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REDACTIONEEL
Misschien is het goed om te zeggen dat we hier
geen kruistocht tegen de streamingdiensten
zijn begonnen, na die waarschuwing voor
machtsconcentratie vorige maand, die Jeff
Bezos ongetwijfeld heeft gelezen (twee weken
later werd bekend dat Netflix/Amazon het
Britse Channel4 konden overnemen, als ze zouden willen). De streamers brengen immers ook
films onder de aandacht die anders niet te zien
zouden zijn, zoals op het moment van schrijven
Les voleurs van André Téchiné op Netflix. Laagdrempelig. Binnen handbereik. En zonder Netflix
had Bojack Horseman misschien niet eens
bestaan, een persoonlijke favoriet.
Maar het spel is aan het veranderen. Als
streamingdiensten verschillende profielen zouden behouden, met bijvoorbeeld Disney als
bediener van de mainstream en Netflix en HBO
als producenten en beschermers van meer
gewaagde films en series – laten we zeggen
TROS vs VPRO – dan krijgt ook het uitzonderlijke en buitengewone nog steeds een kans. Als
iedereen op de grootste gemene deler begint te
jagen – zoveel mogelijk kijkers trekken met tandeloos, middle of the road spul - dan raken we
dat bijzondere en buitengewone kwijt. Het is
nog net te vroeg om te zeggen welke kant het op
gaat, maar de honger van de streamingdiensten
is enorm en eenvormigheid dreigt.
In die context wil ik het hebben over wat
misschien een detail lijkt in deze strijd, maar
wat me minstens evenveel zorgen baart. De
afgelopen weken zag ik twee fantastische nummers verneukt worden in Disneyfilms. I Wanna
Be Your Dog van The Stooges in Cruella en
Smells Like Teen Spirit van Nirvana in Black
Widow. In Cruella als een soort gimmick op een
geïmproviseerde catwalk waar alles alleen nog
maar vorm was zonder inhoud en in Black
Widow ontging me eerlijk gezegd totaal waarom
het nummer werd gebruikt. Omdat men geluid
nodig had om een sfeertje te creëren.
Voor mij illustreert de manier waarop die
nummers werden gebruikt een vernietigende
ontwikkeling, die door de honger van de
streamingdiensten in een stroomversnelling
raakt: de reductie van elke vorm van creativiteit
tot content, tot behang. Massa’s mensen in de
entertainmentindustrie praten er al jaren zo
over en je ziet de gevolgen ervan. Om het bij die
twee nummers te houden: door de manier
waarop ze hier gebruikt werden, klonken ze als
lege hulzen, als levenloze versies van het origineel. Walter Benjamin had het ooit over aura’s.
Het is in ieder geval het aura dat in dit proces
vernietigd wordt.
Het uiteindelijke gevolg is dat elk nummer,
elk verhaal, elke film z’n betekenis verliest.
Omdat ze overal kunnen worden ingezet. Ter
illustratie van wat dan ook. We staan als filmblad al lang niet meer op het standpunt van de
‘politique des auteurs’, het idee dat een film
door één auteur gemaakt wordt. Het zijn
immers teams die een film maken. Maar wat de
streamingdiensten nu doen – kijk alleen al naar
hoe er met de credits van een serie/film wordt
omgegaan: nauwelijks zichtbaar of zelfs
onzichtbaar – is een ‘politique de personne’, een
politiek van niemand. Geen auteur, geen ziel.
Dan is elk nummer een cover geworden. Elke
film een smaakje voor het moment. Die je eindeloos kunt uitventen. Als dit klinkt als een
achterhoedegevecht: dat weiger ik te
geloven.
RONALD ROVERS

“Gevangenen zitten niet in cellen maar lopen vrij rond.
Ze vormen een eigen gemeenschap, met koningen en koninginnen
aan het hoofd, en eigen codes en wetten”
Philippe Lacôte over Night of the Kings 4 42
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Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang De Filmkrant XL 40 jaar
special.

THIS IS NOT A BURIAL,
IT’S A RESURRECTION
Als u nu een jaarabonnement neemt,
ontvangt u niet alleen een jaar lang de
Filmkrant in de bus, maar als welkomst
geschenk het honderd pagina’s tellende
magazine FK_XL, dat verscheen ter ere van
veertig jaar Filmkrant. Bent u al abonnee
maar brengt u een nieuwe abonnee aan?
Dan ontvangt u allebei het
welkomstgeschenk.
De speciale editie FK_XL: Geruchten, bloot,
seks, humor, eten en dans, fysieke cinema en de
kunst van het weglopen. Veertig jaar onafhankelijke filmjournalistiek, honderd pagina’s puur
filmplezier!
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 31 augustus
2021.

Een vrouw die niets meer te verliezen heeft 4 11

DEZE MAAND OP FILMKRANT.NL
4 THE THINKING MACHINE #50:

NICHOLAS RAY | Met de release van Nicholas Ray’s debuut They Live by Night in
1948 kondigde zich een nieuwe stijl aan in
de narratieve Amerikaanse film. Een stijl vol
risico en verwarring, gebaseerd op een doelbewust wankele balans in shots, cuts, scènes, gebaren, gebeurtenissen en acteerwerk.
Ray, die centraal staat in een nieuw video-essay van Cristina Álvarez López en
Adrian Martin op filmkrant.nl/thinkingmachine, was deel van een generatie die op zoek
was naar nieuwe vormen van karakterisering, nieuwe vormen van acteren en gedrag,
nieuwe sociale invoer – en een nieuwe taal

THEY LIVE BY NIGHT

THE MAN WITH THE GOLDEN ARM
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NIET TE
MISSEN:
GA DEZE MAAND IN IEDER GEVAL NAAR

4

1THIS IS NOT A BURIAL...

4 11

2 NIGHT OF THE KINGS

4 42

3 A MAN AND A CAMERA

4 14

4 THE WORLD TO COME

4 45

5 DRUK

4 13

53 RADIOGRAPH OF A FAMILY

PLUS RECENSIES VAN 4 11 This Is Not a Burial, it’s a Resurrection 4 13 Druk
4 17 Cowboys | Once in Trubchevsk 4 18 To the Moon | La virgen de agosto 4 19 I Never
Cry | Rizi 4 23 Sweat 4 41 Strawberry Mansion 4 45 The World to Come 4 51 Mitra
4 53 Hoogtijdagen 4 54 Dark Rider | Frida, viva la vida 4 55 Bloody Nose, Empty
Pockets | Le meilleur reste à venir 4 56 Lapsis | Jazz on a Summer’s Day 4 57 Minari | Faja
Lobbi 4 58 Effacer l’historique | Rialto 4 59 The Hidden Life of Trees | Adieu les cons
4 60 De apenprins | Aznavour, le regard de Charles 4 61 Words on Bathroom Walls | The
Boy Behind the Door 4 70 The Woman in Black 4 71 It’s a Sin 4 73 The Woman in the

Window | Adoption

48 DEMENTIEFILMS

THE FATHER

PLUS ARTIKELEN OVER 4 6 Film Noir in Eye 4 24 De bioscoopmarkt is nog lang niet
verzadigd 4 26 NFT’s: de olie van de 21ste eeuw 4 29 Mannen in crisis: Surge en El perro que
no calla 4 30 Lijstjes voor een lange filmzomer 4 36 Videogame Mass Effect: de nieuwe,
betere Star Wars 4 38 Nederlandse millennial-films 4 46 La haine, 25 jaar later

PLUS DE RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 The Thinking Machine: Nicholas Ray 4 5 Niet te missen
4 9 Dansplaining: Humor redt 4 25 Prénom Carmen: Diesel #9 4 21 Freeze Frame:
I vitelloni 4 43 Het nieuwe kijken: Kubrick en zijn chauffeur 4 53 Kort 4 62 Agenda en
evenementen 4 64 Filmkrant.Live 4 66 Filmsterren 4 69 Boeken: Mad Men: The Story
of Goodfellas 4 70 Thuiskijken 4 74 Actie! Op de set van I Am Zlatan
in kadrering, mise-en-scène en montage om
al die vluchtige ervaringen vast te leggen.

4 74STE FESTIVAL DE CANNES | Tegen de
tijd dat deze Filmkrant in de schappen ligt,
is het filmfestival van Cannes in volle gang.
Ook van deze ongebruikelijke pandemieeditie doen we weer uitgebreid verslag op

OSS 117, ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

44 MONA FASTVOLD

4 8 Lemohang Jeremiah Mosese
over This Is Not a Burial, It’s a Resurrection 4 14 Guido Hendrikx over A man and a camera
4 22 Magnus von Horn over Sweat 4 40 Kentucker Audley en Albert Birney over
Strawberry Mansion 4 42 Philippe Lacôte over Night of the Kings 4 50 Kaweh Modiri
over Mitra
OVER THE WORLD TO COME PLUS INTERVIEWS MET

filmkrant.nl/cannes, van openingsfilm An-

recensies, achtergronden en interviews, van
zijn doorbraak met Festen in de slipstream
van het Dogme 95-manifest tot aan Oscar-
winnaar Druk (zie pagina 13).

nette van Leos Carax tot de slotscreening
van Nicolas Bedos’ OSS 117, Alerte rouge en
Afrique noire. Met tussen die twee in ieder
geval aandacht voor Paul Verhoevens Benedetta, die na bijna twee jaar op de plank eindelijk het projectorlicht zal zien.

4 DOSSIER: THOMAS VINTERBERG | Hoe
groei je als filmmaker in 25 jaar uit van angry
young man die de decadentie van de filmwereld de wacht aanzegt, tot maker van een
film die Oscar-waardig is, die meest decadente aller filmprijzen? Voor het antwoord
hoef je slecht een blik te werpen op de carrière van Thomas Vinterberg, en de Filmkrant
volgde die op de voet. In ons dossier op filmkrant.nl/vinterberg verzamelen we al onze

4 PREVIOUSLY UNRELEASED | Naast de

THOMAS VINTERBERG

in dit nummer besproken films uit Eye’s zomerprogramma Previously Unreleased (zie
pagina 17 en verder), met films die onterecht
de Nederlandse bioscopen niet haalden,
vindt u op filmkrant.nl/pu nog enkele stukken die onterecht deze krant niet haalden:
recensies van Hou Hsiou-hsiens klassieker
Flowers of Shanghai en het Mexicaanse
drugsdrama Sin señas particulares van Fernanda Valadez, en een interview met Kirill
Mikhanovsky over zijn manische New York
road trip Give Me Liberty.
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THE NIGHT OF THE HUNTER

				

FILM NOIR IN EYE

WA AR WE BIJ FILM NOIR
STEEDS OVERHEEN KIJKEN
Van 1 juli tot 25
augustus duikt
Eye Filmmuseum
in een duister
genre dat al
generaties lang
fascineert.
Adrian Martin
roept op vooral
de rafelranden
van het genre
niet te vergeten.
DOOR ADRIAN MARTIN

THE NIGHT OF THE HUNTER
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“Filmcultuur raakte verslaafd aan film noir zoals de
Papoea’s verslaafd raakten aan de Cargocult.” Dat
heerlijk chagrijnige commentaar van Jean-Pierre
Gorin vangt iets wat heel waar is aan dit vreemde,
vluchtige en toch alomtegenwoordige filmgenre.
Laten we ons even herinneren wat deze historische
verwijzing betekent: verschillende oorspronkelijke
culturen van Melanesië veranderden door de twee
wereldoorlogen en het plotselinge verschijnen van
soldaten die hen belangrijke spullen (cargo) kwamen
brengen. Na het even plotselinge vertrek van het leger
begonnen sommige bewoners rituelen uit te voeren in
de hoop de terugkeer van die waardevolle beloningen
aan te moedigen.
Film noir is ook iets waarvan we ooit een glimp
opvingen, dat toen weer verdween en dat we vervolgens nostalgisch opnieuw tot leven willen brengen.
We vinden film noir opnieuw uit als een mythe, een
beeld, een ideaal—net als die andere klassieke Amerikaanse genres, de western en de screwball-komedie. Maar om de zaken nog wat ingewikkelder te maken: sommige critici zweren blind dat (anders dan die
twee andere genres) film noir nooit bestaan heeft. Dat
niemand anno 1945 in Hollywood rondliep en riep
“ik heb net een fantastische noir gezien!” of “ik begin
volgende week een nieuwe noir te filmen!”.
In werkelijkheid kreeg film noir deze verzamelnaam nadat die films al lang verschenen waren—van
critici en geobsedeerde fans. Het was een retrospectief proces dat in de late jaren zestig begon. Dat in de

geesten van een gretig publiek vorm kreeg via de golf
van neo-noir films in de jaren zeventig, in films variërend van Klute (1971) tot uitbundige tv-commercials
voor parfum. Cue het licht dat door de luxaflex valt,
de sexy saxofoon op de soundtrack, de mannen in
trenchcoats, de blonde femmes fatales en de gietende
regen!
Aan de andere kant bestaat de periode van de
klassieke film noir natuurlijk wél (meestal gedateerd
als lopend van1942 tot 1958) en de film lijken qua stijl
ook echt op elkaar: het heeft een duidelijke look (geleend van het Duits expressionisme), terugkerende
thema’s (mysterieuze, labyrintische criminele netwerken), een bedrukte stemming (fatalisme), karakteristieke sterren (Humphrey Bogart, Ava Gardner,
Robert Mitchum, Rita Hayworth)… wat hebben we
nog meer nodig?
En toch hoef je maar even naar een van de teksten
te kijken die het fundament legden van het genre—
zoals A Panorama of American Film Noir (1955) by
Raymond Borde & Étienne Chaumeton—en je ziet dat
noir, in z’n binnenste, een mengelmoes is van modi en
invloeden: zij noemen als belangrijkste bronnen niet
alleen gouwe ouwe als ‘literatuur en psycho-analyse’
en gangsterfilms, maar ook ‘horrorfilms en cartoons’!
Eigenlijk stroomt alles wel film noir in, zelfs in die
klassieke periode. Van melodrama (Caught, 1949) en
southern gothic (The Night of the Hunter, 1955) tot de
western (Bad Day at Black Rock, 1955) en psychologisch kamerspel (In a Lonely Place, 1950).

We hebben nu een nieuwe kans om de verleidelijke randen van deze fantoomstijl te verkennen, de
punten waar het genre oplost in ongewone, hybride
vormen. De essentie van film noir zal mensen altijd
nieuwsgierig blijven maken, zoals het programma
van Eye Filmmuseum goed laat zien—maar de minder
bekende periferie is net zo intrigerend. Hier een paar
om naar uit te kijken:
SURREËEL SADISME In A Panorama vieren Borde &
Chaumeton iets wat vandaag de dag politiek incorrect lijkt (hoera!): ‘een ongekende hoeveelheid lijden
en wreedheden’. Ze zijn gek op vervormde en obese
lijven, de gemene verwondingen door zuur, de snijwonden van het scheermes… niet op een spectaculaire, pre-Tarantino-manier, maar omdat het allemaal zo poëtisch is. Denk aan het motto van de surrealisten: ‘Schoonheid zal krampachtig zijn, of helemaal niet’- en noir kan ons de weg terug laten zien
naar die schitterende krampen. Een paar bijzonder
perverse voorbeelden: The Prowler (1951), The Big
Heat (1953), House of Bamboo (1955) en, in neo-noir
modus, Basic Instinct (1992).
HET ALLEDAAGSE Een aantrekkelijk, minder opval-

lend aspect van noir, zeker in de Franse variant (zie
Pepe le Moko (1937), Du Rififi chez les hommes (1955)
en Ascenseur pour l’échafaud (1958)) is de nadruk op
alledaagse klusjes en routines—zelfs diefstal is uiteindelijk gewoon werk!

DE ALLEDAAGSE STAD Er zijn veel goede boeken
over dit genre maar mijn favoriet is Edward Dimendbergs Film Noir and the Spaces of Modernity (Harvard
University Press, 2004). Het spoort je aan om nu eens
niet te kijken naar Blakeiaanse visies van de industriële metropool als de hel. Richt je in plaats daarvan op het alledaagse: het veranderende urbane (en
suburbane) landschap van wegen, snelwegen, benzinestations, wegrestaurants, verkeersborden—allemaal signalen van de uitdijende stad in het angstige
atoomtijdperk. Zie Ida Lupino’s The Hitch-Hiker
(1953) voor een klassiek voorbeeld en Michael Manns
Collateral (2004) voor een update naar het tijdperk
van digitale surveillance.
ELLIPTISCH MINIMALISME Hoeveel kun je uit een

plot wegsnijden voordat alle logica verdwijnt? Hoe
meer afgezwakt en raadselachtig sommige klassieke noirs zijn, hoe hallucinanter en droomachtiger
ze worden. Zie—voor de eerste of de honderdste
keer!—Laura (1944), The Killers (1946), Criss Cross
(1949), The Big Sleep (1946), Gilda (1946), Night and
the City (1950), Gun Crazy (1950) …
VERTALING RONALD ROVERS

FILM NOIR. THE DARK SIDE OF
HOLLYWOOD 1 JULI – 25 AUGUSTUS | EYE
COLLATERAL

FILMMUSEUM AMSTERDAM 
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LEMOHANG JEREMIAH MOSESE OVER
THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION

‘L ATER MOEST IK

MIJN FRANSE OGEN

WEER KWIJT ZIEN TE RAKEN’
Uitgesproken en zelfbewust is kunstenaar Lemohang
Jeremiah Mosese. Je ziet het aan zijn houding, die al
even gebeeldhouwd en zelfverzekerd lijkt als zijn antwoorden. Hij beweegt weinig als hij praat, hij spreekt
aandachtig en met zachte stem en lacht niet. Waarom
zou hij ook, we kennen elkaar niet.
Voor een interviewer is Mosese een godsgeschenk
want over elke vraag heeft hij nagedacht. “Wel met
het voordeel van de afstand die ik door de coronacrisis heb kunnen nemen”, zegt Mosese (Lesotho, 1980)
als hij halverwege juni te gast is in Eye Filmmuseum.
Mosese’s installatie Bodies of Negroes. I Will Sculpture
God, Grim and Benevolent is deel van de tentoonstelling Vive le cinema! in Eye, dat de grenzen van het
filmkader onderzoekt. Zoom-interviews wilde hij niet
meer en hij stapte in Berlijn, waar hij een deel van de
tijd woont en werkt, op de trein naar Amsterdam.
Moet ik This is Not a Burial, it’s a Resurrection zien als uw
persoonlijke reis? “Ja. Hoewel ik me dat niet realiseerde

toen ik het idee voor de film ontwikkelde. Er zit bijvoorbeeld een scène in waarin een oudere vrouw het
lichaam van een dode man wast. Pas toen ik iets soortgelijks deed voor de video-installatie, besefte ik dat
die sequentie iets zegt over mijn verhouding met mijn
vader. Ik zag mezelf ineens als de vrouw die het lichaam van mijn vader wast. Ik denk dat het iets met
vergeving te maken heeft. Ik groeide op zonder vader,
want mijn vader was een gewelddadige man. Op een
bepaald moment zei een vriend van me: ‘Je bent boos
op je vader’. ‘Nee, ik heb geen vader!’ riep ik toen.
Maar ik besefte dat ik dieper moest, dat ik eerlijk tegen
mezelf moest zijn. Dat ik ‘m moest vergeven. En begrijp me goed, zoiets gebeurt niet bewust. Je stopt zo’n
scène van een wassende vrouw echt niet met die bedoeling in een film. Maar later, erover nadenkend, zag
ik de diepere betekenis.”

Ging u naar de hele film anders kijken na verloop van tijd? Ik
neem aan dat het motief om de film te maken politiek van
aard was? “Niet echt.”
Niet echt? Want de film is gebaseerd op ervaringen van uw
eigen grootmoeder, die vanwege de bouw van een dam ge

Een dorp in Lesotho moet ontruimd voor de bouw van een dam.
Maar in de aarde liggen de lichamen van Mantoa’s ouders, grootouders en inmiddels ook haar kinderen. Ze komt in verzet. Een
gesprek met Lemohang Jeremiah Mosese over moedertaal en
DOOR RONALD ROVERS
navelstrengen.	
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dwongen werd haar huis en geboortegrond te verlaten.

Hoe doe je dat, als je gehuld bent in al die andere talen?

“Dat is waar, maar mijn motief om de film te maken
had meer te doen met het verstrijken van de tijd. Die
vicieuze cirkel waarin alles ronddraait. Een verhaal
zonder einde. Over leven en dood. Oud en nieuw. Moderniteit en traditie. Een levenscyclus die zichzelf
steeds opnieuw geboren laat worden. En het belangrijkste daarbij is dat het leven zich niets aantrekt van
ons bestaan. Of de mens leeft of sterft: dat kan het
leven op aarde niks schelen. Ook al overkomt Mantoa
al die ellende in de film: het leven draait door.”

“We besteden jaren aan het leren maken van films
maar ik denk dat je al die kennis op een bepaald moment ook weer moet ontleren. Ontleren hoe je een film
maakt en de mogelijkheid creëren dat je over je onderwerp en je film struikelt. Zonder vooropgezette ideeën
je onderwerp benaderen. Wat mij hielp was mijn fantasie. Ik was opgegroeid met Basuto folklore. [Lesotho
heette voor 1966 als Britse kolonie Basutoland, RR]
De orale overlevering. Ik herinner me die dingen. Dat
we elk Nieuwjaar naar mijn grootmoeder gingen en zij
met z’n allen een grote berg op gingen ‘om de zon te
zien dansen’. Ik werd altijd te laat wakker dus ik miste
dat en begon me een eigen voorstelling te maken van
de dansende zon. Mijn fantasie gebruikt zulke beelden, zulke bronnen om verhalen te maken. Uit de orale
poëzie van mijn jeugd. Ik heb dat allemaal weggestopt
toen ik ging studeren. Toen wilde ik Franse ogen lenen
om Franse film te bestuderen. Later moest ik die ogen
weer kwijt zien te raken. Toen wij opgroeiden was ‘wit’
altijd beter. In alles. Dat werd ons geleerd.
“Kijk naar revoluties. Mensen denken vaak dat ze
na een revolutie vrij zijn. Maar dan begint het pas:
dan pas kun je proberen de ideeën te vergeten die je
zijn opgedrongen. Dat is niet meer het geweld van
wapens. Dat is het geweld van shit ontleren.”

Ze zegt het ook hardop: dit alles betekent niets. “Dit betekent niets. Dat waren de eerste woorden die me te
binnen schoten toen ik nadacht over wat uiteindelijk
deze film zou worden. Later kwam daar een ander belangrijk idee bij. Toen ik mijn korte film Behemoth: Or
the Game of God aan het maken was, realiseerde ik me
dat ik mijn moedertaal kwijt was. [Mosese heeft het
over zijn ‘mother tongue’, RR] Ik sprak Frans, ik sprak
Italiaans. Ik sprak alle cinema die ik had bestudeerd.
Ik was niets aan het nabootsen, maar ik spraak de taal
van cinema. Alleen, dit was niet mijn taal. Een van de
redenen om This Is Not a Burial te maken, was de wens
om me weer met mijn moedertaal te verbinden. Met
de grond, met de aarde zelf.

‘De orale overlevering. Ik
herinner me die
dingen. Dat we
elk Nieuwjaar
naar mijn grootmoeder gingen en
zij met z’n allen
een grote berg op
gingen ‘om de zon
te zien dansen’.
Ik werd altijd te
laat wakker dus
ik miste dat en
begon me een
eigen voorstelling
te maken van de
dansende zon.’

‘Een nieuwe visuele taal ontwikkelen die de clichés over
Afrikaanse cinema vervangt’, omschrijft de brochure bij
Vive le cinema! een van de motivaties achter uw werk. Dat
is een politieke daad nietwaar? “Dat is het zeker.”
De aanwezigheid van de christelijke priester in de film is
paradoxaal. Eerst helpt hij de bewoners een brief formule
ren om de bouw van de dam te stoppen. Later verliest Man
toa het vertrouwen in de christelijke god en laat de priester
vallen. Kun je zeggen dat Mantoa pas haar kracht terug
krijgt, haar superkracht als het ware, als ze de christelijke
religie laat vallen? “Ja. Want dit is het conflict in mij: ik

ben de priester en ik ben Mantoa. Elke kolonisator is
een prediker en wat mij is verteld, zit in mij. Dat is ook
wat ik moet ontleren om dichter bij mijn moedertaal te
komen. En misschien vind ik later in mijn eigen spiritualiteit wel weer iets wat op de christelijke god lijkt.
Maar dat moet ik zelf ontdekken.”
In de film worden de dorpsbewoners gedwongen te verhui
zen omdat zij het land niet in bezit hebben. Het behoort van
oudsher aan de koning. Zo zijn ze voor altijd speelbal van
hogere machten. Hoe doorbreek je dat? “Ik wilde vooral

laten zien dat ze het niet wisten. Ze voelden zich verbonden met het land alsof het van hen was. Dat ze via
navelstrengen verbonden waren met de grond waarin
hun moeders en vaders begraven liggen. Dat land is
hun leven. En toch is het niet hun bezit.”

Hoe kun je die afhankelijkheid en machteloosheid doorbre
ken? “Misschien is het gevaarlijk dat ik dit zeg, maar

ik ben bang dat dat alleen met geweld kan.”

Onvermijdelijk komen we uit bij marxisme? “Deze men-

sen zullen voor altijd gedwongen worden te verhuizen,
omdat ze het land niet bezitten. Met elke nieuwe dam
worden ze weggespoeld.” 

Humor redt
COLUMN | Dan Hassler-Forest zoekt als de

Indiana Jones van de filmwetenschappen
maandelijks naar de actualiteiten, de ver
borgen betekenissen en geheime kamers
van de filmgeschiedenis. Deze maand over
Inside: Bo Burnhams lockdown-meester
werk.
Vaccinaties, versoepelingen, dalende besmettingen: na meer dan een jaar van lockdowns,
sluitingen en algehele misère lijkt er zowaar
licht aan de horizon. De bioscopen gaan weer
open, we mogen weer theaters bezoeken, en
Hollywoodstudio’s zijn in rap tempo hun lang
uitgestelde blockbusters aan het inplannen
voor release in dit kalenderjaar. Maar kunnen
we zo maar terugschakelen naar het oude normaal? Hoe geven we de angst, isolatie en stress
van de afgelopen periode een plek?
In zijn nieuwe Netflix-special Inside nodigt
komiek Bo Burnham ons uit om terug te blikken
op de lockdown-ervaring. In anderhalf uur dompelt hij ons onder in de mentale wereld van een
briljante artiest die volledig op zichzelf wordt
teruggeworpen. Het resultaat is pijnlijk herkenbaar. Burnham begint zijn project met een
tegenstrijdig gevoel dat voor iedereen in de culturele sector herkenbaar moet zijn: wat is het
belang van cultuur in een tijd waarin er zoveel
meer op het spel staat?
In Inside vat Burnham deze spanning meteen
samen in het aanstekelijke openingsnummer
Saving the World with Comedy. Met zijn typisch
gelaagde gevoel voor ironie illustreert hij het
plotselinge gevoel van overbodigheid in een
wereld waarin je niet meer voor publiek kunt
spelen en waar het niet meer vanzelfsprekend is
dat er iemand op je grapjes zit te wachten:
“Should I be joking at a time like this?”
Dit dubbele gevoel wordt nog eens versterkt
door de discussies over identiteitspolitiek die het
cultuurdebat al enige tijd overheerst. In tegenstelling tot de vele witte mannen die zich beklagen over cancel culture en toenemende diversiteit
in de entertainmentwereld, erkent deze komiek
juist het belang van een noodzakelijke inhaalslag
en zingt hij (opnieuw, met gepaste ironie) dat hij
zijn white male privilege juist wil inzetten om
deze verandering kracht bij te zetten.
De onmogelijkheid van zijn positie op verschillende fronten wordt pijnlijk voelbaar naarmate Inside vordert. We zien Burnhams haar
langer worden, zijn baard uitgroeien en we zien
hem meerdere keren in huilen uitbarsten. Intussen worden de nummers die hij in zijn huiskamer ensceneert steeds barokker en complexer.
Met schijnbaar eindeloos veel tijd tot zijn
beschikking, staat niets hem in de weg om zich
volledig in zijn creatieve werk te verliezen. Op
een gegeven moment horen we hem dan ook
aan de camera vertellen dat hij niet meer van
plan is deze special ooit vrij te geven.
Gelukkig voor ons pakte dat anders uit en
kunnen we gezamenlijk meelachen en -huilen
met de verwarring, de vereenzaming en de vertwijfeling die deze unieke artiest tijdens de lockdown in de greep hielden. Inside geeft ons daarmee precies het soort reflectie dat we nodig
hebben om langzaam terug te keren naar hoe het
was, zonder voorbij te gaan aan de ellende die we
allemaal op verschillende manieren hebben
doorstaan. 
DAN HASSLER-FOREST
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THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION

EEN VROUW DIE
NIETS MEER TE VERLIEZEN HEEF T
De inmiddels overleden actrice
Mary Twala blinkt uit in deze
indringende, overtuigende film
over veerkracht en contrasten en
vooral over de menselijke drang
om ondanks alles te blijven leven.
DOOR THOMAS HEERMA VAN VOSS

Een vrijwel lege vallei in Lesotho, het land dat wordt
omringd door Zuid-Afrika.
Uitgestrekte velden, een woning die lijkt op een
hutje, en vooraan staat zij, Mantoa. Een vrouw van
tachtig, haar rug gekromd, haar gezicht een charismatische verzameling rimpels en deukjes. Nog voor
ze iets heeft gezegd, voel je al dat ze veel heeft doorstaan. Later zegt ze dit ook hardop, tussen haar vele
stiltes door: haar grootouders liggen op deze grond
begraven, haar ouders, haar man, haar kinderen, haar
kleinkinderen. En nu, terwijl ze hier staat, krijgt ze
te horen dat haar zoon is overleden, door een mijnongeluk iets verderop, in Zuid-Afrika. In zekere zin
eindigt het leven voor Mantoa daarmee ook. En
toch ontvouwt zich een film die juist gaat over vasthouden aan het leven, aan tradities, aan bekende
grond.
This Is Not a Burial, It’s a Resurrection is een indringende, overtuigende film, van het soort dat het
beste werkt in een donkere bioscoopzaal: het tempo
ligt laag en vraagt om overgave, er wordt geen ronkende muziek of flitsende montage ingezet om kijkers
makkelijk bij de les te houden. In plaats daarvan bestaan de scènes veelal uit lange shots waarin de ca-

mera heel langzaam, bijna onzichtbaar beweegt, wat
enkele prachtige scènes oplevert.
Als Mantoa, weergaloos gespeeld door de inmiddels overleden Mary Twala, het nieuws over haar
zoon te horen krijgt, beweegt de camera verticaal
langs haar lichaam – er hoeven geen verdere woorden
gebruikt te worden, de pijn is in al haar poriën zichtbaar, waarna de camera zich ten slotte veelzeggend
richting de hemel beweegt. Een uiterst doeltreffend
shot dat geen verdere sturing of emotionele invulling behoeft. Verderop in de film breekt er een brand
uit, waarna ze terneergeslagen en zwijgend op haar
zwartgeblakerde bed gaat zitten. Wat volgt is wederom een cinematografisch hoogstandje: er komt een
schaap aangelopen, en nog een, en nog een, snuffelend aan de as en roet, aan de veranderde grond, tot
de stilstaande weduwe wordt omgeven door bewegende beesten.
Knap is dat regisseur Lemohang Jeremiah Mosese
zich niet verliest in eindeloos gepriegel met details,
sentimentele symboliek of een zoektocht naar het
meest schilderachtige shot. Uiteindelijk vertelt hij in
zijn bedeesde tempo ook gewoon een realistisch, aangrijpend verhaal rondom Mantoa. Want op het moment dat die brand uitbreekt, is al bekend dat er een
dam gebouwd moet worden in haar dorpje, dus niet
alleen op haar huis maar ook op het begraafplaatsje.
Dit dwingt haar tot letterlijk afscheid van haar familie,
maar vooral brengt het haar in beweging. Ze gaat naar
de priester, ze wil dat de plannen worden geannuleerd,
ze verheft voor het eerst haar stem. Zelf dacht ze misschien dat ze min of meer dood was, maar er blijkt nog
een rebelse, kranige spirit in haar te huizen die zich
niet laat onderdrukken. Juist het feit dat ze na de dood
van haar zoon niets meer heeft om voor te leven, geeft
haar paradoxaal genoeg veel kracht.

Wat zich ontvouwt, is een film die steeds nadrukkelijker draait om contrasten. Stad tegenover land,
natuur tegenover cultuur, armoede tegenover rijkdom, traditie tegenover vooruitgang of tenminste dat
wat vooruitgang wordt genoemd. Rondom al deze
thema’s hangt een mystieke gloed, niet nadrukkelijk
maar voelbaar in het zwijgen, in de religieuze symbolen die door de hele film heen blijven opduiken, in
de flarden voice-over vanuit de gewetensvolle, wijze
verteller.
Waar draait het in cinema uiteindelijk vooral om?
Om meegenomen worden, op welke manier en met
welk sentiment dan ook. This Is Not a Burial, It’s a
Resurrection trok me een wereld in die ik niet kende,
geloofwaardig en onopgesmukt, traag en efficiënt.
Juist het afwijkende tempo, het zo duidelijk nietformulematige verleent deze film extra kracht. Sommige van de (bij)rollen worden niet eens gespeeld
door een professioneel acteur, staat online vermeld,
maar dat stoort geen moment – het draagt op een
bepaalde manier zelfs bij aan de kalme, documentaire-achtige toonzetting. En in vrijwel elke scène duikt
Mantoa gelukkig weer op, wier blikken dit strakke,
onsentimentele verhaal in grote lijnen vertellen. Misschien draait This Is Not a Burial, It’s a Resurrection
nog wel het meest om dood en leven; niet alleen het
contrast tussen die twee maar ook de onderlinge samenhang. De grond in deze vallei in Lesotho is
volgestopt met de doden en blijft daarom leefbaar
voor Mantoa. Ze staat daar, op die berg, en ze laat
zich niet zomaar verjagen.
THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A
RESURRECTION LESOTHO, 2019 | REGIE
LEMOHANG JEREMIAH MOSESE | MET MARY TWALA,
JERRY MOFOKENG | 120 MINUTEN | DISTRIBUTIEE
MOOOV |TE ZIEN VANAF 29 JULI, OOK VIA

picl.nl
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DRUK

CHURCHILL ZOOP OOK ALS EEN
Vier vrienden doorbreken de
sleur door een tikkeltje dronken
naar het werk te gaan. Dat zou
hun prestaties als docent net wat
meer schwung geven. Volgens de
theorie. Opeens hebben ze er
weer plezier in.

