song
do 17.9 | Jeugd De Elfkins | Ella
Bella Bingo | Movies That Matter Sidik en de panter do 10.9
| Sneak preview Elke zondag |
Wild Life Film Festival Living in
the Future’s Past do 3.9

4 Verkadefabriek

transgender-sekswerkers,
die te maken hebben met
stigmatisering en geweld. De
documentaire Amina (Kivilcim Akay, 2019) illustreert
aan de hand van de behandeling van een Senegalese textielarbeider in Istanbul racisme en vreemdelingenhaat in
Turkije.
Ook te zien: What Happened to the Bees? (Adriana
Otero, 2019), over twee bij-

AMINA

Adam vr 4.9, zo 6.9, di 8.9 | Babyteeth do 24.9, vr 25.9, di 29.9
| Hope Gap do 10.9 t/m za12.9,
di 15.9 | The Kingmaker do 17.9,
zo 20.9, di 22.9 | Pinocchio do
27.8, zo 30.8, di 1.9

t/m wo 30.9 | The Lighthouse
ma 21.9 t/m wo 23.9 | Les
misérables ma 14.9 | Proxima
ma 7.9 t/m wo 9.9 | Openlucht
The Peanut Butter Falcon do 3.9

DOESBURG

EMMEN

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

Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl

Premières Atlantis do 17.9 | Babyteeth do 27.8 | Barn do 10.9 |
Ete ‘85 do 3.9 | Un fils do 10.9 |
Helmut Newton do 10.9 | Love
Sarah do 10.9 | Misbehaviour do
27.8 | Öndög do 27.8 | Paradise Drifters do 3.9 | The Personal
History of David Copperfield do
17.9 | Arts in Cinema Frida Kahlo
do 10.9

DEN HAAG

DIEMEN

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

Ouddiemerlaan 104 | 020600 1897 | theaterdeomval.nl

4 Filmhuis Den Haag

Arts in Cinema Lucian Freud
wo 2.9 | Ciné Premières Deux zo
6.9 | Cult Classics Glen or Glenda vr 11.9 | Film, vrouw en politiek Minister Ank Bijleveld wo
9.9 | Jeugd Ella Bella Bingo do
27.8 t/m zo 30.8 | Te ver weg
do 27.8 t/m zo 30.8 | Klassiekers Bagdad Cafe za 19.9 | Bhaji
on the Beach do 3.9, di 22.9
| Crash di 8.9 | Do the Right
Thing do 27.8 | Les enfants du
paradis do 17.9 | Jeanne Dielman za 5.9 | Nine to Five di 1.9,
di 15.9, zo 20.9 | The Piano do
10.9 | Les rendez-vous d’Anna
zo 30.8, zo 13.9 | A Star Is Born
(1954) zo 6.9 | LGBT Fin de siglo ma 31.8 | Movies That Matter
Sidik en de panter zo 13.9

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 0223-610
941 | cinemazevenskoop.nl

Bacurau do 10.9 t/m ma 14.9 |
Gli anni più belli do 27.8 t/m ma
31.8 | A Perfectly Normal Family
do 3.9 t/m ma 7.9 | Summerland do 17.9 t/m ma 21.9 | Special CatVideoFest di 1.9, wo 2.9

Nieuw menselijk filmfestival
Er is lef voor nodig om in deze
tijd een nieuw filmfestival te
beginnen. Dat heeft Feargal
Agard. We kennen de duizendpoot van de blog Humans of Film Amsterdam, die
in 2018 en 2019 in de Filmkrant stond. Daarin vroeg
Agard Amsterdammers op
straat naar de invloed van een
film op hun leven. Als spinoff van de blog is er nu de eerste editie van het Humans of
Film Festival. Het festival, dat
van 4 t/m 6 september in
LAB111 wordt gehouden, vertoont zes lange documentaires en zeven korte fictiefilms
met verhalen van mensen die
in films zelden te zien zijn.
Het festival opent met het
Braziliaanse Queen of Lapa
(Theodore Collatos, Carolina
Monnerat, 2019). De documentaire portretteert in Rio
de Janeiro het leven van

4 Filmtheater De Omval

| Un fils do 10.9 | Love Sarah do
10.9 | Paradise Drifters do 3.9 |
The Personal History of David
Copperfield do 17.9 | Arts in Cinema Secret Impressionists zo
30.8, do 3.9 | Buitenfilm A Star
Is Born za 29.8 | Misbehaviour do 27.8 | The Rolling Stones:
Havana Moon vr 28.8 | Cursus
Grootmeesters van het witte doek do 17.9 | Sneak Preview
ma 7.9, ma 14.9, ma 21.9 | Special Leonardo Da Vinci zo 20.9 |
Staycation Ik vlieg! di 1.9 | Wild
Life Film Festival Living in the
Future’s Past zo 6.9, do 10.9
4 Filmhuis De Zwarte Doos

4 MIMIK

enhouders in Mexico, die
strijden voor een verbod op
landbouwgif. Over het afleren van destructief mannengedrag gaat het in Boys Who
Like Girls (Inke Achte, 2018).
Een sociaal werker brengt
jongens in de sloppenwijken
van Mumbai bij dat mannelijkheid iets anders is dan
machogedrag.
Naast de zes lange documentaires vertoont het festival zeven korte films uit Italië, Egypte, Engeland, Noorwegen, Peru, Turkije en Nederland. Daarnaast is er een
randprogramma van Q&A’s
met regisseurs en vertegenwoordigers van Amsterdamse organisaties, waaronder
Beesupport, WellBeeing,
Soet Heem, Operatie Periscoop, Who’s Right Festival en
het Aidsfonds.
HUMANSOFFILMFESTIVAL.COM

4 Filmhuis Doesburg

Buitenfilm bij de trappen naast
Hotel Doesburg Fisherman’s
Friends vr 4.9, za 5.9

DOETINCHEM

4 Filmhuis/Gruitpoort

Hofstraat 2 | 0314-340 943 |
gruitpoort.nl

Buitenfilm The Biggest Little Farm do 27.8 | Ballon vr 28.8 |
Wild Rose za 29.8

DORDRECHT

4 Cinema The Movies

Nieuwstraat 60-62 | 078-720
0777 (vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl
Premières Babyteeth do 27.8
| Love Sarah do 10.9 | Misbehaviour do 27.8 | The Personal
History of David Copperfield
do 17.9 | Tenet do 27.8 | Arts in
Cinema Frida Kahlo do 10.9 |
Openlucht Film If Beale Street
Could Talk vr 28.8 | Mega MovieQuiz za 12.9

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

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

Adam do 27.8 | Alles is zoals het
zou moeten zijn za 12 sep, zo
13.9, wo 16.9 | Dark River do 3.9
| Ema do 27.8 | Fahim vr 4.9, zo
6.9 | Der Fall Collini do 10.9, vr
11.9 | Gli anni più belli vr 28.8,
za 29.8,wo 2.9 | Madre do 3.9,
do 10.9 | A Perfectly Normal Family zo 5.9, wo 9.9 | Somebody
Up There Likes Me zo 30.8

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 | 040-294
6848 | natlab.nl

Premières Barn do 10.9 | Cunningham do 3.9 | Été 85 do 3.9

TU/e terrein | 040-247 5348
of 040-2474900 (ma t/m wo)
| tue.nl/sg Honeyboy ma 28.9

4 Filmhuis Emmen

About Endlessness ma 14.9
| Fin de siglo di 22.9 | Ghost
Tropic di 1.9 | Honey Boy ma 7.9 |
J’accuse ma 31.8 | Lillian di 15.9
| Never Rarely Sometimes Always ma 21.9 | Proxima di 8.9

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

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

Paradise Drifters do 3.9 | Stamping Ground do 3.9 | Premières
Atlantis do 17.9 | Babyteeth do
27.8 | Cunningham do 3.9 | Été
85 do 3.9 | Öndög do 27.8 | Arts
in Cinema Frida Kahlo di 15.9,
zo 20.9, wo 23.9 | Young Picasso wo 2.9, di 8.9

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | Reserveren
per e-mail: filmhuisermelo@
gmail.com of 06-20207920 |
www.filmhuisermelo.nl
Downton Abbey di 8.9, za 12.9

GELDERMALSEN
4 LingeFilm

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

1917 za 5.9, zo 6.9 | Adam za
19.9, zo 20.9 | Bacurau vr 4.9,
wo 9.9 | Fahim vr 18.9, wo 23.9
| Marianne & Leonard za 12.9,
13.9, di 15.9 | Matthias & Maxime vr 11.9, wo 16.9 | A Perfectly
Normal Family za 29.8, zo 30.8
| Picciridda vr 25.9, wo 30.9 |
Les plus belles années d’une
vie vr 28.8, wo 2.9 | Proxima za
26.9, zo 27.9

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113-228 142
| tbeest.nl
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GOUDA

HARDENBERG

HOORN

LEUSDEN

Lethmaetstraat 45 | 0182-522
200 | filmhuisgouda.nl

Badhuisplein 3 | 0523-280 353
| filmhuishardenberg.nl

Krententuin 25 | 0229-232 296
| cinemaoostereiland.nl

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

4 Filmhuis

GRONINGEN

4 Forum Groningen

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

One Day za 29.8 | The Substance: Albert Hofmann’s LSD ma
14.9 | Tenet do 27.8 t/m wo 2.9 |
Premières Atlantis do 17.9 | Babyteeth do 27.8 | Barn do 10.9 |
Été 85 do 3.9 | Un fils do 10.9 |
Misbehaviour do 27.8 | Öndög
do 27.8 | Paradise Drifters do
3.9 | The Personal History of
David Copperfield do 17.9 | Shirley do 17.9 | Documentaire One
Man and His Shoes wo 2.9 | Sidik en de panter do 10.9 | Jeugd
Minuscule zo 6.9, zo 13.9 | Koolhovens Helden The Beyond vr
11.9 | Pride Deux ma 31.8 | Rooftop Cinema do 3.9, wo 9.9, vr
18.9, wo 23.9 | Sneak preview
wo 9.9
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 |
050-526 2482 | http://www.
rkzbios.nl

Het filmhuis blijft voorlopig gesloten.