VARKEN

DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS

“What a life, what a night—what a beautiful,
beautiful ride…” Op de vleugels van het enorme
succes van Thomas Vinterbergs Druk (Oscar en Bafta
voor beste internationale film, prijzenregen op de
European Film Awards) werd ook het aanstekelijke
‘What a life’ van het Deense trio Scarlet Pleasure
waarmee de film opent en afsluit een grote hit. Beide
gaan over het gevaarlijke genot van de roes.
Martin, Tommy, Nikolaj en Peter zijn bevriende
collega-leraren op een middelbare school met ieder
een eigen vorm van midlife crisis—gymleraar Tommy
is gescheiden, Nikolaj wordt verzwolgen door zijn
jonge gezin, Peter heeft bindingsangst en Martin (een
rol van de geweldige Mads Mikkelsen, die tussen zijn
Hollywood-avonturen door gelukkig tijd blijft maken
voor kleine films in zijn thuisland) is zo afgestompt
dat zijn geschiedenislessen kant noch wal meer raken.
De leerlingen roepen hem ter verantwoording: voor
hen staat er wél iets op het spel. De prestatiedruk is
hoog; in het weekend zuipen ze zich klem om het aan
te kunnen. Deense tieners drinken extreem veel, al is
geen westers land hier zonder zonde.
Uit verveelde wanhoop gaan Martin en de anderen
akkoord met Nikolajs voorstel om de these van een
Noorse psychiater uit te testen: als de mens zoals deze
Finn Skårderud suggereert inderdaad geboren wordt
met een tekort van 0,05 promille alcohol in zijn bloed,
is het dan niet interessant om dat tijdens werkuren
systematisch aan te vullen?
De gevolgen vormen het hart van de film, die
bovenal een enorme collectieve acteerprestatie is.
Stomdronken spelen is misschien niet moeilijk, een
béétje dronken spelen is dat wel—het komt aan op
subtiele veranderingen in dictie en lichaamstaal, die
Vinterberg en zijn cast van oude bekenden tijdens een
intensief repetitieproces onderzochten. Het levert
prachtige, soms ontluisterende scènes op. Vlak nadat

Martin in de lerarenkamer met zijn neus tegen een
deurpost is geknald geeft hij zijn beste les ooit; hij
sleept de leerlingen mee in een vurig pleidooi voor
tegendraads gedrag. Churchill zoop “als een varken”,
Hitler was geheelonthouder—wie wordt jouw rolmodel? Ze hangen aan zijn lippen; hij is een held.
Natuurlijk blijft het niet goed gaan. Naarmate de
vier het promillage verder opvoeren en de roes hen
steviger in z’n greep krijgt, gaat er ook steeds meer
kapot. Ze beschadigen zichzelf, thuis en op school

ontstaan vermoedens. Het moet een keer stoppen,
maar wanneer? En verliezen ze dan ook weer hun herwonnen levensvreugde?

DRUK

DENEMARKEN/ZWEDEN/NEDERLAND, 2020 |

REGIE THOMAS VINTERBERG | MET MADS MIKKELSEN,
THOMAS BO LARSEN, MAGNUS MILLANG | 116 MINUTEN
| DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 19
AUGUSTUS 
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GUIDO HENDRIK X OVER A man and a camera

DE CAMERA ALS BRE

Eigenlijk is de titel
van de nieuwe film
van Guido Hendrikx,
A man and a camera,
al te veel informatie.
Een gesprek over
alles behalve de film.
En toch een gesprek
over de film, behalve
over alles.

om met een camera naartoe te gaan. In de geest van
journalist en schrijver Gerard van Westerloo die ooit
heeft gezegd: ‘Als er iets gebeurt moet ik wegwezen’.”
Heb je eigenlijk veel aan de Postcodeloterij gedacht? “Ik

heb vaak te horen gekregen: ‘Maar waar staat-ie dan,
Gaston?’”

Mensen zijn behoorlijk gewend aan camera’s en cameraploegen in de openbare ruimte en de persoonlijke levenssfeer, willen ze altijd een reden horen om gefilmd te
worden? “Er is toch een ongeschreven regel dat als

DOOR DANA LINSSEN

Ik Zoom met Guido Hendrikx, maar zijn camera doet
het niet. Dat is ergens wel toepasselijk, want de
nieuwe film van de regisseur van Stranger in Paradise
(2016) mag dan wel A man and a camera heten, man
en camera zien we eigenlijk niet, tenzij als schaduw en
reflectie. We proberen een experiment: kun je spoilervrij over deze film praten? Meestal kan me dat niet
zoveel schelen, maar nu vind ik eigenlijk de titel al
te veel.

iets bijzonders of vernieuwends kunnen opleveren.
Ook bij deze film moest ik steeds een drempel over.
Het plan dateert al van tien jaar geleden, dus ik heb
bijna vierhonderd drempels en deuren gezien. Wat je
in de film ziet, is echter van de afgelopen twee jaar. Alles is voor Covid gedraaid. Het is goed om als filmmaker een bepaalde tegenstrijdigheid te voelen. Je steeds
weer te motiveren waarom je iets wilt doen. Die weerstand was bij deze film wel groter dan ooit.”

Wanneer is er bij jou voor het laatst belletje geleld? “Dan

Hoe verandert dat als je een camera op je schouder hebt?

moet ik even goed nadenken…”

Bij mij afgelopen zondag. “Ik woon nu in een appartementencomplex, dus ik weet niet of dat telt. Er belt
weleens iemand aan en dan zeg ik via de intercom
‘Hallo’, maar dan hoor ik niets. Waar ik ben opgegroeid
in Eindhoven kwam dat wel vaker voor. Dat je de voordeur opendeed en dat er niemand stond.”
Heb je als kind zelf belletje geleld? “Jawel. En sowieso
veel kattenkwaad uitgehaald. Je had van die horloges
waar je op afstand alle tv’s mee kon bedienen. Dan
ging ik met een vriendje voor een raam staan en de tv
bij andere mensen harder of zachter zetten. Of op een
andere zender.”
Even voor de goede orde: A man and a camera is
géén film over belletje lellen. Maar hij gaat op een bepaalde manier wel over drempels en deuren.
Is het voor een filmmaker een goede eigenschap om een
beetje een kwajongen te zijn? “Een bepaalde brutaliteit

wel. Zeker als je je daar zelf van bewust bent.”

Wat heeft die brutaliteit jou gebracht? “Dat je eerder
naar plekken gaat of situaties uitzoekt of creëert die

“Meestal zet de camera mensen tot een performance
aan. Een camera kan de banale werkelijkheid in een
oogopslag in intrigerend drama veranderen, zei Jos de
Putter ooit. De camera is een harnas en een breekijzer.
Maar bij deze film moest ik ook met afwijzing en teleurstelling omgaan. Dan viel de spreekwoordelijke
deur weer dicht. Er was steeds een stemmetje in mijn
hoofd dat vroeg: ben je hier eigenlijk niet te oud voor?
En tegelijkertijd een ander stemmetje: het is goed dat
je weerstand voelt, een tegenstrijdigheid waardoor je
ook zelf enigszins wordt verscheurd. Toen ik deze film
ontwikkelde, heb ik een aantal strenge regels voor mezelf bedacht. Ik was een soort camerarobot die die regels moest volgen. Niet praten. Geen non-verbale
communicatie. Dat zie je ook in de film. Zodra je gaat
reageren valt de spanning weg. Verder bepaalde degene die voor de camera verscheen hoe lang het shot zou
duren. Tijdens het draaien heb ik steeds de regie uit
handen gegeven. De derde en belangrijkste regel was
om mezelf te beperken tot alledaagse omgevingen. Ik
wilde geen bekende mensen of marginale figuren in de
film hebben.”
Waar heb je gedraaid? “In heel Nederland. Heel wil-

lekeurig. In woonwijken waar geen enkele reden is

je iemand filmt, je uitlegt wie je bent en waarom je dat
doet. Ik forceer mensen uit hun comfortzone. Opeens
moeten ze reageren. Op het vreemde. Als je dan gefilmd wordt is het misschien geruststellend of veilig
om de link met televisieprogramma’s als de Postcodeloterij of Man bijt hond te leggen. Maar die inlossing
komt nooit. Dat is heel ongemakkelijk. Van mensen
die de film al gezien hebben, heb ik wel gehoord dat ze
het soms tenenkrommend vonden, omdat ze zich gingen identificeren met de mensen aan de voordeur.”
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EKIJZER EN HARNAS
Omgangsvormen gelden aan twee kanten. Ik zie een kloosterdeur en denk meteen aan de belangrijke rol die gastvrijheid in elke religie speelt. “We hadden ongelooflijk veel

materiaal, wat ik helemaal niet gewend ben, dus daarom heeft de montage lang geduurd. Het was belangrijk
om niet onze visie op het materiaal te projecteren,
maar te kijken naar wat het materiaal ons te vertellen
had. Dat was een kantelpunt. Omdat er toen opeens
een mystiek element, dat er waarschijnlijk al in zat,
naar voren kwam. Dat hebben we toen bijvoorbeeld
ook in het sound design doorgetrokken. En dat alles
om de vraag op te roepen hoe we ons vandaag de dag
tot het onbekende en het vreemde en misschien ook
wel het religieuze verhouden.”
Als je je als filmmaker zo kwetsbaar opstelt dat alles wat er
om je heen gebeurt materiaal is voor je film en je begeeft je
op de drempel van het ongemak, ben je dan ook weleens
bang? “Ik was wel een beetje bang voor de hoeveelheid

materiaal. Maar als antwoord op je vraag: het moeilijkste moment was voor een voordeur staan. Het was
een mentale drempel die ik over moest; denk aan twee

stemmetjes, ik wilde me enerzijds niet identificeren
met de puberale treitervlogger die ik was. Anderzijds
was dit ook het moment waarop ik niet wist waarmee
ik geconfronteerd ging worden. Ik was altijd alleen. Ik
had wel een noodknop voor het geval ik in gevaarlijke
situaties terecht zou komen. Als het echt dreigend
werd zou die doorgeschakeld worden naar een meldkamer en dan zou er wel assistentie komen. Maar ik
heb hem niet nodig gehad. Natuurlijk waren er wel
agressieve confrontaties, maar die waren een uitzondering.”
Dan nu de ethische vraag: jij had een noodknop, de mensen
die je filmt hadden de mogelijkheid om niet mee te doen,
maar in dat kleine tussenmoment zijn ze allemaal wel gefilmd. Weten ze allemaal dat ze in de film zitten? “Ja. Dat

was ook de reden om de film gedeeltelijk zelf te produceren, met het nieuwe productiecollectief Aventura
dat ik met Wouter Jansen en Ena Sendijarevic ben gestart. Je kon mensen niet van tevoren om toestemming
vragen. Dat was wel een risico. We wisten dat je pas in
de montage kon bepalen of het ging werken en of de

‘Bij deze film
moest ik ook met
afwijzing en
teleurstelling
omgaan. Dan viel
de deur weer
dicht. Er was
steeds een stemmetje in mijn
hoofd dat vroeg:
ben je hier eigenlijk niet te oud
voor? En tegelijk
een ander stemmetje: het is goed
dat je weerstand
voelt, waardoor
je ook zelf enigszins wordt verscheurd.’

film uitgebracht kon worden. Mede daarom is de omroep afgehaakt. Uiteindelijk zijn we naar al die mensen
teruggegaan. Dat heeft wel een paar weken geduurd.
Bijna iedereen heeft toestemming gegeven. Als je de
tijd neemt om uit te leggen wat het achterliggende
doel is, waarderen ze dat zeer.”
Wat vind je eigenlijk van het gebruik van quit claims in
documentaires? “Het reduceert een opgebouwde ver-

trouwensrelatie vaak tot zakelijke transactie. De geportretteerde wordt tot subject, alsof er daarmee een
bepaalde verantwoordelijkheid bij de maker verdampt. En die vind ik wel heel belangrijk, want in mijn
ogen kleeft er aan documentaires iets inherent exploitatiefs. Een documentaire kan nooit volledig recht
doen aan de werkelijkheid en ontstijgt deze altijd; dit
kan zowel positief als negatief worden opgevat, in
mijn ogen positief. Je hebt macht. Waar het voor mij
om gaat is dat je die onvermijdelijke manipulatie gebruikt om zo dicht mogelijk bij de waarheid, niet te
verwarren met objectiviteit, te komen, zonder de pretentie te hebben dat er één waarheid bestaat. Die
waarheid kan alleen uit de botsing van verschillende
perspectieven ontstaan. Die voelde ik bij dit experiment ook. De manipulatie in film is zo ongelooflijk
groot, daar moet je wel gedegen over nadenken.”

Zijn er grenzen? “Er moet altijd transparantie en

zelf-reflexiviteit in de film zitten en die moet je—impliciet dan wel expliciet—op de kijker overbrengen.
Als je ten koste van anderen dingen achterhoudt, gaat
het voor mij te ver.”

Is er een overeenkomst tussen hoe mediageletterd mensen
zijn en hoe ze zich voor de camera gedragen? “Ik denk dat

dat wel een rol speelt. Er is een soort ‘overfamiliarity’
ten aanzien van camera’s, ze zijn overal en mensen
weten hoe ze zich wenselijk moeten gedragen. Die
plekken heb ik geprobeerd te vermijden. Maar ik zou
hopen dat de camera ook een waarachtig aspect van
mensen kan laten zien. Argwanend of gastvrij. Misschien is het zo dat als mensen uit hun comfortzone
worden gehaald dat ze een deel van hun ware aard
tonen. Er waren achteraf wel eens mensen die zeiden
dat als ik ze van tevoren had verteld wat de bedoeling
was dat ze zich anders hadden gedragen. Maar dat is
natuurlijk het hele punt.”
A man and a camera NEDERLAND, 2019 |
REGIE GUIDO HENDRIKX | 63 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 29 JULI, OOK
VIA
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PREVIOUSLY UNRELEASED

COWBOYS

Uit het keurslijf
van de western
Is het een vlucht of een ontvoering? De ver
warde Troy trekt met zijn trans zoon Joe de
wildernis in, waar beiden zichzelf kunnen
zijn, ver van de onredelijke eisen van de
maatschappij.
Het Previously Unreleased-programma
opende in juni met First Cow van Kelly Reichardt, een film die een draai geeft aan de
klassieke macho western – en daarmee ook
de geschiedenis van Amerika als smeltkroes
van culturen in een nieuw licht zet. Met Cowboys biedt het programma een tweede film die
morrelt aan de wetten van de western om
ruimte te maken voor nieuwe perspectieven,
in dit geval in een hedendaagse setting.
De cowboys uit de titel zijn vader Troy en
zijn tienjarige zoon Joe – al werd die geboren
als dochter Josie. Troy is gescheiden van
Joe’s moeder Sally, die de voogdij heeft en
haar kind hardnekkig als dochter blijft zien
en behandelen. De film opent ermee dat Troy
en Joe samen op de vlucht slaan, te paard
richting Canada. Het is een onzalig plan, in
een manische fase ontsproten aan het bipolaire brein van Troy. Die diagnose wordt in
de film overigens nergens expliciet gemaakt,
maar er is íéts aan Troy dat hij met pillen

ONCE IN TRUBCHEVSK

Weer toont Eye zich onmisbaar met het jaarlijkse zomerprogramma
Previously Unreleased, met opnieuw een aantal hoogtepunten. Naast
de films op deze en de volgende pagina’s ook Kelly Reichardts First Cow,
waarover we vorige maand al schreven. Op filmkrant.nl daarnaast re
censies van Hou Hsiao-hsiens Flowers of Shanghai en het Mexicaanse
drugsdrama Sin señas particulares, plus een interview met Kirill Mik
hanovsky over zijn manische Give Me Liberty. Elke eerste voorstelling
wordt in Amsterdam ingeleid door een van onze medewerkers.

JOOST BROEREN-HUITENGA
COWBOYS

moet onderdrukken en zijn extreme stemmingswisselingen zijn veelzeggend.
In haar tweede speelfilm zet Anna Kerrigan de symboliek van de western naar haar
hand. Net als de helden van weleer trekken

Ontbijtgranen en pantoffels

ONCE IN TRUBCHEVSK

ring, die versterkt wordt door het acteerwerk. De tienjarige trans actrice Sasha
Knight zet overtuigend Joe’s onwrikbaarheid
neer – hij wéét wie hij is. En Jillian Bell speelt
als moeder Sally misschien wel de meest interessante rol: klem in hetzelfde maatschappelijke keurslijf waar haar zoon mee worstelt, maar niet bij machte hem de vrijheid te
geven waar ze zelf ook zo naar hunkert.
Maar de meeste aandacht gaat naar Steve
Zahn, al decennia een graag gezien bijrolacteur. De tics die hij in die hoedanigheid vaak
inzet voor komisch effect, diept hij hier uit
voor meer dramatische doeleinden. Hij won
er op filmfestival Tribeca, waar Cowboys vorig najaar (virtueel) in première ging, de acteerprijs mee.
Kerrigan ging er op datzelfde festival vandoor met de scenarioprijs, en dat is iets minder terecht. Want na de sterke eerste helft is
het jammer dat ze zich in de slotakte genoodzaakt voelt Troy’s stoornis te gebruiken
als katalysator voor wat opgeklopt drama,
dat uitloopt in een al even geforceerde
shootout. Alsof ze toch nog vastliep in de
wetten van de western. Terwijl haar film juist
op zijn best is als ze de plotmachinaties laat
voor wat ze zijn en focust op de onderlinge
relaties.

Troy en Joe de wildernis in om onbekommerd zichzelf te zijn. Alleen betekent ‘zichzelf zijn’ hier niet meer ‘onbewogen masculien’, maar iets anders, complexers,
verwarders. Het is een interessante nuance-

In het naturalistische gefilmde Once in
Trubchevsk staat het verborgen liefdes
avontuur van twee gehuwde inwoners uit
het dorpje Troebtsjevsk centraal. Filmma
ker Larisa Sadilova toont knap hoe univer
seel een onvervalst Russische romance kan
aanvoelen.
Het Russische dorpje Troebtsjevsk vormt het
decor voor een naturalistisch drama over een
affaire. Breikunstenaar Anna is verliefd op
trucker Egor en ziet een gezamenlijke toekomst wel zitten. De twee geliefden moeten
dan wel een einde maken aan hun beide huwelijken en dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. De gerieflijke routine van het leven vaarwel zeggen in ruil voor een zinderend
avontuur is misschien toch een brug te ver.
Anna blijft echter dromen van een nieuw bestaan terwijl Egor haar min of meer aan het
lijntje houdt. Ondertussen groeit bij hun
partners de achterdocht.
Filmmaker Larisa Sadilova introduceert
de plaats van handeling als een inwisselbare,
universele plek. In het idyllische openingsshot zit een visser bij een meertje. Kerkklokken luiden in de verte, evenals het gerommel
van een dreigende onweersbui. Dit kan elk
dorp zijn. Hier kennen mensen elkaar. Hoe
heb je dan een affaire, met zoveel ogen op je
gericht? Anna en Egor moeten hun ren-

COWBOYS

VERENIGDE STATEN, 2020 | REGIE ANNA

KERRIGAN | MET STEVE ZAHN, SASHA KNIGHT, JILLIAN
BELL | 86 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART I.S.M. EYE |
TE ZIEN VANAF 29 JULI, EN VANAF 12 AUGUSTUS VIA

picl.nl | INLEIDING OP 29 JULI OM 21.30 UUR IN DE
FILMHALLEN 

dez-vousjes zorgvuldig plannen. Meestal
ontmoeten ze elkaar in Egors truck. Dan liegt
Anna tegen haar partner dat ze op weg moet
naar Moskou, om haar breikunst aan de man
te brengen, terwijl Egor zijn echtgenote
voorspiegelt dat hij voor zaken in Rostov
moet zijn.
De affaire tussen Anna en Egor is niet een
specifiek Russische aangelegenheid. Dat is
ook het mooie aan Once in Trubchevsk: hoe
Sadilova – die bekendstaat om haar naturalistische films met niet-professionele acteurs – het bijzondere, een kroniek van een
Russisch dorpje, vermengt met het algemene, een verhaal over de ontembaarheid
van lust en verlangen; een verhaal over verliefdheid. Gevat in tedere taferelen: Egor die
lekker veel honing op zijn ontbijtgranen
plempt; gehannes met pantoffels op een hotelkamer; een onverwacht dansnummer.
Tijdens dit soort momenten, waarin de tijd
lijkt stil te staan, oogt de verboden relatie
voor even zo standvastig als een goed huwelijk.
OMAR LARABI

ONCE IN TRUBCHEVSK

RUSLAND, 2019 | REGIE

LARISA SADILOVA | MET KRISTII SCHNEIDER EN EGOR
BARINOV | 84 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE | TE ZIEN
VANAF 8 JULI, OOK VIA
OM 19.15 UUR IN EYE 

picl.nl | INLEIDING OP 8 JULI

DE FILMKRANT 

FOTO MARK DE BLOK

#438 JULI/AUGUSTUS 2021

TO THE MOON

Dromerig nachtlied
Met deze lyrische compilatie van eigen
beelden, fragmenten uit klassieke films, li
teratuur en muziek brengt de Ierse filmma
ker Tadhg O’Sullivan een ode aan de maan.
“Run out there quick and look at the rising
moon”, spoorde regisseur Tadhg O’Sullivan
zijn volgers eind mei op Twitter aan. Blijkbaar heeft het hemellichaam zijn aantrekkingskracht op de Ierse kunstenaar nog altijd
niet verloren, zelfs nadat hij jaren werkte aan
zijn film To the Moon.
Onze maatschappij is ten diepste letterlijk
geworden, stelt O’Sullivan in een director’s
statement bij zijn derde lange film. Met deze
lyrische compilatie doet hij een poging een
andere laag aan te boren. Die van het mystieke, van mythen en fabels. Een ruimte, omschrijft hij, ‘waar het niet draait om logica,
maar die ons helpt begrijpen wat het is om
mens te zijn’. Een ruimte, ook, waarmee de
regisseur zijn naam eer aandoet – het oudIerse ‘Tadhg’ (spreek uit: ‘Taig’) heeft connotaties als ‘dichter’ en ‘denker’.
O’Sullivan vindt die ruimte bij de maan.
Niet per se op de maan, maar wel in de men-

selijke blik op de maan. In wat we zien als we
naar dat kale brok steen in de ruimte kijken,
wat we erop projecteren, welke natuurlijke en
bovennatuurlijke krachten we haar toeschrij-

ven. Vandaar ook die titel, die dubbel te begrijpen is – To the Moon is zowel een ode aan
de maan, als een beweging richting de maan.
Die ode bouwt O’Sullivan op uit eigen
beelden, over de hele wereld gefilmd bij
maanlicht. Maar vooral ook uit beelden uit
tientallen eerdere films, opgeduikeld in vele
internationale filmarchieven, waaronder Eye
Filmmuseum. Fragmenten uit beroemde
films, van makers als F.W. Murnau, Satyajit

Ray, Charlie Chaplin en Fritz Lang. Maar
vooral ook uit minder vermaarde bronnen,
soms ook echt onbekend, in die zin dat überhaupt niemand meer weet uit welke film een
fragment afkomstig is. Sowieso gaat het
O’Sullivan niet om die individuele bronnen
(in de eindcredits van To the Moon worden
alleen de archieven vermeld, niet de individuele filmtitels), maar om het grotere beeld
dat uit zijn compilatie opdoemt. Hetzelfde
geldt voor de literaire teksten die de beeldenstroom begeleiden: grote namen (James
Joyce, Samuel Beckett, Guy de Maupassant,
Plutarchus) staan schouder aan schouder
met minder bekende dichters, klassiekers op
gelijke voet met recente poëzie.
Al die filmfragmenten en flarden tekst
worden losgezongen uit hun oorspronkelijke
context en naar O’Sullivans dromerige
nachtlied gebogen, waarbij de fasen van de
maan de vertelling structureren en de atmosferische muziek bepalend is voor de eb en
vloed van de montage. Een ervaring om je in
onder te dompelen, bij uitstek in het donker
van een bioscoopzaal.
JOOST BROEREN-HUITENGA

TO THE MOON

IERLAND, 2020 | REGIE TADHG

O’SULLIVAN | 80 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE | TE
ZIEN VANAF 22 JULI, OOK VIA
TO THE MOON

Een metropool in zijn eigen schaduw
Het is een verschijnsel dat je met name in
landen aan de Middellandse Zee ziet. In augustus, meestal ook de heetste maand van
het jaar, lopen de grote steden leeg. In Spanje
is dat niet anders. Een metropool die ondanks de hitte in zijn eigen schaduw leeft, is

picl.nl | INLEIDING OP

22 JULI OM 19.30 UUR IN EYE 

LA VIRGEN DE AGOSTO
Met wijsheid in terloopse gesprekken en
een net iets te lange speelduur, vangt deze
film Madrid in zijn stilste maand. La virgen
de agosto straalt de fijne rust uit van een
AirBnB huren en loom de omgeving van je
vakantieadres verkennen.
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de blikvanger in de nieuwe film van Madrileen Jonás Trueba. In zijn La virgen de agosto
(2019) speelt zíjn stad de hoofdrol naast Eva.
Terwijl de meeste locals naar hun plaats
van herkomst trekken, kiest zij ervoor de
hele zomer in Madrid te blijven. In het huis

van een bekende die tijdelijk, net als al die
anderen, naar zijn geboortegrond trekt. Eva
viert vakantie in eigen stad en wij wandelen
met haar mee door de dagen zonder plannen
maar vol ontmoetingen, van 1 tot en met 15
augustus.
Met zijn 130 minuten neemt La virgen de
agosto je mee in de net iets te lange, net iets
te stille zomer en alle verwachtingen die het
met zich meebrengt als je door de straten van
een normaal zo drukke stad zwerft, met het
simpele doel te zwerven. Er gebeurt hier
niets bijzonders en tegelijkertijd gebeurt er
van alles.
Met een Spaanse knipoog naar Eric Rohmer struint, filosofeert, praat en tast Eva
zich door de dagen. Met oude bekenden,
vrienden, mogelijk nieuwe liefdes en wijsheid in terloopse gesprekken. Zo wordt deze
film een ode aan de tussenfase, de vluchtige,
instabiele momenten, voordat de vaste vormen zoals de afspraken, de verplichtingen en
de drukte van de stad daar een eind aan maken.
De alledaagsheid waarmee de poëzie van
een stad in zijn meest ongedwongen maand
hier gebracht wordt, op het moment dat nog
even niks hoeft, maakt La virgen de agosto
tot de ultieme zomerfilm, die uitkomt op het
ultieme zomermoment, begin augustus. Het
straalt de fijne rust uit van een AirBnB huren
en jezelf de omgeving eigen maken. Een film
om te gaan kijken en om na afloop met een
grote omzwervende omweg door eigen stad
naar huis te wandelen.
ALEXANDER ZWART

LA VIRGEN DE AGOSTO

SPANJE, 2019 |

REGIE JONÁS TRUEBA | MET ITSASO ARANA, VITO SANZ,
ISABELLA STOFFEL, JOE MANJÓN | 129 MINUTEN |
DISTRIBUTIE EYE | TE ZIEN VANAF 5 AUGUSTUS, OOK
VIA
LA VIRGEN DE AGOSTO

picl.nl | INLEIDING OP 5 AUGUSTUS OM 21.00 UUR

IN EYE 
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I NEVER CRY

I NEVER CRY

RIZI

Je best doen is altijd genoeg

Teder en intiem

De veelbelovende Poolse regisseur Piotr
Domalewski gaat op de Ken Loach-tour met
dit drama over Poolse arbeidersmigranten
in Ierland en achtergebleven ‘Euro-wezen’
in Polen: een urgent verhaal op een verte
derende manier verteld.

In Rizi (Days) slaat de grootmeester van de
slow cinema Tsai Ming-liang op zijn ver
trouwde trom van grootstedelijke een
zaamheid en vervreemding. Toch er is ook
ruimte voor tederheid in de meest intieme
film van de Maleisisch-Taiwanese regis
seur.

Poolse tiener Ola (Zofia Stafiej) is naar Ierland
afgereisd om het lichaam van haar overleden
vader te identificeren en terug mee naar huis
te nemen. Hij is aan de andere kant van Europa verongelukt, terwijl hij daar voor brood
op de plank probeerde te zorgen. Als Ola aan
de voorman van het Ierse havenbedrijf waar
hij in dienst was, vraagt wat voor een man het
eigenlijk was, krijgt ze niets meer dan: “Hij
was als zovelen, hij deed zijn best.”
‘Euro-wezen’, zo worden Poolse kinderen
als Ola genoemd van wie één of meer ouders
in het buitenland werken. Door Ola in de
voetsporen te laten treden van haar immer
afwezige vader heeft regisseur Piotr Domalewski een bijzondere manier gevonden om
op onderzoek te gaan naar deze gigantische
arbeidsmigratie die gezinnen opbreekt en ouders van hun kinderen scheidt. Het is een urgent en onderbelicht onderwerp, met liefde,
tederheid en humor verteld, waardoor de film
iets wegheeft van de inmiddels al wat oudere,
meer komische films van de Britse humanist
Ken Loach, zoals The Navigators (2001).
Qua toon en stijl is het een interessante
stap voor Domalewski. Hij brak in Polen door
met zijn venijnige debuut Silent Night (2017),
een gitzwarte komedie over een kerstdiner
dat volledig uit de hand loopt. Ook daar
stond het gebroken gezin centraal, maar genoot Domalewski nog zichtbaar van het spelen met de scherven. Hier doet hij een poging
om het verscheurde familieleven toch weer
een beetje heel te maken door subtiele connecties te vinden tussen Ola en de voor haar
nog steeds onbekende vader.
Op belangrijke momenten kleurt Domalewski’s scenario te veel binnen de lijntjes,
waardoor de film inboet aan de politieke en
emotionele impact die bijvoorbeeld de films
van Loach wel vaak hebben. Daarom des te

indrukwekkender hoe sterk Zofia Stafiej haar
debuutrol neerzet als de onzekere Poolse tiener die met gebrekkig Engels haar best moet
doen om zich door de bureaucratische
rompslomp van Ierland heen te werken.
Dankzij haar zit er een vertederende verschuiving in I Never Cry over wat het überhaupt betekent om je best te doen. In eerste
instantie denkt Ola dat je best doen feitelijk
hetzelfde betekent als mislukken. Tegen het
einde van de film realiseert ze zich dat die
onverschillige Ierse voorman geen groter
compliment over haar vader had kunnen
maken.
HUGO EMMERZAEL

I NEVER CRY (JAK NAJDALEJ STĄD)

POLEN/

IERLAND, 2020 | REGIE PIOTR DOMALEWSKI | MET
ARKADIUSZ JAKUBIK, ZOFIA STAFIEJ, KINGA PREIS |
98 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE | TE ZIEN VANAF
12 AUGUSTUS, OOK VIA

picl.nl | INLEIDING OP

12 AUGUSTUS OM 19.30 UUR IN DE FILMHALLEN 

RIZI

Sommige regisseurs vormen een unieke
twee-eenheid met een acteur. Illustere voorbeelden zijn François Truffaut met JeanPierre Léaud en Federico Fellini met Marcello Mastroianni. Ook Tsai Ming-liang en
Lee Kang-sheng zijn een onverbrekelijk duo.
Lee’s gezicht, dat altijd een diep weggeborgen stil verdriet doet vermoeden, maakt hem
tot de perfecte acteur voor Tsai’s films, want
die gaan altijd over eenzaamheid en isolement van stadsbewoners. Sinds Tsai’s debuutfilm Rebels of a Neon God uit 1991 speelt
Lee steevast de hoofdrol.
Het leverde meerdere slowcinema-hoog-

tepunten op, waarin op zijn minst altijd één
scène zit die zich in het geheugen vastzet.
Zoals de slotscène van Vive l’amour (1994),
waarin een jonge vrouw op een bankje in een
park in Taipei tien minuten (!) eerst stil en
daarna hartverscheurend huilt. Niet uit materiële ellende – ze heeft een baan en is niet
arm – maar uit een gevoel van intense eenzaamheid. Door de ziel snijdt ook de scène
van de uitgebuite migrant in Stray Dogs
(2013), die als slecht betaald baantje op een
druk kruispunt in Taipei in de stromende regen voor de ogen van automobilisten een reclamebord omhoog houdt dat koopappartementen aanprijst. Hartverscheurend, deze
uiteraard door Lee gespeelde vernedering en
treurnis.
Lee’s personage in Rizi is een mengeling
van biografische en fictieve elementen. De
vijf minuten durende openingsscène, waarin
de acteur in een stoel voor zich uitstaart,
maakte Tsai toen Lee ziek was en het plan
opvatte om een documentaire over hem te
maken. Die is er niet gekomen, maar de documentairebeelden vinden nu hun weg in
Rizi. Daarin duiken ook Lee’s nek- en rugklachten, die eerder een grote rol speelden in
The River (1997) weer op. De opnamen van
de heftige behandeling van Lee’s rugpijn –
een combinatie van acupunctuur, verbrande
kruiden, elektriciteit en hitte – zijn eveneens
documentair.
De referenties aan Tsai’s eerdere films zijn
interessant, maar niet noodzakelijk om het
in Taipei spelende Rizi te kunnen waarderen.
Lee speelt een eenzame man, die hevig verlangt naar menselijk contact. Hij huurt in
een hotelkamer een masseur, een jonge knul
die misschien ook sekswerker is. Twintig
minuten duurt de massage, die buiten beeld
eindigt in een orgasme. Opmerkelijk is dat
dit fysieke contact anders dan in veel films
van Tsai teder is. Het maakt Rizi tot Tsai’s
meest intieme film. Aangrijpend hoe de man
het afscheid van de jongen uitstelt.
JOS VAN DER BURG

RIZI

(DAYS) TAIWAN/FRANKRIJK, 2020 | REGIE TSAI

MING-LIANG | MET LEE KANG-SHENG, ANONG
HOUNGHEUANGSY | 127 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE |
TE ZIEN VANAF 19 AUGUSTUS | INLEIDING OP 19
AUGUSTUS OM 18.45 UUR IN EYE 

DE FILMKRANT 

ILLUSTRATIE LAE SCHÄFER

#438 JULI/AUGUSTUS 2021

Regisseur Shady El-Hamus (De libi) brengt maandelijks een ode
aan een bijzondere filmscène. Deze maand: het vertrek uit I vitelloni
van Fellini.

I VITELLONI

COLUMN | Moraldo vertrekt als een dief in de nacht.
Het dorp dat hem grootbracht, ligt nog diep te slapen als hij op het verlaten station aankomt. Zijn lijf is
zwaar, gaat gebukt onder zijn reeds genomen besluit.
Benen zwaar, armen zwaar – daar staat hij, alleen. Zet
hij door? Kan hij nog terug?
Als de ochtendtrein met veel lawaai het spoor op
komt denderen, stapt Moraldo in, zijn ogen vol van
melancholie. De trein begint piepend te rijden en terwijl hij uitkijkt over het voorbijtrekkende landschap
zien we shots voorbijschieten van zijn vrienden in
bed – het geluid van de rijdende trein klinkt door en
de camera ‘rijdt’ als het ware door hun slaapkamers,
waardoor het lijkt alsof Moraldo vanuit de trein kijkt
naar de mensen die hij achterlaat. Een laatste blik, een
afscheid, op naar een nieuw begin.
Einde.
De hoofdrolspelers van I vitelloni, letterlijk vertaald als De kalveren, zijn Italiaanse Titaantjes. Jongvolwassen mannen met een heel leven voor zich die
hardop dromen maar weinig klaarspelen. Ze willen

een groots en meeslepend leven en nooit, maar dan
ook nooit, op dezelfde plek eindigen als waar ze begonnen. Het is een verhaal gebaseerd op het leven van
regisseur Fellini die zelf opgroeide in het kustplaatsje
Rimini en uiteindelijk op de trein naar Rome stapte
om zijn dromen te verwezenlijken.
In I vitelloni volgt hij een vriendengroep in eenzelfde soort kustplaatsje, met hoofdpersoon Moraldo
als een jongere versie van zichzelf. Moraldo is de
observator. Hij heeft een groter plan, dat zie je in zijn
ogen – alsof hij onbewust afstand houdt omdat hij
weet wat er staat te gebeuren. Zijn vrienden buitelen
over elkaar heen met grote opschepperige verhalen
over de toekomst, over Rome. Maar uiteindelijk is het
niet meer dan het overcompenseren van hun angst.
Weggaan betekent namelijk in het diepe springen en
daar is moed voor nodig. Moed die alleen Moraldo
uiteindelijk weet op te brengen want zijn vrienden
raken verstrikt, of laten zichzelf verstrikken, in het
leven. Een kind, een baan, een huis – voor je er erg
in hebt, is vertrekken geen optie meer. Hun grootse
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dromen worden bijgesteld en krijgen een andere toon,
opeens is het tijd om volwassen te worden, te settelen
en worden de beloftes van toen gezien als naïef en
kinderachtig. Zo worden de jongens alles wat ze altijd
verafschuwden. Moraldo ziet het gebeuren en kiest
voor zichzelf.
De film eindigt met Moraldo’s vertrek. Over open
eindes zei Fellini: “Als filmmaker heb ik de verantwoordelijkheid om mijn publiek naar een eindstation
te leiden maar op het moment van aankomst laat ik
hen los en kiest ieder zijn eigen trein.”
Het einde van zijn tweede speelfilm is open maar
welke trein je uiteindelijk ook pakt, Fellini heeft zijn
punt gemaakt. Wat hij invoelbaar maakt, is de pijn
die gepaard gaat met een vertrek, ook al is dat vertrek
de enige juiste beslissing. Fellini zal er waarschijnlijk
een litteken aan overgehouden hebben, een litteken
waarvan je het ontstaan in Moraldo’s ogen ziet als hij
zijn dorp uitrijdt.
I vitelloni laat zien dat je risico moet durven
nemen om dromen te verwezenlijken. Moraldo is dan
ook niet alleen een versie van Fellini zelf, Moraldo is
net zo goed mijn vader die de moed opbracht Egypte
achter zich te laten en naar Nederland te komen om
acteur te worden. Moraldo is iedereen die op een trein
durft te stappen, iedereen die durft te springen.
Daarom moest ik vaak aan hem denken toen ik een
paar jaar terug twijfelde of ik het aandurfde te
debuteren met een lowbudget film over drie jonge
Amsterdamse Titaantjes in een rode Canta.
SHADY EL-HAMUS
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MAGNUS VON HORN OVER SWEAT

‘DE GRENS TUSSEN
INTIMITEIT EN OVER
GA AN, IS DUN ’

MAGNUS VON HORN

Het Poolse Sweat nodigt je uit om
voorbij de kauwgombalroze
façade van de influencerlifestyle
op sociale media te kijken.
Magnus van Horn laat het leven
eruitziet als de smartphonepersoonlijkheden even niet
online zijn. “Je moet accepteren
dat werken als influencer ook een
echte baan voor een normaal
persoon kan zijn.”

DOOR HUGO EMMERZAEL

Sylwia (Magdalena Kolesnik) is een Poolse fitness
motivator. Met haar felroze outfits, signature moves
en catchphrases probeert ze haar volgers op socialemediaplatforms aan te sporen om zelf ook meer te bewegen. Natuurlijk neemt ze af en toe ook een betaalde
reclame op voor een voedingsstofsupplementmerk
of sportkledingbedrijf. Tegenwoordig zouden we
haar dus gewoon een influencer noemen, iemand die
via sociale media invloed heeft op het koop- en consumptiegedrag van volgers.
In eerste instantie klinkt dat niet als het meest
voor de hand liggende onderwerp voor de Deense
regisseur Magnus von Horn, die zich met zijn debuut
The Here After (2015) verdiepte in de trauma’s van een
jeugddelinquent. En toch is Sweat een interessante
opvolger, omdat Von Horn vooral geïnteresseerd lijkt
in de ennui van jonge mannen en vrouwen, de moderne lethargie. Hij liet zich voor zijn scenario inspireren
op een fitness motivator die hij vroeger zelf op soci-

ale media volgde. Hij vroeg zich toen al af: hoe ziet
haar leven eruit als de smartphonecamera uitstaat?
Voor Sweat dook hij in de wereld van influencers die
schijnbaar permanent online zijn, maar achter de
schermen een complexe balans tussen intimiteit en
afstand moeten vinden. Hij volgt Sylwia gedurende
drie dagen, waarin we zien hoe ze worstelt met het
jongleren tussen haar online imago, offline leven,
vrienden, familie, fans, haters, minnaars en stalkers.
U kiest ervoor om door de lens van film naar sociale media
te kijken. Hoe was het om die aan elkaar gelieerde, maar
zeer verschillende mediawerelden met elkaar in dialoog te
brengen? “Stel je ziet iemand op straat verdiept in

diens telefoon. Daar als buitenstaander naar kijken is
al zo’n andere ervaring dan zelf op je telefoon zitten.
Als iemand aan de overkant er een paar minuten over
doet om een selfie te maken, dan ziet dat er gek uit,
maar als je zelf bezig bent met het juiste kader voor je
eigen selfie vinden voelt dat veel natuurlijker aan. Ik
denk dat deze film ontstaan is vanuit deze simpele
observaties. Ik wilde hier altijd al een film over maken,
maar dan eentje waarin ik niet in de wereld van de telefoon hoef te duiken. Die kennen we als publiek inmiddels al zo goed. Ik vind het veel interessanter om
bijvoorbeeld in te zoomen op het gezicht van hoofdrolspeler Magdalena Kolesnik en met volledige vrijheid scènes rondom haar te schieten. Mijn hoofddoel
voor Sweat was totale vrijheid in beeld: 360° om de as
van de camera kunnen filmen en improviseren. Geen
markeringstape op de grond, maar juist met een open
blik over de set bewegen.”

Dat is een opmerkelijk contrast, want in uw vorige film The
Here After werkte u samen met cameraman Lukasz Zal die
ook Ida en Cold War van Pawel Pawlikowski schoot. Hij
heeft een vrij rigoureuze methode als het op beeld aankomt. “Dat was een geweldige ervaring voor mij, maar

nu wilde ik precies het tegenovergestelde doen. Met
Michal Dymek, de cameraman van Sweat, hadden we
ons voorgenomen om bijna alle planning los te laten.
Om bij wijze van spreken als een labrador rond het
hoofdpersonage te rennen en steeds net te dicht op haar
te zitten. De camera moest obsessief gedag vertonen.”
Grappig dat u het obsessief gedrag noemt, want voor mij
gaat deze film over intimiteit en obsessie, die op sociale

media natuurlijk in elkaars verlengde liggen. U heeft zich
voor Sweat jaren verdiept in wat het betekent om een
online influencer te zijn. Heeft u nieuwe inzichten gekregen?

“Het is vooral belangrijk om voorbij de façade te kijken. Je moet accepteren dat werken als influencer ook
een echte baan voor een normaal persoon kan zijn. Dat
je daar net zo serieus naar kan kijken in een film als
naar elk ander onderwerp. Wat me wel jaren kostte is
de overlap vinden tussen het hoofdpersonage en mezelf. Waar is de influencer in mij en waar is de filmmaker in Sylwia? Hoe komen we op een punt dat we een
taal delen die we allemaal begrijpen?”
Is dat niet ook waar het personage van de stalker een rol in
speelt? In de video die hij naar haar stuurt vertelt hij dat ze
eigenlijk identiek aan elkaar zijn. Denk je dat hij gelijk
heeft? “Natuurlijk verschillen ze van elkaar, maar

minder dan Sylwia denkt. Er zit een dunne scheidslijn
tussen intimiteit en over grenzen gaan. Het is dan ook
haar grootste angst dat ze zoals hij kan zijn: een oude
witte man die zich in zijn auto aftrekt terwijl hij naar
haar gluurt. Voor mij is hij de schaduw van Sylwia, of
haar duistere kant die ze ook voor het einde van de film
onder ogen moet zien.”
U koos ervoor om drie achtereenvolgende dagen in het
leven van Sylwia te laten zien. Waarom deze tijdsafbakening? “Ik denk dat het komt door de Stories of Snaps

die mensen op Instagram of Snapchat delen, waardoor
je soms wel vijftig video’s uit een dag van iemands leven te zien krijgt. Ook al zit er geen directe relatie tussen die individuele fragmenten, kan je er alsnog een
onderliggende of emotionele flow in herkennen die op
een narratief lijkt. Dat leek me interessant om in de
film te recreëren.”
Een film over de schaduwzijde van het leven op sociale
media kan al gauw didactisch, belerend of moraliserend
worden. Hoe probeerde u een cautionary tale over internetcultuur te vermijden? “Het hoofddoel is om het niet te

makkelijk voor mezelf te maken. Als het mij te makkelijk afgaat, dan weet ik zeker dat ik iets verkeerd aan
het doen ben. Misschien wordt de film dan wel te oordelend of cynisch en zulke films wil ik nooit maken. Ik
maak films in een zoektocht naar verbondenheid en
liefde. Ik wil met zorg en geduld naar een vreemde kijken en de mens in diegene vinden.”
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SWEAT

Eigenlijk is
de influencer
eenzaam

GRENZEN

Regisseur Magnus von Horn verpakt zijn
aanklacht tegen sociale media in een wel
erg duister plot.
Hoe ging dat met Sweat? Wanneer realiseert u zich dat u
echt een film over een influencer wilt maken? “Dat is las-

tig om uit te leggen, maar ik weet wel dat als een idee
me blijft achtervolgen ik er uiteindelijk wel naar moet
handelen. Ik heb de irritante eigenschap dat ik mijn
prille ideeën zo lang mogelijk niet moet analyseren en
uitwerken, omdat ze dan doodslaan. De emotionele
benadering werkt bij mij het beste. Dus als mijn intuïtie me steeds naar hetzelfde idee terugbrengt dan weet
ik dat daar iets mee moet doen.”

Waar neigt uw intuïtie nu naar? Waar wilt u nu aan werken?

“Ik werk nu aan een kostuumdrama dat zich in Denemarken afspeelt, net na de Eerste Wereldoorlog. Het
zal een soort horrorfilm zijn, maar dan niet typische
genrehorror, eerder emotionele horror. Ik voel me eigenlijk altijd tot horror aangetrokken.”
Van kauwgombalroze naar gitzwart dus? “Zo werk ik ook:
ik heb altijd nieuwe verpakkingen voor mijn ideeën
nodig. Fitness en sociale media zijn heel hedendaags.
Misschien neig ik daarom nu naar een kostuumdrama
dat zich een eeuw geleden afspeelt. Misschien doe ik
het zelfs in zwart-wit, met verwijzingen naar de
Duitse expressionisten.” 

Met een stamperige fitness-routine die doet
denken aan Jane Fonda’s eerste workoutvideotapes van bijna een halve eeuw terug, is
het de Poolse Sylwia gelukt om een schare
van een paar honderdduizend volgers op te
bouwen: jonge vrouwen die net zo’n lichaam
en zo’n leven willen als zij. Ze zijn weg van
haar en zij koestert haar ‘liefjes’ door ze elke
dag meermalen nieuwe content te voeren –
filmpjes en video’s, aangevuld met demonstraties op tv en in winkelcentra die weer
nieuwe beelden genereren. Sylwia’s telefoon
is nooit ver weg.
Een eigentijds soort succes dus, met
behalve een dagelijks infuus van virtuele lof
ook tastbare voordelen: Sylwia rijdt in een
blits autootje en woont in een smetteloos
appartement. Kleding, eiwitpoeders en dieetmaaltijden komen gratis haar kant op zolang ze zich aan de regels houdt: elk merk
dient op camera getoond en genoemd te
worden en zelf dient ze die immer energieke
fitness-koningin te blijven.
Regisseur en scenarist Magnus von Horn
vindt dit duidelijk een nepleven. Zijn hele
tweede speelfilm, die door het verstilde
tempo langer lijkt te duren dan z’n 105 minuten, drijft op de suggestie dat er iets grondig
mis is—dat Sylwia gevaar loopt. Hoe vastberaden en ambitieus we haar ook haar propvolle dagschema zien tackelen, de overige
personages onderstrepen stuk voor stuk
hoe eenzaam en kwetsbaar ze eigenlijk is.
Sylwia’s fitnesspartner is een geile beer, haar
manager een aal, haar personal trainer beult
haar tot huilens toe af en het grootste gevaar
zit thuis op de parkeerplaats te wachten: een
stalker. Intussen zuigt de camera zich ongemakkelijk lang vast aan actrice Magdalena
Kolesniks koele ogen, lange blonde haren,
fraaie kont. Wat is nu Von Horns bedoeling?
Dat wij ons óók schuldige voyeurs voelen?
In één lange, zeer geslaagde scène springt de
film even uit z’n eigen kader. Sylwia’s moeder viert haar verjaardag—de camera manoeuvreert met moeite tussen de bezoekers
in haar kleine flatje door, Sylwia’s cadeau
(een veel te grote plasma-tv) wordt met
ongemak ontvangen, de gasten kunnen het
niet laten om háár in plaats van de jarige te
fêteren. Roem is een stoorzender, dat is van
alle tijden.
SANDRA HEERMA VAN VOSS

SWEAT POLEN, 2020 | REGIE MAGNUS VON
HORN | MET MAGDAL ENA KOLESNIK | 105 MINUTEN |
DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN VANAF 12 AUGUSTUS,
OOK VIA

picl.nl
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DE BIOSCOOPMARK T IS NOG

LA

Doemdenkers wilden de afgelopen
maanden nog wel eens beweren
dat film door de lockdown de
strijd tegen streaming heeft
verloren. De praktijk wijst anders
uit. Het aantal stoelen groeide en
er komen nog steeds nieuwe filmtheaters en bioscopen bij.
DOOR EDO DIJKSTERHUIS

Filmhuis Lumen in Delft heeft nog een paar bestuurlijke hobbels te nemen maar dan kan het te krap geworden pand worden verruild voor een ruime, nieuwe
locatie in het centrum van de stad. Dit najaar opent
in Leeuwarden een nieuwe Pathé-bioscoop met 643
stoelen in zeven zalen. En het zijn niet zomaar stoelen, maar van het type dat in de onderuit-stand kan,
met voetensteun. In Leiden wordt gebouwd aan megabioscoop De Geus met acht zalen, die volgend jaar
de deuren opent. Rond diezelfde tijd kan de vlag uit in
het Zeeuwse plaatsje Hulst, waar lokale ondernemers
een compleet nieuw filmcentrum uit de grond stampen. En in Groningen zijn verregaande plannen om
in het Stadspark een permanente openluchtbioscoop
neer te zetten.
Het is slechts een greep uit de recente vastgoedontwikkelingen in bioscoopland. Na een halfjaar gedwongen abstinentie heeft de filmliefhebber nu keuze uit
meer vertoningsplekken dan ooit. Zelfs in coronajaar
2020 werd het nationale bioscoopbestand verrijkt met
vier theaters in Haarlem, Nijmegen en Roosendaal.
Ook werden bestaande locaties uitgebreid. Zo kreeg
Cinecitta in Tilburg er twee zalen bij en Vue Walstraat
in Nijmegen ging maar liefst van drie naar acht zalen.
Holland Filmnieuws kwam na een landelijke rondgang
op een totaal van 3.597 nieuwe stoelen.

RECORDJAAR

Het vertrouwen is blijkbaar groot dat bioscoopgangers niet definitief zijn verloren aan de streamingdiensten. Wie naar de bezoekcijfers van het afgelopen
decennium kijkt, moet de optimisten gelijk geven.
Jarenlang steeg het aantal verkochte kaartjes alleen
maar. Als een van de weinige sectoren bleek de bioscoopbranche zelfs recessieproof. In 2018 leek de
groei even te stagneren, maar het jaar daarna werd
weer een plus van 6,5 procent genoteerd waardoor het
bezoekersaantal uitkwam op 38 miljoen, een absoluut record. In het eerste kwartaal ging het crescendo
verder en waren de resultaten zo goed dat stiekem
gehoopt werd die top weer te overtreffen.

ONTWERP NIEUWBOUWPLAN ‘DE HOOGHE DELFT’ MET FILMHUIS LUMEN OP BEGANE GROND EN EERSTE VERDIEPING

Corona stak er een stokje voor. Door vijftien weken
gedwongen sluiting en beperkende maatregelen in
een groot deel van de rest van het jaar kromp het bioscoopbezoek met bijna 56 procent.
De streamingdiensten sponnen ondertussen garen bij de lockdown en al die verplichte thuiszitters
zonder uitgaansmogelijkheid. De opmars van de
platforms was al een tijdje bezig en in 2018 waren ze
in omzet de Nederlandse bioscopen en theaters al
voorbij. Maar in 2020 sloegen ze helemaal hun slag en
zwollen hun abonneebestanden in rap tempo. Doemdenkers zien hier een beslissend moment in dat de
overgang van cinema naar streaming definitief heeft
bezegeld. De bioscoopsector zou in de sterffase zijn
beland en over een paar jaar zijn gereduceerd tot een
relict uit vervlogen tijden.
De streamingplatforms doen er zelf alles aan om
dat doemscenario te realiseren. Ze namen niet alleen
klanten van de bioscopen en filmtheaters over, maar
versterkten ook hun greep op het filmaanbod. Ze zijn
allang geen doorgeefluik meer voor content van derden, maar produceren zelf series en films. Daarnaast
kopen ze gestaag filmstudio’s op, zoals recent Amazon dat MGM voor 8,4 miljard dollar inlijfde en daarmee 4.000 filmtitels en 17.000 serieafleveringen aan

zijn catalogus kon toevoegen. Filmstudio’s die nog op
eigen benen staan, kozen er afgelopen jaar voor hun
films online uit te brengen. Universal kondigde eind
vorig jaar aan alle nieuwe titels van 2021 via HBO Max
aan de man te brengen.
Als deze praktijk doorzet, blijven er steeds minder
titels over om in bioscopen te vertonen. Waar moeten
dan al die nieuwe schermen dan mee gevuld worden?

PREMIUMAANBOD

Bioscopen en filmtheaters hebben echter één ijzersterke troef in handen: rood pluche voelt echt heel
anders dan de bank thuis. De sensatie van met z’n allen in het donker zitten is met geen home-entertainmentsysteem ter wereld te evenaren. Daarbij komt
dat de gemiddelde prijs voor een bioscoopkaartje nog
altijd onder de €10 ligt. Naar de film gaan is daarmee
een van de goedkoopste vormen van uitgaan.
Die ticketprijs is overigens de afgelopen jaren
dubbeltje voor dubbeltje omhoog gekropen, maar dat
komt vooral door een steeds groter ‘premiumaanbod’.
Naar de film gaan wordt aangekleed met extra’s en
exclusiever gemaakt. Het toppunt daarvan is de private cinema, een Amerikaans fenomeen dat dit jaar
ook in Nederland wordt geïntroduceerd. The (Any)
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NG NIET VERZADIGD
tal stoelen dat in een zaal past. De nieuwe Vue-bioscoop in Enschede, waarvan de bouw in december
2020 begon en de opening gepland staat voor medio
2022, zou oorspronkelijk 1200 stoelen bevatten maar
schaalde terug naar 700.
Dat nieuwe complex is gehuisvest in een voormalig
postkantoor en gemeentemonument. Steeds meer
filmvertoners kiezen voor een sfeerverhogende locatie
in plaats van een nieuwbouwdoos. Slachtstraat Theater in Utrecht, dat dit najaar opent, heeft het monument overgenomen waar vroeger filmtheater ’t Hoogt
zat. Filmhuis Zevenaar verhuisde naar de oude sigarettenfabriek van Turmac, wat overigens ook een extra zaal met 54 zitplaatsen opleverde. Maar het meest
tot de verbeelding spreekt Filmkoepel Haarlem. Op
de plek waar gedurende ruim een eeuw criminelen
hun tijd uitzaten, kan vanaf eind 2021 in zes zalen film
worden gekeken.

Bioscopen en
filmtheaters
hebben één
ijzersterke troef
in handen: rood
pluche voelt echt
heel anders dan
de bank thuis.
Thing, een initiatief van de Pathé Thuis-oprichters,
opent een eerste locatie in Wijk bij Duurstede. In de
drie zalen is plaats voor respectievelijk twee, vijf en
zeven bezoekers. De ambities zijn groot: binnen vijf
jaar moeten er door heel Europa vijfhonderd van dit
soort boetiekbioscopen staan.
De grote ketens—maar ook de filmtheaters—vullen
de premiumervaring in met superieur beeld en geluid.
Er is flink geïnvesteerd in Dolby-technologie zodat
dialoog en soundtrack recht in je oor lijken te worden
geblazen. De kwaliteit van projectoren is flink opgeschroefd. In steeds meer zalen is IMAX de standaard
maar ScreenX, met 270 graden panoramisch beeld,
is daar weer de overtreffende trap van. En dan heb
je nog 4DX en MX4D, een totaalervaring met geur,
wind, regen en bewegende stoelen.
Al dat audiovisuele vuurwerk neemt de kijker tot
zich vanuit steeds luxere stoelen. Naast de eerder genoemde relaxstoelen met lig-optie maakt de cozy seat
opmars. Maar ook het reguliere zitje is breder en heeft
meer beenruimte. Dat gaat wel ten koste van het aan-

VERZADIGINGSGRAAD

De meeste bioscoopstoelen staan vanouds in de grote
steden, maar de rest van het land is bezig met een
aardige inhaalslag. In Winschoten is De Klinker door
een verbouwing van 42 naar 117 stoelen gegaan. Luxor
in Zutphen kreeg er een tweede zaal bij, net als Parkvilla in Alphen aan de Rijn.
Maar zelfs in het goed bedeelde Amsterdam (20
bioscopen, 96 zalen, 12.700 stoelen) is het verzadigingspunt nog niet bereikt. Buiten het centrum is
nog genoeg ruimte. Zo opent Rialto binnenkort op de
VU-campus aan de Zuidas een tweede vestiging. In
Nieuw-West heeft het dakloze Oxville Cinema een
nieuw thuis gevonden in cultuurcentrum Het Verhalenhuis, waar het vanaf 2025 vijf zalen gaat exploiteren. En in Noord is net de voormalige Euroscoop-locatie heropend onder de Pathé-vlag.
Deze Nederlandse marktleider is tijdens de lockdown gewoon blijven investeren, net als de andere
grote ketens. De opening van een nieuwe locatie in
de Haagse wijk Ypenburg is even uitgesteld maar er
wordt gewoon doorgewerkt aan een derde multiplex
in Rotterdam en een vestiging in Amstelveen. Concurrent Kinepolis opende onlangs zijn 21ste locatie in
het winkelcentrum van Leidschendam.
De sector is niet bang dat bezoekers blijvend zijn
overgelopen naar streamingdiensten. Hajo Binsbergen, managing director van Warner Bros. Holland en
bestuurslid van Filmdistributeurs Nederland, gelooft
in de kracht van de bioscoop. Bij de presentatie van de
jaarcijfers begin dit jaar zei hij: “Nederland heeft internationaal een van de hoogste penetratiegraden wat
betreft Netflix-abonnementen, maar tegelijkertijd is
het bioscoopbezoek hier de afgelopen tien jaar harder
gegroeid dan elders. En dat heeft veel te maken met de
investeringen in de infrastructuur.” 

Diesel #9
COLUMN | Carmen Felix schrijft over genre,

niche en mainstream

Ik voel me onwijs aangetrokken tot de Fast &
The Furious franchise. Daar, die aap is uit de
mouw. Ik heb uiteraard alle films uit de reeks
gezien, de meeste ook meerdere keren, ik leef al
jaren mee met Dom Toretto en z’n maten, kreeg
paniek toen het een paar jaar terug leek alsof er
een einde aan de franchise zou komen door Vin
Diesels kwade bloed met The Rock en liet zelfs
een klein traantje toen Paul Walker (verder toch
een behoorlijk niksige acteur, bless his soul) de
geest liet. Ik heb alleen geen idee waarom? Ik
heb niks met auto’s, heb een pathetisch Fiatje
500 waarvan ik nog nét weet hoe ik de bandenspanning moet fixen maar waarvan ik tot voor
kort niet wist hoe ik m’n tankdop correct dicht
moest draaien. Ik heb niks met extreem
gespierde, kale mannen met bassige, lage
stemmen in mouwloze tanktops en ook het hele
‘snelle’ aspect van de films past niet echt bij
deze extreem luie, slome columnist. En toch
word ik nergens zo gelukkig van als wanneer
‘Dom’ z’n familie van straatsavvy amateurcoureurs weer bij elkaar krijgt voor ‘één laatste
heist, echt waar hierna gaan we met pensioen’.
Ik voel zijn opwinding als hij aan het begin van
de eerste akte ziet in welke mooie bolides hij
deze keer het verkeer in een drukke stad mag
ontregelen. Geen idee wat voor een merk of
model het is, maar die oranje, die snelle, dat is
de ster.
Nu de negende film in de reeks deze zomer
gaat draaien zwelt het weer bij me aan: ik heb
veel zin om me weer anderhalf tot twee uur over
te geven aan een flinterdun verhaal over ‘family’,
Michelle Rodriguez die kwaad kijkt, een hoogstwaarschijnlijk weer indrukwekkende parade aan
ordinaire, opgevoerde auto’s in knalkleuren en
een niet al te moeilijke backstory en criminele
situaties waar Vin Diesel en co zich uit moeten
redden.
Na anderhalf jaar coronagedonder is een
nieuwe F&F-film in de bioscoop dus precies wat
ik nodig heb. Ik heb me afgelopen weken best
geërgerd aan de middelmatige titels die mij na
de versoepelingen weer naar het filmzaaltje
moesten trekken. Ik wil bombastische comfort,
Ludacris die weer van zolder is gehaald, meiden
leunend op motorkappen en pompende beats!
De eerste recensies beloven veel goeds. De film
wordt nu al verlekkerd aan me verkocht als de
‘grootste, wildste en meest zwaartekracht tartende Fast & Furious-film tot nu toe’ en ik eet
die shit helemaal op. De consensus lijkt te zijn:
F9 is nog belachelijker dan haar voorgangers, de
plot is weer soapier dan je badkuip op zondagavond en er klopt nog minder van de bizarre
stunts. Klinkt perfect. Zeker in een wereld van
vaccins, virussen, wantrouwen, klimaatproblemen, onbetrouwbare overheden, politieke
schandalen, falende instanties en wat nog
meer? Ik wil geen sores op het grote scherm, ik
wil overmatig gespierde bovenarmen, ronkende
motoren, onhoudbare micro-romances, onnodige duiken in verledens en ingewikkelde heists.
Ik wil voelen dat ik leef.
CARMEN FELIX
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Na de enorme hype van dit voorjaar rond NFT’s, een nieuwe
manier om digitale bestanden te
verhandelen, ontdekt nu ook de
filmwereld de mogelijkheden van
blockchain, cryptogeld en smart
contracts. Het lijken toverwoorden. Of is het echt een
DOOR DANA LINSSEN
revolutie?
Er zit een zekere ironie in het feit dat juist regisseur
Adam Benzine van de korte documentaire Claude
Lanzmann—Spectres of the Shoah (2015) de eerste was
die zijn film aanbood als NFT, kort voor ‘non-fungible token’. Over die film straks meer. NFT’s waren dit
voorjaar het nieuwe toverwoord voor iedereen die
zich bezighield met het maken en verhandelen van
digitale kunstwerken en andere digitale files. Langzamerhand begint hun betekenis ook door te sijpelen
in de filmindustrie. Film is immers inmiddels ook
grotendeels een digitale business, van productie tot
distributie. Wat is na de hype de waarde van NFT’s
voor film ?
Nadat de Amerikaanse cryptokunstenaar Beeple
(Mike Winkelmann) in maart via veilinghuis Christie’s het digitale kunstwerk ‘Everydays: The First
5.000 Days’ verkocht voor een bedrag van ruim 69
miljoen dollar (circa 58 miljoen euro) lag de term NFT
in ieders mond bestorven. Beeple werd in één klap
een van de duurst geveilde levende kunstenaars na
Jeff Koons en David Hockney. ‘Everydays’ is een
‘digitale collage’ van 5000 afbeeldingen die Beeple
tussen 2007 en 2020 dagelijks maakte. Sommige
daarvan zijn eenvoudige schetsen, andere meer ingewikkelde 3D-beelden. En als er dure ‘cyptokunst’
(met cryptogeld verhandelde digitale kunst) is, dan
zijn er ook al snel cryptohandelaren en cryptomiljonairs. Het klinkt als iets tussen James Bond en
tulpenhandel. Maar het is meer. Kort nadat ‘Everydays’ werd ‘gedropt’ (op de markt gebracht) bleek
trouwens dat veel van die tekeningen misogyn en
racistisch waren. Ben David publiceerde daar als een
van de eersten over op Artnet.

ZIJN NF T’S OOK HET NI
VOOR DE FILM

DE OLIE VAN D
van (filosofische) discussie. “just setting up my twttr”,
schreef hij. Hoeveel anderen zullen dat na hem geschreven hebben, zonder zelfs te weten dat Dorsey de
eerste was? Toch 2,9 miljoen dollar waard.
De Amerikaanse band Kings of Leon was de eerste
die een album als NFT uitbracht. Dat wil niet zeggen
dat die tweet of die plaat opeens niet meer te lezen
of te horen waren voor de rest van de wereld, zoals iemand een schilderij van Hockney kan kopen en in een
privéverzameling opnemen zodat alleen de eigenaar
het nog kan zien. Integendeel. De tweet en de muziek
blijven beschikbaar en in het geval van de muziek ook
nog op andere manieren ‘te koop’ via muziekstreamingdiensten of op cd (wie koopt ze nog).
De NFT regelt daarmee een bijzondere vorm van
eigenaarschap, het is een eigendomsbewijs gekoppeld
aan blockchaintechnologie (een digitaal grootboek
waarin verspreid over meerdere computers bijvoorbeeld de handel in cryptomunten wordt bijgehouden).
Zo’n NFT geeft dus een ‘echtheidsgarantie’ aan een
digitaal bestand dat in principe (door de aard van de
digitale technologie) eindeloos kopieerbaar is. Zonder
kwaliteitsverlies. En zonder de cryptografische code
van de NFT—een unieke en niet-vervangbare cijferreeks die bestaat uit een digitaal bestand en een
‘smart contract’ dat dient als eigendomsbewijs en ter
authenticatie van het werk—is die niet van een ‘kopie’
te onderscheiden. Onze pincode zou je een heel simpel voorbeeld van zo’n token kunnen noemen.