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live en op
film in de filmtheaters bij u
in de buurt. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke
maand zogenaamde Intro’s
bij speciaal geselecteerde
films en daarnaast inleidingen, lezingen, Q&A’s en
workshops bij andere films
uit het actuele aanbod en
filmprogramma’s.
4 Gigant | Apeldoorn

Atlantis | 22 september,
20.00 uur
4 Filmschuur | Haarlem
Atlantis | 19 september, 16.30
uur | Hugo Emmerzael
4 Verschillende theaters
Babyteeth | gefilmd intro en
video-essay, Hugo Emmerzael
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

HAARLEM
4 Filmschuur

Lange Begijnestraat 9 | 023517 3910 | www.filmschuur.nl

Premières Atlantis do 17.9 | Babyteeth do 27.8 | Cunningham
do 3.9 | Été 85 do 3.9 | Öndög do
27.8 | Paradise Drifters do 3.9
| Cracking the Frame Audrey
Flack ma 21.9 | Docu op zondag Sidik en de panter zo 13.9 |
Haarlem op film Voorproefje 1:
Amateurbeelden za 12.9

4 Filmhuis Hardenberg

Dark Waters di 1.9 | Tenet do
27.8 | Premières The Secret:
Dare to Dream do 10.9 | Cinema + Dark Waters do 27.8 | Ladies Night The Secret: Dare to
Dream ma 7.9

4 Cinema Oostereiland

Babyteeth do 27.8 t/m zo 30.8,
di 1.9, wo 2.9, vr 4.9 | Fire Will
Come do 27.8 | Hope Gap do 3.9
| Misbehaviour do 27.8 t/m wo
2.9 | Öndög do 27.8, za 29.8, zo
30.8, di 1.9, ma 7.9

HARDERWIJK

HOUTEN

Catharinakapel

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

4 Filmhuis Harderwijk/

Klooster 1 | 0341-419 500 |
filmhuisharderwijk.nl

Amazing Grace za 5.9 | De
beentjes van Sint-Hildegard zo
6.9 t/m di 8.9 | Duelles za 12.9,
di 22.9 | God Exists, Her Name
Is Petrunya zo 20.9, ma 21.9 |
La verité do 10.9 t/m zo 13.9

HEEMSKERK
4 Fh Heemskerk

Laurentz A. Verherentsrtaat 1
| decirkelheemskerk.nl
1917 za 5.9, zo 7.9 | De beentjes
van Sint-Hildegard vr 11.9, zo
13.9 | Little Women vr 18.9 t/m
zo 20.9 | Pinocchio zo 20.9

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

Royal Theater | Stationsplein
5 | 045-5118178 | filmhuisdespiegel.nl
Cunningham do 10.9 | Fire Will
Come zo 30.8 | The Kingmaker
zo 30.8 | The Last Black Man
in San Francisco za 19.9 | Verwacht A Cinema Prayer | Hope
Gap

HELMOND

4 De Cacaofabriek

Cacaokade 1 | 0492-529 009 |
cacaofabriek.nl/film

HENGELO

4 Filmhuis Hengelo

Beursstr 44 | 074-255 6789 |
filmhuishengelo.nl

1917 vr 4.9, zo 6.9, wo 9.9 t/m vr
11.9 | De beentjes van Sint-Hildegard do 3.9 t/m zo 6.9 | For
Sama vr 18.9, zo 20.9 | Little
Women vr 11.9 t/m zo 13.9, wo
16.9, do 17.9 | La vérité zo 13.9,
vr 18.9 t/m zo 20.9, wo 23.9

HILVERSUM
4 Filmtheater

Herenplein 5 | 035-623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl

Première Misbehaviour do 27.8
| Arts in Cinema Frida Kahlo do
10.9 | Movies That Matter Sidik
en de panter di 8.9

HOOGEVEEN

4 Film Aan de Slinger

Les plus belles années d’une
vie do 27.8, vr 28.8

KAMPEN
4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

De beentjes van Sint-Hildegard
vr 18.9, za 19.9

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

Wilhelminaplein 92 | 058-205
0300 | sliekerfilm.nl/programma
Premières Babyteeth do 27.8 |
Été 85 do 3.9 | Misbehaviour do
27.8 | Öndög do 27.8 | Paradise Drifters do 3.9 | Sliekerdocs
Cunningham zo 6.9, ma 7.9 |
Helmut Newton do 10.9

LELYSTAD

4 Filmtheater/Agora

Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl
Berlin Alexanderplatz di 22.9
| Ema di 1.9 | Hope Gap di 15.9
| Never Rarely Sometimes Always di 8.9 | Tenet do 27.8

4 De Filmtuin

LISSE

4 Filmhuis Lisse

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

Dark Waters di 8.9 | Honeyland
di 1.9

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043-321 4080 |
lumiere.nl

Premières Atlantis do 17.9 | Babyteeth do 27.8 | Barn do 10.9 |
Été 85 do 3.9 | Un fils do 10.9 |
Misbehaviour do 27.8 | Öndög
do 27.8 | Paradise Drifters do
3.9 | The Personal History of
David Copperfield do 17.9 | Shirley do 17.9 | White Riot do 17.9 |
Movies That Matter Sidik en de
panter ma 21.9 | Musica Sacra
Heart of a Dog do 17.9, zo 20.9
| Max Richter’s Sleep vr 18.9 |
So Long My Son za 19.9 | Tokyo
Story do 17.9, zo 20.9 | Tree of
Life vr 18.9, zo 20.9 | Voor de
stilte za 19.9 | Special La haine ma 14.9 | Wild Life Film Festival Living in the Future’s Past
zo 30.8

MIDDELBURG

4 Cinema Middelburg

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

Babyteeth do 27.8 t/m za 29.8
| Hope Gap do 27.8, vr 28.8, zo
30.8, di 1.9, wo 2.9 | House of
Hummingbird zo 30.8, wo 2.9 |
Once Were Brothers vr 28.8, za

Leiden in het kort
Wel of geen festival dit jaar?
Bij Leiden Shorts, de nieuwe
naam van het festival Leiden
International Short Film Experience, kwam van uitstel
geen afstel. Dit voorjaar ging
het festival niet door, maar
het wordt van 10 t/m 13 september alsnog gehouden. Te
zien zijn ruim honderd korte
films. Ook is er een uitvoerig
randprogramma.
Covid-19 eist sinds dit
voorjaar alle aandacht op,
maar dat wil niet zeggen dat
andere problemen niet meer
bestaan. Zo is het klimaatprobleem nog even nijpend.
Leiden Shorts is het niet vergeten en richt er onder de ti-

tel Climate (In)Justice met
een themaprogramma de
aandacht op. Het doel is te laten zien hoe de klimaatverandering mondiale ongelijkheden verergert. Juist landen
waarin nu al te weinig regen
valt en waar grote delen van
de bevolking in armoede leven, krijgen de meeste
klimaatellende te verduren.
Over dit onderwerp zijn films
te zien, maar er wordt ook
over gediscussieerd, waarbij
zaken als greenwashing, fast
fashion en activisme aan de
orde komen. Naast dit debat
zijn er Q&A’s met filmmakers, workshops en lezingen.
Laten we de (korte) films

4 Filmhuis

VUE Hoogeveen, van Echtenplein | 0528-234 000 | filmhuishoogeveen.nl
La belle epoque ma 7.9 | Dolor
y gloria di 22.9, ma 28.9 | Sorry
We Missed You di 8.9, ma 14.9

BABA

29.8, di 1.9 | Slag om de Schelde za 5.9, zo 6.9 | Movies That
Matter Sidik en de panter di
22.9 | Zeeland nazomer festival
Sober di 1.9 t/m zo 6.9, di 8.9
t/m do 10.9

MIDDELHARNIS

4 Fh Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482 400 | hetdiekhuus.nl

Premières Au bout des doigts
do 24.9 | Fishermans Friend’s
do 27.8 | Parasite do 3.9 | Portrait de la jeune fille en feu do
10.9 | The Violin Player do 17.9

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

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

NIJMEGEN
4 Lux

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

Premières Atlantis do 17.9 | Babyteeth do 27.8 | Barn do 10.9 |
Cunningham do 3.9 | Été 85 do
3.9 | Un fils do 10.9 | Misbehaviour do 27.8 | Öndög do 27.8 |
Paradise Drifters do 3.9 | Shirley do 17.9 | Arts in Cinema Frida Kahlo vr 11.9, za 19.9 | Cursus ma 7.9, ma 21.9 | Lux Open
Air Beats vr 28.8 | Bohemian Rhapsody za 29.8 | Rocketman do 27.8 | LUXdocs One Man
and His Shoes wo 2.9 | Movies
That Matter Sidik en de panter
wo 9.9 | Voorpremière Spangas zo 30.8

niet vergeten. Op Leiden
Shorts (hoofdlocatie Het
Kijkhuis) zijn er ruim honderd te zien uit alle delen van
de wereld. Daaronder de essayfilm Here and There,
waarin Melisa Liebenthal de
betekenis van het begrip
thuis onderzoekt aan de hand
van het migratieverleden van
haar familie, waarin Hitlers
Duitsland en Mao’s China
een rol spelen. De film dingt
mee naar de prijs voor beste
studentenfilm.
Een kandidaat in de internationale competitie is Flesh
van de Braziliaanse Camila
Kater. In de met animatiescènes gelardeerde documentaire praten vijf vrouwen uit
verschillende leeftijdsgroepen over de relatie met hun
lichaam. De Nederlandse documentaire Baba (Lisa Konno
en Sarah Blok) portretteert
een van de eerste Turkse immigranten in de Nederlandse
culturele sector. De man is
een migrant die migratie
nooit als complex heeft ervaren. Die opvatting hoor je
zelden.
LEIDENSHORTS.NL