AUTHENTICITEIT, BEZIT EN COPYRIGHT

Daarmee lijkt het verhaal over de opkomst van NFT’s
vooral een verhaal over geld. De eerste. De duurste.
Het is de belofte van cryptovaluta als bitcoin en ethereum (waarin de meeste digitale kunst verhandeld
wordt): een verhaal over een alternatieve, utopische,
gedecentraliseerde economie. Power to the artists!
Cut out the middlemen! Maar het is ook een verhaal
over authenticiteit, bezit en copyright. En over milieuschade. Daarover zo ook meer.
Rond de tijd dat ‘Everydays’ op de markt kwam,
bood bijvoorbeeld ook Twitteroprichter Jack Dorsey
zijn eerste tweet te koop aan. Hij kende daarmee
financiële ‘waarde’ toe aan iets wat aanvankelijk alleen intrinsieke waarde had en ook dat is onderwerp

CLAUDE LANZMANN—SPECTRES OF THE SHOAH

Een bankbiljet (wie heeft ze nog?) is een voorbeeld
van wat in economische termen ‘fungibel’ heet: een
inwisselbaar, vervangbaar goed. Het ene bankbiljet
van vijf euro is inwisselbaar voor het andere. Maar er
zijn ook andere van dit soort vervangbare producten,
zoals bijvoorbeeld puur goud, of olie, niet voor niets
een ‘waardebron’ in het laat-kapitalisme. Mark
Getty, de eigenaar van beeldbank Getty Images heeft
het zelfs zo gezegd: “Intellectueel eigendom is de olie
van de 21ste eeuw.” NFT’s zijn dus uniek en onvervangbaar, een handelsmiddel én een authenticiteitsbewijs in een.

GOODIES

Nu film. Adam Benzine had, aldus een artikel in
Variety, zijn film nog niet eerder verkocht. Hij was te
zien op festivals (onder andere hier in Nederland op
IDFA), werd uitgezonden op HBO en zelfs voor een
Oscar genomineerd, maar hij was niet eerder als dvd
of digitaal bestand te koop (nu trouwens wel op
Vimeo). Als je geen HBO hebt, of in de verkeerde regio
woont, dan kon je de film dus niet op officiële of
legale wijze zien. Wat Benzine deed, was niet zijn film
beschikbaar maken. Dat had, zoals dus inmiddels is
gebeurd, prima via Vimeo of een ander platform kunnen gebeuren. Hij bood tien ‘exclusieve 1st edition’
exemplaren aan via Rarible (een van de platforms
waar cryptokunst wordt verhandeld) en vanaf 100
ETH (ethereum, zo’n 212.000 (!) dollar volgens de
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dagkoersen) kreeg je er ook nog allerlei goodies zoals
een digitale poster bij. Op moment van schrijven zijn
er nog 9 te koop.
Benzine is misschien niet het beste voorbeeld.
Spectres of the Shoah heeft ongetwijfeld verzamelaarswaarde. En zoals ik hierboven schreef, schuilt er
ook een pijnlijke ironie in het feit dat nu juist deze
film die de erfenis en ja, de ‘geesten’ van Lanzmanns
monumentale, negen uur durende Holocaust-documentaire Shoah (1985) op deze manier te gelde wordt
gemaakt. Benzine, in een interview met Sight &
Sound, wist het beter te rationaliseren: hij wilde de
NFT-boom gebruiken om de Holocaust weer onder
de aandacht van jonge generaties te brengen, daarbij
meeliftend op het feit dat HBO en de Oscars de film
ook al een bepaalde ‘toegevoegde waarde’ hadden gegeven. En als hij zo nog wat geld zou kunnen binnenslepen om de crew van zijn nieuwe film te betalen was
dat ook mooi meegenomen.
Beter, hoewel als retorische overgang niet minder
ongepast, is om je voor te stellen wat er gebeurt als
immens populaire mainstreamfilms als bijvoorbeeld
de Marvelserie op deze manier ‘te koop’ worden
aangeboden. Een ‘originele’ Black Widow? Een shot
of gif uit Infinity War? Op een scherm aan je muur of
als screensaver, maar dan met een echtheidscertificaat? Dat is niet zo anders dan de digitale variant
van voetbalplaatjes, of die animatiefilmframes die al
sinds jaar en dag te koop worden aangeboden en

verzameld. Merchandise. De mogelijkheden zijn
eindeloos.
Er is nog een andere toepassing. Niet aan het einde
van het proces, als de film al af en verhandelbaar is.
Maar aan het begin, bij de financiering. Ook daarvoor
kunnen we een bestaande praktijk als voorbeeld
nemen, en dan heb ik het natuurlijk over crowdfunding, hoewel ook grote producenten of studio’s dit
zouden kunnen toepassen. In plaats van, of bovenop
een symbolische plek op de aftiteling, een setbezoek
of een gratis premièrekaartje zou je je potentiële investeerders ook een deel van de film kunnen aanbieden. Je kunt in het ‘smart contract’ (dat in
‘onbreekbare’ codetaal op de blockchain staat) vastleggen hoe en in hoeverre dat gedeelde eigendom
weer verhandelbaar is.

STROOMVERSNELLING

Als het om een enkel (eventueel in serie aangeboden)
cryptokunstwerk gaat, dan gaat de handel in echtheidscertificaten nog steeds volgens de principes van
de kunstmarkt, of er nu veilinghuizen tussen zitten,
en of het nu om NFT’s of om fysieke artefacten gaat.
Het is handel in een ander domein. Maar de grenzen
tussen de fysieke en de virtuele wereld zijn sowieso al
aan het schuiven (een proces dat tijdens de pandemie
in een stroomversnelling is geraakt).
Waar de vraag van copyright en intellectueel eigendom z’n intrede doet bij de handel in NFT’s wordt

het zowel interessanter als ingewikkelder. Er schuilt
iets hoogst romantisch aan een begrip als intellectueel eigendom. Het gaat om het idee van de kunstenaar
of de filmmaker als bron van en schepper van een origineel idee, dat onvervreemdbaar aan haar creatieve
geest behoort. Zonder nu de hele auteurstheorie erbij
te halen (en ik wil die zeker niet zomaar overboord
gooien) gaat het over de schrijver die in een boek een
universum ontvouwt dat je eerbiedig mag betreden,
net zoals je respectvol naar een schilderij of film (hoewel een gesamtkunstwerk) mag opkijken. Maar van
wie is een kunstwerk? Is het van de maker? Of is het
van het publiek? Of van de kunstgeschiedenis? En is
dat soort ‘eigendom’ ook altijd per se verhandelbaar?
Er zijn voldoende filmmakers die keer op keer beklemtonen dat hun werk pas ‘af’ is als het door de
toeschouwer wordt bekeken. Er is dus óók een stukje
zwevend eigenaarschap. Is dat verhandelbaar te maken? Te kapitaliseren? Anders dan via de ‘bruikleen’
of de ‘toegang’ die je via je bioscoopkaartje,
streamingabonnement, dvd of digitaal bestand verwerft? Een filmmarkt die dit soort vragen—beslist
geen filosofische spielerei—niet adresseert, gaat
sowieso de strijd verliezen. De huidige NFT-boom
mag dan een hype zijn of lijken, de achterliggende
principes razen voort zo lang de wereld verder digitaliseert. En voor het eerst gaat het om vragen waar wij
als toeschouwers ook een rol in spelen. Niet alleen
financieel. Doordat we eigendom kunnen monetariseren. Maar ook moreel.

NATUURLIJKE HULPBRONNEN

En dan gaat het niet alleen om economische ethiek.
Maar vooral om onze verantwoordelijkheid voor onze
natuurlijke leefomgeving. Digitaal geld heeft namelijk
wel een fysieke prijs. Het is niet voor alle vormen van
cryptogeld hetzelfde, maar bijvoorbeeld de blockchaintechnologie van bitcoin slurpt enorme hoeveelheden energie. Lees: natuurlijke hulpbronnen. Voor
het ‘delven’ (minen) van digitale valuta zijn soms
wel duizenden computers nodig. Alles tegen de prijs
van fossiele brandstoffen, en zoals we weten omvat
die prijs niet alleen de dollars voor een vat olie, maar
ook de onherstelbare schade die we aan het milieu
toebrengen.
Doordat tijdens corona meer mensen in cryptovaluta gingen handelen, zijn deze vragen weer terug op
de agenda. (Voor sommige cryptokunstenaars,
zoals de Turkse Memo Akten, die het manifest
‘Towards a New Ecology of Crypto Art’ publiceerde
en op zijn website cryptoart.wtf bijhoudt hoeveel CO2
een gemiddeld digitaal aangeboden kunstwerk uitstoot, werd het zelfs de inzet van zijn werk). En die
algehele digitalisering van de afgelopen vijftien
maanden heeft met al dat zoomen en dat streamen en
al die data-opslag ook een priijs betaald die we nog
niet kunnen overzien. Het nadenken over alternatieve
financieringsmodellen, of nieuwe vormen van copyright, brengen vragen mee die we eerst moeten oplossen, willen we niet de problemen van de fysieke
wereld meenemen of zelfs verplaatsen naar de
digitale. 
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Het Filmjaarboek 2020/2021 is uit
en verkrijgbaar bij de boekhandel of bol.com voor € 32,99.

3

s pec ia l e aa n b i e d i ng

Tot 13juli
1. 8 2021 is het nieuwe Filmjaarboek rechtstreeks te bestellen
bij de Stichting Filmuitgaven voor € 25
25,,- exclusief verzendkosten.
verzendkosten.
Stuur een mail met je adresgegevens naar info@filmkrant.nl en
je ontvangt Filmjaarboek + factuur
factuur..

Herontdek je filmliefde in
de zomerlucht. Kijk op
cineville.nl/zomer voor een
buitenfilm bij jou in de buurt.
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Breda, Den Haag, Haarlem,
Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Utrecht en Wageningen.

29

DE FILMKRANT 
#438 JULI/AUGUSTUS 2021

SURGE EN EL PERRO QUE NO CALLA

ONTSNAPT UIT DE VISSENKOM
BUBBELHELM

EL PERRO QUE NO CALLA

Braaf naar je werk of radicaal
breken met het arbeidsethos?
De mannen in crisis in het
beklemmende Surge en het
dromerige El perro que no calla
verzinnen heel verschillende
DOOR MARISKA GRAVELAND
uitwegen.
Hoeveel kan een mens verdragen voordat de stoppen
doorslaan? Van Taxi Driver en Dog Day Afternoon tot
Falling Down: de filmgeschiedenis kent veel overspannen mannen die in een zelfveroorzaakte crisis
belanden. Ze willen losbreken uit hun ingedutte bestaan als ‘goede burger’, maar nemen halverwege een
verkeerde afslag, vaak met fatale gevolgen. In twee
nieuwe films, Surge en El perro que no calla, begint de
mentale inzinking op het werk, waar de disciplinering
de mannen met elke passerende dag strakker in het
keurslijf trekt. Op de werkvloer valt daaraan moeilijk te ontsnappen, waardoor die voor filmakers een
vruchtbare bodem voor drama is.
In Aneil Karia’s indringende Surge zegt de Londense Joseph impulsief zijn baan op en berooft een
bank – alleen maar om een tv-kabeltje voor een collega te kunnen betalen. Joseph, een tikkende tijdbom
gespeeld door Ben Whishaw, werkt als beveiliger op
Stanstead Airport waar hij anonieme passagiers repetitief scant. Iedereen loopt elkaar constant in de

weg, versterkt door de uiterst nerveuze cameravoering. Ook Joseph zelf wordt voortdurend in de gaten
gehouden. Thuis heeft hij, als een personage uit Houellebecqs romans, een hele collectie magnetronmaaltijden in de koelkast. Hij kijkt hologig naar een matige
stand-upcomedian. Uiterlijk blijft hij rustig, gevoelloos, de disciplinering is verinnerlijkt, de deur naar
de wereld is gesloten. Zijn passief-agressieve ouders
weten hem ondertussen ook mentaal te geselen. Maar
dan gaat de sluis open: hij begint te knagen aan een
glas water tot zijn tandvlees bloedt.
De dissonante soundscape en de zenuwachtige
energie van Josephs lichaam zorgen ervoor dat ook
de kijker amper een moment heeft om op adem te
komen. Aneil Karia wilde hiermee naar eigen zeggen
laten zien op welk punt de moderne mens is beland.
“Miljoenen mensen leven dicht op elkaar in dit behoorlijk koude, meedogenloze, slopende systeem, in
een mix van angst en gevoelloosheid.” Ben je eigenlijk
wel gek als je daaruit wilt ontsnappen?

SURGE

Ook in de Argentijnse film El perro qu no calla van Ana
Katz probeert een gewone man zich tevergeefs aan te
passen aan een veeleisende wereld. De dromerige rust
die deze film uitstraalt, is compleet anders dan het
grillige Surge. Beide films beginnen alledaags. In El
perro qu no calla neemt de lijdzame dertiger Sebastian
zijn trouwe hond mee naar zijn werk omdat zijn buren
het geblaf niet meer kunnen verdragen. Maar ook op
kantoor wordt de aanwezigheid van de hond niet op
prijs gesteld. Het enige wat erop zit is om zijn werk op
te zeggen – als grafisch ontwerper heeft hij sowieso
alleen maar tijdelijke banen. Sebastian zoekt zinvolle
relaties maar stuit op leegte. Hij zit in een stille crisis,
onzichtbaar voor anderen en misschien ook wel voor
zichzelf. Door te stoppen met zijn baan stelt hij eindelijk een daad, in plaats van passief te volharden in
zijn beklemmende dagelijkse leven.
Het in ingetogen zwart-wit gefilmde El perro que
no calla is ook een verkapte kritiek op de ongelijkheid
van het (Argentijnse) economische systeem. Sebastian is op zoek naar werk dat onmogelijk te vinden
lijkt. En welk werk is eigenlijk waardevol en welk werk
niet? Die vraag krijgt een geheel nieuwe dimensie in
het laatste deel van de film, als er een meteoor inslaat.
Het bizarre gevolg is dat mensen een bubbelhelm
moeten dragen om rechtop te kunnen staan. Want als
ze met hun hoofd boven de 1,80 meter komen, stikken
ze. Alleen de rijken kunnen deze vissenkommen op
hun hoofd betalen, de armen worden gedwongen te
hurken, en leven zo letterlijk onder het niveau van de
rijken. Er is niets veranderd.
SURGE

VERENIGD KONINKRIJK, 2020 | REGIE ANEIL

KARIA | MET BEN WHISHAW, ELLIE HADDINGTON,
STACHA HICKS, IAN GELDER | 105 MINUTEN |
DISTRIBUTIE FILMFREAK | TE ZIEN VANAF 16
SEPTEMBER 

EL PERRO QUE NO CALLA

ARGENTINIË, 2020 |

REGIE ANA KATZ | MET DANIEL KATZ, CARLOS PORTALUPPI, FACUNDO GAMBANDÉ, JULIETA ZYLBERBERG |
73 MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN
VANAF 19 AUGUSTUS, OOK VIA

picl.nl
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						 LIJSTJES
VOOR EEN L ANGE LOME

Na een pandemiejaar lang vergroeid te zijn geraakt
met onze streamingdiensten, wordt het hoog tijd
om eens uit de pas te springen in onze dans met de
algoritmes. Voor de regenachtige zomerdagen
hierbij acht alternatieve en onzinnige routes door
de bakken vol content.

•
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ZOMER
IJSBLOKJES OP VERBRANDE HUID

· Als je een ijsblokje op verbrande huid gelegd ziet
worden, weet je dat je in een lome zomerfilm zit en
ook dat het al snel tot een ander soort verhitting zal
leiden. Soms zijn het momenten die smelten als, nou
ja, een ijsblokje in de zon. In andere films wordt er
juist uitgebreid bij stil gestaan, en gaat het contact
van koud op heet gepaard met al even zinderende
blikken.

1 DAZED AND CONFUSED
RICHARD LINKLATER, 1993

VIJF FILMS WAARVAN JE DE NAAM
NIET MEER WEET
1 SWEET MOVIE
DUSAN MAKAVEJEV, 1974

Na het winnen van de ‘Meest Maagd’-wedstrijd,
trouwt Miss Canada met een rijke melkmagnaat.
Maar al snel ontvlucht ze het huwelijk om de wereld
om haar heen te ontdekken, vol van zoetheid en
anarchie.

De zomer is nog niet helemáál begonnen in Linklaters
melancholische highschool-komedie, maar de groep
tieners die centraal staat is mentaal al volledig op
vakantie. De ijsblokjes-scène herhaalde Linklater
overigens nog eens in Everybody Wants Some!!
(2016), zijn “vervolg in de geest van” Dazed and
Confused.

2 MEAT LOVE

2 LOLITA

Shlock cinema deluxe, deze bizarre horrorkomedie
over een schrijver die een spookhuis betrekt dat hij
van z’n tante heeft geërfd

STANLEY KUBRICK, 1962

Ja, die lollie is natuurlijk het beroemdst—felrood op de
iconische poster, zwart-wit in de film zelf—maar de
scène met het ijsblokje mag er ook zijn in Kubricks
klassieke Nabokov-verfilming, een #MeToo-film
avant la lettre.

3 DO THE RIGHT THING
SPIKE LEE, 1989

Een filmzomer was zelden heter dan die in het
Brooklyn van Spike Lee’s grote doorbraak. De kortstondige verkoeling van het ijsblokje is hier lang niet
genoeg, en de verhitting slaat onherroepelijk om in
geweld.

4 Y TU MAMÁ TAMBIÉN
ALFONSO CUARÓN, 2001

De Mexicaanse regisseur Cuarón zat al twintig jaar in
het vak en had in Hollywood al een (mislukte) bewerking van Dickens’ Great Expectations gemaakt, voor
hij met deze lowbudget terugkeer naar zijn thuisland
écht doorbrak. De liefdesdriehoek tussen twee jongens en een wat oudere vrouw zette ook acteurs Gael
García Bernal en Diego Luna op de kaart.

5 CALL ME BY YOUR NAME
LUCA GUADAGNINO, 2017

Natúúrlijk zit er een ijsblokjesscène in Guadagnino’s
zwoele instant-klassieker.

6 AMERICAN HONEY
ANDREA ARNOLD, 2016

Vijfg jaar geleden deed Arnold al waar Chloë Zhao
met Nomadland dit jaar naar reikte: een hedendaagse
update van Kerouacs On the Road. Lyrisch én realistisch, escapisme én reality check.

JAN ŠVANKMAJER, 1989

Twee stevige stukken ontmoeten elkaar, worden
verliefd en beleven een hartverscheurend einde aan
hun liefdesavontuur.

3 HOUSE
STEVE MINER, 1985

4 MULTIPLE MANIACS
JOHN WATERS, 1970

Drie vastberaden vrouwen—Divine, Cookie en Mink
Stole—trekken er op uit om de Sharon Tate-moorden op te lossen.

5 THEY EAT SCUM
NICK ZEDD, 1979

Opkomst en ondergang van een teen death-rockster.

PARAPLU’S: VOOR ROMANTIEK
ÉN MOORD
· Zijn de twee kinderen die in Mary Poppins hun
kindermeisje aan een paraplu in de lucht zien zweven gedrogeerd? Dat moet wel, want ze zien iets dat
natuurkundig onmogelijk is. Paraplu’s doen vreemde
dingen met mensen in films. In het echte leven word
je zelden vrolijk van een paraplu—wat een klereweer!—maar in films worden personages er uitzinnig
vrolijk van. Kijk naar Gene Kelly in Singin’ in the
Rain—wat zijn we blij dat het weer regent! Ja, in een
zomerregen als het 25 graden is, maar slagregens op
een fiets in een Hollandse herfst op weg naar school
voelt toch echt anders.
· In films zijn paraplu’s meestal romantische attributen. Dat kan behoorlijk tuttig uitpakken. Zie Audrey
Hepburn met dat witte kijk-eens-hoe-gracieusik-ben-parapluutje in My Fair Lady. Veel leuker is
de parapluscène in Pleasantville waarin een jongen
een paraplu aan een meisje geeft, die er dansend mee
wegdraait, waarna de scène eindigt als ze samen onder de paraplu staan. Dat het helemaal niet regent,

MARY POPPINS

maakt de scène nog leuker.
· De paraplufilms niet per se suiker-, maar ook bitterzoet kunnen zijn is te zien in Les parapluis de Cherbourg, waarin Catherine Deneuve haar grote liefde
verliest. Een ontroerende scène laat zien dat wie echt
verliefd is helemaal niet aan een paraplu denkt en ook
als het regent zo snel mogelijk naar zijn geliefde rent.
Vergeet paraplu’s, al was het maar omdat het ook
moordwapens kunnen zijn. De Bulgaarse schrijver
Georgi Markov kan het niet meer navertellen. In
de documentaire Silenced: Georgi Markov and the
Umbrella Murder voelt hij op straat in Londen een
prikje van een paraplu. “Kijk voortaan beter uit waar
je loopt”, denkt hij, maar de passerende parapluman
wist precies waar hij liep en een paar dagen later was
Markov dood.
· Toch maar even goed opletten deze zomer als iemand met een paraplu op je af komt!

Elke week de meest uiteenlopende
gesprekken over film met
makers en filmkenners.
40 JAAR FILMKRANT
In gesprek met
medeoprichter Henk
Rabbers en (voormalige)
hoofdredacteuren
Mark Duursma, Dana
Linssen en Ronald Rovers
over 40 jaar Filmkrant.

A FILM BY

E VA K Ü P P E R

N U I N D E F I L MT H E AT E R S E N O P PI C L
WANDELEN MET…
Je kunt haar gerust
omschrijven als de
eerste vrouwelijke filmregisseur in ons land die
er toe deed: Nouchka
van Brakel. Filmjournalist
Floortje Smit ging met
haar wandelen.

DE FILMZOLDER
VAN BEEREKAMP
De bekroonde
wraaktriller Promising
Young Woman is voor
Hans Beerekamp en
Basje Boer aanleiding
om het eens uitvoerig
te hebben over wraak
en catharsis in de film.

advFK_dark_rider.indd 1

9,10,11 juli
Hembrug Zaandam
25 aug -4 sep
Stenen Hoofd
Amsterdam
4-12 sep
Utrecht

Luister via ketelhuis.nl of je
favoriete podcastapp.
Foto Nouchka van Brakel : Bob Bronshoff

www.plukdenacht.nl
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TRIAGE

ZWEMBADEN ALS SYMBOOL
VOOR EXISTENTIËLE BOURGEOIS
VERTWIJFELING
1 FERRIS BUELLER’S DAY OFF
JOHN HUGHES, 1986

Titelheld Bueller is in deze klassieker tienerkomedie
de energie zelve, een perpetuum mobile die zijn laatste spijbeldag tot de laatste druppel uit wil knijpen.
De beste vriend die hij op sleeptouw neemt draagt
daarentegen al het schuldgevoel voor beiden mee, wat
uiteindelijk tot ontploffing komt én wordt bijgelegd
aan het zwembad.

2 THE ARRANGEMENT
ELIA KAZAN, 1969

Kirk Douglas lokt Faye Dunaway met een tros druiven uit het zwembad. Maar dat zinnebeeld blijkt een
droom, en in de harde realiteit is de vertwijfeling
alomtegenwoordig, in Kazans manmoedige poging
om mee te komen in het Nieuwe Hollywood van de
late jaren zestig.

3 BURNT OFFERINGS
DAN CURTIS, 1976

Als een jong gezin op vakantie gaat in een afgelegen
villa, wordt de moeder belaagd, de vader bezeten en
het zoontje doodsbang.The Shining? Nee, deze
haunted house horror was er al vier jaar eerder. Zelfs
het zwembad blijkt geen veilige haven.

4 CLUB SANDWICH
FERNANDO EIMBCKE, 2013

Dat existentiële vertwijfeling heus geen exclusief
Amerikaans fenomeen is (er blijkt een tamelijk universele correlatie met oprukkende welvaart) toont
deze fijne Mexicaanse zomerfilm, waarin een alleenstaande moeder tijdens een vakantie in een uitgestorven resort haar vijftienjarige zoon een klein beetje los
moet zien te laten.

5 LA CIÉNAGA
LUCRECIA MARTEL, 2001

‘Tsjechov in hedendaags Argentinië’, maakte de synopsis van Martels internationale doorbraak er twintig jaar geleden van. Als hun ouders door omstandigheden weggeroepen worden, is een groep tieners op
zichzelf aangewezen. Het steeds viezer wordende
zwembad waar ze omheen hangen spreekt boekdelen.

ONDINE

COLIN FARRELL’S SAD SUMMER
OF LOVE
1 THE NEW WORLD
TERRENCE MALICK, 2005

De ultieme film voor de scène ‘Colin Farrell verlangt
naar onbereikbare liefde en staart melancholisch naar
de horizon’. Het gewicht van de wereldgeschiedenis
rust dan ook op zijn schouders in Terrence Malicks
historische drama over de ontmoeting tussen de
Britse kapitein John Smith en Powhatan-prinses Pocahontas.

2 MIAMI VICE
MICHAEL MANN, 2006

Sonny Crockett is een fiend for mojito’s en een hopeloze romanticus in Manns meesterlijke remake van
de iconische eighties-televisieserie. Een undercoveroperatie eindigt in een hevige affaire met een internationale drugshandelaar (Gong Li) die natuurlijk niet
mag voortduren.

3 ONDINE
NEIL JORDAN, 2009

Een Ierse visser treft wat misschien wel een zeemeermin is aan in zijn net. Durft hij naar zijn romantische
gevoelens voor deze sprookjesachtige vrouw te luisteren? Jordan put uit hetzelfde bronmateriaal als Christian Petzold recentelijk aanboorde voor zijn eigen
hopeloos romantische Undine.

NEW WORLD

STEEDS DEZELFDE KRANT
· Wie heeft er nog een abonnement op een papieren
krant? In films en series niemand meer, maar tot niet
zo lang geleden lazen personages nog wel eens een
heuse krant. Wel raar is dat ze vaak exact dezelfde
krant lazen.
· News travels fast, maar niet in kranten in films en
series, want daarin lezen personages al vanaf de jaren zestig exact dezelfde pagina’s. Tommy Lee Jones
leest in 2007 in No Country for Old Men exact dezelfde krantenpagina als een geest in spookfilm Casper
(1995), en Michael J. Fox als Marty McFly in Back to
the Future (1989). Wie goed kijkt vindt de pagina zelfs
om een lijk gewikkeld in The Texas Chainsaw Massacre (2003). Ook in tientallen series duikt deze krant op.
Je zou denken dat het in een krantenkop aangekondigde ‘Compromise Housing Bill sent to president for
ok’ op een gegeven moment toch een wet moet zijn
geworden, maar in films blijft de president jaar in jaar
uit het compromis toegestuurd krijgen. Aan de kop
‘UN Debates Mideast Crisis’ valt deze steeds weer
opduikende fakekrant zich daarentegen geen buil,
want die is eeuwig actueel. Altijd ook te zien op deze
krantenpagina is een foto van een lachende vrouw
onder de raadselachtige krantenkop ‘She’s 3rd Brightest But Hard Gal to See’.

4 WINTER’S TALE
AKIVA GOLDSMAN, 2014

Colin Farrell speelt een kluisrover en hartendief in
het New York City van de vorige eeuw die de kracht
van reïncarnatie blijkt te bezitten. Hij moet nu tijd
en ruimte overstijgen om de liefde van zijn leven te
redden: de dochter van de man wiens kluis hij ooit
geroofd heeft.

5 TRIAGE
DANIS TANOVIC, 2009

Een beetje valsspelen, want Farrell rouwt hier niet
om een verloren geliefde, maar om zijn partner in de
fotojournalistiek die in oorlogsgebied is omgekomen.
Met die waterige blik op de horizon mocht deze
melancholische Colin hier niet ontbreken.

BACK TO THE FUTURE

Eye Filmmuseum

Cool classics on the big screen
1 July – 25 August 2021
Tickets: eyeﬁlm.nl / ﬁlmnoir

advertentie__Film_NoirFilmkrant.indd 1

25-06-2021 13:30

12 AUGUSTUS IN DE BIOSCOOP
EEN UITGAVE VAN DE FILMFREAK
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· De reden dat deze krant eeuwig terugkeert in films
en series, is simpel: wie logo’s en nieuws uit echte
kranten gebruikt, heeft toestemming nodig van de
eigenaars. Daarvan heb je geen last als je een nepkrant
opvoert. En dan is het wel zo makkelijk om steeds dezelfde krantenpagina te gebruiken; de kijker heeft dat
toch niet door. Het betreffende rekwisiet is in de jaren
zestig ontworpen door het in props gespecialiseerde
Californische bedrijfje The Earl Hay Press. Voor al uw
eeuwige fakenieuws!

GARDEN STATE

AMEISENSTRASSE

DUNGLISH

· Je kan lacherig doen over het steenkolenengels van
sommige Nederlandse acteurs—zelfs mensen die toch
flink naam hebben weten te maken aan de andere kant
van de oceaan—maar als het andersom moet, gaat het
óók nogal vaak mis. De recente:

1 THE BOURNE IDENTITY
DOUG LIMAN, 2002

ZERO THEOREM

TEXAS CHAIN SAW MASSACRE

PERSONAGES DIE HETZELFDE AAN
HEBBEN ALS HET BEHANG WAAR
ZE VOOR STAAN
1 GARDEN STATE
ZACH BRAFF, 2004

De trendsetter voor een beeld dat vervolgens vooral
op posters van films terechtkwam: personages die
wegvallen in de achtergrond omdat hun kleding exact
hetzelfde is. Een ijzersterk symbool, natuurlijk, voor
grijze muizen die een grootser leven zoeken. Hier is
het overigens geen toeval, want het overhemd werd
daadwerkelijk gemaakt uit restanten van het behang.

2 AMEISENSTRASSE
MICHAEL GLAWOGGER, 1995

Zoals zo vaak blijkt er een Europees experiment
vooraf te gaan aan de Amerikaanse trendsetter. In de
‘mierenstraat’ van de titel loopt gewone man Alfred in
een mierenoverhemd voor een mierenbehang in deze
‘Weense griezelkomedie’.

3 ZERO THEOREM
TERRY GILLIAM, 2013

De trend vindt een voorlopig hoogtepunt in Terry
Gilliams zwáár ondergewaardeerde scifi-epos, waarin
Matt Damon in een fikse bijrol als ‘het Management’
constant wegvalt tegen telkens een nieuwe achtergrond in fijne maatpakken in de meest krankzinnige
prints.

“Vertel me wie ik ben”, raaskalt Jason Bourne tegen
de spiegel als hij met geheugenverlies uit het water is
gevist. Matt Damon had een prima taalcoach, al rolt
de plichtmatige “godverdomme” er net niet soepel
genoeg uit om Bourne’s talenknobbel echt aannemnelijk te maken.

2 FRIENDS
1994-2004

Een klein uitstapje buiten de cinema, want in de hitkomedie der hitkomedies speelt slecht uitgesproken
Nederlands opvallend vaak een rol. In het eerste seizoen krijgt Monica nog een behoorlijk authentieke
“Mag ik deze dans van u?”, en terugkerend bijfiguur
Gunther spreekt ook een aardig mondje Hollands.
Maar als Joey en Chandler in de beroemde footballaflevering vechten om een ‘Nederlands’ meisje, komt
de Amerikaanse actrice die deze ‘Margha’ speelt, niet
eens die naam natuurlijk haar strot uit.

3 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
JON WATTS, 2019

Als Peter Parker in de cel belandt in een Nederlands
gehucht, zit hij eerst nog met een stel Oranjefans die
zéér authentiek Engels-met-Nederlands accent ten
gehore brengen—logisch, want ze worden gespeeld
door Jeroen van Koningsbrugge en Barry Atsma. Maar
als Parker ontsnapt en buiten op een wel erg klassieke
markt terechtkomt, is aan de uitspraak van de ‘boer’
die hem vertelt dat dit “Broek op Langedijk” is, goed te
horen dat de scène werd opgenomen in Tsjechië.

4 AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER
JAY ROACH, 2002

Nee, écht Nederlands spreken probeert hij niet eens,
maar het ‘Nederlandse’ accent dat komiek Mike
Meyers ophangt als de ‘schwinging’ slechterik Goldmember is slecht genoeg om toch te vermelden. Als
het nog ergens op lijkt, is het Afrikaans. 
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MASS EFFECT
De afgelopen jaren betoogde ik in de Filmkrant
waarom games en films niet door één deur kunnen.
Dat de kruising van de twee ten koste gaat van wat
beide kunstvormen bijzonder maakt. Games zijn
non-lineair en ruimtelijk op een manier die films niet
kunnen nabootsen. Op haar beurt is de camera
complex en ambivalent waar games eenduidig en
voorspelbaar zijn. Wanneer games zo realistisch
proberen te zijn als filmbeelden, verliezen ze alle
mogelijkheid tot verbeelding. Film en games zijn
water en olie.
Maar er zijn uitzonderingen: games die daadwerkelijk filmisch zijn, die zelfs hun evenbeelden op het
witte doek doen verbleken. De Mass Effect-trilogie is
zo’n uitzondering. Deze epische, meeslepende ruimteopera’s combineerden rollenspel en vloeiende, intense actie op een manier die baanbrekend was toen
de eerste Mass Effect in 2007 verscheen. Er waren al
wel games waarin je keuzes als speler het spelverloop
bepaalden, maar die aandacht op plot, dialogen en
personages ging vrijwel altijd verpakt in houterige
gameplay. Er waren intense, meeslepende games die
aantrekkelijk oogden en speelden als een trein, maar
die net zo weinig bewegingsvrijheid boden als een
achtbaan. Mass Effect deed beiden en schiep zo een
vertelling die niet alleen oogde als een spectaculaire
speelfilm, maar spelers ook de ruimte bood om te verkennen, te graven en de wereld zich toe te eigenen,
zoals alleen games dat kunnen. Het werd een epos op
maat, in drie games die ieder makkelijk een volle
werkweek kosten om door te spelen. De nieuwe
Legendary Edition bundelt ze alledrie en poetst ze op
voor nieuwe computers en grotere beeldschermen.
Deze uitgave bewijst dat de games niet aan kracht
hebben ingeboet.