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 0541-511 094
| filmhuisoldenzaal.nl

1917 wo 16.9 | April, May & June
za 19.9 | Dark Waters wo 9.9 |
De beentjes van Sint-Hildegard di 1.9, wo 2.9, za 5.9, zo 6.9
| Hors normes i.s.m. CineMentaal di 8.9 | The Peanut Butter
Falcon di 15.9 | Alzheimerdag
The Leisure Seeker i.s.m. Impuls di 22.9

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

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

About Endlessness zo 6.9 t/m
di 8.9 | Adam zo 13.9 t/m di 15.9
| Fire Will Come zo 20.9 t/m di
22.9 | Never Rarely Sometimes
Always zo 30.8 t/m di 1.9 | BuitenBios The Bookshop do 10.9
| Coureur vr 18.9 | Dolor y gloria do 3.9 | The Farewell vr 4.9
| Hors normes za 5.9 | Mi vida
za 12.9 | Les misérables do
17.9 | The Peanut Butter Falcon vr 11.9

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

Utopiazaal (Markland College) | Pagnevaartweg 7 | 0316344250 | filmtheaterfanfare.nl
La odisea do 27.8, di 1.9 | The
Shawshank Redemption do 3.9

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

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

1917 vr 18.9, di 22.9 | De beentjes van Sint-Hildegard za 12.9,
zo 13.9, di 15.9 | The Farewell vr
11.9 | The Invisible Life of Eurídice Gusmão zo 20.9, di 22.9
| Knives Out di 1.9 | The Lighthouse di 15.9 | Marianne & Leonard za 19.9 | Vriendenvoorstelling The Peanut Butter Falcon vr 4.9, di 8.9

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

La bonne épouse zo 30.8,ma
31.8 | Duelles do 27.8 t/m za
29.8, wo 2.9 | Der Fall Collini
wo 26.8 | La odisea vr 28.8, ma
31.8, di 1.9 | Matthias & Maxime
vr 28.8, zo 30.8, wo 2.9 | Picciridda do 27.8 t/m za 29.8, di 1.9
| La vérité wo 26.8

ROTTERDAM

4 KINO Rotterdam

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

The Biggest Little Farm zo 13.9
| Leonardo Da Vinci wo 16.9 |
Tenet do 27.8 | Tenet (70mm)
do 27.8, vr 28.8 | Women Make
Film, Part 5 vr 28.8, za 29.8, wo
2.9 | Premières Babyteeth do
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27.8 | Été 85 do 3.9 | Paradise
Drifters do 3.9 | Kino x In-Edit
White Riot wo 16.9 | No Man’s
Land American Psycho zo 30.8,
vr 11.9 | The Ascent vr 4.9 | Big
ma 21.9 | Daughters of the Dust
vr 18.9 | Harlan County USA vr
28.8, di 15.9, zo 20.9 | The Piano zo 6.9 | We Need to Talk
About Kevin di 1.9 |
4 Lantaren Venster

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

Leonardo Da Vinci wo 16.9 |
Spangas: de campus zo 30.8 |
Premières Barn do 10.9 | Cunningham do 3.9 | Été 85 do 3.9
| Un fils do 10.9 | A Girl Missing do 24.9 | Love Sarah do
10.9 | Misbehaviour do 27.8 |
Öndög do 27.8 | One Man and
His Shoes do 27.8 | Paradise Drifters do 3.9 | The Personal History of David Copperfield do 17.9 | Shirley do 17.9 | Sidik en de panter do 10.9 | White
Riot do 17.9 | Somewhere Over
the Rainbow Last Ferry za 29.8,
di 1.9 | Lola vers la mer zo 30.8
| El principe di 1.9 | Shirley di
1.9 | Pleinbioscoop Dolor y gloria do 27.8 | Knives Out zo 30.8
| Martin Koolhoven Presents:
Cheech & Chong’s Next Movie
vr 28.8 | Queen & Slim za 29.8
| Roze Filmdagen Ellie & Abbie
(& Ellie’s Dead Aunt) di 22.9 |
Hola Yumbo di 22.9 | Label Me +
Motta di 22.9

SCHAGEN

4 Filmtheater De Luxe

Torenstraat 1B (Cultuurhuis
M18) | 0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl
Hopelijk vanaf donderdag 3
september weer films op donderdag en vrijdag.

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 |
www.wennekercinema.nl
Just Mercy do 27.8 t/m za 29.8
| Les misérables do 27.8 t/m za
29.8, wo 2.9

Lezersacties september
GOUD

De jonge
turnbelofte
Timo en
zijn gehandicapte vader Ward
delen één
droom:
goud halen
op de Olympische
Spelen.
Maar dan
ontmoet Timo fysiotherapeute Irene. De nieuwe gevoelens gaan ten koste van
Timo’s toewijding aan zijn
vader en de Olympische missie. Dat leidt tot dilemma’s en
dramatische situaties.
Guus Schulting in de Filmkrant: ‘Knap aan Goud is hoe
Rogier Hesp ontmoeting op
een tactiele manier invoelbaar maakt. Hesp laat de camera soms zo dicht op aanrakingen inzoomen dat het bijna ongemakkelijk wordt. (…)
Goud is een interessant
debuut, waarin vooral
hoofdrolspeler David
Wristers opvalt.’

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

dag van de maand

Boekverfilming Noorwegen di
8.9 | Themafilm Wereld Alzheimer Dag di 22.9

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

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

TRUE HISTORY OF THE
KELLY GANG

| Gli anni piú belli do 3.9 t/m wo
23.9 | Heimat ist ein Raum aus
Zeit zo 30.8 | Madre do 27.8, di
1.9 | Matthias & Maxime do 27.8
| Nasir do 3.9 t/m wo 23.9 | La
odisea vr 28.8, di 1.9 t/m za 12.9
| Once Were Brothers vr 28.8, di
1.9 t/m za 12.9 | A Perfectly Normal Family do 3.9 t/m wo 23.9
| Picciridda za 29.8 | The Souvenir do 3.9 t/m wo 23.9 | Summerland do 10.9 t/m wo 23.9
| Seniorenmatinee La odisea
vr 28.8 | Once Were Brothers
vr 28.8

Kapelstraat 13 | 0413-265 091
| filmpul.com

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

4 Artishock

Steenhoffstraat 46 | 035-6019577 | artishock-soest.nl

Adam ma 14.9, wo 23.9 | A Beautiful Day in the Neighborhood wo 16.9 | Der Fall Collini wo 2.9, zo 13.9 | Gli anni più
belli zo 20.9 | Un homme et une
femme zo 6.9, ma 7.9 | Never
Rarely Sometimes Always zo
13.9, ma 21.9 | A Perfectly Normal Family zo 20.9 | Les plus
belles années d’une vie zo 6.9,
wo 9.9

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

4 Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344673 500 | agnietenhof.nl

TILBURG
4 Cinecitta

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

Babyteeth | Barn | Cunningham | Été 85 | Un fils | House of
Hummingbird | Kala azar | Love
Sarah | Misbehaviour | Öndög |
Paradise Drifters | Shirley | Sibyl | Summerland | Filmsalon Five Feet Apart di 8.9 | The
Children Act di 22.9

4 Filmhuis De Pul

Premières Adam do 10.9 | Duelles do 24.9 | A Perfectly Normal
Family do 17.9 | Proxima do 3.9 |
La verité do 27.8

UTRECHT

4 Hoogt On Tour

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

CineArt Holy Motors do 27.8 (De
Nijverheid) | Hoogt in Bieb Neude For Sama vr 18.9 | Queer Film
Festival El principe za 29.8, zo
30.8 | Premières Do the Right
Thing do 3.9 | In de armen van
Morpheus do 27.8 | Minuscule 2
do 27.8 | Öndög do 27.8 | Paradise Drifters do 3.9 | Sidik en de
panter do 10.9 | Sons of Honour
do 27.8 | Vogelhuis verhaaltjes
do 27.8 | White Riot do 17.9
4 Louis Hartlooper Complex

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

Premières Barn do 10.9 | Été
85 do 3.9 | Love Sarah do 10.9 |
Misbehaviour do 27.8 | Leonardo Da Vinci do 17.9 | Öndög do
27.8 | Paradise Drifters do 3.9 |
The Personal History of David
Copperfield do 17.9 | El principe
do 3.9 | White Riot do 17.9
4 Springhaver

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

drone.
Joost Broeren-Huitenga in
de Filmkrant: ‘In zijn spetterende debuut Les Misérables
eigent de Franse regisseur
Ladj Ly zich met vaart en verve het genre van het achterstandswijkportret toe.’
Les Misérables is verkrijgbaar op dvd. Paradiso stelt
vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

Stéphane is
net verhuisd van
Cherbourg
naar Parijs,
waar hij
komt te
werken bij
de anticriminaliteitsbrigade van Montfermeil in het
93ste arrondissement. Zijn
nieuwe collega’s zijn de ervaren agenten Chris en Gwada.
Al snel komt Stéphane erachter dat er grote spanningen
zijn tussen de verschillende
bendes van de wijk. Tijdens
een interventie in hun gebied
dreigt zijn team de controle te
verliezen – gadegeslagen
door een alles registrerende

SOEST

TIEL

Lidwinahof 70

LES MISÉRABLES

VEENDAM

Spectrum

Adam di 15.9 | De beentjes van
Sint-Hildegard di 1.9 |
4 Filmclub Schijndel/Het
Gasthuis

Un fils is
een meeslepend familiedrama
en indrukwekkend
debuut van
de Tunesische regisseur Mehdi
M. Barsaoui. Het
speelt in Tunesië in de zomer
van 2011. Het stel Fares en
Meriem brengen daar gelukkige dagen door met hun elfjarige zoon Aziz. Maar een
ingrijpende gebeurtenis zet
alles op zijn kop en de ouders
komen voor ondenkbare keuzes te staan die hun relatie
onder druk zetten. De film
legt tegelijkertijd de realiteit
van de huidige Tunesische
samenleving bloot.
De film ging in première op
het Filmfestival van Venetië,

UDEN

SCHIJNDEL

Steeg 9 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl

UN FILS

Rosa leeft in Sittard! zo 30.8

Menistenplein 9 | 0599-610
777 | smoky.nl/filmliga

4 Filmclub Schijndel/’t

Goud is verkrijgbaar op
dvd. September Film stelt vijf
dvd’s beschikbaar voor lezers
van de Filmkrant.

waar Sami Bouajila de prijs
voor beste acteur won voor
zijn vertolking van Fares. Op
het International Film Festival Rotterdam werd de film
omarmd door het publiek.
Un fils is vanaf 11 september verkrijgbaar op dvd.
Cinéart stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de
Filmkrant.

4 Filmhuis vanBeresteyn

Alles is zoals het zou moeten
zijn za 12.9 | De beentjes van
Sint-Hildegard vr 4.9 t/m zo 6.9
| Little Women ma 7.9, di 8.9 |
A Perfectly Normal Family ma
14.9 | Sibel ma 21.9 | Vogelhuis
verhaaltjes zo 13.9

VEENENDAAL

4 Filmhuis Veenendaal

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

De beentjes van Sint-Hildegard
zo 30.8, wo 9.9, zo 13.9 | Gli
anni più belli za 12.9 | Hope Gap
za 19.9 | Mi vida za 5.9 | Parasite za 29.8 | A Perfectly Normal
Family zo 20.9 | La vérité zo 6.9

VELSEN

4 Filmtheater Velsen

Groeneweg 71 | 0900-1505 |
stadsschouwburgvelsen.nl
Berlin Alexanderplatz za 29.8,
zo 6.9 | Once Were Brothers zo
30.8

VENLO

4 Filmtheater De Nieuwe

Scene

Nieuwstraat 13 | 077-351 8183
| nieuwescene.nl

Adam do 3.9 t/m wo 23.9 |
Blanco en blanco do 3.9 t/m wo
23.9 | La bonne épouse zo 30.8
| Der Fall Collini za 29.8 | Fire
Will Come do 3.9 t/m wo 23.9 |
Frida Kahlo do 10.9 t/m wo 23.9

Regisseur
Justin Kurzel verfilmt
in True
History of
the Kelly
Gang de
gelijknamige
befaamde
roman van
Peter Carey; een meeslepend
verhaal over de opkomst en
ondergang van een legendarische Australische schurk. In
de negentiende eeuw gaat
Ned Kelly (George MacKay)
in de leer bij de beroemde
struikrover Harry Power
(Russell Crowe). Als zijn
moeder gearresteerd wordt,

VLAARDINGEN

4 Filmtheater Het Zeepaard

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

VLISSINGEN
4 Cine City

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Premières The King’s Man do
17.9 | Misbehaviour do 27.8 |
The New Mutants wo 2.9 | Paradise Drifters do 3.9 | The Secret: Dare to Dream do 10.9 |
Tenet do 27.8 | FbtS Été 85 do
3.9 | House of Hummingbird ma
31.8 | Drive-In April, May & June
zo 13.9 | The Blues Brothers za
12.9 | Drive di 15.9 | Grease ma
14.9 | La La Land di 15.9 | Mad
Max: Fury Road zo 13.9 | True
Romance ma 14.9

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Prinses Marijkelaan 4 | 071561 2566 | filmtheatervoor-

besluit Kelly tegen de Britse
overheersers in opstand te
komen met een door hemzelf
geformeerde rebellenbende.
Noa Johannes in De Filmkrant: ‘Het trekt allemaal in
een prachtig geschoten en
stijlvolle punky koortsdroom
voorbij, met de Australische
natuur als buitenaards en
tijdloos decor. De volwassen
Ned Kelly (George MacKay)
heeft geen baard maar wel
een hip matje, draagt moderne outfits en beleeft homoerotische momenten.’
True History of the Kelly
Gang is vanaf 16 september
verkrijgbaar op dvd. Triple P
Entertainment stelt vijf dvd’s
beschikbaar voor lezers van
de Filmkrant.
INTERESSE?

Stuur een e-mail met naam
en adres naar info@filmkrant.
nl en geef daarin aan voor
welke actie u belangstelling
hebt. Er zal worden geloot
onder de inzenders. N.B.
Slechts één actie per inzender. Deze actie loopt tot 25
oktober 2020. Winnaars ontvangen bericht en over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
schoten.nl

Babyteeth do 3.9, za 5.9, zo 6.9
| Jonas Kaufmann My Vienna vr
4.9, zo 13.9 | Lassie wo 16.9, zo
20.9, wo 23.9, zo 27.9, wo 30.9 |
Late Night za 29.8, zo 30.8 | Leonardo Da Vinci za 18.9 | Once
Were Brothers do 27.8 | Trolls
Wereldtour (2D) do 27.8 t/m
zo 30.8, wo 2.9, zo 6.9, wo 9.9,
zo 13.9 | Trolls Wereldtour (3D)
do 27.8 t/m za 29.8, wo 2.9, wo
9.9 | Arts in Cinema Lucian Freud do 10.9 | Openluchtvoorstelling vr 11.9, za 12.9 | Rolling
Stones-avond Somebody Up
There Likes Me + Havana Moon
vr 28.8

WAALWIJK

4 Filmtheater De Leest

Vredesplein 12 | 0416-337746 | deleest.nl

Alles is zoals het zou moeten
zijn do 17.9 t/m za 19.9 | La bonne épouse do 27.8, di 1.9 | Duelles do 3.9 | Ema do 27.8 | Der
Fall Collini di 1.9, wo 2.9

WAGENINGEN

4 Filmhuis Movie W

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

Collective do 27.8, di 1.9, do 3.9,
di 8.9 | Fire Will Come vr 28.8,
za 29.8, wo 2.9

WEESP

4 City of Wesopa

Herengracht 23 | 0294-458
093 | wesopa.nl
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Adam			
11111
Alles is zoals het zou moeten zijn			 11111
Ava			
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Berlin Alexanderplatz			 11111
Burden			
112311
Duelles			
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Gemiddeld

Premières Babyteeth do 27.8
| Barn do 10.9 | Été 85 do 3.9 |
Helmut Newton do 10.9 | Love
Sarah do 10.9 | Paradise Drifters do 3.9 | The Personal History of David Copperfield do
17.9 | Shirley do 17.9 | The Tobacconist do 17.9 | Misbehaviour do 27.8 | Zwolse premières Atlantis | Cunningham | A
Girl Missing | Leonardo Da Vinci | Once Were Brothers | Öndög
| Ride Your Wave | Sidik en de
panter | Sing Me a Song | Geprolongeerd Adam | De beentjes van Sint-Hildegard | Dark
River | Madre | Verwacht Blackbird | Hope Gap | Arts in Cinema
Frida Kahlo ma 14.9 | Wild Life
Film Festival Living in the Future’s Past za 29.8

NRC Handelsblad

Dark Waters wo 23.9 | Little Women zo 27.9 | Les miséra-

4 Filmtheater Fraterhuis

Coen van Zwol

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

ZWOLLE

Algemeen Dagblad

4 Filmhuis Cameo

There Likes Me vr 4.9, wo 9.9
| Jeugd De Elfkins wo 9.9, wo
23.9 | Ella Bella Bingo wo 30.9
| Vogelhuis verhaaltjes wo 2.9,
wo 16.9

Ab Zagt

de Volkskrant

De beentjes van Sint-Hildegard do 27.8, vr 28.8, ma 31.8

ZOETERMEER

de Volkskrant

Kerkstraat 27 | 0316-331 527 |
Reserveringen 0316-344 250 |
filmhuiszevenaar.nl

Adam do 3.9 t/m za 5.9, ma 7.9,
vr 11.9, zo 13.9, di 15.9 | Ask Dr.
Ruth ma 7.9 | Berlin Alexanderplatz zo 27.9, wo 30.9 | Dark River za 5.9, zo 6.9, di 8.9 | Duelles za 29.8, di 1.9 | Emma’s Moviola vr 18.9 | Été 85 do 3.9 t/m
zo 6.9, di 8.9, vr 11.9 t/m zo 13.9,
wo 16.9 | Fahim do 10.9 t/m za
12.9, ma 14.9, do 17.9, za 19.9,
ma 21.9, di 22.9 | God Exists,
Her Name Is Petrunya zo 30.8 |
Love Sarah do 10.9, za 12.9, ma
14.9, di 15.9, vr 18.9 t/m ma 21.9
| Madre do 24.9 t/m za 26.9, di
29.9 | La odisea do 27.8, di 1.9
| Once Were Brothers wo 23.9,
vr 25.9 | A Perfectly Normal Family vr 28.8, ma 31.8, wo 2.9 |
Picciridda do 17.9 t/m zo 20.9,
di 22.9, do 24.9, za 26.9 t/m ma
28.9 | Sibyl vr 25.9, za 26.9, ma
28.9, di 29.9 | Somebody Up