Als er games zijn die
bewijzen dat games en
film wél samen door een
deur kunnen, zijn het de
eerste drie delen van de
epische ruimteopera
Mass Effect. De nieuwe
Legendary Edition
bundelt ze alledrie en
poetst ze op voor nieuwe
computers en grotere
beeldschermen.
PIM VAN DEN BERG

SNAP ZOOMS

Je speelt Shepard, een mannelijke of vrouwelijke
ruimtesoldaat aan het eind van de volgende eeuw.
Dertig jaar voor het begin van het verhaal ontdekt de
mensheid op Mars de ruïnes van een oude, buitenaardse beschaving. De vreemde, vergevorderde technologieën die men daar vindt, stelt de mensheid in
staat de Melkweg te verkennen als nooit tevoren. In
de jaren daarop koloniseren mensen meerdere planeten en bemachtigen ze een prominente plek in het intergalactische politieke bestuur. De vele andere soorten, onder wie de betoverende Asari, de gewiekste,
amfibische Salarians en de strenge Turians, aanschouwen de snelle opkomst van de mens met meer
argwaan dan bewondering. Maar wanneer Shepard
haast per ongeluk stuit op een plan van oeroude,
meedogenloze en hyperintelligente machines om alle
leven in de Melkweg uit te roeien, moet je de andere
soorten verenigen om deze zogeheten Reapers te
weerstaan.
Mass Effect wordt ook wel ‘de Star Wars onder de
games’ genoemd. Door een nadruk op wonderlijke
aliens, kolossale gevechten in de ruimte en op andere

planeten tussen soldaten, voertuigen en ruimteschepen, en een beetje tovenarij, past het inderdaad
naadloos binnen de traditie van de pulp-achtige
ruimteopera die dankzij Star Wars bekend is geworden. Maar Mass Effect verruilt de statige camera
van de tweede Star Wars-trilogie voor het handheld camerawerk van andere, eigentijdse ruimteopera’s met (veel) kleinere budgetten, met name
Battlestar Galactica, Firefly, Serenity en het werk van
J.J. Abrams.
Wanneer Shepards schip en thuisbasis, de
Normandy, door de ruimte schiet of de atmosfeer van

een nieuwe planeet betreedt, maakt de camera een
snap zoom, een plotselinge zoom die een grote afstand aflegt in een bewegend shot, gericht op het
piepkleine schip dat afsteekt tegen de eindeloze
zwarte leegte van de ruimte. Het is een opzichtige
techniek die kenmerkend is voor het werk van
cameraman David Boyd in Joss Whedons ruimtewestern Firefly. Naar eigen zeggen filmde Boyd als
een verslaggever die achter de actie aanholt met
bevende, beweeglijke shots, in plaats van met zorgvuldig filmwerk dat de actie altijd weet te voorspellen.
Een snap zoom wekt de indruk alsof de camera het
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Mass Effect is
realistisch genoeg
om menselijk te
ogen, maar neemt
daarbuiten alle
nodige vrijheden
om de Melkweg
overtuigend,
geleefd en uitnodigend te doen
lijken.

vliegende object in de ruimte spontaan ontdekt en er
real-time voor de kijker de aandacht op probeert te
vestigen.
Hand-held camera’s en snap zooms zijn alomtegenwoordig in actiefilms en -series uit de jaren 00,
maar hoe spontaan het camerawerk ook lijkt, het is uiteindelijk net zo zorgvuldig opgezet (of achteraf ingekaderd en gemonteerd) als formelere filmtechnieken.
Als intense actiegame ligt dat voor Mass Effect anders:
buiten de cutscenes (delen waar de camera uit handen
van de speler wordt genomen) is de actie grotendeels
wél spontaan. Je bepaalt zelf het verloop. Je doorkruist

de slagvelden op je eigen manier, voor zover het spel
dat toelaat, en de camera holt daadwerkelijk achter je
aan. Als de camera buiten de gespeelde delen om dan
even beweeglijk blijft, is dat hooguit een voortzetting
van de visuele stijl van het spel zelf. Die visuele spontaniteit past beter bij games en documentaires dan bij geënsceneerde films en series.
Het meest lijkt Mass Effect nog op Mission: Impossible III, J.J. Abrams’ filmdebuut. Cameraman Dan
Mendel maakt gebruik van extreem ondiepe focus,
waarbij alleen personages scherp in beeld komen,
badend in een oranje-blauw kleurcontrast; de achtergrond vervaagt tot een waas. Door deze stijl te kopiëren naar sciencefiction voorspelde de eerste Mass Effect eigenlijk al Abrams’ Star Trek die enkele jaren
later uitkwam, ook geschoten door Mendel. De ondiepe focus werkt nog eens extra in het voordeel van
Mass Effect, doordat het de aandacht verschuift van
de soms om technische redenen minimalistisch
vormgegeven omgevingen, naar de zorgvuldiger ontworpen personages, die steevast in intense close-ups
in beeld komen.

UITNODIGEND

Dankzij het sciencefiction-genre vermijdt Mass Effect
(mogelijk onbedoeld) de valkuil van visueel realisme.
Het oorspronkelijke, futuristische universum dat voor
de games is bedacht, hoeft geenszins op het onze te
lijken. Dat stelt de spellen in staat om het niet zo
nauw te nemen met details die in herkenbare omgevingen zouden opvallen. Mass Effect is realistisch
genoeg om menselijk te ogen, maar neemt daarbuiten
alle nodige vrijheden om de Melkweg overtuigend,
geleefd en uitnodigend te doen lijken. Alleen menselijke personages, zeker de wat slordiger geanimeerde
bijrollen, dreigen in de ‘uncanny valley’ terecht te
komen, maar het spel van ervaren acteurs als Keith
David, Martin Sheen en Seth Green houdt de mensen
menselijk.
‘Uitnodigend’ is het sleutelwoord voor populaire
verhalen die zich in fantastische werelden afspelen.
Veel van de aantrekkingskracht van Mass Effect, Star
Wars, Star Trek en vele anderen is de wens om je erin
onder te dompelen, om door het scherm te treden en
je op verre plekken te wanen. Dit is Mass Effects
grootste troef. Als het op het door alle vertelvormen
zo begeerde ‘world-building’ aankomt, hebben games
een streepje voor: of het nou de enorme omvang van
de spellen is, de vrijheid om je in de speelwereld te
bewegen en die in zekere mate te beïnvloeden, of de
uitgebreide encyclopedie in de spellen zelf die extra
achtergrondinformatie geeft over de plekken die je
bezoekt, de soorten die er wonen en de technologieën
en wapens die ze gebruiken.
Toen Mass Effect 3 in 2012 de trilogie afsloot met
een rechtlijnig einde dat veel van de beslissingen die
je gaandeweg maakte teniet deed, werden spelers zó
chagrijnig dat de makers zich genoodzaakt zagen later
een gratis, uitgebreider en voor velen bevredigender

slot uit te brengen. Maar wie zich kwaad maakt om
het einde van Mass Effect heeft het mis. Eerder
schreef ik dat keuzevrijheid in games zelden iets
voorstelt. Dat geldt ook voor Mass Effect. Iedereen
eindigt inderdaad op dezelfde plek. Maar al die nadruk op het slot miskent juist het meeslepende verloop van het verhaal en de emotionele lading achter
de keuzes die je gaandeweg maakt. De gevolgen ervan,
hoe vruchteloos ze uiteindelijk ook zijn, voelen op dat
moment niettemin immens. Het betreft het wel en
wee van vrienden en vijanden die je al spelende
maakt, en je nog lang zullen bijblijven. 
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NEDERL ANDSE MILLENNIAL-FILMS

UIT DE HOK JES BREKEN

Terwijl Nederland deze maand in
Cannes wordt vertegenwoordigd
door Paul Verhoeven, grijpt een
jonge generatie Nederlands
filmtalent tot nu toe naast de
hoofdpodia. Onterecht.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
THOSE WHO FEEL THE FIRE BURNING

Er zit een badmintonscène in Met mes, de nieuwe
film van Sam de Jong, die op de een of andere manier
tekenend is voor de films van een nieuwe generatie
Nederlandse makers. Een generatie om enthousiast
over te zijn, met De Jong voorlopig als meest productieve voorman.
Misschien is badminton al een te groot woord. Het
is gewoon: twee jongens met rackets, op een pleintje
op een lome zomerdag. De shuttle gaat heen en weer
en tussen de slagen door praten de jongens over een
plannetje, “een truc waarmee je veel knaken gaat
pakken”. Het is gefilmd vanuit het perspectief van de
shuttle, die tussen de twee heen en weer kaatst en
tuimelt.
Het is iets in het ritme van de scène, de staccato
opeenvolging van korte zinnetjes, steeds onderbroken door een flinke pauze waarin de shuttle rustig
zijn boog maakt. Want dat is het ding met badminton: je kan meppen wat je wil, maar die shuttle zweeft
alsnog op z’n dooie gemak naar de overkant. Precies

die paradox kenmerkt deze films—niet alleen die van
De Jong, maar ook veel andere recente Nederlandse
films. Het zijn films die voelen, maar tegelijkertijd
iets looms of landerigs houden. Doelgericht dwalend,
moedwillig meanderend.

MILLENNIAL

Het borrelt al een tijdje; minstens sinds Morgan
Knibbe’s Those Who Feel the Fire Burning (2014) rammelt een nieuwe generatie aan de poort.
Mijn enthousiasme over deze groep makers gaat
waarschijnlijk tegen de tijdsgeest in—liever klagen
we over fnuikende bureaucratie en een overvloed
aan dertien-in-het-dozijn romkoms. En ik heb geen
oogkleppen op, ik zie ook dat Morgan Knibbe sindsdien geen lange film gemaakt krijgt terwijl Johan
Nijenhuis er in diezelfde jaren acht uit heeft gepompt
met steun van het Filmfonds. Maar ik wil hier toch
een rooskleurig verhaal vertellen. Want er worden
ook films gemaakt door jonge makers die niet weg-

kijken voor de problemen van de wereld en toch vol
levenslust en energie zitten.
In 2019 speelde deze generatie zich in de kijker
met vier frisse films die elk op hun eigen manier de
bakens verzetten. Er was het sprankelende Take
Me Somewhere Nice van Ena Sendijarević, in de
Tiger-competitie in Rotterdam en later in een
bijprogramma van Cannes. In Rotterdam draaide
Nocturne van Viktor van der Valk, een inventieve
metafilm die ook hart voor z’n personages had.
Enkele maanden later leverde Shady El-Hamus
De libi, een spetterende roadmovie die van Amsterdam-Noord naar het stadscentrum ging. Op festivals ging intussen ook Goldie rond, de tweede
speelfilm van De Jong, na zijn indrukwekkende
ebuut Prins (2015).
Het was de millennialgeneratie die zich aandiende. Het was geen toeval dat het allemaal roadmovies
waren. Over een tiener op zoek naar haar thuis in
Take Me Somewhere Nice; een weifelende filmmaker
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Deze films zijn
gemaakt door
een generatie
voor wie het
vanzelfsprekend
is dat de hele
wereld zich
aandient op dat
apparaatje in je
broekzak.

GOLDIE

NOCTURNE

op zoek naar zichzelf in Nocturne. Goldie en De libi
waren stedelijke odysseeën in respectievelijk New
York en Amsterdam. Ook geen toeval was het dat
uiteindelijk alle vier de films vooral draaien om stilstand—doelgericht dwalen.

zorgden.
De laatste poging om een ‘beweging’ in de
Nederlandse artistieke film te signaleren, stamt uit
2009, toen het Nederlands Film Festival het auteurslabel ‘Dutch Angle’ lanceerde. De losjes samenhangende, met terugwerkende kracht aangewezen ‘stroming’ van acht Generatie X-makers (Mijke de Jong,
Eugenie Jansen, Simone van Dusseldorp, Nanouk
Leopold, Fow Pyng Hu, Esther Rots, David Lammers
en David Verbeek) was vooral een marketinginstrument. De overeenkomsten tussen hun films zijn makkelijker te voelen dan te benoemen. Toch een poging:
alle acht maken ze beschouwende, wat sombere films
waarin sfeer, stijl en de complexiteit van de personages belangrijker zijn dan plot en verhaal.
Nu is de millennial aan zet, de generatie waar
ook ikzelf, bouwjaar 1982, nog net toe behoor. De
generatie die opgroeide in de tijd dat alles kon, de
wereld een speeltuin was, de geschiedenis voltooid.
En die vervolgens volwassen werd in een tijd er toch
echt grenzen aan groei en optimisme bleken te zijn,
toen duidelijk werd dat de geschiedenis nog wat
meer tijd nodig had voor ze voltooid kon worden
verklaard.
Die generatie wordt ook wel de iGeneration genoemd, vrij naar iPod en iMac en iPhone. Omdat
we vergroeid zijn met die technologie, natuurlijk,
maar die kleine letter i is ook op een andere manier
relevant. Hij omschrift een levensvisie waarin het
‘ik’ volledig centraal staat en zich tegelijkertijd bescheiden opstelt. Het één volgt uit het ander: als ík de
volledige vrijheid wil om te zijn wie ik ben, dan moet
ieder ander óók die vrijheid hebben.

VRIJHEID

LEVENSLUST

Deze films zijn
gemaakt door
een generatie voor
wie het vanzelfsprekend is dat de
hele wereld zich
aandient op dat
apparaatje in je
broekzak en voor
wie het net zo
vanzelfsprekend
is om de wereld in
te trekken.

DE LIBI

TAKE ME SOMEWHERE NICE

Het was hoog tijd dat er weer eens iets gebeurde. De
babyboomers hadden in de jaren zeventig de filmwereld opgeschud, in de jaren negentig waren het
Generatie X’ers als Robert Jan Westijk, Theo van
Gogh, Cyrus Frisch en Eddy Terstall die voor reuring

Natuurlijk doet het al deze makers individueel tekort
als we ze reduceren tot ‘slechts’ onderdeel van hun
generatie. En natuurlijk gaat het op één hoop gooien
van deze films voorbij aan allerlei zaken die ze juist
van elkaar onderscheidt en uniek maakt. Maar ze de-

len wel degelijk iets—en dat wat ze delen staat in feite
haaks op dat wat de Generatie X’ers voor hen deelden.
Net als bij de Dutch Angle is dat veel makkelijker
te voelen dan te benoemen. Opnieuw: een poging.
Het zijn springerige films vol levenslust en filmische
verwondering. Films over personages die zoeken
naar hun plek in de wereld, zowel geografisch als
emotioneel. Films ook die nadrukkelijk weg bewegen
van het realisme dat de Nederlandse cinema zo vaak
kenmerkt, met in het oog springende kadreringen en
intense kleuren die nog het meest aan Instagram-filters doen denken. Zelfs de documentaires zoeken
niet primair naar realisme. “Cinema is een medium
waarmee je mensen naar een andere wereld brengt”,
benadrukt Morgan Knibbe in het Filmkrant-interview over Those Who Feel the Fire Burning.
Vooral zijn het films die op allerlei manieren grenzen en hokjesdenken doorbreken. Films gemaakt door
een generatie voor wie het vanzelfsprekend is dat de
hele wereld zich aandient op dat apparaatje in je
broekzak en voor wie het net zo vanzelfsprekend
is om de wereld in te trekken. Voor wie ook andersoortige grenzen—tussen fictie en documentaire, tussen artfilm en entertainment—er niet veel toe doen.

OPSTAND

Hoopvol, noemde ik deze generatie in een vroege
versie van dit stuk—hoopvol tegen de klippen op,
voegde ik eraan toe, maar toch. Maar dat is het niet.
Niet precies, besefte ik dankzij een interview met Ena
Sendijarević door Vice uit 2019. “Hoop klinkt positief, maar heeft ook iets passiefs”, zegt ze daar. “Als
je hoopt dat het beter wordt maar niets onderneemt,
dan gebeurt er niets. Durf je dan de realiteit wel onder ogen te zien? Hopen is iets anders dan in opstand
komen.”
Dát is het: dit zijn films die in opstand komen. In
opstand, niet door tegen anderen te ageren, maar
simpelweg door het zelf anders te doen. In opstand
tegen de witte homogeniteit van de Nederlandse film
door, zoals in De libi en alle films van Sam de Jong,
als vanzelfsprekend kleurrijke verhalen te vertellen
met niet-witte acteurs. In opstand tegen de vertwijfeling van de maker zelf en het clichédenken van de
filmindustrie, zoals Nocturne. In opstand tegen harde
grenzen tussen fictie en documentaire, zoals Those
Who Feel the Fire Burning en Drama Girl van Vincent
Boy Kars en de films van Guido Hendrikx (zie ook
pagina 14).
In alle gevallen komen ze in opstand tegen eenvormige cinema en de nuchterheid die in Nederlandse films zo vaak de boventoon voert. Met films die de
cinefilie van hun makers ten volste etaleren.
MET MES

IS VANAF 16 SEPTEMBER TE ZIEN IN DE

BIOSCOOP EN WORDT BESPROKEN IN HET VOLGENDE
NUMMER VAN DE FILMKRANT 
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ALBERT BIRNEY EN KENTUCKER AUDLEY OVER STRAW

‘IN EEN DROOM IS VOELEN VEEL BE
DAN BEGRIJPEN’
In het surrealistische Strawberry Mansion van regisseursduo Albert
Birney en Kentucker Audley heft de overheid belasting over dromen.
Als een ‘dromentaxateur’ verdwaald raakt in de dromen van een van
zijn cliënten, verdwijnt alle tijd en logica. “Dromen hebben de kracht
om je weg te houden van werelden en tijden als de onze.” DOOR ALEX MAZEREEUW

ALBERT BIRNEY

KENTUCKER AUDLEY

Alles is te koop – zelfs onze dromen. We schrijven het
jaar 2035. De Amerikaanse overheid heeft een nieuwe inkomstenbron aangeboord: de dromen van haar
inwoners. Het kapitalisme heeft het hoogste niveau
bereikt, nu bedrijven met reclames droomwerelden
kunnen binnendringen. De voorliefde voor gebraden
kip van hoofdpersonage James Preble (Kentucker
Audley) is dan ook allesbehalve toevallig: product
placement was niet eerder zó geraffineerd.
Het zal Preble een zorg zijn. Hij is een zogenaamde
‘dromentaxateur’, iemand die dromen van anderen
onderzoekt en bepaalt hoeveel belasting erover moet
worden betaald. Een belastinginspecteur die niet je
bonnetjes controleert, maar je diepste zielenroerselen. Hoewel het op papier best een geinig baantje lijkt,
is Preble een murw gebeukte, eenzame sul. Hij voert
plichtsgetrouw zijn werk uit, maar lijkt verder alle
plezier verloren.
Dat verandert drastisch wanneer hij naar het huis
van een excentriek oud vrouwtje wordt gestuurd, die
decennia achterloopt met haar droombelasting. Aan
Preble de taak om zich door de enorme stapel aan
nachtelijke hersenspinsels van deze Bella (Penny Fuller) te zwoegen. Een goudmijn voor de belastingdienst
zou je zeggen, maar Preble raakt hopeloos verdwaald
in de dromen wanneer hij verliefd wordt op de jongere
Bella (Grace Glowicki). Vanaf dat moment wordt de
grens tussen werkelijkheid en waanzin steeds vager,
versterkt door vreemde bijfiguren, onnavolgbare
plotwendingen en de totale afwezigheid van tijd en
logica. Kortom, precies zoals de wildste dromen kunnen aanvoelen.
Die onnavolgbaarheid is in de belevingswereld van
regisseursduo Albert Birney en Kentucker Audley
volstrekt normaal. Het duo debuteerde in 2017 met
het heerlijk surrealistische Sylvio, over een gorilla die
hardnekkig zoekt naar aansluiting in de samenleving.
Hun tweede speelfilm Strawberry Mansion geldt als
hun voorzichtige doorbraak, nadat de film begin 2021
in première ging op filmfestival Sundance.
Maar hoewel de film op papier misschien aandoet
als een indie-versie van Inception of een speelse variant op Black Mirror, ligt het anders: Strawberry Mansion is een surrealistische koortsdroom die je vooral
moet ervaren, en niet te veel moet bevragen. Een
kleurrijke film over het afstruinen van gedachtekron-

kels, om te kunnen ontsnappen aan de grijze realiteit.
Precies zoals de betere dromen doorgaans doen.
De beste dromen voelen wild en avontuurlijk, maar
we onthouden er hooguit enkele flarden van. In de
wereld van Strawberry Mansion blijft echter alles bewaard. Hoewel Bella decennia achterloopt met haar
droombelasting, heeft ze al haar dromen opgeslagen
op honderden videobanden. Niet geheel toevallig,
want de videoband is in wezen natuurlijk óók een
verbeelding van een droom, zij het in de vorm van een
cassette.
De videotheek was voor regisseurs Audley en
Birney het eerste voorportaal naar een wereld van
illusies en escapisme. Het idee voor Strawberry
Mansion ontsprong uit hun nostalgie voor de videotheek-ervaring, vertellen ze via Zoom. Audley: “Al
die schappen met honderden videobanden die ons
meevoerden naar andere werelden. De videotheek
was ónze droomwereld. We gebruikten films om onze
verbeelding de vrije loop te laten. Tijdens het maken
van de film probeerden we een ander soort logica aan
te boren: die van het kind dat in de videotheek leert
dromen over andere werkelijkheden.”
Birney vult aan: “Het fysieke gevoel van de video
theek en videoband moest sterk resoneren in de
droomwereld van de film. Het is niet voor niets dat
het hele huis van Bella vol staat met videobanden:
elke plank is gevuld met fysieke exemplaren van dromen. Dat was voor ons belangrijk, omdat die ervaring
verloren is gegaan in het streamingtijdperk. In de film
nemen de dromen daarom echt een fysiek ruimte in.
Ze zijn écht.”
De film speelt zich af in 2035, maar voelt door de aanwezigheid van videobanden en retrofuturistische apparaten
meer aan als een jarentachtigfilm. Hoe dat zo? AB: “In

dromen bestaat tijd niet, en de perceptie van tijd is in
films vaak ook heel anders. Daarom hebben we de aankleding bewust gevarieerd: de kleding van Preble
komt uit de jaren vijftig, zijn auto uit de jaren zestig,
en de machine die hij gebruikt voor de droomopnamen komt uit de jaren tachtig. Daardoor komen meerdere tijdperken samen, zonder dat je als kijker enig
benul hebt in welke tijd je precies bivakkeert. Je hebt
dat gebrek aan tijdsbesef nodig om te kunnen verdwalen in de dromen.”
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WBERRY MANSION

EL ANGRIJKER
KA: “Het feit dat de film zich op papier afspeelt in
2035 is niet heel relevant voor het verhaal. Veel van
de rekwisieten en technieken komen uit het verleden,
waardoor het eerder een jarentachtiginterpretatie van
de toekomst is geworden. Strawberry Mansion gaat
over reïncarnatie, vervlogen levens en metafysische
connecties, waarin tijdlijnen voortdurend door elkaar
lopen. Dromen hebben de kracht om je weg te houden
van werelden en tijden als de onze. We wilden een
wereld laten zien die misschien wel nooit heeft bestaan, en waarschijnlijk ook nooit gaat ontstaan. Tijd
is daarin totaal niet belangrijk.”
Er zijn maar weinig dingen zo vermoeiend als mensen die
hun dromen uitleggen aan anderen. Jullie laten die uitleg
dan ook zo veel mogelijk achterwege. AB: “Het is onnoe-

melijk saai om je eigen dromen na te vertellen. Strawberry Mansion is niet gebaseerd op onze eigen dromen, maar veel meer op het gevoel van dromen. In een
droom kan alles gebeuren, en die gebeurtenissen kun
je als toeschouwer nooit bevragen. Je bent in een andersoortige wereld, waarin de logica van plaats en
ruimte troebel is. Dat vervreemdende gevoel wilden
we vertalen naar de film, hoe moeilijk dat ook is. Als
we alle dromen letterlijk hadden moeten uitleggen,
was er niets aan geweest.”
KA: “Wanneer je jezelf toestaat om geen uitleg te
verwachten, kan een droom emotioneel aanvoelen,
zonder dat je er iets van begrijpt. Het voelen is veel
belangrijker dan het begrijpen. In het montageproces
hebben we scènes daarom nóg minder naturalistisch

‘Dromen hebben
de kracht om je
weg te houden van
werelden en tijden als de onze.
We wilden een
wereld laten zien
die misschien wel
nooit heeft bestaan, en waarschijnlijk ook
nooit gaat ontstaan. Tijd is
daarin totaal niet
belangrijk.’

proberen te maken, om het bizarre karakter te waarborgen. Er zijn scènes met blauwe demonen, pratende
ratten en kikkerobers, die totaal niet gegrond zijn in
de realiteit. Maar dat maakt in een droomwereld helemaal niet uit, zolang de emotionele kern – in de vorm
van angst, liefde of spanning – maar overeind blijft.”
Ergens in deze film schuilt een duistere Black Mirror-aflevering over de gevaren van ‘droomreclame’. Maar Strawberry Mansion is bovenal een surrealistisch liefdesverhaal,
waarin de maatschappijkritiek vooral tussen de regels
blijft. Waarom? KA: “De tederheid van het liefdesver-

haal tussen Bella en Preble vormt voor mij de emotionele kern van de film. Natuurlijk roept de opzet associaties op met Black Mirror, maar dat is eigenlijk niet

meer dan een startpunt. De onwaarschijnlijke liefde
tussen Bella en Preble was voor ons veel interessanter
dan de vraag hoe verwerpelijk het is dat overheid en
bedrijven zich in onze dromen mengen.”
AB: “Het hele leven lijkt al steeds meer op Black
Mirror, en ik zit er als maker én als kijker totaal niet
op te wachten om dat telkens terug te zien. Na het
zien van een Black Mirror-aflevering voel ik me vaak
gebroken. Dat is niet wat onze droomwerelden moesten worden. Ik zoek liever naar tederheid en vreugde.”
KA: “In plaats van de zoveelste grimmige toekomsttrip, wilden wij het publiek vooral op een
droomachtig liefdesavontuur sturen. Het heeft totaal
geen zin om voortdurend boos en cynisch te zijn; we
mogen juist wel weer wat meer gaan dromen.” 

STRAWBERRY MANSION

Een droomvrouw voor James Preble
In de surrealistische romkom Strawberry
Mansion ontmoet een belastinginspecteur
in de dromen van een lieve excentrieke
dame de vrouw, nou ja, van zijn dromen.

Elke poging van kunstenaars de alleenheerschappij van het realisme uit te dagen verdient onze bewondering. Een surrealistische
romkom als Strawberry Mansion is dus een
welkome afwisseling en een kers op de taart
van de releaselijsten. In theorie.
Strawberry Mansion is meer van het knutselrealisme van Michel Gondry dan van het
pulserende en dreigende surrealisme van David Lynch. Meer droom dan drift. Hoofdpersoon James Preble wordt gespeeld door coregisseur Kentucker Audley, een belastinginspecteur met een droombaan. In de nabije
toekomst heeft de overheid haar belastingarsenaal uitgebreid naar dromen. Speciaal voor
fijne en luxe dromen dienen burgers belasting
te betalen. Een tocht door het riool is gratis
maar genieten van uitzicht op zee of een fijne
natte droom gaat je geld kosten. Preble controleert de belastingen en doet dat door bij

mensen thuis dromen te controleren. Om die
reden belandt hij bij Arabella Isadora, een excentrieke oudere vrouw die in een heerlijk
aardbeirood huisje woont. In de dromen van
Arabella ontmoet hij de mooie jonge Bella.
Overigens hebben ook bedrijven de weg naar
dromen gevonden: Preble wordt geteisterd
door ongevraagde reclame, al denkt hij zelf
dat de persoon die hem voortdurend literflessen cola en emmers kippenpootjes komt
brengen zijn vriend is.
Op papier klinkt dat allemaal fijn. Dromen
zijn het spul waar het surrealisme van gemaakt is, dus dan moet het raar lopen wil de
film de plank misslaan. En toch gebeurt dat.
Het grootste en meest opvallende probleem
is simpelweg dat de film te veel op afstand
blijft. De reden daarvoor is al net zo eenvoudig te zien: de personages spelen te afstandelijk. Het surrealisme van Lynch en Gondry
werkt zo bevreemdend omdat de personages
mensen van vlees en bloed worden. Ook al
zijn ze waanzinnig zoals Frank in Blue Velvet
of een femme fatale zoals Rita in Mulholland
Drive. Juist doordat zij herkenbaar zijn, ver-

baast ons wat hen overkomt en raken we verstrikt in het mysterie. In Strawberry Mansion
loopt Preble zich bijna voortdurend met
open mond te verbazen over de vreemde
dingen die hij om zich heen ziet en neemt hij
in zekere zin ónze verbazing weg.
Dat de film soms van houtje-touwtje aan
elkaar lijkt te hangen is geen probleem. Dat is
de charme van een surrealistische film die
duidelijk met een klein budget gemaakt is.
Bovendien valt alleen maar toe te juichen dat
zo’n film uit Amerika komt, waar een echte
onafhankelijke filmcultuur nog steeds heel
bescheiden is. Maar het spel van de acteurs
had wel echt anders gemoeten. Nu krijg je de
indruk dat ze zelf twijfelen aan het verhaal
waarvan ze ons moeten overtuigen.
RONALD ROVERS

STRAWBERRY MANSION

VERENIGDE STATEN,

2021 | REGIE KENTUCKER AUDLEY, ALBERT BIRNEY |
MET KENTUCKER AUDLEY, PENNY FULLER, GRACE
GLOWICKI | 91 MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP |
TE ZIEN VANAF 22 JULI, OOK VIA
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PHILIPPE L ACÔTE OVER NIGHT OF THE KINGS

VERHALEN UIT HET

L ABORATORIUM VAN DE
TOEKOMST
In Night of the Kings combineert Philippe Lacôte een ode aan de
West-Afrikaanse verteltraditie met de biografie van een gangster,
klassiek Griekse dramaturgie en maatschappijkritiek.	 EDO DIJKSTERHUIS
In de gevangenissen van Ivoorkust is het gewoonte
een gevangene aan te wijzen als verhalenverteller,
hem Roman te noemen en hem te verplichten de
penitentiaire populatie iedere avond te vermaken.
Philippe Lacôte hoorde het van een jeugdvriend die in
La Maca had gezeten, een berucht cachot in de buurt
van de hoofdstad Abidjan.
“De verhalenverteller wordt in werkelijkheid niet
vermoord als hij stopt met vertellen”, glimlacht de regisseur. Dat heeft hij er zelf bij verzonnen voor zijn
tweede speelfilm Night of the Kings. Een jonge nieuwkomer wordt door de aftakelende ‘koning der gevangenen’ gebombardeerd tot Roman. In de nacht dat de
maan rood kleurt, moet hij vertellen tot zonsopgang,
of vroegtijdig sterven. Eerst aarzelend maar steeds
overtuigender verhaalt hij over de gangster Zama
King, terwijl medegevangenen de woorden uitbeelden
in zang en dans en de kijker wordt meegevoerd naar
historische en mythische decors.

LICHAMEN

“Zama King heeft echt bestaan”, vertelt Lacôte. “Hij
was kindsoldaat tijdens de burgeroorlog die tussen
2001 en 2011 woedde in Ivoorkust. Toen hij daarna
werd afgewezen voor het officiële leger koos hij het
criminele pad. Op een gegeven moment keerde de bevolking zich tegen hem en werd hij gelyncht. Ik heb
filmpjes ervan gezien op sociale media en dacht: wat
is er toch gebeurd met mijn land, dat we zoveel geweld normaal vinden? Zama King staat symbool voor
wat er allemaal is misgegaan in politiek, maatschappelijk en militair opzicht. Mijn film kun je zien als een
metafoor voor de situatie in Ivoorkust. Na een tien
jaar durende nachtmerrie kunnen we niet veel meer
doen dan verhalen vertellen en nieuwe dromen fabriceren. Hopelijk leidt de macht van de verhalenverteller tot catharsis.”

Lacôte kent La Maca uit eigen ervaring. Als zevenjarige kwam hij er bijna wekelijks voor bezoekjes aan
zijn moeder, die als activist van de democratiseringsbeweging was vastgezet. “Gevangenen zitten niet in
cellen maar lopen vrij rond. Ze vormen een eigen gemeenschap, met koningen en koninginnen aan het
hoofd, en eigen codes en wetten.” Opnames maken in
de gevangenis zelf was te complex, dus liet Lacôte La
Maca nabouwen. De constructietekeningen werden
gemaakt op basis van zijn eigen herinneringen en input van voormalige gevangenen. Zelfs de graffiti is
één op één overgenomen van het origineel.
De gevangenisgemeenschap liet zich minder
makkelijk nabootsen. “We hebben eerst audities gedaan met reguliere acteurs, maar dat werkte niet”,
vertelt Lacôte. “Toen hebben we een kantoortje ge-

PHILIPPE LACÔTE

huurd in een volkswijk van Abidjan en hebben we
tweeduizend jongeren voorbij laten komen: acrobaten, zangers,vechters en nog veel meer. Veertig nodigden we uit voor een twee maanden durende workshop
en in die tijd is de rolverdeling uitgekristalliseerd. Zeker een kwart van de figuranten bestaat uit ex-gevangenen. Die weten authenticiteit in hun houding en bewegingen te leggen. Want een gevangenis gaat over
lichamelijkheid, over lichamen die opgesloten zitten
en bedreigd worden. In de film wordt dat nog benadrukt door de regel dat een leider die ziek is, hij zelfmoord moet plegen.”
Die leider, Blauwbaard, wordt gespeeld door Steve
Tientcheu, een bekende acteur in Frankrijk. Hem
hoefde Lacôte weinig instructies te geven. Heel anders was dat met Bakary Koné, die Roman vertolkt.
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‘Ik zie overal een
verhaal in. Maar
ik heb geleerd dat
je een complex
verhaal zo simpel
mogelijk moet
brengen, dat je
het kunt samenvatten in liefst
één regel. Zodra
dat lukt, weet ik
dat een film
mogelijk is.’

“Hij komt uit de buurt waar Zama King ook vandaan
kwam en had affiniteit met het verhaal. Maar bij de
auditie las hij een schoolgedichtje voor en waren we
niet onder de indruk. Toch liet de casting director
hem terugkomen, die had iets gezien. Bakary was ongelooflijk verlegen maar op een gegeven moment viel
alles op z’n plek. Als Roman in de gevangenis arriveert, weet hij niet wat hem te wachten staat. In de
film ze je hem groeien in zijn rol van verhalenverteller
en tegelijk zie je Bakary een echte acteur worden.”