Floortje Smit

4 Filmhuis Zevenaar

Alles is zoals het zou moeten
zijn za 5.9, vr 11.9, ma 14.9 | De
beentjes van Sint-Hildegard
do 27.8, vr 11.9 | Big Trip wo 2.9
| Dark River wo 2.9 | La dea fortuna za 19.9 | Duelles zo 13.9,
ma 21.9 | Engel wo 23.9 | Un
homme et une femme za 29.8 |

Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |
luxorzutphen.nl

De Filmkrant/Trouw

ZEVENAAR

4 Filmtheater Luxor

Ronald Rovers

Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.
nl

4 FiZi

ZUTPHEN

Algemeen Dagblad

André Rieu vr 28.8, za 29.8

Berend Jan
Bockting

Premières Atlantis do 17.9 |
Été 85 do 10.9 | Un fils do 10.9 |
Fire Will Come do 3.9 | Leonardo Da Vinci do 17.9 | Love Sarah
do 10.9, do 17.9 | The Personal
History of David Copperfield do
17.9 | Shirley do 17.9 | Sidik en de
panter do 10.9 | 50+ Film Iedere
donderdag | Ambacht in Beeld

ZIERIKZEE

bles wo 9.9 | Once Upon a Time
in Hollywood wo 30.9 | Parasite
wo 16.9 | The Whistlers wo 2.9

Maricke Nieuwdorp

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

4 Hotel Theater FIGI

NRC Handelsblad

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

Dana Linssen

ZEIST

4 Filmtheater De Fabriek

Veronica

ZAANDAM

Romy van Krieken

Gli anni più belli di 8.9 | God
Exists, Her Name Is Petrunya
di 29.9 | A Perfectly Normal Family di 22.9 | Proxima di 15.9

Trouw

Tenet do 27.8 t/m wo 2.9 | Premières The King’s Man do 17.9 |
Love Sarah do 10.9 | Misbehaviour do 27.8 | The Secret: Dare to
Dream do 10.9

Hope Gap vr 4.9, ma 7.9, za 12.9
| Lassie wo 9.9 | Madre vr 4.9,
wo 16.9 | Once Were Brothers zo
30.8 | A Perfectly Normal Family vr 28.8, ma 31.8 | Picciridda zo 6.9 | De piraten van
hiernaast do 27.8, zo 6.9 | Les
plus belles années d’une vie za
29.8 | Scoob! wo 16.9 | Shirley
za 19.9 | De slag om de Schelde za 5.9 | Summerland di 15.9,
wo 23.9 | The Secret Garden
zo 13.9 | FbtS Aznavour, le regard de Charles vr 18.9, zo 20.9
| Deux vr 18.9 | Été 85 di 8.9 | A
Girl Missing zo 20.9 | House of
Hummingbird di 1.9 | Kuessipan za 19.9 | My Salinger Year
do 17.9 | Rounds vr 18.9 | The
Singing Club za 19.9, zo 20.9
| Son-Mother zo 20.9 | Sweet
Thing za 19.9 | Wendy zo 20.9 |
Open Monumentendag De tijdgravers za 12.9

Belinda van de
Graaf

Rosmolenlaan 1 | 0348-436
510 | annexcinema.nl

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

Cine.nl

4 AnnexCinema

4 Filmtheater Cinemaarten

Elise van Dam

WOERDEN

ZALTBOMMEL

Cinema.nl/VPRO

The Farewell di 22.9 | Hors normes di 8.9 | Jojo Rabbit di 15.9 |
The Peanut Butter Falcon di 1.9

t/m vr 4.9, zo 6.9 t/m wo 9.9 |
La bonne épouse do 27.8, di 1.9,
vr 4.9, di 8.9 | Un divan à Tunis
vr 28.8, ma 31.8, di 1.9 | Fahim
vr 28.8, zo 30.8, do 3.9, wo 9.9
| Gli anni più belli za 29.8, ma
31.8 t/m wo 2.9, vr 4.9, zo 6.9,
di 8.9 | God Exists, Her Name Is
Petrunya do 27.8, ma 31.8, wo
2.9 | House of Hummingbird do
3.9, za 5.9, ma 7.9 t/m wo 9.9 |
Madre za 29.8, wo 2.9, vr 4.9, zo
6.9, di 8.9 | Once Were Brothers
do 27.8, vr 28.8, zo 30.8, di 1.9
| Öndög zo 6.9, ma 7.9, wo 9.9
| Sibyl do 3.9, za 5.9, ma 7.9, di
8.9 | Arts in Cinema Lucian Freud di 1.9

Gerhard Busch

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

A Time for Making & The Bowl
zo 6.9 | Jeugd De Elfkins za 5.9,
zo 13.9 | Kunstfilmfabriek Leonardo Da Vinci vr 18.9 | Roze
Film Été 85 do 3.9 | Special Paradise Drifters za 5.9

Het Parool

4 Filmhuis Winterswijk

Joost Broeren-
Huitenga

WINTERSWIJK

3,21 (7)
2,20 (5)
2,50 (3)
3,07 (7)
2,90 (5)
3,00 (2)
2,75 (4)
3,86 (7)
2,50 (2)
3,00 (6)
2,86 (7)
3,08 (6)
3,80 (5)
3,30 (5)
3,72 (9)
3,50 (3)
2,63 (4)
3,93 (7)
3,75 (6)
3,50 (4)
3,70 (5)
3,42 (6)
2,10 (5)
3,00 (7)
2,89 (9)
2,80 (5)
4,00 (3)
2,67 (6)
3,17 (3)
4,39 (9)
3,00 (5)
2,75 (6)
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GERRIT VAN DIJK, HOMMAGE AAN EEN INSPIRERENDE DWARSLIGGER

NIET TE REGISSEREN OPSCHUDDER
In een raak getekend beeld plaatst Joost
Swarte de Haarlemse kunstenaar Gerrit
van Dijk naast Marcel Duchamp en Frank
Zappa. Het is een van de bijdragen aan
een kloek boekwerk dat onderdeel is van
een eerbetoon aan de in 2012 overleden
vrijbuiter.

veel beelden van zijn werk.
Lijstjes met films, vertoningen en prijzen
ontbreken niet, maar bij zo’n bonte verzameling herinneringen was een trefwoordenregister misschien geen overbodige luxe geweest.
Neemt niet weg dat die caleidoscopische
aanpak een goede keus is. Het past bij Van
Dijk en levert een rijk geschakeerd portret op
waardoor deze onstuitbare Haarlemmer echt
gaat leven. Aan de ene kant was hij een ‘niet te
regisseren’ individualist. Aan de andere kant
iemand die graag met allerlei partners in crime
samenwerkte.
Dat alles is ingebed tussen twee artikelen
(waaronder een interview met Van Dijk vlak
voor zijn dood) die samen toch nog een mooie
mini-bio vormen.

DOOR LEO BANKERSEN

In 1983 werd de korte Nederlandse animatiefilm Haast een hand geselecteerd voor Cannes.
Een eer waar nog steeds menig Nederlands
filmer jaloers op kan zijn. De maker van dit
ontroerende en expressieve werkstuk was Gerrit van Dijk (1938-2012), die kort daarna een
Gouden Kalf zou krijgen voor het satirische A
Good Turn Daily.
In de jaren zeventig had Van Dijk zich al
ontpopt als een energieke vertegenwoordiger
van een nieuwe generatie animatiefilmers. Een
zelfverklaarde anti-Disney die naar hartelust
met het medium experimenteerde, wat ook
internationaal aandacht trok: tweemaal een
Gouden Beer in Berlijn, voor Pas à deux (1988)
en Ik beweeg, dus ik besta (1998).
Het is dan ook opvallend dat in Gerrit van
Dijk, hommage aan een inspirerende dwarsligger zijn profiel als animatiefilmer niet voorop
staat. In dit fraai vormgegeven en rijk geïllustreerde boekwerk komt hij in de eerste plaats
naar voren als kwajongensachtige spraakmaker, opschudder, creatieve rebel en inspirator. De
in Brabant geboren Haarlemmer was bedenker van
allerlei artistieke ondernemingen en had bovendien
een groot gevoel voor speelse speldenprikken, vooral
als het de plaatselijke politiek betrof.
Schilder, cartoonist, animatiefilmer en geëngageerd activist, het lag bij de als tekenleraar begonnen
Van Dijk allemaal heel dicht bij elkaar. Zie bijvoorbeeld het relletje rond Ons Erelid, een ironisch, op
burgemeester De Gou gelijkend plastiek dat hij samen
met sparringpartner Pieter Zwaanswijk maakte. Of
zijn animatiebijdragen aan het spraakmakende project Jute, dat kunst met actualiteit verbond.