EENREGELIGE SAMENVATTING

“Ik ben hypernarratief”, zegt Lacôte over zichzelf.
“Ik zie overal een verhaal in. Maar ik heb geleerd dat
je een complex verhaal zo simpel mogelijk moet brengen, dat je het kunt samenvatten in liefst één regel.
Zodra dat lukt, weet ik dat een film mogelijk is.”
In de uitwerking versplintert zo’n eenregelige samenvatting bij Lacôte al snel in talloze lijnen en lagen.
Night of the Kings refereert aan griots, die al sinds de
twaalfde eeuw als zangers aan West-Afrikaanse hoven de geschiedenis overleveren, maar knipoogt ook
naar Shakespeare en natuurlijk Sjeherazade, die de
verhalen van Duizend-en-één-nacht vertelt. De clash
tussen een mythische koningin en haar broer staat bol
van de visuele effecten, maar de entourage van de koningin bestaat uit echte jagers van de Dozo-stam die
soms honderd jaar oude kostuums dragen. Prekoloniale geschiedenis wordt vermengd met mythes en tradities en een flinke scheut magisch denken.
“Toen ik nog korte films maakte, klaagden mijn
producenten dat ik altijd drie films in één wilde stoppen”, lacht Lacôte. “Ik werk graag met een mix van
heden en verleden, feit en fictie. Door eenheid van
tijd, locatie en handeling aan te houden, zoals in de
klassiek Griekse drama’s, breng ik een beetje lijn in
die verschillende ingrediënten. Ik geef toe dat het niet

makkelijk is om de juiste balans te vinden, maar het
levert mijn soort cinema op.”
En dat is volgens Lacôte ook een filmtaal die past
bij West-Afrika. “Magie is hier een alledaagse aangelegenheid. Je kunt naar de rechtbank gaan en iemand
horen zeggen dat hij een aap heeft gedood die later
zijn broer bleek te zijn. Daar kijkt niemand van op.
Dat schakelen tussen verschillende niveaus van bewustzijn zit in onze cultuur.”

BRUCE LEE

Night of the Kings was vorig jaar de Ivoriaanse inzending voor de Oscars, net als Lacôte’s vorige film Run
(2014). Daarnaast grossiert de regisseur in prijzen van
internationale festivals. Niet slecht voor een autodidact. “Mijn eerste kennismaking met film was in een
buurtbioscoop genaamd Le Magic. Al op jonge leeftijd
dropte mijn moeder me daar als ze naar een demonstratie ging of een illegale bijeenkomst van activisten
had. Ik zag vooral Bollywood- en karatefilms. Op een
middag draaide er een Bruce Lee-film en stond een
geagiteerde kijker op om een slechterik op het scherm
aan te vallen met een mes. Wij vonden het natuurlijk
vreselijk dat de voorstelling werd stilgelegd, maar ik
dacht later: wat geweldig dat fictie en werkelijkheid
zo kunnen overlappen. Op dat moment besloot ik
filmmaker te worden.”
De enige die hij kende die in de buurt kwam van de
filmindustrie, was de operateur die de film projecteerde. “Dus begon ik daar. Toen ik later in Toulouse
linguïstiek studeerde, draaide ik films in de lokale
bioscoop. Daarna werkte ik als producent en leerde ik
hoe je moet omgaan met budgetten en wat de invloed
is van keuzes in de workflow op het eindproduct. Distributie heb ik ook nog een tijdje gedaan. Ik vond het
belangrijk om alle schakels in de keten, het hele proces, te kennen voordat ik een eigen film maakte.”
Lacôte’s debuut Run was de eerste speelfilm die in
Ivoorkust werd gemaakt in ruim tien jaar tijd. Het is
niet overdreven te stellen dat de film eigenhandig de
nationale filmindustrie reanimeerde. Hij was aanleiding voor het opzetten van een filmfonds, dat weliswaar beperkte middelen heeft maar wel tien tot vijftien producties per jaar mogelijk maakt. Er wordt
samengewerkt met Frankrijk maar ook met omringende landen.
Lacôte’s eigen carrière is in een stroomversnelling
gekomen sinds Night of the Kings internationaal
werd opgemerkt en hij een Amerikaanse agent kreeg.
Wat zijn volgende project wordt, weet hij nog niet.
“Misschien iets met dans of een historisch drama.
Maar het zal in ieder geval iets zeggen over het hedendaagse leven in Afrikaanse steden. Die beschouw ik als
laboratoria voor de toekomst en ik heb als Afrikaans
filmmaker de verantwoordelijkheid ze in beeld te
brengen.”
NIGHT OF THE KINGS

(LA NUIT DES ROIS)

FRANKRIJK/IVOORKUST/CANADA/SENEGAL, 2020 |
REGIE PHILIPPE LACÔTE | MET BAKARY KONÉ, STEVE
TIENTCHEU | 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE IMAGINE | TE
ZIEN VANAF 8 JULI, OOK VIA
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Kubrick en
zijn chauffeur
COLUMN | “Rijd je net zo op de weg als op het
circuit?” vraagt Stanley Kubrick aan Emilio D’Allessandro. Het is 1971 en de in Engeland
wonende regisseur is op zoek naar een persoonlijke chauffeur. Emilio is een bescheiden Italiaanse boerenzoon die werkt als taxichauffeur in
Londen en tegelijk succes begint te boeken als
coureur in autoraces. “Nee, want ik moet me
aan de verkeersregels houden”, antwoordt Emilio. Kubrick, die lijdt aan een catalogus van angsten en fobieën, van smetvrees tot vliegangst,
neemt hem meteen aan. Het is het einde van
Emilio’s carrière als coureur en het begin van
een 28-jarige loopbaan als vertrouweling van
een van de beroemdste en geheimzinnigste
regisseurs uit de filmgeschiedenis. Emilio zat
niet alleen decennia achter het stuur van
Kubricks smetteloos onderhouden Mercedessen, maar kon ook als enige overweg met zijn
Unimog. Deze reusachtige gele terreinwagen
van militaire oorsprong was onmisbaar als
voertuig achter de schermen bij Kubricks filmproducties.
De documentaire S is for Stanley is het ontroerendste wat ik de afgelopen tijd op Netflix
gezien heb. Documentairemaker Alex Infascelli
zoekt Emilio en zijn Engelse vrouw op in Cassino, het kleine Italiaanse dorpje waar ze na het
overlijden van Kubrick naartoe verhuisd zijn. Hij
blijkt een schuur te hebben vol kostuums, attributen en memorabilia uit de films van Kubrick
waar hij bij betrokken is geweest, van The
Shining tot Eyes Wide Shut. Emilio D’Allessandro was voor Stanley Kubrick niet alleen
chauffeur maar ook een allround probleemoplosser en productassistent extraordinaire. Tijdens interviews draagt hij een legerjasje uit Full
Metal Jacket met KUBRICK als naambadge. Hij
bekent lachend dat hij al die films pas op late
leeftijd heeft bekeken. Toen hij jong was leken ze
hem veel te lang.
Kubrick leefde een teruggetrokken bestaan
en liet zich zo goed als nooit interviewen. Door
de herinneringen van zijn chauffeur leer je hem
toch van dichtbij kennen. Zijn stem klinkt door
in de talloze briefjes met instructies aan Emilio.
Repareer alsjeblieft een rits in een kledingstuk,
koop een taart bij deze patissier, breng huisdier
X naar de dokter. Emilio stond als trouwe gezel
24 uur per dag klaar voor zijn vriend en meester.
In Kubricks laatste film Eyes Wide Shut, net
voor zijn dood in 1999 voltooid, duikt Emilio op
in een eerbetoon. In een New Yorkse straat,
nagebouwd als decor in een Engelse filmstudio,
heet een van de mooiste zaken Caffe Da Emilio.



EBELE WYBENGA
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MONA FAST VOLD OVER
THE WORLD TO COME

‘ER ZIJN NIET GENOEG

QUEER

LIEFDESVERHALEN’
MONA FASTVOLD

“Stel je voor dat je meer dan wat ook naar een atlas
verlangt. Wat zegt dat dan over de plaats waar je
bent?” Dat is hoe we in The World to Come hoofdpersoon Abigail (Katherine Waterston) leren kennen,
vertelt actrice, regisseur en scenarioschrijver Mona
Fastvold via Zoom.
Fastvold is onder meer bekend van films als Childhood of a Leader en Vox Lux, die ze samen met haar
partner Brady Corbet schreef. Haar tweede speelfilm
als regisseur speelt midden negentiende eeuw, vlak
voor de Amerikaanse Burgeroorlog, en midden in de
tijd dat Amerika z’n eigen mythen aan het schrijven
was. Abigail is getrouwd met Dyer (Casey Affleck), ze
wonen in een landelijk gebied in upstate New York, ze
hebben net hun dochtertje verloren, en zij droomt bij
gebrek aan een horizon van een atlas.
En dan komt de horizon naar haar. In de vorm van
nieuwe buren, en vooral nieuwe buurvrouw Tallie
(Vanessa Kirby), die haar leven opschudt en omwoelt.
Die haar meeneemt om tussen het gras of op het dak
te vrijen. Die haar nieuwe werelden laat zien. Fastvold ziet een link met het afgelopen jaar: “Toen zijn
boeken en films ook onze enige manier geweest om te
reizen.”

QUEER VERLEDEN

The World to Come staat in een reeks van recente
kostuumfilms die lesbische liefdesverhalen vertellen,
zoals Portrait de la jeune fille en feu van Céline Sciamma en Ammonite van Francis Lee. Trendje of serendipiteit?
Net als Sciamma, die met haar film de plaats van
vrouwelijke schilders in de canon wilde herstellen, en
een cultureel verleden wilde geven aan lesbische liefdesgeschiedenissen, is Fastvold geïnteresseerd in het

In haar research voor The World to Come ging Mona Fastvold op zoek
naar verhalen of dagboeken met lesbische liefdesgeschiedenissen in
de Amerikaanse pionierstijd, maar ze vond niets. “Het is belangrijk
om te laten zien dat er altijd queer liefdes zijn geweest, ook als er
DOOR DANA LINSSEN
geen bronnen bewaard zijn gebleven.”
‘opeisen’ van een queer verleden. “Het is belangrijk om
te laten zien dat er in elke periode in de geschiedenis
queer liefdes zijn geweest, er zijn alleen veel te weinig
bronnen. Portrait en Ammonite spelen zich bovendien
ook nog af in betere milieus, waarin vrouwen iets meer
vrijheid of privacy voor zichzelf konden opeisen. The
World to Come gaat over twee boerenvrouwen in de pionierstijd, dus een veel bescheidener omgeving. Ik heb
geen verhalen of dagboeken kunnen vinden van lesbische vrouwen in die specifieke periode.”

FEMINISTISCH CANVAS

Het scenario van The World to Come werd geschreven
door twee mannen: Ron Hansen (auteur van het boek
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert
Ford en expert in de geschiedenis van het Amerikaanse heartland) en Jim Shepard die ook het gelijknamige
verhaal schreef waarop de film werd gebaseerd.
Fastvold voegde daar het noodzakelijke vrouwelijke perspectief aan toe. “Wat kun je als vrouw zeggen
in een tijd waarin je niet wordt geacht een stem te
hebben?” vroeg ze zich af. “We zien Abigail de hele
tijd schrijven. Zelfs haar huishoudelijke werk lijdt er
tot ergernis van haar echtgenoot onder. Ik vond het
canvas om die gevoelens op te schilderen in de natuur.
Het is zowel troostrijk als overweldigend. Zelf ben
ik opgegroeid op het Noorse platteland. De manier
waarop we de natuur hebben gefilmd is een vertaling
van de onzegbare gedachten en gevoelens van Abigail
en Tallie.”
Het gaat Fastvold er overigens niet om dat de kostuumfilm de beste arena is om een queer liefdesgeschiedenis te vertellen. “Het is sowieso een perfecte
arena om liefdesverhalen te situeren. Punt. Ik heb ook
een verhaal willen vertellen over mijn grootmoeder en

mijn moeder, over hoe we op de schouders staan van
de vrouwen die voor ons leefden, over de opkomst
van individualisme waardoor het mogelijk is dat ik
als vrouw deze film heb kunnen maken met een crew
van honderden mensen onder mijn leiding. In die zin
is het ook een feministische film. Ik hou ervan om het
verleden te onderzoeken en iets van onze geschiedenis te leren. Er worden elk jaar historische liefdesfilms
gemaakt, omdat ze romantiek en schoonheid hebben.
En niemand noemt straight romances een trend. Natuurlijk gaat deze film over iemand die verliefd wordt
op iemand met hetzelfde gender, maar ik wilde ook
dat dronkenmakende gevoel van de liefde oproepen
los van gender. En hoe meer queer verhalen er worden
verteld, hoe beter. Kom maar op.”

KLEINSTE KUCHJE

In een tijd waarin vragen rondom representatie hoog
op de agenda van filmmakers staan, biedt historisch
drama nog iets anders: afstand. “The World to Come
is ook míjn representatie van dat verhaal, van het
verleden, dat ben ik me zeer bewust. Dit is een tijd
waarin we dominante en ondergerepresenteerde verhalen tegen elkaar afzetten om tot een betere balans
te komen.”
Die balans probeerde Fastvold ook op een andere
manier te bereiken: “Abigail en Tallie waren sowieso
verliefd op elkaar geworden, in welke tijd, en in welke
omstandigheden dan ook. Maar dit is ook een liefdeskwartet. Het gaat ook over hoe hun echtgenoten
ermee omgaan. Over acceptatie. Over het feit dat de
liefde nooit binair is.”
Toen ze The World to Come aan het draaien was,
werd ze getroffen door de fragiliteit en het isolement
van de levens van haar hoofdpersonen. Kleine werel-
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‘Natuurlijk gaat
deze film over iemand die verliefd
wordt op iemand
met hetzelfde
gender, maar ik
wilde ook dat
dronkenmakende
gevoel van de liefde oproepen los
van gender. En
hoe meer queer
verhalen er worden verteld, hoe
beter.’

den, kleine horizonten, dagen gevuld met kleine arbeidsintensieve handelingen die de wereld inperken.
Dat was nog pre-covid. Net zoals alle makers die het
afgelopen jaar een filmproces beïnvloed zagen worden
door de pandemie, of hun premières uitgesteld (de
film beleefde uiteindelijk in Venetië z’n wereldpremière, maar het duurde lang voordat hij de bioscopen
bereikte), won ook voor haar The World to Come aan
betekenis door de manier waarop heden en verleden
een dialoog met elkaar aangingen. “Dat gebeurt bij
elke film, maar opeens ontstond er een parallel tussen
hoe een koutje en het kleinste kuchje mensen toen fataal kon worden, en hoe dat nu weer zo was. Terwijl ik

aan het sounddesign werkte, en naar elke ademhaling
luisterde, werd ik achtervolgd door de gedachte dat
er om mij heen ook mensen voor hun leven aan het
vechten waren.”

DANS

De isolatie en het rouwproces dat Abigail doormaakt,
maken haar ook ontvankelijk om zich voor een nieuwe
persoon open te stellen, benadrukt Fastvold. “Dat
heb ik vooral visueel zichtbaar willen maken. Ik heb
naar honderden foto’s en schilderijen uit die periode
gekeken. Vooral omdat ik niet dezelfde stijl heb willen
kopiëren van al die andere films die zich in deze pe-

riode afspelen. Al die kostuumdrama’s zijn zo grauw,
grijs en bruin. Maar er was in die tijd een gele bloem
die werd gebruikt om textiel blauw te verven. Dus dat
heb ik gebruikt in de art direction.”
Verder kwam haar achtergrond als danseres van
pas. “Er is een constante dans gaande tussen expressie en repressie, tussen zeggen en niet-zeggen. Deze
personages bestaan bij gratie van hun handelingen. Er
is een dialoog van bewegingen. Beweging is zo vaak
de sleutel tot een emotie. Voor mij zijn dat allemaal
dansante bewegingen. Zeker omdat ik eigenlijk niet zo
van montage hou, maar van scènes die de kans krijgen
om te ontrollen en ontvouwen.” 

THE WORLD TO COME

Portret van een jonge vrouw in de kou
Knap wordt de innerlijke wereld tot leven
gewekt die Abigail in het onherbergzame
Amerika van 1856 niet kan uiten, in een film
die nooit helemaal ontdooit.

Met The World to Come levert Mona Fastvold
een nieuwe film in een zeer specifiek subgenre, dat de afgelopen jaren een flinke opleving kent: het kostuumdrama over lesbische
liefde. Hoogtepunt van de recente golf is ongetwijfeld Céline Sciamma’s meesterwerk
Portrait de la jeune fille en feu (2019), maar
ook films als Colette (Wash Westmoreland,
2018), Lizzie (Craig William Macneill, 2018)
en Ammonite (Francis Lee, 2020) pikten een
graantje mee. Met het balsturige The Favourite (2018) stak Yorgos Lanthimos er al lichtelijk de draak mee.
Naar dat golfje films kun je op twee ma-

nieren kijken. De barmhartige interpretatie:
we vertellen films over lesbische relaties in
het verleden omdat het toen verboden liefde
was, dus drama gaf, en nu niet meer. En om
te benadrukken: deze liefde was er altijd al,
ook al werd er vroeger niet openlijk over gepraat of geschreven. Maar door steeds maar
weer verhalen te vertellen over dat repressieve verleden, maken we onszelf wijs dat
het problemen van toen zijn, en dat nu alles
koek en ei is. Wat natuurlijk niet zo is.
Overigens is het al te simpel om te zeggen
dat The World to Come alleen om een lesbische liefde draait. Even goed is de film een
afrekening met giftige mannelijkheid. ‘Vannacht voor het eerst ijs in de slaapkamer’,
noteert Abigail (Katherine Waterston) in het
grootboek van de kleine boerderij die zij en
haar haar echtgenoot Dyer (Casey Affleck)

bestieren, ergens in de wildernis aan de
Amerikaanse oostkust in het jaar des heren
1856. Voor Dyer is dat grootboek een praktisch instrument om inkomsten en uitgaven,
voorraden en materialen bij te houden. Maar
Abigail vertrouwt het document, in verkapte
vorm, ook haar zielenroerselen toe. Zoals in
dat ene zinnetje over de vorst – een droog
feit dat tegelijkertijd boekdelen spreekt over
hun huwelijk.
Abigail wendt zich tot dat grootboek omdat er niemand anders is met wie ze lief en
leed kan delen – totdat er nieuwe buren verschijnen in dit onherbergzame gebied (overigens gefilmd in Roemenië). Nieuwkomer
Tallie (Vanessa Kirby) springt in het oog:
haar vuurrode haar steekt weelderig af tegen
het besneeuwde landschap. Vriendschap is
er vrijwel direct tussen de twee vrouwen, en

al snel groeien er ook andere gevoelens. Dat
zet kwaad bloed bij Finney (Christopher Abbott), Tallie’s innemende maar opvliegende
echtgenoot.
Fastvold dompelt ons in haar speelfilmdebuut knap onder in Abigails belevingswereld, onder meer door een dichterlijke voice-over. Die wordt niet gebruikt om
plotgaten te vereffenen, maar is er om Abigail het woord te geven, in een wereld waarin
zij vrijwel geen zeggenschap heeft. Hij bepaalt ook het bedachtzame ritme van de film,
en dat werkt. Toch lijkt de vrieskou van de
filmwereld ook zijn weerslag te hebben op de
vertelling zelf. Er is iets in The World to Come
dat niet helemaal loskomt, een zindering die
niet ontvlamt.
JOOST BROEREN-HUITENGA

THE WORLD TO COME

VERENIGDE STATEN,

2020 | REGIE MONA FASTVOLD | MET KATHERINE
WATERSTON, VANESSA KIRBY | 105 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SONY (VIA UNIVERSAL) | TE ZIEN VANAF 8
JULI 
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LA HAINE 25 JA AR L ATER

OOG IN OOG MET
					 LA MERDE

Het geweld heeft
de reputatie van
La haine gevormd.
Wat dus misschien nog het
meest verbaast na
al die jaren, is dat
hij eigenlijk vooral
gaat over alle
banale momenten
die tussen de paar
geweldsuitbarstingen in
liggen.
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De vuiststoot La haine van Mathieu Kassovitz is 25 jaar oud, maar
helaas nog altijd even actueel. De vicieuze cirkel van uitzichtloosheid
en geweld sluimert tot op de dag van vandaag, niet alleen in de Franse
BOYD VAN HOEIJ
voorsteden maar ook ver daarbuiten.	
La haine, letterlijk te vertalen als ‘haat’, is, zo schreef
het linkse dagblad Libération, ‘een serieuze aanklacht
en Kassovitz grijpt ons eerder bij de lurven dan bij de
hand, alsof dat de enige manier is om mensen eindelijk eens oog in oog met la merde te kunnen krijgen’.
Dat was in 1995, toen de film in Cannes in première
ging. Het was destijds dan ook hoog tijd om de banlieues, de ‘moeilijke’ Franse buitenwijken, eens van
binnenuit te beleven, in plaats van ze te negeren of op
ze neer te kijken.
De film, in zijn thuisland vaak omschreven als een
‘film coup de poing’ oftewel een ‘cinematografische
vuiststoot’, volgt gedurende 24 uur het lot van drie
jonge mannen in de Cité des Muguets. Dit godvergeten stukje stad is de laatste buitenwijk van Parijs in
het noordwesten en bestond toen voornamelijk uit
sociale huurwoningen, ooit gebouwd voor arbeiders
in de auto-industrie. In 1995 ligt de werkeloosheid
er enorm hoog en komt er bij de gemeente veel te
weinig geld binnen om alles te kunnen onderhouden.
Tussen de vuilniszakken die zich ophopen slalommen
de lokale jongeren, die zonder uitzicht op een degelijke toekomst langzamerhand in kleine criminaliteit
vervallen en de wijk proberen over te nemen. De lieve
naam—‘muguets’ is Frans voor ‘lelietjes-van-dalen’—doet niet direct vermoeden dat de politie er
vaak (te) hardhandig optreedt om de gefrustreerde
jongeren in toom te houden, maar dat doet men wel.
Wat natuurlijk weer averechts werkt. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel die tot op de dag van vandaag
sluimert, niet alleen in de Franse voorsteden maar ook
ver daarbuiten.

BUSJES VOL KALKEN

La haine begint met journaalbeelden (omgezet naar
zwart-wit) van demonstraties die uit de hand lopen,
brandende auto’s en politie-eenheden die erop los
beuken terwijl we ‘Burning and Looting’ van Bob
Marley op de soundtrack horen. De liedtekst past
goed bij wat we zien, maar de lijzige melodie vloekt
bijna met de gewelddadigheid van de beelden. Door
dit contrast wordt snel duidelijk dat iets wat niet
normaal zou moeten zijn vrijwel genormaliseerd is,
alsof we heel kalmpjes al dat geweld in ons op kunnen
nemen omdat we het elke dag zien.
Omdat Kassovitz, destijds 27 jaar, zijn verhaal ook
in groezelig zwart-wit vertelt, gaat het archiefmateriaal naadloos over in de ‘werkelijkheid’ van de film.
Die begint met een jonge kerel die om een politieblokkade heen loopt om stiekem ‘Saïd neukt de politie’ te
kalken op een busje van de CRS, de speciale eenheid
van de Franse politie. De toon is gezet.
We leren de hoofdpersonages kennen: de Joodse

driftkop Vinz (een ielige en destijds volstrekt onbekende Vincent Cassel), de bedaarde zwarte bokser
met de “heel Franse naam” Hubert (Hubert Koundé),
en de onbevangen grapjas Saïd (Saïd Taghmaoui),
afkomstig uit de Maghreb, die probeert om de twee
tegenpolen bij elkaar te houden en dus graag af en toe
politiebusjes vol kalkt.
Een wijkgenoot, een jongen die ze niet echt goed
kennen, is eerder door de politie het ziekenhuis in geslagen en vooral Vinz wil dat de politie hiervoor wordt
gestraft: oog om oog. Hubert is eerder filosofisch:
“Als we één smeris afschieten, zijn er daarna nog net
zoveel smerissen over als daarvoor.” Maar als ze onverwachts een wapen in handen krijgen, voel je aan
dat er iets grondig mis zal gaan. En eigenlijk vermoed
je als kijker al eerder dat er waarschijnlijk geen happy
end aan zit te komen, wanneer Cassel al vroeg in de
film, in een van de beroemdste momenten, voor de
spiegel Robert De Niro in Taxi Driver nadoet: “C’est à
moi que tu parles?” vraagt hij zijn spiegelbeeld, oftewel: “You talkin’ to me?”

MAAK ME WERKELOOS

Het geweld, en de dreiging van geweld, heeft de reputatie van La haine gevormd. Wat dus misschien nog
het meest verbaast als je de film nu, na al die jaren
opnieuw bekijkt, is dat hij eigenlijk vooral gaat over
alle banale momenten die tussen de paar geweldsuitbarstingen in liggen. Het camerawerk, dat schokt en
schudt maar toch heel precies blijft, en de verdeling in
hoofdstukjes met heel precieze tijdsaanduidingen (in
het lettertype Courier, wat natuurlijk aan typemachines doet denken) geven samen de indruk dat we zitten
te kijken naar de verfilming van een politierapport dat
heeft geprobeerd uit te vissen wat de aanleiding was
van een schokkende gebeurtenis die in de toekomst
en dus aan het einde van de film ligt.
La haine sloeg destijds in als een bom. Het is niet
de allereerste film over de banlieues maar wel de eerste die veel aandacht kreeg, mede dankzij de selectie
voor de competitie van Cannes. De makers werden
meteen sterren, al is het wrang én veelzeggend dat
we inmiddels vooral Kassovitz en Cassel nog kennen,
de twee witte mannen in het gekleurde gezelschap.
En dat terwijl de film juist zo naturel mensen met
verschillende achtergronden naast en met elkaar laat
leven (sommige recensenten gingen zo ver dat ze de
drie vrienden ‘de nieuwe tricolore’ noemden, naar de
driekleurige vlag van Frankrijk).
Het is natuurlijk niet heel eerlijk om de verantwoordelijkheid voor de verandering van systemische
problemen aan de voeten van één film en één regisseur neer te leggen. En ook Kassovitz heeft het altijd

moeilijk gevonden om met zijn eigen film om te gaan,
omdat het zowel “gewoon een film” is en tegelijkertijd
zo veel betekent voor zo veel mensen. “De hoge omes
[van de filmwereld] vinden het ‘verbazingwekkend,
een waarheid die van de daken wordt geschreeuwd’.
Ik dacht echt te kunnen shockeren maar uiteindelijk
deden we dat niet”, observeerde Kassovitz al in 1995
tegen Télérama na de prijsuitreiking in Cannes, waar
hij met de regieprijs werd beloond. “De film is een
soort modeding geworden en er wordt eigenlijk te veel
over gepraat. Hopelijk gaat dat niet ten koste van de
film zelf.”
Maar in 2020 heeft hij het zelf nog steeds over zijn
film. Niet alleen omdat de film 25 jaar oud is maar ook
naar aanleiding van een incident waarbij een zwarte
muziekproducent door de Franse politie in zijn eigen
studio in elkaar werd gemept. In een talkshow op
France 2 zei Kassovitz op 30 november 2020: “Ik word
nog steeds gevraagd om bij elk nieuw voorval weer
iets over deze film te zeggen, terwijl hij allang niet
meer zou moeten draaien. Maak me alsjeblieft werkeloos!” Waarmee hij natuurlijk doelt op het feit dat er
in 25 jaar bar weinig is veranderd.

INTENS DONKER EINDE

De film zelf, met zijn intens donkere einde, lijkt ook
al niet erg hoopvol over eventuele veranderingen. En
een eerdere scène laat prachtig zien hoe het arrogante
gedrag van een journalist en een cameraman, die niet
eens uit de auto durven te stappen, ervoor zorgt dat
de drie rustig pratende vrienden in de ogen van hun
kijkers veranderen in de relschoppers die de nieuwsmakers juist zoeken. Tot zover dus de objectiviteit van
het nieuws.
Het voor een Oscar genomineerde Les misérables
(2019) van regisseur Ladj Ly is een directe afstammeling van La haine maar Ly is uiteindelijk nét iets optimistischer. Hij laat bovendien niet alleen het verhaal
van de jeugd in de buitenwijken zien, maar ook de
kant van de politie—alhoewel Kassovitz de politie ook
niet volledig zwart-wit afschildert. Maar als de altijd
kalme, pacifistische Hubert aan een politieman van
Noord-Afrikaanse komaf vraagt: “En wie beschermt
ons tegen jullie?”, voel je als kijker meteen dat de relatie tussen de banlieuebewoners en de ordetroepen niet
één-twee-drie te herstellen is. Kassovitz’ slot is, als je
deze gedachte vasthoudt, gewoon heel consequent.
De vraag is natuurlijk of het meer optimistische
open einde van Les misérables iets is dat de Fransen
nu, 25 jaar later, ook werkelijk zo voelen. Of is het
vooral iets wat ze, volgens Ly tenminste, heel hard
nodig hebben? Het feit dat La haine een kwart eeuw
na dato nog zo vers en actueel aanvoelt, stemt in ieder
geval niet direct hoopvol.

LA HAINE

FRANKRIJK, 1995 | REGIE MATHIEU

KASSOVITZ | MET VINCENT CASSEL, HUBERT KOUNDÉ,
SAÏD TAGHMAOUI | 98 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 12 AUGUSTUS 
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HET HEDEN

Deze zomer verschijnen weer drie nieuwe films
rond personages met dementie—Falling,
Supernova en The Father. Maar slechts één ervan
durft de extreme desoriëntatie van de ziekte echt
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
te benaderen.		

THE FALLING

SUPERNOVA
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THE FATHER, FALLING EN SUPERNOVA

ONDERBREEK T ZICHZELF
Het is een kwestie van demografie, natuurlijk. Filmproducenten zijn niet blind voor de vergrijzing van
de westerse samenleving, en spelen daar dus op in
met een groeiend aantal films rond ouderdom, en
specifieke onderdelen daarvan. Zoals Alzheimer en
dementie, waar in de afgelopen jaren een opvallend
grote hoeveelheid films over is gemaakt.
Ze beslaan een breed spectrum: van Sarah Polley’s
aangrijpende, emotioneel complexe debuut Away
from Her (2006) tot de nogal platte boomer-nostalgie
van Paolo Virzi’s The Leisure Seeker (2017). Maar in
alle gevallen hebben ze centrale rollen waar acteurs
hun tanden in kunnen zetten. Dat wordt regelmatig
beloond op prijzengala’s—zie bijvoorbeeld de Oscar
voor Julianne Moore in Still Alice (Richard Galtzer &
Wash Westmoreland, 2014).
Geen wonder dat twee van de drie films rond
dementie die deze zomer verschijnen, werden geregisseerd door makers die hun carrières begonnen als
acteur. Die twee films gaan zelfs in dezelfde week
draaien: Falling, het regiedebuut van acteur Viggo
Mortensen, en Supernova van de jonge Britse filmmaker en acteur Harry MacQueen. Eind augustus volgt
Florian Zellers The Father, die afgelopen april Oscars
won voor het scenario en de hoofdrol van Anthony
Hopkins.
De bevestiging door de behoorlijk conservatieve
Academy-leden doet misschien vermoeden dat The
Father een risicoloze benadering kiest. Maar het
tegendeel blijkt waar: het is de enige van deze drie
films waarin de extreme desoriëntatie van de ziekte
recht in de ogen wordt gekeken.

Dat de controle
allang vervlogen is,
maakt The Father
tot in je vezels
invoelbaar. Door
het spel van
Anthony Hopkins,
maar meer nog
door de uitgekiende vertelstrategie,
die maakt dat we
even hard in het
duister tasten als
Anthony zelf.
THE FATHER

INGELEEFD

De film die het hardst wegloopt van de confrontatie
met dementie is Supernova. Om te beginnen doordat
hoofdpersoon Tusker (Stanley Tucci) nog in de vroege
fase van de ziekte zit. Veel meer dan over dementie
zelf draait de film in feite om hoe Tusker en zijn partner Sam (Colin Firth) het naderend onheil accepteren.
Daar zit natuurlijk ook een enorme dramatische
potentie. Het besef van wat komen gaat, de onherroepelijkheid ervan, de poging om dwars door hun verdriet nu te genieten van wat er nog is: daar zit de onderhuidse spanning van Supernova. Het is koren op
de molen van acteurs Tucci en Firth (heteroseksuele
acteurs die allebei flink wat ervaring hebben met homoseksuele personages). Ingeleefd en intiem spelen
zij het stel, wiens alledaagse samenzijn na twintig jaar
een enorme vanzelfsprekendheid heeft.
Sam en Tusker trekken er samen op uit in een camper, voor een herhaling van een vakantie vroeg in hun
relatie. Het is een trip waarvan beiden weten dat het
de laatste keer is dat het zo zal zijn, en dat besef kleurt
vrijwel iedere seconde. Op zijn beste momenten
draait Supernova om dat gevoel van verlies. Maar die
momenten zijn ingebed in een film die het over het algemeen liever vriendelijk en troostrijk houdt.