ONSTUITBAAR

Gonda Koster, promotor van Haarlemse culturele
projecten, beloofde Van Dijk kort voor zijn dood in
2012 dat hij niet in vergetelheid zou raken. Grafisch
vormgever Jacques Overtoom, die zich 45 jaar lang
door Gerrits enthousiasme liet meesleuren, deed een

ZWARTE HOED

vergelijkbare toezegging. Hun plan voor een boek vol
herinneringen groeide uit tot een veel breder opgezette hommage. Er is een expositie in het Haarlemse
37PK, en op het Nederlands Film Festival gaat in september Emma Westermans documentaire Gerrit van
Dijk – Ik tel mijn tekeningen in première.
En dus dit boek. Geen overzichtelijke biografie in
de gebruikelijke zin, want dat is bij iemand als Van
Dijk onmogelijk, waarschuwt Overtoom al in zijn
inleiding. Het werd een hommage in de vorm van
een uitgebreide collectie terugblikken en impressies,
anekdotes, poëzie en beschouwingen. Geschreven of
getekend door heel veel vrienden, medekunstenaars,
leerlingen en anderen die hem meemaakten. Van het
schildersprotest X65 tot zijn rol als animatiedocent.
Van de Witte Bioscoop tot een interview met echtgenote Cilia van Dijk, zijn levensgezellin en latere
producent. Van zijn rol als acteur-performer tot het
fotoproject Zeek (Van Dijk op talloze urinoirs waar
hij een plasje doet) en de oortjes van Mickey Mouse.
Daarnaast illustratieve krantenknipsels en uiteraard

Temidden van die waaier aan invalshoeken
is de aandacht voor Van Dijks eigen filmwerk
– hij zag animatie als meest vrijheid gevende
kunstvorm – beperkt. Maar met een mooi
overzichtsartikel halverwege het boek en nog
twee filmavonturen is dat geen groot bezwaar.
Voor wie zijn films niet kent is het genoeg om
nieuwsgierig te worden. Gelukkig staat het
meeste op YouTube.
Ook zijn betekenis voor de Nederlandse
animatiewereld komt duidelijk naar voren.
Zo stond hij onder meer aan de wieg van het
Holland Animation Film Festival. Gerrit van Dijk is
de man onder wiens onafscheidelijke zwarte hoed
voortdurend honderden ideeën borrelen. De man die
alles dwars door elkaar doet. ‘Het is deze man die we
missen’, lezen we achterop. Dat gevoel komt uitstekend over.

GERRIT VAN DIJK, HOMMAGE AAN EEN
INSPIRERENDE DWARSLIGGER JACQUES
OVERTOOM & GONDA KOSTER (SAMENSTELLING) |
2020, UITGAVE IN EIGEN BEHEER | 212 PAGINA’S | €25,–
| DE EXPOSITIE IN 37PK IS NOG TE ZIEN TOT EN MET 27
SEPTEMBER | IK TEL MIJN TEKENINGEN VAN EMMA
WESTERMANN GAAT OP 26 SEPTEMBER IN PREMIÈRE
OP HET NEDERLANDS FILM FESTIVAL | IN DE
FILMSCHUUR IN HAARLEM VOLGT NOG EEN BEOOGD
PROGRAMMA VAN EEN AANTAL VAN VAN DIJKS
ANIMATIEFILMS, SAMEN MET WESTERMANS
DOCUMENTAIRE; DE DATUM DAARVOOR IS NOG NIET
BEKEND

ALLEN TEGEN ALLEN

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

EEN ARCHEOLOGIE VAN HET NEDERLANDSE FASCISME
EEN FILM VAN LUUK BOUWMAN

> filmkrant.nl /nieuwsbrief

VANAF 1 OKTOBER IN DE FILMTHEATERS EN OP PICL
EEN FILM VAN LUUK BOUWMAN
MONTAGE BARBAR A

HIN CAMERA JAN PIE TER TUINSTR A GELUID BR AM MEINDERSMA KEES DE GROOT SOUND DESIGN MARK GLYNNE MUZIEK BRAM MEINDERSMA
RESEARCH LUUK BOUWMAN RIK BINNENDIJK EINDREDACTIE EODOCS MARGJE DE KONING SCENARIO EN REGIE LUUK BOUWMAN PRODUCENT DOC.EYE FILM - JOOST VERHEIJ

IEDEREEN!
KAN HET
hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?

LEES HETG!
VANDAA

Nederlands Fonds voor de Film.
ier

17 SEPTEMBER IN DE BIOSCOOP
EEN UITGAVE VAN DE FILMFREAK
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Thuiskijken
BLACK IS KING

BEYONCÉ DROOMT VAN AFRIK A
De vergetelijke CGI-remake van The Lion King
heeft toch iets moois opgeleverd, schrijft de
Nigeriaanse filmcriticus Wilfred Okiche.
Beyoncé’s pan-Afrikaanse project op Disney+
is een radicale verbeelding van Simba’s levenswandel die Afrikaanse roots en zwart cultureel
DOOR WILFRED OKICHE
erfgoed viert.
De Afrikaans-Amerikaanse belangstelling voor Afrika is altijd tegenstrijdig geweest, vooral als het gaat
om gedeelde identiteit en ervaringen. Aan de ene
kant hebben afstammelingen van met geweld uit het
continent gehaalde en tot slaaf gemaakte voorouders
de neiging om de connectie met een thuis dat ze niet
echt kennen te bagatelliseren. Aan de andere kant is
er het tot fetisj gemaakte beeld van een Afrika als ruraal land waar mensen in bomen leven en gered moeten worden van onafgebroken stammenoorlogen.
Filmisch gezien ontwikkelde deze belangstelling in
Hollywood zich van John Landis’ komedie Coming to
America (1988) naar de meer bedachtzame reflecties
op ontheemd zijn in Ryan Cooglers Black Panther
(2018). Beyoncé’s Black is King, een zijtak van haar
muziekproject The Gift (2019) en Jon Favreau’s remake van de Disneyklassieker The Lion King (2019),
luiden een nieuw hoofdstuk van de verbeelding van
de Afrika-diasporarelatie in, met inclusiviteit als
hoofdonderwerp.
Aan de hand van Simba’s levenswandel, voorzien
van de nodige Bijbelse en Shakespeareaanse verwijzingen, brengt Beyoncé een eerbetoon aan Afrika, in
een poging haar verbintenis met het moederland te
portretteren. Dat doet ze niet met grove streken. Ze
bouwt een brug door een overweldigende parade van
samenwerkingen tot stand te brengen. Onder andere
Blitz Bazawule (The Burial of Kojo), Jenn Nkiru, Kwasi
Fordjour en de poëzie van Warsan Shire werken hier
achter de schermen aan de visie van Beyoncé.
En wat is die visie? Een weelderige viering van
zwarte afstamming, spiritualiteit en excellentie die
meerdere culturen belicht. De muzikale invloeden
zijn voornamelijk West- en Zuid-Afrikaans, maar
Black is King is op visueel gebied een meer inclusieve
odyssee die meerdere regio’s verbindt, ook in de grotere diasporagemeenschappen van Amerika, Verenigd
Koninkrijk en België.

SPETTEREND

Black is King is een feest voor het oog, een werk op
de grens van film, muziekvideo, fotografie, musical,
video-essay en kunstinstallatie. Beyoncé’s kostuumwissels – elke look spetterender dan die daarvoor – zijn een compliment voor de gedetailleerde

Afrikanen hebben ook iets aan dit project. Het
talent dat met Beyoncé samenwerkt krijgt de kans
om op haar gigantische canvas te schitteren. De Nigeriaanse zangeres Yemi Alade steelt de show met
haar energie in Don’t Jealous Me. De Zuid-Afrikaanse
artiest Busiswa houdt stand in de vrouwelijke formatie van My Power. De Ghanese dancehall-ster Shatta
Wale neemt de leiding op Already en spoort Beyoncé
aan om zijn manische energie bij te houden. Wat ze
natuurlijk doet. Bovenal zet het project aan tot een
gevoel van trots, ook als het zwelgt in de schoonheid
van Afrikaanse steden, het muzikale nalatenschap
van het continent en de rijke culturele erfgoed.
Het is belangrijk om op te merken dat, ondanks
alle goede intenties, Black is King ook reactionair is.
Jarenlang zijn Afrikanen door kolonialisme en imperialisme geconditioneerd om zichzelf als mensen met
minder bevoegdheid te zien. Politici faalden in het
verbeelden van een aspiratie die verder ging dan de
strijd om onafhankelijkheid. Via film, muziek, theater
en andere kunstvormen hebben Afrikanen zichzelf
weer achter het stuur gehesen. Het is bovenal die
ontwikkeling die heeft gezorgd voor belangstelling bij
Beyoncé en haar Disney-team.
choreografie en production design van de film. De
kennis en inzet van Afrikaanse cultuur is ook indrukwekkend: Dogon-maskers, Jollof-rijst, luipaardhuid,
Yoruba-goden, sangoma’s en Adinkra zijn symbolische bouwstenen.
Black is King kiest er niet voor om alle verhalende
invalshoeken plat te walsen tot een makkelijk te verteren, monolithisch verhaal, zelfs als de focus voornamelijk bij koningschap ligt. Simba’s persoonlijke
groei is toegankelijk voor iedereen. Elke persoon kan
ervoor kiezen om aan deze visuele tocht te beginnen,
wat past bij de verkiesbare vorm van monarchie in
verscheidene Afrikaanse gemeenschappen.

GEVOEL VAN TROTS

Black is King is een geschenk voor mensen als Beyoncé, een diasporische afstammeling van mensen van
Afrikaanse afkomst. De pan-Afrikaanse bonafides
bieden een plek om je verbonden mee te voelen en
documenteren geschiedenissen die ver voorbij de
slavernij gaan. Dat is relevant, gezien alle rassenspanningen in de wereld. In Amerika is het de moord op
George Floyd, Black Lives Matter-protesten en een
president die geen eenheid kan bieden. In Europa
zijn er kwesties rondom immigratie, grenspolitiek
en golven van nationalisme. In delen van Azië en het
Midden-Oosten worden zwarte mensen nog altijd als
verwaarloosbare en tweederangsburgers beschouwd.

VERZET

Daarover gesproken: het is een kleine daad van verzet
geweest dat Beyoncé Disney, hét bastion van geglobaliseerd kapitalisme, zo ver heeft gekregen om wat
zeker geen gering bedrag moet zijn geweest op te
hoesten. En om daarbij de creatieve controle uit handen te geven om een van de meest geliefde familietitels op radicale manieren opnieuw door haar te laten
verbeelden. Het is zeker een van de meest interessante beslissingen die het risicomijdende Disney van
Bob Iger heeft genomen. Beyoncé is immers de vrouw
die een politieauto liet zinken in haar videoclip van
Formation, die de Black Panther-groet incorporeerde
in haar Super Bowl-halftimeshow en die de volgende
dag haar headlineconcert op Coachella omvormde tot
een viering van zwart zijn.
Deze beslissing was misschien niet voor de hand
liggend, maar het is wel de juiste. Uiteindelijk zal
Black is King, een gulle en feestelijke documentatie
van zwarte cultuur, ervoor zorgen dat de film die eraan voorafging – Favreau’s lucratieve CGI-remake
– niet volledig is veroordeeld tot de prullenbak van de
geschiedenis. Het leverde toch iets moois op.
BLACK IS KING VERENIGDE STATEN, 2020 | REGIE
EMMANUEL ADJEI, BLITZ BAZAWULE, BEYONCÉ | MET
BEYONCÉ, FOLAJOMI ‘FJ’ AKINMURELE, AWENG ADECHUOL | 85 MINUTEN | DISTRIBUTIE DISNEY (VOD) | TE
ZIEN VANAF 31 JULI
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CALM WITH HORSES

Vuisten voor verlossing
In het Ierse drama Calm with Horses botst
giftige mannelijkheid met intense loyaliteit
wanneer een gebroken man wil afwijken
van zijn gekozen criminele pad en langzaam
op zoek gaat naar verlossing.
Na een heftige jeugd en fysiek en mentaal getraumatiseerd door een leven in de boksring,
kiest Douglas ‘Arm’ Armstrong (Cosmo Jarvis) voor een uitweg. Nu is hij handhaver
voor de beruchte misdaadfamilie Devers. “Ik
ben degene die tegenover je staat wanneer je
hen tegen de haren in strijkt”, aldus Arm.

Vooral zijn ‘beste vriend’, de jonge Dympna
Dever (Barry Keoghan), laat Arm het vuile
werk opknappen.
Intussen wil Arms ex-vriendin Ursula
(Niamh Algar) meer geld zodat ze betere zorg
kan geven aan hun vijfjarige autistische zoon
Jack. Paudi (Ned Dennehy), de psychotische
leider van de clan, eist ten koste van alles loyaliteit. En de egocentrische Dympna zoekt
het respect van zijn oom ten koste van Arm.
Regisseur Nick Rowland nam zijn speelfilmdebuut Calm with Horses op in
West-Ierland, waar het mistroostige land-

schap van de County Clare en Galway de film
een rauw randje geeft. Het scenario van Joe
Murtagh, gebaseerd op het gelijknamige
korte verhaal van schrijver Colin Barrett,
portretteert een welbekende wereld: een gebroken gemeenschap gevuld met geweld,
schaamte, haat en onderlinge nijd. Arm zit
vast in een destructieve cyclus die onmogelijk lijkt te doorbreken. Hij zit klem tussen de
gewelddadige gevoelloosheid van zijn werk
en de empathie die hij voelt wanneer hij zijn
zoon ziet worstelen met het leven. Jack heeft
last van agressieve aanvallen terwijl zijn vader orde schept in de wereld door zijn vuisten te gebruiken. Zo vader, zo zoon.
De kracht van de film schuilt in de stille
relatiedynamiek van Dympna, Arm en Ursula, maar vooral in de giftige symbiose tussen de twee gewelddadige vrienden. De dra-

matische elementen zijn voorspelbaar,
ondanks Arms stille maar bloed overgoten
pad naar verlossing in de derde akte. Het is
vooral Jarvis, zijn zowel fysiek als emotioneel
gekwelde aanwezigheid op het scherm, die
de menselijkheid verbeeldt in de duistere
wereld. Hij maakt van Arm een gebroken
man die probeert grip te krijgen op de wereld
om hem heen, maar alles in zijn bloederige
knuisten kapot knijpt.
GISELLE DEFARES

CALM WITH HORSES

VERENIGD KONINKRIJK,

2019 | REGIE NICK ROWLAND | MET COSMO JARVIS,
BARRY KEOGHAN | 101 MINUTEN | DISTRIBUTEUR
CINÉART/PATHÉ THUIS | TE ZIEN VANAF 19 AUGUSTUS

CZECHMATE: IN SEARCH OF JIRÍ MENZEL

CALM WITH HORSES

Kortstondige bloei
onder Sovjet-bewind
Jirí Menzel (Closely Watched Trains,
1966) dient als gids in deze gulle documentaire over de geschiedenis van de
Tsjechoslowaakse cinema. Samen met
de Indiase regisseur Shivendra Singh
Dungarpur brengt hij een aanstekelijke
ode aan zijn collega’s van de Czechoslovak New Wave.

CZECHMATE: IN SEARCH OF JIRÍ MENZEL

Jirí Menzels aanvankelijke claim dat films
maken voor hem slechts een job was, blijkt
lastig vol te houden in het zeven uur durende
documentaireportret CzechMate: In Search
of Jirí Menzel. Daarvoor veert de regisseur te
veel op als hij het heeft over werk van geliefde collega’s als Věra Chytilová, Jan Němec en Evald Schorm. Mede dankzij zijn
aanstekelijke enthousiasme ademt dit passieproject van de Indiase regisseur Shivendra
Singh Dungarpur een onuitputtelijke liefde
voor de Tsjechoslowaakse cinema.
Menzels Oscar-winnende WOII-film
Closely Watched Trains (1966) wordt door
velen gezien als het boegbeeld van de Czechoslovak New Wave. Die film vormde ook de
aanleiding voor Dungarpur om zijn held in
Praag te ontmoeten. De documentaire die
volgt is juist een genuanceerde verkenning
van de Tsjechoslowaakse New Wave als gevarieerde stroming die zich niet liet beperken door een soort stilistische of thematische invalshoek. CzechMate presenteert
deze kortstondige periode van ongekende
creatieve vrijheid in de Sovjet-Unie, grofweg
van 1963 tot 1969, dus niet als een bubbel
maar als een artistieke lappendeken waarbinnen uiterst verschillende makers zich met
elkaar verbonden voelden.
Dungapur probeert ook uit te pluizen hoe
het mogelijk was dat zo’n uitgesproken film-

cultuur kortstondig kon floreren onder Sovjet-bewind. De mildere politieke houding
van partijleider Nikita Chroesjtsjov liet allereerst een minder gespannen culturele
sector toe. De hoog aangeschreven filmschool in Praag ontving daardoor creatievere
studenten die vervolgens eerder aan het
werk mochten in filmstudio Barrandov. De
Russische tankinvasie in Praag luidde in
1968 voor veel regisseurs het einde in van
een relatief onbekommerd tijdperk. Makers
kregen daarna niet meer zo snel gemaakt wat
ze wilden, of moesten de grenzen over om
dat voor elkaar te krijgen.
Recentelijk overleden regisseurs als Věra
Chytilová (Daisies, 1966), Jan Němec (Diamonds of the Night, 1964), Ivan Passer (Intimate Lighting, 1965), Miloš Forman (The Firemen’s Ball, 1967) en Andrzej Wajda (Ashes
and Diamonds, 1958) staan ook stil bij deze
periode uit de filmgeschiedenis. CzechMate
krijgt daardoor een monumentale status:
enkele van de meest toonaangevende regisseurs uit Oost-Europa geven hun laatste uitgebreide interview in deze gulle documentaire. Dungarpur haalt gelukkig een schat
aan anekdotes en herinneringen uit de geïnterviewden. Net als Menzel deden zij meer
dan slechts hun job. Ze waren onderdeel van
een bijzondere filmbeweging die garant
stond voor onvergetelijke cinema. Deze indrukwekkende documentaire houdt die vlam
voor ze brandend.
HUGO EMMERZAEL

CZECHMATE: IN SEARCH OF JIRÍ MENZEL
INDIA, 2018 | REGIE SHIVENDRA SINGH DUNGARPUR |
429 MINUTEN | DISTRIBUTIE SECOND RUN (BLU-RAY)
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I’M THINKING OF ENDING THINGS

Doe ik wel wat ik denk te willen doen?
Vijf jaar na het prachtige en weemoedige
Anomalisa verschijnt er weer een nieuwe
speelfilm van Charlie Kaufman, met zijn typische bespiegelingen over depressie en
eenzaamheid. De onbehaaglijke tocht door
de sneeuw in I’m Thinking of Ending Things
zit vol subtiele en waarachtige observaties

over samenleven en isolement.
In een van de eerste scènes van het door
Charlie Kaufman geschreven Adaptation.
(Spike Jonze, 2002) spreekt een door Nicolas
Cage gespeelde Charlie Kaufman af met een
Hollywood-agent om de boekverfilming van
Susan Orleans The Orchid Thief door te ne-