ENGELENGEDULD

Daarvan kun je Falling in ieder geval niet beschuldigen. Viggo Mortensens regiedebuut draait om een ten
diepste onvriendelijke man, die het de weinige mensen die nog bij hem in de buurt komen steeds moeilijker maakt. De koppige tachtiger Willis is een glansrol
voor karakteracteur Lance Henriksen, al decennia
vooral te zien in genrefilms van wisselend allooi. Hij
laat de onzekerheid en angst doorschemeren die Willis diep wegstopt met zijn tirades, scheldpartijen en
terloops racisme.
Tegen de Aziatische echtgenoot van zijn zoon John
(Mortensen zelf) bijvoorbeeld. Net als dochter Sarah
(Laura Linney) is die zo ver mogelijk van zijn toxische
vader weg gaan wonen, aan de andere kant van het
continent. Maar nu pa begint af te takelen en het leven
op zijn boerderij niet meer alleen aan kan, onderzoeken zijn kinderen de mogelijkheid hem dichter naar
hen te halen. Dat blijkt natuurlijk onbegonnen werk.
En waar Willis zich nu en dan verliest in nostalgische
terugblikken op zijn beste jaren, tonen flashbacks dat
hij ook toen al bepaald niet de makkelijkste was.
Falling is overduidelijk een persoonlijk project voor
Mortensen—hij produceerde, schreef en regisseerde
de film, speelt een hoofdrol én verzorgde de muziek.
En hoewel het verhaal zeker niet autobiografisch is,
putte hij voor bepaalde elementen uit zijn eigen jeugd
en zijn ervaringen met zijn dementerende moeder—
niet voor niets is Falling opgedragen aan zijn twee
broers. Maar die persoonlijk drive vertaalt zich niet
altijd naar het scherm. Hoe meer de flashbacks duidelijk maken over de dramatische voorgeschiedenis in
het gezin, hoe minder begrijpelijk het engelengeduld

is waarmee John de constante stroom verbaal geweld
van zijn vader ondergaat. En door grotendeels het
perspectief van John te kiezen, houdt de film dementie uiteindelijk toch op afstand.

SCHIJN VAN CONTROLE

Dat is precies het verschil met The Father, al lijkt ook
de film van de Franse theater- en filmmaker Florian
Zeller in eerste instantie ook het perspectief van de
volgende generatie te kiezen. In de openingsscène
volgen we Anne (Olivia Colman) op weg naar haar vader Anthony (Anthony Hopkins). Maar als ze is aangekomen, blijkt al snel dat we niet door haar ogen kijken, maar door die van hem. En van wat hij ziet is
moeilijk chocola te maken.
De hoofdrol is Hopkins zowel op het lijf geschreven—zijn personage heet Anthony omdat Zeller geen
enkele andere acteur in de rol voor zich zag. De tics en
trucs die hij in de loop der decennia als acteur verzamelde, zijn neiging tot campy grandiositeit, elementen die in andere rollen soms nog wel eens in de weg
kunnen gaan zitten, vallen hier op hun plek. Omdat
het de tics en trucs van het personage zijn, de laatste
verdedigingslinie van een man die wanhopig de schijn
van controle probeert op te houden.
Terwijl die controle allang vervlogen is. Dat is wat
The Father tot in je vezels invoelbaar maakt. Door het
spel van Hopkins, maar veel meer nog door Zellers
uitgekiende vertelstrategie, die maakt dat we—zeker
in de eerste helft van de film—even hard in het duister
tasten als Anthony zelf.
Dat zit hem in grote dingen, bijvoorbeeld dat zijn
dochter in sommige scènes ineens door een andere
actrice gespeeld wordt, die later dan weer opduikt als
(waarschijnlijk) een ander personage. En in de heen en
weer in de tijd springende structuur van de film—
geen sprongen tussen een hardvochtig heden en een
nostalgisch beschouwd verleden, zoals in Falling,
maar een opbouw waarin het heden zichzelf constant
onderbreekt.
Maar het zit hem vooral ook in kleine dingen, die je
bijna niet bewust opmerkt: hoe alle ruimtes waarin The
Father zich afspeelt op elkaar lijken, hoe er steeds andere schilderijen aan de muur lijken te hangen. Het enige
waar Anthony op kan rekenen, is dat er altijd kip gegeten wordt.
FALLING

CANADA /VERENIGD KONINKRIJK/

VERENIGDE STATEN, 2020 | REGIE VIGGO MORTENSEN |
MET LANCE HENRIKSEN, VIGGO MORTENSEN | 112
MINUTEN | DISTRIBUTIE SPLENDID FILM | TE ZIEN
VANAF 22 JULI 

THE FATHER

GROOT-BRITTANNIË/FRANKRIJK,

2020 | REGIE FLORIAN ZELLER | MET ANTHONY
HOPKINS, OLIVIA COLMAN | 97 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINÉART | TE ZIEN VANAF 26 AUGUSTUS 

SUPERNOVA

GROOT-BRITTANNIË, 2020 | REGIE

HARRY MACQUEEN | MET COLIN FIRTH, STANLEY TUCCI
| 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF
22 JULI 
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K AWEH MODIRI OVER MITRA

EEN BELOF TE
INGELOST

Met Mitra verfilmde Kaweh Modiri het verhaal van zijn zus die na de
Iraanse revolutie werd geëxecuteerd. Met dat feit als vertrekpunt
vertelt hij een fictief verhaal over hoe de moeder een kans krijgt die
moord te wreken, maar oog in oog met de verraadster van haar
dochter toch wroeging krijgt. “Het was bijzonder om mijn zus op
DOOR GUUS SCHULTING
deze manier tot leven te wekken.”
Een familiegeschiedenis verpakt als een politieke
thriller. Zo laat de nieuwe film van Kaweh Modiri
(1982) zich het best omschrijven. Voor zijn tweede
speelfilm nam de Iraans-Nederlandse regisseur het
verhaal van zijn zus Mitra als uitgangspunt. Zij werd
begin jaren tachtig geëxecuteerd nadat ze door een
vriendin verraden was als tegenstander van het regime van ayatollah Khomeini. Wat er in de film op volgt
is fictief: Modiri speculeert over hoe zijn moeder
die verraadster veertig jaar later in Nederland op het
spoor komt. Ze zint op wraak, maar wanneer ze de
vrouw leert kennen slaat de morele twijfel toe. Is vergelding de juiste oplossing?

SCHADUW

Dat Modiri ooit een film over zijn zus zou maken,
stond eigenlijk al voor zijn geboorte vast. “De film
voelt als een belofte die ik moest inlossen”, vertelt de
filmmaker via Zoom. “Mitra stierf toen ik nog in de
buik van mijn moeder zat en daardoor ben ik in haar
schaduw opgegroeid. Er was rouw om het verlies,
maar er waren ook de verhalen die men over haar
vertelde. Na haar dood trok mijn familie naar Europa,
waar mijn moeder andere gevluchte partijgenoten opzocht. Ik ging als kleine jongen mee en hoorde ze dan
over mijn zus praten. Hoe ze zich gedroeg, of wat over
wat voor persoonlijkheid ze had. Zo kreeg ik beetje bij
beetje een beeld van haar.”
In de film speelt Modiri met feit en fictie. Het verhaal over hoe Mitra in 1981 door een vriendin verraden wordt is echt, maar het tweede deel in Nederland
is gefictionaliseerd. “De film is niet één op één, het
hoofdpersonage Haleh [gespeeld door Jasmin Tabatabai, GS] is fictief. Ze heeft de herinneringen van mijn
moeder, maar ze is mijn moeder niet. Haleh is een

afstandelijke wetenschapper. Ze is gewend dingen rationeel te bekijken, maar dan wordt die wond uit het
verleden opgereten. Het maakt een moreel dilemma
in haar los: ze zag die verraadster altijd als een kwade
genius, maar is dat wel zo? In hoeverre kan Haleh dat
jonge meisje van toen verantwoordelijk houden voor
de dood van haar dochter? Het stelt haar ideeën over
goed en kwaad op de proef.”

FICTIEF SPEL

Het spel met werkelijkheden past goed binnen het
oeuvre van Modiri, die in 2010 afstudeerde in de richting beeld en tekst aan de Gerrit Rietveld Academie.
“Daar leerde ik werken met rauw materiaal, en fictie
maken met de werkelijkheid.”
Zijn afstudeerfilm Mijn inbreker en ik speelt bijvoorbeeld een vrolijk spel met waarheid en verhaal.
In 2016 volgt de quasi-fictiefilm Bodkin Ras waarin
de inwoners van het Schotse dorpje Flores zich een
fictief personage herinneren. Zelfs in Modiri’s meest
scriptvaste project Chimère, een televisiefilm uit
2017, raakt de hoofdpersoon verstrikt in een web van
waanideeën.
Toch ziet Modiri zijn nieuwste niet als een meta-
film of een spel met de werkelijkheid. “Mijn inbreker
en ik en Bodkin Ras gaan expliciet over de relatie feit
en fictie, Mitra niet. Als je niet weet dat het over mijn
leven gaat, geeft de film je geen aanleiding dat te denken. Voor mij persoonlijk was het natuurlijk wel bijzonder om mijn zus op deze manier tot leven te wekken. Ik heb zelfs ook wel overwogen om haar leven
nog meer aandacht te geven, om bijvoorbeeld haar
verzetspraktijken te filmen of haar dagelijks leven te
tonen. Maar uiteindelijk gaat de film over Haleh, over
hoe zij zich Mitra herinnert. Daarom blijft Mitra’s rol

beperkt tot een paar scènes. Maar het was mooi om zo
met haar bezig te zijn.”
Het perspectief van Haleh komt ook terug in de manier waarop de verschillende tijden zijn verbeeld.
Door koele, afstandelijke kleuren oogt het moderne
leven van Haleh soms als een modern spookverhaal,
terwijl haar herinneringen aan de tumultueuze tijd na
de Islamitische revolutie verbeeld zijn in stijl van een
paranoiathriller: vurige kleuren, snelle montage en
schokkerige cameravoering.
“Met cameraman Daan Nieuwenhuijs heb ik het wel
over dat soort genres gehad. Maar belangrijker was dat
we het verhaal vanuit het perspectief van Haleh wilden
verbeelden. Dat koele, donkere sluit aan bij haar gemis,
bij het wegstoppen van haar traumatische verleden. De
eerste keer dat ze Leyla ziet, de mogelijke verraadster
van Mitra, zien we haar als een schim – zo zag Haleh
haar veertig jaar namelijk ook door haar sluier. Met
zulke perspectiefeffecten hebben we gespeeld.”

MENTALE LITTEKENS

Die samenwerking met cast en crew noemt Modiri,
die eerder al een roman met dezelfde titel schreef over
zijn zus, als een van de voordelen van het filmproces.
“De film is daar niet direct een verfilming van. Ik zie
schrijven en regisseren als twee kanten van mijn persoonlijkheid. Om te schrijven trek ik me terug en zoek
ik de eenzaamheid op, maar filmen is veel meer naar
buiten gericht. Het blijft een bijzonder proces om zo’n
zoektocht met een groep mensen aan te gaan. Om de
woorden en ideeën ineens tot leven gewekt te zien
worden, wanneer een acteur een bepaalde manier van
praten uitprobeert, of wanneer je in de montage ineens de flow van het verhaal te pakken hebt – dat is en
blijft een euforisch gevoel.”
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KAWEH MODIRI

Mitra biedt ons ook een interessante blik op een generatie Iraniërs die terneergeslagen in Europa leven.
“Met mijn moeder kwam ik al vroeg in mijn leven
langs bij allerlei Iraanse vluchtelingen. Ik zag hoe deze
mensen door strubbelingen en strijd voor het leven
getekend waren. Ik heb de lusteloosheid, tics en mentale littekens als kind van dichtbij gezien. Veel indruk
maakte destijds een oudere man met dikke brillenglazen die in Duitsland telkens weer aan een nieuwe studie begon. Ik was klein maar ik zag hoe de verslagenheid in zijn hele wezen was doorgedrongen. Dat soort
indrukken hebben me al vroeg doen afvragen wat de
mens drijft, wat een mens een mens maakt. Dat zijn
de vragen die ik met mijn werk wil stellen.”

WRAAK

Dat deze bannelingen op wraak zinnen is niet vreemd,
maar tegelijker vraagt Modiri zich in zijn film af hoeverre dat een oplossing is. Haleh krijgt via een verzetsgroep ‘de organisatie’ de kans om wraak te nemen, maar zodra ze de vrouw leert kennen voelt ze
wroeging. “De organisatie uit de film staat symbool
voor verschillende soortgelijke groeperingen die vanuit het buitenland opereren en vergeldingsacties plegen. Laatst is in Almere nog een Iraniër vermoord bijvoorbeeld. Ergens staan ze aan de goede kant, maar
tegelijk zijn ze even rigide geworden als het regime
dat ze bestrijden. Als je een volwassen vrouw zonder
pardon wilt vermoorden om de fouten die ze als tiener
heeft gemaakt, ben je natuurlijk blijven steken in dezelfde dogmatiek die je wilt bestrijden. Zo’n rigide
moraal past niet bij de grillige werkelijkheid.” 

MITRA
‘Ik zie schrijven
en regisseren als
twee kanten van
mijn persoonlijkheid. Om te
Kaweh Modiri verfilmde zijn eigen roman
een vrouw, decennia nadat ze haar
schrijven trek ik waarin
geboorteland Iran ontvluchtte, kans ziet
me terug en zoek om af te rekenen met een diep trauma. Na
de belofte van zijn debuutfilm Bodkin Ras
bewijst hij opnieuw dat zijn verteltalent ze
ik de eenzaamker niet op woorden alleen berust.
heid op, maar filsluimeren talloze oorlogen onder het
men is veel meer Er
kalme oppervlak van Nederland. Mitra, de
tweede speelfilm van schrijver en filmmaker
naar buiten geKaweh Modiri, is het verhaal van zo’n stille
oorlog, van een oude wond die niet kan helen
richt. Het blijft
en van een verleden dat zich op perverse
wijze voortplant in het heden.
een bijzonder
“Jullie kunnen alleen maar van het regime
proces om zo’n
óf van de organisatie zijn”, zegt Haleh tegen
het muizige duo dat bij haar aanbelt, alsof
zoektocht met
het haar nauwelijks uitmaakt welk van die
twee kwelgeesten zich aan haar voordeur
een groep menmeldt. Met ‘het regime’ bedoelt ze het islaregime van Iran; met ‘de organisasen aan te gaan. mitische
tie’ de oppositie in ballingschap. Ze blijken

Een open
zenuw

van de organisatie te zijn, en het blijkt toch
uit te maken. Vooral als Haleh de naam van
haar dochter Mitra hoort, die 37 jaar eerder
door het regime werd vermoord.
In de voorafgaande scène is professor Haleh Daneshi (Jasmin Tabatabai) neergezet als
een vrouw die zich door niemand iets laat
vertellen, maar de reden voor dit huisbezoek
raakt een open zenuw. De verraadster die
Mitra destijds uitleverde aan de geheime
dienst is met valse papieren naar Nederland

gekomen, en nu verzoekt de organisatie Haleh te bevestigen dat zij het echt is. “Dat kan
ik helemaal niet”, werpt ze eerst nog tegen.
Maar het verlangen om een oude rekening te
vereffenen is gewekt.
Wat volgt, houdt het midden tussen een
detective en een klassieke tragedie, waarin
het onderscheid tussen wat is en wat lijkt
vertroebelt. Omdat Haleh onzeker is over
wat ze zich nu precies herinnert, betrekt ze
haar broer Mohsen bij haar missie – zonder
rekening te houden met het feit dat hij er,
anders dan zij, sinds zijn vlucht stellig voor
heeft gekozen de confrontatie met het pijnlijke verleden zo goed en zo kwaad als het
gaat te vermijden.
Kaweh Modiri is een boeiende verteller,
die zijn publiek met goed gedoseerde porties
informatie zijn verhaal intrekt. Het is een
complex verhaal dat existentiële vragen opwerpt over liefde, vergeving en wraak. Kun je
je vijand bestrijden zonder zelf op die vijand
te gaan lijken?
Dat hij een sterk scenario schreef verbaast
niet, want Mitra is de verfilming van zijn eigen gelijknamige roman. Maar ook visueel
vertelt de film van alles: over het schemerbestaan van zijn personages en de breekbare
band tussen waarneming en realiteit. Al is de
vertelstijl een stuk conventioneler dan de
frisse mix van fictie en documentaire uit zijn
debuutfilm Bodkin Ras (2016), zijn tweede
film onderstreept Modiri’s bijzondere vermogen om de ziel van zijn personages zonder
woorden bloot te leggen.
SASJA KOETSIER

MITRA

NEDERLAND/DUITSLAND/DENEMARKEN,

2021 | REGIE KAWEH MODIRI | MET JASMIN TABATABAI,
MOHSEN NAMJOO | 106 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINÉART | TE ZIEN VANAF 5 AUGUSTUS, OOK
VIA

picl.nl



The Best of

Radiograph of a Family
Gorbachev. Heaven
Dealing with Death
Unforgivable

on Tour
The Best of IDFA on Tour is weer begonnen!
Vier prijswinnende documentaires die door de jury’s van IDFA
2020 zijn bekroond, in jouw favoriete filmtheater.
Kijk hier voor de films, data en locaties:

Bijzondere selectie films van
de internationale filmfestivals deze
zomer te zien in Eye Filmmuseum en
landelijke bioscopen

Ze waren wel te zien op prominente festivals in binnen- en buitenland, maar
bereikten niet de Nederlandse bioscopen. Ten onrechte, meent Eye, dat
ook dit jaar een bijzondere selectie films van de internationale festivals
naar Nederland haalt. Vanaf 17 juni gaan tien films om de week in première
in Eye en FilmHallen (Amsterdam). De films zijn ook te zien in theaters
in het land. Iedere eerste Amsterdamse vertoning wordt ingeleid door een
medewerker van de Filmkrant.
First Cow van Kelly Reichardt
(distributie: The Searchers):
vanaf 17 juni o.a. in de FilmHallen
Flowers of Shanghai van Hou
Hsiao-hsien: vanaf 24 juni o.a. in Eye
Sin señas particulares van Fernanda
Valadez (distributie: MOOOV):
vanaf 1 juli o.a. in de FilmHallen
Once in Trubchevsk van Larisa
Sadilova: vanaf 8 juli o.a. in Eye
Give Me Liberty van Kirill Mikhanovsky (distributie: September Film):
vanaf 15 juli o.a. in de FilmHallen

To the Moon van Tadhg O’Sullivan:
vanaf 22 juli o.a. in Eye
Cowboys van Anna Kerrigan:
vanaf 29 juli o.a. in de FilmHallen
La virgen de agosto van Jonás
Trueba: vanaf 5 augustus o.a. in Eye
I Never Cry van Piotr Domalewski:
vanaf 12 augustus o.a. in de FilmHallen
Rizi (Days) van Tsai Ming-liang:
vanaf 19 augustus o.a. in Eye
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Een borreltafel minder,
een bidkleedje meer
Als kind moest de Iraanse Firouzeh Khosro
vani elke dag kiezen tussen twee werelden:
één gevuld met boeken en klassieke muziek
en één die in het teken stond van Allah en
ayatollah. Haar persoonlijke documentaire
won in 2020 de hoofdcompetitie van IDFA.
Je hoeft geen radioloog te zijn, zoals de vader
van filmmaker Firouzeh Khosrovani, om uit
de röntgenfoto van haar moeders torso op te
maken dat er iets goed mis is gegaan. Een
wervelkolom die halverwege een abrupte knik
maakt en met een woud van stalen pennen bij
elkaar wordt gehouden. Wat gebeurde er? De
mondaine, in Europa opgeleide Hossein wilde
zijn terughoudende, religieus opgevoede
jonge vrouw per se leren skiën. Na een noodlottige val maakte hij persoonlijk deze opname van haar gehavende ruggengraat, die
haar een leven van pijn zou opleveren.

De röntgenfoto legt een moment in de geschiedenis van een gespleten gezin vast en
speelt daar tegelijk zelf een sleutelrol in. Net
als veel familiefoto’s die Khosrovani uit het
archief van haar moeder Tayi opdiepte. Het
portret van Hossein bijvoorbeeld, dat op de
bruiloft in Iran zijn plaats innam omdat hij
geen toestemming kreeg om zijn studie geneeskunde in Zwitserland ervoor te onderbreken. Twee innig verliefde mensen die met
elkaar trouwen terwijl ze zich in verschillende landen bevinden is eigenlijk heel romantisch, maar het feit dat beiden ook tijdens hun jeugdjaren in Teheran al in twee
totaal verschillende werelden leefden, toont
aan hoe groot de afstand is die hun liefde
moet overbruggen. Zelf komen ze pas tot die
ontdekking als Tayi na de huwelijksvoltrekking naar Zwitserland verhuist. Zo gechoqueerd als zij is over de profane levensstijl

HOOGTIJDAGEN

Wachten op de dageraad
De toendra van het Russische schiereiland
Kola is met weemoed doordrenkt. Ooit ‘glo
rieus’ is Kola is nu een gehavend gebied,
vergaan, verrot, verdwenen, zo laat deze
documentaire met onbevangen blik zien.
De steden dragen namen als Nikel, Titan en
Apatite, naar de grondstoffen die er werden
gedolven. Op een wrak langs de barre kust
van de Barentszzee staat Titanic geschreven.
Op een gammel bouwwerk prijkt het bord
‘Schoenenwinkel’. Het Cultuurpaleis heet
Dageraad. Moermansk wordt aangeprezen
als ‘glorieuze arbeidersstad’ en ‘heldenstad’.
En op een aftandse draaischijftelefoon heeft
een grapjas ‘Hotline naar Poetin’ gekrabbeld.
Het zijn de woorden die het verder zo
stille Russische schiereiland Kola begeleiden. Hier, boven de poolcirkel, vond documentairemaker Ben van Lieshout de meest

BLACK WIDOW
Cate Shortland | De eerste nieuwe Marvel-film
in twee jaar (!) is een spionagewerk rond de
door Scarlett Johansson gespeelde titelheldin.
Zoals inmiddels gebruikelijk werd een succesvolle indieregisseur aangetrokken om de boel
wat cachet te geven: de Australische Shortland
had eerder succes met WOII-film Lore (2012).
TE ZIEN VANAF 7 JULI 

DE FLUMMELS
David Silverman | Wat had het committée aan
schrijvers ingenomen voor ze dít bedachten,

desolate en absurdistische beelden. De
hoogtijdagen uit de titel hebben de bewoners
inmiddels ver achter zich gelaten. Er was een
tijd dat de idealen van de bewoners “overeenkwamen met dat wat ons werd opgedragen”, zo mijmert een man. Na de perestrojka
liet het Kremlin alle interesse in het schiereiland varen, behalve in de atoomonderzeeërs.
Een geoloog, ooit op handen gedragen vanwege zijn lucratieve onderzoek naar delfstoffen, blikt gedesillusioneerd terug. Met
lede ogen zag hij aan dat de overheid hun
wetenschappelijke werk niet meer financierde. Hoop en enthousiasme verdwenen
als sneeuw voor de zon, “nu wachten we alleen nog op het einde”. De luchtvervuiling
door de smederijen is gigantisch. Om over
het radioactief afval in de onderzeeboten nog
maar te zwijgen.
Ben van Lieshout weet in één shot warm-

RADIOGRAPH OF A FAMILY

van haar man, zo blind is Hossein voor de
diepte van haar geloof. Eenmaal terug in Teheran begint Tayi alle foto’s te verscheuren
waarop zij geen hijab draagt. Khosrovani
geeft context aan de privéfoto’s met found
footage uit diverse archieven en voegt er
zelfgeschreven flarden dialoog aan toe,
waarin zowel de liefde als de onoverbrugbare
cultuurkloof tussen Tayi en Hossein doorklinkt.
In dit huwelijk van tegengestelde karakters kun je moeiteloos de Iraanse samenlerode, gele en kilblauwe landschapsbeelden
van winters Kola te vangen. De leegte die hij
daar vond, is zo groots als het diepste gat
ooit gemaakt door mensen, het twaalf kilometer diepe boorgat op Kola. Het is nu een
van de vele ruïnes.
Die trekken onvermijdelijk ook dark tourism aan, van mensen die de soms apocalyptische landschappen met eigen ogen willen
zien. Van Lieshout balanceert soms zelf op
dat randje, maar hij behoudt zijn onbevangen blik, net als bij al zijn films over vergeten
stukjes land. Hij filmt landschappen die hun
schoonheid niet snel prijsgeven, ingeklemd
tussen almaar oprukkende infrastructuur
langs spoorlijn, snelweg en industrieterrein,
zoals in Lapje grond (2003). Of de autosloperijen, caravanstallingen en patatkarren in
zijn korte film Locatie tusseNLand (2006). In
zijn Sketches of Siberia (2015) baanden ploeterende vrachtwagens en goudgravers zich
een weg door de eindeloze taiga.
Nu heeft hij op het haveloze Kola plots ook
een actueel onderwerp gevonden. Kola zou
wel eens een belangrijk knooppunt kunnen
worden, nu de noordelijk doorvaart naar

vraag je je af bij het lezen van de synopsis van
deze kinderanimatie: twee flummels, diertjes in
de vorm van een donut (!), reizen van de
Galapagoseilanden in 1835 naar het heden en
moeten op avontuur door de tijd om het uitsterven van hun soort te voorkomen.

ving in miniatuur weerspiegeld zien. De politieke ontwikkelingen in de late jaren
zeventig blijven dan ook niet achter op de
drempel van het statige appartement in Teheran, waar de kleine Firouzeh opgroeit. Een
borreltafel minder, een bidkleedje meer, een
revolutionair tafereel dat een klassiek naakt
aan de muur vervangt; het zijn deze, vaak
subtiele, interieuraanpassingen die de
machtswisseling buiten én binnen de muren
van dit huis onderstrepen.
Radiograph of a Family is een boeiende
gezinskroniek waar de grote geschiedenis
perfect in besloten ligt. Maar dat ook de film
zelf een plek in de documentaire-annalen
verdient, komt vooral door de vindingrijke
manier waarop de maker het instrument van
fictie gebruikt om, decennia na de feiten,
haar eigen perspectief te ontvouwen.
SASJA KOETSIER

RADIOGRAPH OF A FAMILY

NOORWEGEN/

IRAN/ZWITSERLAND, 2020 | REGIE FIROUZEH
KHOSROVANI | MET (STEMMEN) SOHEILA GOLESTANI,
CHRISTOPHE REZAI, FARAHNAZ SHARIFI | 81 MINUTEN |
DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF 26 AUGUSTUS 

HOOGTIJDAGEN

Azië onder invloed van de klimaatverandering steeds dichterbij komt. Rusland heeft
uit territoriumdrift al een vlag op de zeebodem van de Noordpool geplant. In Kola
hangt die ondertussen nog halfstok.
MARISKA GRAVELAND

HOOGTIJDAGEN

NEDERLAND, 2020 | REGIE BEN

VAN LIESHOUT | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE MOKUM
FILM | TE ZIEN VANAF 19 AUGUSTUS 

kleine autostunt-actiefilm in twee decennia
zou uitgroeien tot een franchise van megaproporties rond de norse ster Vin Diesel. Dit nieuwste deel wordt expliciet gepresenteerd als de
volgende stap in een ‘saga’.
TE ZIEN VANAF 8 JULI 

TE ZIEN VANAF 7 JULI 

DE NOG GROTERE SLIJMFILM
Martijn Smits | Net voor de lockdown schopte
De grote slijmfilm, een kinderfilm rond de piepjonge YouTube-ster Bibi, het tot Gouden Film.
En dus is er nu een vervolg, waarin ‘slijmcreator
Indy voor een slijmgala een supertof nieuw
slijmrecept moet verzinnen’, aldus de synopsis.
Ze maakt het beste slijm ooit, maar dan gaat
een slijmconcurrent er met het recept vandoor.
TE ZIEN VANAF 7 JULI 

DE NOG GROTERE SLIJMFILM

FAST & FURIOUS 9
Justin Lin | Het is precies twintig jaar geleden
dat The Fast and the Furious verscheen. Toen
zullen weinig mensen hebben voorspeld dat die

FIEN & TEUN: HET GROTE DIERENFEEST
Matthias Temmermans | Boertje en boerinnetje Fien en Teun (mensen in pakken met grote
hoofden) hadden al hun eigen tv-serie, waarin
ze hun jonge kijkers ‘op humorvolle wijze leren
over het Hollandse landleven, van de oorsprong
van ons voedsel tot het verzorgen van dieren’,
aldus uitbater Van Hoorne Entertainment. In
deze eerste bioscoopfilm maken ze zich op voor
een Groot Dierenfeest op de boerderij.
TE ZIEN VANAF 14 JULI 
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DARK RIDER

Blind met 250 km p/u op de motor
In Dark Rider probeert een blinde snelheids
duivel op een Australische zoutvlakte een
nieuw record te vestigen. Documentaire
maker Eva Küpper maakt deze sensatie in
voelbaar in een film die ook, al dan niet be
wust, iets zegt over tanende mannelijkheid.

van 19 kilometer. Tijdens de zogeheten
Speedweek, wanneer een bonte verzameling
van racefanaten zich verzamelt in de Australische Outback, moet Felten, bijgestaan door
oud-motorcoureur Kevin Magee, het kunstje
gaan flikken. De twee mannen blijken aan el-

kaar gewaagd.
Met meer dan 250 kilometer per uur moet
Magee via instructies – “links, rechts” – ervoor zorgen dat Felten op het rechte pad
blijft. Deze adrenaline levert natuurlijk
spectaculaire beelden op, moet ook docu-

Wie lijdt aan een degeneratieve oogziekte
ziet – langzaam of snel, dat verschilt per
persoon – het licht wegebben uit de ogen. Bij
de 51-jarige Australiër Ben Felten werd de
ziekte gediagnosticeerd toen hij 15 jaar oud
was. Op zijn 25ste ziet hij nog maar een
beetje; op zijn 37ste hoort hij op een ochtend
de vogeltjes fluiten terwijl het buiten nog
donker is. Totdat hij het warme zonlicht
voelt op zijn gelaat, en hij zich realiseert dat
hij de rest van zijn leven in het duister zal
tasten. Niettemin zit zijn blindheid zijn ambitie om records te vestigen op de racemotor
niet in de weg.
In Dark Rider volgt de camera Felten tijdens diverse pogingen om een nieuw snelheidsrecord te vestigen op het land. Plaats
van handeling is het Australische Gairdnermeer, een zoutvlakte waar een parcours ligt

OMAR LARABI

DARK RIDER

MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA DELICATESSEN | TE
DARK RIDER

Frida Kahlo tussen kunst en kitsch
Valt er nog iets nieuws te vertellen over le
ven en werk van Frida Kahlo? Wie weet,
maar dat gebeurt niet in de documentaire
Frida - Viva la vida. De film schetst het be
kende beeld van de Mexicaanse schilder:
een leven vol fysieke pijn, turbulente lief
des en geweldige, autobiografisch geïnspi
reerde schilderijen.

SPACE JAM A NEW LEGACY
Malcom D. Lee | Vijfentwintig jaar geleden ging
basketbalssuperster Michael Jordan op ruimteavontuur met konijn Bugs Bunny in Space Jam.
In dit vervolg is Bugs nog steeds van de partij
(nu digitaal geanimeerd), maar werd Jordan
vervangen door nieuwe megaster LeBron James.
TE ZIEN VANAF 14 JULI 

LE SORELLE MACALUSO
Emma Dante | Na haar succesvolle Una via a
Palermo (2013) filmt Dante opnieuw in haar
thuisstad Palermo voor deze tweede film, die de
levensloop van de vijf zussen Macaluso toont.
In hun jeugd houden ze zich in leven door duiven
te houden. Een simpel maar goed bestaan, totdat tragedie ingrijpt.
TE ZIEN VANAF 15 JULI 

BELGIË/NEDERLAND, 2021 | REGIE

EVA KÜPPER | MET BEN FELTEN, KEVIN MAGEE | 91

FRIDA – VIVA LA VIDA

FRIDA – VIVA LA VIDA

mentairemaker Eva Küpper, zelf een fervent
motorrijder, hebben gedacht.
De film geeft daarnaast in navolging van
films als The Rider (Chloé Zhao, 2017) al dan
niet onbewust een fascinerend beeld van (tanende) masculiniteit op het platteland – zo
filmt Küpper een 13-jarige jongen die net als
Felten lijdt aan een degeneratieve oogziekte
maar desondanks wilde paarden bestijgt. De
mannen die tijdens de Speedweek overdag
racen en ’s avonds barbecueën en bier drinken, zouden bovendien niet misstaan als
noeste figuranten in de nieuwe Mad Maxfilm. En ook Felten wil de dingen blijven
doen die hem tot een man maken: grasmaaien, cricket spelen met zijn neefje, lekker
sleutelen aan zijn motor.
Hij heeft daar ironisch genoeg wel hulp bij
nodig van zijn vrouw en zijn moeder, geïllustreerd in geestige en aandoenlijke scènes.
Felten lijkt hier niettemin vrede mee te hebben. Tijdens een speech voor een schoolklas
vertelt hij dat de mooiste kansen uit zijn leven nooit had gekregen als hij niet blind was
geweest.