I’M THINKING OF ENDING THINGS

FAIL SAFE

Paranoïde
rollercoaster
blijft urgent
Alles komt terug. Nucleaire Koude Oorlogangst verschilt niet zo van het schrikbeeld
dat via de huidige pandemie opdoemt.
Sidney Lumets sixties klassieker Fail Safe
stond altijd in de schaduw van Kubricks
Dr. Strangelove maar blijkt nu urgent.
En sterke cinema.
“Duck and cover”, duik onder de schoolbanken en bedek je hoofd met je armen. Met die
dril groeide in de fifties een generatie Amerikanen op. Geen wonder dat begin jaren zestig de Cubacrisis de angst nog intenser
maakte. In die sfeer verschenen in 1964, in
de aanloop van cruciale presidentsverkiezingen, twee zwart-witfilms over een
nucleaire holocaust: Stanley Kubricks Dr.
Strangelove en Sidney Lumets Fail Safe. Een

hilarische satire en een nagelbijtend spannend drama. Kamp Kubrick beschuldigde
Lumet en zijn scenarist (blacklistslachtoffer
Walter Bernstein) van plagiaat en dwong Fail
Safe tot een latere release (en commerciële
flop) maar eigenlijk zijn beide films complementair.
Lumet is een humanistisch filmmaker gespecialiseerd in door personages gedreven
drama (Serpico, Dog Day Afternoon) die in
het bloedernstige Fail Safe nucleaire B-58
bommenwerpers richting Moskou stuurt na
een computerstoring. “De emoties en ideeën
van mensen worden relatief betekenisloos
vanaf het moment waarop het mechanisme
in beweging is gezet en nucleaire verwoesting onafwendbaar wordt”, zegt de cineast in
een audiocommentaar. Lumet verhoogt de
claustrofobie door enkel in vier gesloten locaties te filmen en na militair falen alle hoop
te laten rusten op twee presidenten. De Rus
blijft buiten beeld waardoor een tolk de perceptie van diens emoties en oprechtheid
stuurt. We zitten op de huid van de Amerikaan (Henry Fonda) die betreurt dat de mens
alle controle over technologie verloor.
Lumet wijst ook op belangengroepen en
structuren. De bevolking is afwezig in het
gedoemde schaakspel maar voelt de impact.
Lumet werkt met close-ups die spanning en

men. “Ik wil er geen seks of pistolen of auto-achtervolgingen in proppen”, beklaagt
Kaufman. “Of personages, weet je wel, die
diepe levenslessen leren of groeien of voor
elkaar vallen of obstakels overwinnen om
aan het eind te slagen. Zo is het leven niet.”
Een betere samenvatting van Kaufmans
nieuwste film, I’m Thinking of Ending
Things, bestaat niet. De voor Netflix geproduceerde verfilming van Iain Reids onwaarschijnlijke succesroman uit 2016 is een thriller zonder gevaar, een komedie zonder
grappen en een tragedie zonder catharsis.
Dat klinkt misschien onbevredigend en zo
leeg als het besneeuwde, desolate landschap
waar een jonge vrouw (Jessie Buckley) en
haar vriendje Jake (Jesse Plemons) doorheen
rijden om zijn ouders te bezoeken, maar het
levert in de praktijk veel meer op dan de
clichématige verhaalmechanismes uit Hollywood waar Nicolas Cage zich in Adaptation. tegen verzet. De onbehaaglijke tocht
door de sneeuw in I’m Thinking of Ending
Things zit vol subtiele en waarachtige observaties over samenleven en isolement.
Net als in eerder scenariowerk van Kaufman zoals Being John Malkovich (Spike Jonze,
1999) en Eternal Sunshine of the Spotless
Mind (Michel Gondry, 2004) en regiewerk als
Synecdoche, New York (2008) en Anomalisa
(2015) filosofeert deze film over hoe gedachten en handeling van elkaar gescheiden kunemoties benadrukken, laat akelige stiltes
vallen en creëert een onheilspellend gevoel
via ultieme flashes van zorgeloze alledaagsheid. “Het was belangrijk om kleine stukjes
leven te tonen op het ogenblik dat de bom er
een einde aan maakt”, benadrukt de regis-

nen blijven, de klassieke kloof tussen lichaam
en geest. Met een nachtmerrieachtige logica
laat Kaufman zien wat voor een effect dat
heeft op iemand die de intentie heeft om het
een te doen en vervolgens het totaal tegenovergestelde doet. Want wat moet het personage van Jessie Buckley – in de ondertitels
van Netflix heet ze young woman – in deze
auto, in een sneeuwstorm op weg naar de ouders van een vriendje die ze niet eens hoeft?
In Being John Malkovich bespeelden hoofdpersonages het lichaam van de steracteur als
een pop, in Anomalisa was Kaufman zelf de
poppenspeler van het hoofdpersonage en in
I’m Thinking of Ending Things bespelen de
hoofdpersonages zichzelf.
Eenmaal aangekomen bij de ouders van
Jake (Toni Collette en David Thewlis à la de
schoonouders in Lynch’ Eraserhead, 1977)
verkent de steeds verontrustender wordende
film de onontdekte mogelijkheden die het leven ooit bood en nog te bieden heeft. Dat
klinkt enigszins hoopgevend, maar voelt
vooral overweldigend en verlammend, alsof
alles altijd nog veel erger kan zijn. De enige
troost die Kaufman biedt in deze intrigerende downer is dat je in het hebben van de
meest intieme gevoelens van eenzaamheid
en onzekerheid nooit alleen bent.
HUGO EMMERZAEL

I’M THINKING OF ENDING THINGS
VERENIGDE STATEN, 2020 | REGIE CHARLIE KAUFMAN |
MET JESSIE BUCKLEY, JESSE PLEMONS, TONI COLLETTE
| 132 MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX | TE ZIEN VANAF
4 SEPTEMBER

seur in de making of.
Die documentaire belicht de tegenwerking van het leger (noodgedwongen wordt
een stiekeme opname van een vliegtuig vijf
keer herhaald) en de wrijvingen met filmstudio Columbia terwijl de Franse criticus
Jean-Baptiste Thoret zowel Lumets ‘onzichtbare stijl’ als de tijdsgeest en het belang
van de dialogen analyseert. Boeiend allemaal
maar extra interessant wordt het doordat de
beeldkwaliteit, contrasten en schaduwen
hun dramatische rol spelen, en Lumets menselijke aanpak de kijker onderdompelen in
een paranoïde rollercoaster met actuele urgentie. Die parallel met de huidige pandemie
komt sterk binnen. Want Fail Safe legt de
vinger op de machteloosheid van de kijker
die enkel moet hopen dat er geen gekke Walter Matthau bij de beslissers en specialisten
rondloopt die oordeelt dat de beschaving
(lees: economie) wel wat doden kan verdragen.
IVO DE KOCK

FAIL SAFE VERENIGDE STATEN, 1964 | REGIE SIDNEY
LUMET | 112 MINUTEN | MET HENRY FONDA, WALTER
MATTHAU, DOM DELUISE | DISTRIBUTIE RIMINI
ÉDITIONS (BLU-RAY)
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Amstel 115/125,
1018 EM Amsterdam
29 oktober 2019,
19.50 uur
De klok liegt niet; tien minuten voor aanvang
van zijn show Adem in, adem uit laat cabaretier Jochem Myjer zich nog filmen in zijn
kleedkamer in Koninklijk Theater Carré. Het
is volgens regisseur Suzanne Raes een goed
voorbeeld van “de heftigheid en grenzeloosheid waarmee Jochem het leven omarmt en
hoe hij daar bijna aan onderdoor gaat”.
Raes (Hou me vast – De Dijk, 2011; Boudewijn de Groot – Kom nader, 2015; Ganz: How
I Lost My Beetle, 2019) begon met het filmen
voor Nog eentje dan toen Myjer zich vorig
jaar na de zomervakantie voorbereidde op de
laatste reeks optredens van zijn al drie jaar
durende tournee. Hij zat toen in Noordwijk
in een hotel en probeerde de timing van zijn
grappen weer onder de knie te krijgen, maar
Myjer liet hen zonder restricties toe.
“Ik heb nog nooit zo makkelijk iemand in
zijn werkzaamheden kunnen filmen. Hij was
gul en gastvrij, ook toen de optredens begonnen. Vaak willen ‘hoofdpersonen’ niet
dat je op dezelfde locatie verblijft, maar wij
mochten in hetzelfde hotel overnachten en
zijn kok kookte ook voor ons. Niks lijkt hem
te veel, of er na afloop nu tien of honderd
fans met hem op de foto willen. Op social
media, waar hij honderdduizenden volgers

heeft, lijkt hij werkelijk voor iedereen bereikbaar.”
Die oprechte hartelijkheid heeft wel een
keerzijde, zag Raes. “Sinds Jochem acht jaar
geleden ziek is geweest, heeft hij veel minder
energie. Dat betekent ook overdag veel slapen, gezond en op vaste tijden eten, en op de
minuut nauwkeurig soundchecken en opwarmen. Tijdens de tournee staat de hele
week in het licht van de optredens, al speelt
hij maar drie keer per week. Dat trekt ook
een zware wissel op zijn gezin.”
De dag dat deze foto werd genomen, was
Myjers eerste van zijn laatste reeks Carréoptredens; het jonge cabaretiertalent Alex
Ploeg verzorgde een tien minuten durend
voorprogramma. “Jochem was zoals altijd
gastvrij en hartelijk, maar ik voelde dat hij
deze onderbreking in zijn vaste routine lastig

vond. Na de voorstelling was hij écht van
slag; hij had last van onze camera, was naar
zijn gevoel ongeconcentreerd en baalde daar
enorm van – terwijl niemand in de zaal er
iets van had gemerkt.”
Het voorval maakte voor Raes vooral duidelijk hoe belangrijk een vaste routine is voor
Myjer. “Zonder structuur zijn de enorm intensieve optredens voor hem niet vol te houden. Sinds die draaidag zijn we voorzichtiger
met hem geweest; cameraman Victor Horstink was vaak zonder geluidsman Alex Booy
en mij in de kleedkamer en probeerde ook
het gesprek te vermijden en alleen te observeren. Ik zat in een kleedkamer ernaast en
zag op een monitor wat er werd gefilmd. Afstand houden om beter te kunnen filmen.”
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