“Ze is een symbool geworden. Een ideaal.
Maar haar levensverhaal omvat zoveel meer.”
Aldus actrice Asia Argento, die in Frida Viva la vida het levensverhaal van de in 1954
op 47-jarige leeftijd overleden beroemdste
Mexicaanse kunstenaar aan elkaar praat. Het
is de ambitie van deze film om het over dat
‘zoveel meer’ te hebben. Daarmee ligt de lat
hoog, want Kahlo is een icoon in dezelfde
orde van grootte als Vincent van Gogh. Alles
in haar werk en leven is uitgepluisd.
Het ‘zoveel meer’ slaat op de opvatting dat
Kahlo twee kanten had die elkaar beïnvloedden. Ze was een aardse vrouw van vlees en

MY SALINGER YEAR
Philippe Falardeau | Regisseur Philippe Falardeau las geen letter van het werk van J.D. Salinger voor hij aan deze film begon, vertelde hij in
interviews. Nergens voor nodig, want zijn
hoofdpersoon Joanna las het allemaal ook niet.
Desondanks durft ze het als assistent van
Salingers literair agent aan om uit naam van de
schrijver diens fans te beantwoorden. Daar
komt natuurlijk gedonder van, in deze wat al te
ingetogen literaire variant op The Devil Wears
Prada.

bloed, die leed onder hevige pijn en worstelde met liefdesrelaties, maar ze was ook
een onafhankelijke, artistiek vrije geest, die
met geweldige autobiografisch geïnspireerde
schilderijen de aardse ellende van zich afschilderde. Helaas is dat niet bepaald een
nieuw inzicht. Er zijn boeken vol geschreven
over het autobiografische karakter van
Kahlo’s werk en over haar vrijgevochten
geest, maar documentairemaker Giovanni
Troilo presenteert het als nieuwe kennis.
Wie de pretentie van Frida – Viva la vida
vergeet, ziet een conventioneel kunstenaarsportret. Museadirecteuren en conservators
vertellen over Kahlo’s schildersleven zoals
we dat kennen en dat tragisch begint met het
ernstige busongeluk op haar achttiende,
waardoor haar ruggenwervel verbrijzelde en
ze maandenlang op bed lag. Om iets te doen
te hebben, begon ze te schilderen. De rest is
geschiedenis en overbekend: haar huwelijk,
scheiding en hertrouwen met de twintig jaar
oudere kunstenaar Diego Rivera. Uiteraard

picl.nl



komt aan de orde dat Rivera en de biseksuele
Kahlo buiten hun huwelijk talloze liefdesaffaires hadden. Onder meer Trotski en Josephine Baker waren geliefden van Kahlo.
Dat klinkt vrij en blij, maar zo idyllisch was
het niet, want Kahlo was altijd onderdanig
aan Rivera, zegt een van de Kahlo-kenners in
de film, die haar dan ook niet als een feminist
ziet.
Opmerkelijk is dat Frida – Viva la vida
nauwelijks ingaat op Kahlo’s politieke overtuiging. Ja, dat ze een hekel had aan het kapitalistische Amerika horen we, maar dat ze lid
was van de communistische partij niet. Ook
niet dat Kahlo zelfs na Stalins dood nog een
bewonderend portret van de ‘Grote Leider’
schilderde. Past dat niet bij het iconische
beeld van Kahlo als onafhankelijke geest?
Troilo laat in zijn film liever geregeld een
jonge vrouw in een witte jurk en met een wazig blik door idyllische landschappen lopen.
Wat deze kitsch over Kahlo zegt? Troilo zal
het weten.
JOS VAN DER BURG

FRIDA – VIVA LA VIDA

ITALIË, 2019 | REGIE

GIOVANNI TROILO | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE PIECE
OF MAGIC ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 19
AUGUSTUS 

horrormaestro Stephen King, doet al vermoeden dat het een wending zal nemen.
TE ZIEN VANAF 15 JULI 

RUN

TE ZIEN VANAF 15 JULI 

RUN
Aneesh Chaganty | Het zorgvuldig gestructureerde leven van moeder Diane en haar zeventienjarige dochter Chloe, van thuisscholing tot

ZIEN VANAF 8 JULI, OOK VIA

groenten uit eigen tuin, lijkt op het eerste
gezicht behoorlijk idyllisch, ook al zit Chloe in
een rolstoel. Maar dat deze nieuwe film van de
makers van de slimme desktophorror Searching
(2018) veelvuldig knipoogt naar het werk van

THE OBSCURE LIFE OF
THE GRAND DUKE OF CORSICA
Daniel Graham | Wanneer een pandemie uitbreekt, blijft een architect (Timothy Spall)
alleen achter op een klein eiland, waar hij het
mausoleum van een excentrieke miljardair
(Peter Stromare) bouwt. En dan is er in het jaar
1221 ook nog iets aan de hand rond Sint Franciscus van Assisi, in deze al ruim voor de Covid-crisis gedraaide, met raadselen omgeven artfilm.
TE ZIEN VANAF 15 JULI 

THE UNHOLY
Evan Spiliotopoulos | Als scenarist werkte de
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BLOODY NOSE, EMPTY POCKETS

Het einde van de divebar
In Bloody Nose, Empty Pockets volgen camera’s het laatste etmaal voor de sluiting van een
buurtkroeg aan de rand van Las Vegas. De hybride film van de broers Bill en Turner Ross is
een prachtige vorm van georkestreerd naturalisme.

BLOODY NOSE, EMPTY POCKETS

“Het mooiste aan wakker worden is dat je
een beetje bourbon in je beker kan schenken.” Barman Marc—stevig postuur, forse
baard—deelt gretig levenswijsheden met de
alcoholisten die zijn vaste klanten zijn. Documentairemakers Bill en Turner Ross filmen hem op de ochtend voor de sluitings
nacht. Zijn kroeg The Roaring 20s, een
cocktailbar aan de rand van Las Vegas, zal
binnen 24 uur ophouden te bestaan. In
Bloody Nose, Empty Pockets neemt een
gemêleerd gezelschap gedurende ruim anderhalf uur afscheid van een plek waar (zoals
in de intro van de sitcom Cheers zo mooi
wordt bezongen) iedereen je naam kent.
We maken onder meer kennis met Michael,

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

De bucketlist afvinken
In deze buddykomedie willen twee rijpe
jeugdvrienden nog een paar maanden voluit
leven voordat een van hen sterft. Maar wie
van deze boomers heeft dat zwaard van Da
mocles boven zich hangen?
De trailer doet vermoeden dat dit komische
drama zwaar leunt op kolderieke, typische
Franse humor van het belegen soort. Dat valt
in de praktijk gelukkig best mee. Toegegeven, Patrick Bruel bezigt wat flauwe slapstick en Fabrice Luchini maakt af en toe
vreemde geluiden die voor lollig door moeten gaan. Maar beide heren kiezen over het
geheel toch de wat serieuzere toon. De aankomende dood van je beste vriend ís natuurlijk ook niet echt een feestje.
Arthur Dreyfus (Luchini) is altijd het
braafste jongetje van de klas gebleven. En tegelijkertijd het vervelendste. Hij volgt gerust
een medeweggebruiker stratenlang om haar
er met een belerend vingertje op te wijzen
dat ze haar richtingaanwijzers niet gebruikt.
Zijn ex-vrouw kon het niet meer aan: haar
liefde was niet sterk genoeg om het blaartrekkend irritante karakter van haar echtge-

van oorsprong Griekse filmmaker Spiliotopoulos
jarenlang in Disney direct-to-video-fabriek. Met
deze reli-horror stapt hij voor het eerst in de
regiestoel. Als een doof meisje de Heilige Maria
in een visioen ziet en vervolgens weer kan
horen, geloven velen in haar helende gaven.
Maar komen die van god of een andere macht?

noot te overleven. Tegenover hem staat in
deze Franse buddymovie voormalig hartenbreker Patrick Bruel als César Montesiho.
Anders dan Arthur leeft deze goed geconserveerde charismatische man juist alsof alle
wetten en regels hem niet deren. Zijn priori-

maar het belangrijkste was dat de stamgasten zich als stamgasten zouden gedragen.
Dat is grandioos gelukt. Bloody Nose,
Empty Pockets is een documentaire in de categorie ‘zou gebeurd kunnen zijn’. Omdat alles—de personages en hun ontroerende levensverhalen—is geworteld in de realiteit.
Het is georkestreerd naturalisme; de ‘acteurs’ gaan op een gegeven moment zelf geloven in het naderende afscheid. Zoals wanneer Bruce de bar voor de laatste keer verlaat
en zijn verdriet zichtbaar is in zijn melancholische blik. Tijdens deze scène komen de
makers misschien wel tot de pijnlijke kern
van hun film: hoe een Amerikaans cultuurfenomeen uitsterft en dive bars langzaam
maar zeker plaatsmaken voor ‘keurigere’
horecagelegenheden. Waar niet iedereen je
naam kent en waar niemand geïnteresseerd
is in je sores.

teiten liggen net even anders dan bij de rest
zijn omgeving. Zo haalt hij z’n schouders op
als hij zijn huis wordt uitgezet, maar gaat hij
hysterisch tekeer als blijkt dat hij ook zijn
auto in moet leveren.
Omgekeerd heeft de wet van de zwaartekracht dan ook geen boodschap aan César
wanneer hij van zijn balkon valt. Zijn overbezorgde jeugdvriend Arthur sleept hem direct mee naar de eerste hulp voor een scan.
Die komt op Arthurs naam terecht omdat
César geen zorgpas heeft. Zo kan het gebeu-

ren dat Arthur gebeld wordt met het nieuws
dat er uitgezaaide kankercellen zijn aangetroffen op de scan. Door allerhande, daaropvolgende misverstanden en spaak lopende
gesprekken draait het er op uit dat flierefluiter César denkt dat zijn beste vriend stervende is – niet hij zelf. Direct trekt hij bij zijn
vriend in om hem te begeleiden bij wat wel
eens de laatste maanden van zijn leven kunnen worden. Wat kunnen ze nog samen ondernemen voordat de ziekte onherroepelijk
toeslaat? Arthur vindt het ondertussen
steeds moeilijker om te onthullen wie de
echte patiënt is.
In de loop van het komische drama vinken
de heren grote en kleine onderdelen van hun
bucketlist af en moeten ze allebei aan de slag
met een onverwerkt verleden en met levensen liefdeszaken die ze toch echt beter aan
hadden kunnen pakken. Het levert geen verrassende film op, maar de belevenissen van
deze uiteindelijk sympathiek geworden personages kijken best soepel weg.

OMAR LARABI

BLOODY NOSE, EMPTY POCKETS
VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE BILL & TURNER ROSS
| 98 MINUTEN | DISTRIBUTIE PIECE OF MAGIC | TE ZIEN
VANAF 26 AUGUSTUS 

MARICKE NIEUWDORP

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

FRANKRIJK,

2019 | REGIE ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE, MATTHIEU
DELAPORTE | MET FABRICE LUCHINI, PATRICK BRUEL,
ZINEB TRIKI, PASCALE ARBILLOT | 118 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SPLENDID FILM | TE ZIEN VANAF 5
LE MEILLEUR RESTE À VENIR

THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS
Tom McGrath | Het uitgangspunt van animatiefilm The Boss Baby was nog relatief simpel: er is
een baby, die zich kleedt en gedraagt en praat
als een gejaagde zakenman, en hij heeft de
stem van Alec Baldwin. Dit vervolg wringt zich

TE ZIEN VANAF 15 JULI 

WRONG TURN
Mike P. Nelson | Nooit doen, in een horrorfilm:
tijdens je wandeltocht van de gebaande paden
gaan. Ook niet handig: je tent opzetten op een
eeuwenoude begraafplaats. Dat kan nooit goed
aflopen, in deze remake/sequel op de gelijknamige horrorfilm uit 2003, die vijf eerdere vervolgfilms links laat liggen.
TE ZIEN VANAF 15 JULI 

een getroebleerde maar sympathieke ziel die
opbiecht dat zijn leven al verpest was toen hij
nog nuchter was. Vietnamveteraan Bruce
denkt nog elke dag terug aan de gruwelijkheden van de oorlog. Boerendochter Pam vertelt
over haar moeilijke jeugd en hoe ze haar zoon
verloor. Hoe rijkelijker de drank vloeit, hoe
meer pijnlijke ontboezemingen er rondgaan.
Maar het is lang niet allemaal zware kost; ook
geestige gesprekken over tieten en testikels
passeren de revue. Er wordt gedanst op Michael Jackson en achter de bar wordt de gitaar
ingezet voor een serie countryklassiekers. Uit
alles blijkt dat de stamgasten veel om elkaar
geven, omdat ze elkaars misère beter begrijpen dan de kille buitenwereld.
Deze gemeenschapszin blijkt echter voor
een deel geënsceneerd. Hoewel Bloody Nose,
Empty Pockets oogt en voelt als een documentaire, is het afscheidsfeest gefabriceerd
door de gebroeders Ross. Ze castten in en om
Las Vegas vaste bezoekers van kroegen. Die
filmden ze vervolgens tijdens een achttien
uur durende opnamenacht in The Roaring
20s. De niet-professionele acteurs kregen
van de filmmakers enkele aanwijzingen,

AUGUSTUS 

in allerlei tijdreisbochten om de inmiddels volwassen babybaas terug naar zijn kindertijd te
krijgen.

Jackson wat rumoer maken langs de Amsterdamse grachten. Voor deze sequel reisden ze af
naar het zonnige Italiaanse platteland.

TE ZIEN VANAF 21 JULI 

TE ZIEN VANAF 22 JULI 

ENVOLE-MOI
Christophe Barratier | De officiële logline van
deze Franse publieksfilm vinkt zo schaamteloos
de synopsis-clichés af, dat we hem graag volledig citeren: ‘Een hartverwarmende Franse komedie over een bijzondere vriendschap tussen twee
jongens die hun levens voorgoed heeft veranderd. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.’

MESKINA
Daria Bukvić | “Meskíííína”, weeklagen haar tante’s wanneer ze Leyla (Maryam Hassouni) zien.
Zieligerd, dus. Want Leyla heeft geen man, geen
kind, geen uitgestippeld carrièrepad, en is inmiddels al dertig. Maar wat wil ze zelf eigenlijk? Daar
komt ze met vallen en opstaan achter in deze
sprankelende komedie van de makers van de succesvolle theatervoorstelling Melk & dadels.

TE ZIEN VANAF 22 JULI 

TE ZIEN VANAF 22 JULI 

WRONG TURN

HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD
Patrick Hughes | Voor de eerste Hitman’s Bodyguard kwamen Ryan Reynolds en Samuel L.

OLD
M. Night Shyamalan | Van Shyamalan weten we

56

DE FILMKRANT 
#438 JULI/AUGUSTUS 2021

LAPSIS

LAPSIS

Werkers vervangen mensen,
robots vervangen werkers
In de veel te nabije toekomst maken Quan
tum-computers van alles en nog wat mak
kelijker dan ooit. Ray is een van duizenden
freelancers die voor zijn werk de benodigde
kabels aanlegt, opgejaagd door algoritmes.
Alex Garland meets Ken Loach.
Ray is ouderwets. Hij wordt kaal en draagt
een constante grimas onder zijn getinte bril
met stalen montuur. Meermaals wordt zijn
voorkomen beschreven als ‘jaren 70 maffia’.
Hij wantrouwt alles wat met Quantum-
computers te maken heeft, zelfs wanneer het
zijn dagelijkse leven moeilijker maakt. Quantum wordt in de nabije toekomst van de film
gebruikt in alle lagen van de samenleving.
Wanneer Ray zijn baan verliest, wordt het
moeilijker om voor zijn jongere broer Jamie
te zorgen, die aan een mysterieuze, moderne
vermoeidheidsziekte lijdt. Omdat de behandeling niet wordt vergoed, ziet Ray zich genoodzaakt om te gaan werken voor CBLR,
het bedrijf dat de kabels aanlegt voor de
Quantum-computers. Ray krijgt een kabelhaspel mee en wordt de wildernis ingestuurd
om de kabels door het land te trekken.
Quantum en CBLR hebben gezamenlijk
een monopolie op de digitale infrastructuur.
Ze gebruiken die machtspositie om werknemers tot schijnzelfstandigheid te dwingen:
kabelaars concurreren met elkaar voor de lucratiefste routes en de snelste tijden. Dat
moet wel, want het werk wordt steeds
schaarser en moeilijker. CBLR stapt langzaamaan over op zelfsturende robots die
deels werken dankzij de data die de kabelaars
al lopende met hun smartphones verzamelen. CBLR laat Ray en zijn lotgenoten zo hard
mogelijk werken om zichzelf overbodig te
maken – tot de kabelaars onvermijdelijk in

opstand komen.
Lapsis is niet de eerste satire over de
tech-cultuur die vanuit Silicon Valley de
wereld veroverde en voor haar verdienmodel
onze aandacht opeist, onze privacy verkoopt, arbeiders tot onzekerheid dwingt en
democratieën ondergraaft. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kille schoonheid
van Her en de absurde, groteske technologieën van Sorry to Bother You brengt Lapsis
met een klein budget de banaliteit van
tech-cultuur des te scherper in beeld. Geen
blitse apparaten of moderne straten: er is alleen maar Ray, zijn sneue werk, zijn zieke
broer, het kant-en-klare voedsel dat hij eet
en de kabels die hij overal mee naartoe zeult.
Naarmate onze afhankelijkheid van technologiebedrijven toeneemt en onze arbeidsomstandigheden onzekerder worden, zien
we steeds minder terug van de vooruitgang
en rijkdom waarmee Silicon Valley pronkt.
Lapsis voorspelt een toekomst met werk in
warenhuizen voor een enkele mazzelaar, en
uitzichtloze armoede voor de rest.
Want CBLR is Amazon, Uber en alles in
één. Net als werknemers van Amazon worden kabelaars gedwongen om pauzes over te
slaan en menselijke behoeftes te verwaarlozen om deadlines te halen. Net als Uber-
chauffeurs dragen ze nagenoeg alle financiële risico’s voor hun werk, terwijl CBLR de
winst oogst. Lapsis biedt wel een uitweg,
maar laat aan de kijker om te bedenken of het
daarvoor niet al veel te laat is.
PIM VAN DEN BERG

LAPSIS , VERENIGDE STATEN, 2021 | MET DEAN
IMPERIAL, MADELINE WISE, BABE HOWARD | DISTRI
BUTIE FILMFREAK | TE ZIEN VANAF 12 AUGUSTUS 

SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGINS
Robert Schwentke | Na twee min of meer mislukte pogingen in 2009 en 2013 om een franchise te bouwen rond de speelgoedpoppen,
moet deze reboot een nieuwe reeks films inluiden, in een gedeeld universum met films rond
andere Hasbro-speeltjes zoals M.A.S.K. en de
Micronauts.
TE ZIEN VANAF 22 JULI 
OLD

inmiddels wat we kunnen verwachten. De bovennatuurlijke gimmick is ditmaal dat een jong gezin
tijdens een tropische vakantie op een strandje
belandt waar de tijd plotseling blijkt te vliegen:
een heel leven schiet hier voorbij in een dag.
TE ZIEN VANAF 22 JULI 

JUNGLE CRUISE
Jaume Collet-Serra | Nu de Pirates of the
Caribbean-reeks op een zandbank lijkt te zijn
gelopen, komt Disney met een film gebaseerd
op een andere pretparkattractie, een boottocht
door de “Amazone”, begeleid door een knorrige
kapitein. Die wordt in de filmversie gespeeld
door Dwayne ‘The Rock’ Johnson in Indiana

JAZZ ON A SUMMER’S DAY

De concertfilm als tijdmachine
Nog voor de sixties en Woodstock pionierde
fotograaf Bert Stern met de registratie van
een meerdaags muziekfestival. Jazz on a
Summer’s Day werd een historisch docu
ment en de eerste markante concertfilm.
“How you make me feel like a star!” murmelt
Mahalia Jackson, de ogen afwendend van het
applaudisserend publiek, net voordat haar
‘The Lord’s Prayer’ Jazz on a Summer’s Day
adembenemend afsluit. Het illustreert de
bescheidenheid van de gospelzangeres maar
ook hoezeer deze concertfilm uit 1959 een
ander tijdperk weerspiegelt. Best bevreemdend want door deze nieuwe IndieCollect
restauratie lijken we zelf deel te nemen aan
het meerdaagse festival. Alleen, in tegenstelling tot de aanwezigen is de kijker zich
wèl bewust van het unieke karakter van de
performances van jazziconen als Thelonious
Monk, Anita O’Day, Gerry Mulligan, Dinah
Washington en Louis Armstrong tijdens de
1958 editie van het Newport Jazz Festival. Al
maakt het nadrukkelijk in beeld gebracht
festivalpubliek duidelijk dat we moeten oppassen met oordelen, dat elk tijdperk zijn eigen gaze heeft.
Schijn bedriegt ook in deze muziekfilm
zonder commentaar en met enkel off-camera interviews. De filmtitel suggereert de
weergave van een zomerdag terwijl de opnamen over meerdere dagen liepen. Regisseur
Bert Stern stapte af van zijn idee om een fictiefilm te maken maar hield een emotionele
narratieve lijn aan. Jazz on a Summer’s Day
gaat van licht naar donker, van apathie naar
intensiteit, van rustig zomergevoel naar muzikale turbulentie. Sterns camera blijft statisch en zijn beeldcomposities zijn uitgekiend maar de montage zorgt voor dynamiek
en contrasten. Aanvankelijk wisselen shots
van de jaarlijkse zeilrace af met vakantiebeelden, close-ups van een verveeld concertpubliek met opnamen van in een bubbel
vertoevende jazzmuzikanten. Wanneer

Jones-modus.
TE ZIEN VANAF 28 JULI 

LUIZENMOEDER – DE FILM
Ilse Warringa & Jan Albert de Weerd | Voor
deze bioscoopfilm neemt Warringa, bedenker
van de uiterst succesvolle tv-serie én vertolker
van de befaamde Juf Ank, voor het eerst ook in
de regiestoel plaats, naast serie-veteraan De
Weerd. De bekende gezichten van basisschool
De Klimop krijgen het weer flink te verduren:
onderbezetting, corona, een overenthousiaste
interim-directeur én rebellerende kinderen.
TE ZIEN VANAF 28 JULI 

JAZZ ON A SUMMER’S DAY

Stern het water en zijn reflecties verlaat zien
we jongeren feesten op de daken van villa’s
of worstelen met bierflesjes. Langzaam
wordt het publiek diverser, de muziek wilder
en de beleving intenser. Een vonk slaat over,
muzikale passie wordt gedeeld en plezier
straalt van alle gezichten.
Wie opmerkzaam is, zal naast jazzcriticus
Martin Williams ook Newport Jazz Festival
oprichtster Elaine Lorillard signaleren, al
rept Jazz on a Summer’s Day met geen woord
over het tegendraadse van haar initiatief om
jazz en zwarte muzikanten naar het Rhode
Island van de witte plutocratische elite te
brengen. Toch is Stern niet alleen in de
groove geïnteresseerd. Heel subtiel brengt hij
een ode aan de kracht van jazzmuziek en
popcultuur om een verstarde samenleving
wakker te schudden. Ook al is het eind jaren
vijftig nog even wachten op ‘veranderende
tijden’.
IVO DE KOCK

JAZZ ON A SUMMER’S DAY

VERENIGDE

STATEN, 1959 | REGIE BERT STERN | 85 MINUTEN | MET
LOUIS ARMSTRONG, THELONIOUS MONK, ANITA O’DAY |
DISTRIBUTIE TRIPLE P ENTERTAINMENT | TE ZIEN
VANAF 29 JULI, OOK VIA

picl.nl



op een budget van $9 miljoen, was een sequel
op de horrorfilm Escape Room (2019) vrijwel
onvermijdelijk. Opnieuw draait een avontuur in
een escape room voor zes nieuwe nietsvermoedende slachtoffers uit op een nachtmerrie.
TE ZIEN VANAF 29 JULI 

SONGBIRD
Adam Mason | Deze lockdown-thriller, gemaakt
tijdens de eerste lockdown in 2020, speelt in
een wereld waarin Covid inmiddels al een flink
aantal keer is gemuteerd en de vierde lockdown
onder militair bewind wordt uitgevoerd. Vrolijke
kost om de vierde golf mee tegemoet te zien.
TE ZIEN VANAF 29 JULI 

ESCAPE ROOM: TOURNAMENT OF
CHAMPIONS
Adam Robitel | Met een omzet van $150 miljoen

THE PAINTER AND THE THIEF
Benjamin Ree | In de categorie ‘de werkelijkheid
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FAJA LOBBI

Suriname als exotische bloem

MINARI

In het kader van Keti Koti maakt onlineplat
form Pepr Herman van der Horsts Surina
me-documentaire Faja Lobbi beschikbaar.
De documentaire uit 1960 toont smeltkroes
Suriname op zijn mooist, al doet Van der
Horst dat wel in vogelvlucht.

Reis door het
eigen verleden
Minari is een autobiografische vertelling
over Zuid-Koreaanse migranten die op het
platteland van Arkensas de Amerikaanse
Droom najagen.
De titel van Minari verwijst naar de gelijknamige plant, ook bekend als Japanse peterselie, een extreem veerkrachtig kruid. Die
veerkrachtigheid toont ook de familie die in
de film centraal staat. Ze krijgen tegenslag na
tegenslag te verduren, in hun pogingen een
boerderij te bestieren in het rurale Arkansas
in Reagans jaren tachtig. Beginnend met helemaal niets proberen ze een leven op te bouwen als boeren in een vreemde samenleving
en cultuur.
Dat Minari autobiografisch is, laat zich
duidelijk voelen. Regisseur Lee Isaac Chung
was zelf zeven jaar oud toen zijn familie uit
Zuid-Korea naar Arkensas verhuisde, dezelfde leeftijd als zoon David in de film.
Chung heeft zelf meegemaakt wat het zoeken
naar die American Dream inhoudt voor een
Zuid-Koreaanse familie. Ook hoofdrolspeler
Steven Yeun, die schittert als vader Jacob,
deelt die ervaring van migratie op jonge leeftijd: hij verhuisde op zijn vijfde van Zuid-Korea naar de VS. Dat het verhaal zowel voor de
regisseur als de acteur een reis door hun eigen
verleden is, draagt bij aan de oprechtheid
waarmee het verhaal wordt verteld.
Dat er vrijwel geen eerdere films zijn over
de Aziatisch-Amerikaanse migratie-ervaring maakt dit verhaal, dat focust op de
emoties die met de verplaatsing gepaard
gaan, extra verfrissend. Minari verbreedt het
spectrum van de verhalen die verteld worden
op film. Dat is extra relevant in het licht van
de groeiende aandacht voor de Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap en de discriminatie die zij doormaken. Minari is een
viering van hun migratieverhaal en werkt zo

verzin je niet’: in 2014 werden in Oslo twee
schilderijen van de Tsjechische kunstenaar
Barbora Kysilkova gestolen. Toen de dief werd
gepakt, vroeg ze hem als compensatie model te
zijn voor een portret, en ontstond er een vreemd
soort vriendschap tussen kunstenaar en dief.
TE ZIEN VANAF 29 JULI 

MINARI

empathie en begrip rond deze gemeenschap
in de hand.
De film komt tot leven door het uitzonderlijke acteerwerk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij de vele nominaties en prijzen
die Minari binnensleepte, het acteerwerk het
meest werd beloond – inclusief de Oscar in
de categorie beste bijrol voor Yuh-Jung
Youn. In de dynamiek tussen haar personage, oma Soonja, en haar kleinzoon David
schuilt het hart van de film. In het samenspel
tussen het oudste en jongste lid van de familie zijn de tegenstellingen die het proces van
migratie kleuren, het scherpst zichtbaar: het
thuisland tegenover het nieuwe land, traditie
tegenover vernieuwing, assimileren tegenover je eigenheid behouden. Voor veel kijkers
met een migratieachtergrond zullen de hieraan verbonden emoties zeer herkenbaar zijn,
en voor hen die dat niet hebben wekt het hopelijk empathie op.

MANON PORTOS MINETTI
MINARI

VERENIGDE STATEN/ZUID-KOREA, 2020 |

REGIE LEE ISAAC CHUNG | MET STEVEN YEUN, YUHJUNG YOUN, ALAN S. KIM | 115 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 5 AUGUSTUS 

THE SHINY SHRIMPS
Maxime Govare & Cédric Le Gallo | Vanwege
een homofobe opmerking wordt een Olympisch
waterpolo-kampioen gedwongen een voor hem
vernederend baantje aan te nemen: coach van
een gay amateurwaterpoloteam. Deze Shiny
Shrimps hebben zich ten doel gesteld mee te
doen aan de Gay Games. Coregisseur en -scenarist Le Gallo zwom zelf in het echte team.
TE ZIEN VANAF 29 JULI, OOK VIA picl.nl 
AINBO: HELDIN VAN DE AMAZONE
Richard Claus & Jose Zelada | In deze PeruaansNederlandse coproductie met een Duits-Peruaans regieteam trek Amazone-bewoner Ainbo
met haar twee ‘spirit guides’ ten strijde tegen
de industrie die hun regenwoud bedreigt.

ESCAPE ROOM

TE ZIEN VANAF 1 AUGUSTUS 

Watergekletter van de rivier Marowijne,
dansende Marrons in oerwouden, druk gebarende kooplieden op de markt van Paramaribo. Wie er goed voor gaat zitten, wordt
nog altijd meegevoerd door de energieke
beeldenstroom van Herman van der Horsts
Faja Lobbi. In de inmiddels klassieke documentaire uit 1960 portretteert Van der Horst
de veelvoud aan flora en fauna en de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname:
niet didactisch of schools, maar beweeglijk,
fris en gemonteerd in een aanstekelijk ritme.
Met verleidelijke Technicolor-beelden laat
de film je even proeven van het leven in Suriname.
Faja Lobbi ontstond op het hoogtepunt
van Van der Horsts carrière. Als een van de
belangrijkste representanten van de naoorlogse Hollandse Documentaire School (naast
onder meer Bert Haanstra) maakte hij van
zijn opdrachtfilms ware kunstwerken die de
kijker overdonderen met krachtige beelden
en een meeslepende montage. Dat deed hij
met veel succes: zijn korte films waren in de
jaren vijftig overal ter wereld te zien en wonnen prijzen op verschillende festivals. Houen
zo! uit 1952 over de wederopbouw van Rotterdam deed dat zelfs op Cannes, en Faja
Lobbi kreeg een Gouden Beer op het festival
van Berlijn.
De Technicolor-kleurenpracht van Faja
Lobbi blijft prachtig. Toch wringt er iets. Dat
Van der Horst aan ‘mooifilmerij’ deed, werd
hem in de jaren zestig al verweten door de
eerste studenten van de Filmacademie. In
1978 zou Pim de la Parra, een van de aanvoerders van die beweging, zich in zijn autobiografie Prins Pim herinneren hoe hij de documentairemaker hevig transpirerend door
de straten van Paramaribo zag bewegen. Artistieke baret op, tropenoutfit aan. Dat zijn
Suriname belangrijk genoeg bleek voor een
bioscoopfilm deed de jonge De la Parra ople-

SPIRIT UNTAMED
Elaine Bogan & Ennio Torresan | Fans van de
film Spirit: Stallion of the Cimmaron uit 2002
(klassieke animatie) kunnen nu met hun kinderen naar dit vervolg (uit de computer), dat overigens vooral voortborduurt op de recente Netflix-animatie rond de vurige hengst.
TE ZIEN VANAF 4 AUGUSTUS 

ARE WE LOST FOREVER
David Färdmar | Dit Zweedse relatiebreukdrama, over twee jongens voor wie bij de één
het einde van hun relatie als een bevrijding voelt
maar bij de ander als een catastrofale klap,
werd eerder dit jaar goed ontvangen als openingsfilm van de online editie van de Roze
Filmdagen.
TE ZIEN VANAF 5 AUGUSTUS , OOK VIA picl.nl 

ven, maar toen hij later de film zag was hij
zwaar teleurgesteld. Van der Horst deed net
alsof heel Suriname één groot natuurgebied
was – ook de mensen werden op die manier
neergezet.

FAJA LOBBI

Het is kritiek die steekhoudt. Van der
Horst liet zich duidelijk meevoeren door de
klanken en kleuren van het tropische land,
maar het blijft voelen als de blik van een buitenstaander die niet verder kijkt dan de natuurschoon en de smeltkroes, zoals we Suriname ons hier bijna altijd voorstellen.
Kunnen we dat Van der Horst aanrekenen?
Eigenlijk keek hij met dezelfde blik naar Suriname als hier in Nederland – de korte film
Prijs de zee die destijds samen met Faja Lobbi
vertoond werd, bekijkt Nederland met eenzelfde esthetiserende blik. En die teleurstelling van De la Parra vormde de inspiratie
voor Wan Pipel (1976), waarin de innerlijke
levens van Surinamers centraal staan. Zo gaf
de zinnelijke vogelvlucht van Van der Horst
uiteindelijk dus ook een menselijk gezicht
aan Suriname.

GUUS SCHULTING
FAJA LOBBI

NEDERLAND, 1960 | REGIE HERMAN

VAN DER HORST | 70 MINUTEN | DISTRIBUTEUR PEPR
(VOD) | TE ZIEN VANAF 1 JULI, OOK VIA

picl.nl



THE GREEN KNIGHT
David Lowery | Fantasy-versie van een verhaal
uit de legendes rond Koning Arthur, over
ridder Gawain (hier met kleurenblinde casting
gespeeld door Dev Patel) en zijn strijd met een
groene draak. Maar voor filmliefhebbers zal de
betrokkenheid van regisseur David Lowery
(Ain’t Them Bodies Saints, 2013; Pete’s Dragon,
2016; A Ghost Story, 2017) de grootste trekker
zijn.
TE ZIEN VANAF 5 AUGUSTUS 

THE SUICIDE SQUAD
James Gunn | Nee, het is geen reboot van de
nog geen vijf jaar oude, vrijwel gelijknamige
film, maar ook niet precies een sequel, hoewel
Margot Robbie opnieuw komt opdraven als de
grofgebekte anitheld Harley Quinn. “Het is
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EFFACER L’HISTORIQUE

Resoluut analoge satire
Benoît Delépine en Gustave Kervern maken
met het wrang-absurdistische Effacer
l’historique een resoluut analoge satire op
een digitale wereld.
“In die immense datacentra moet zelfs God
zijn meerdere erkennen.” Dat ene zinnetje
dialoog vat zo’n beetje de boodschap samen
van Effacer l’historique, een mild-absurdistische satire op de digitale consumptiemaatschappij door Benoît Delépine en Gustave
Kervern, die in 2020 op het filmfestival van
Berlijn een Zilveren Beer won.
Het is de negende speelfilm van het duo,
dat hun samenwerking begon met Aaltra
(2004). In hun uitdijende filmuniversum

Christine (Corinne Masiero) raakte haar
baan kwijt omdat ze eindeloos series binget
en schraapt nu haar inkomen bij elkaar door
haar woonkamer te verhuren en ritjes te
doen voor een Uber-achtige taxiservice,
waar ze geplaagd wordt door lage sterrenratings. En dus zetten ze een tegenaanval in.
Het resultaat is een Franse en komische (of
op zijn minst komisch bedoelde) variant op
Ken Loach’ Sorry We Missed You (2019).
Delépine en Kervern werkten voor en
naast hun filmcarrière veelvuldig voor komedieprogramma’s voor de Franse tv. Dat is
in Effacer l’historique duidelijk merkbaar. De
film is in feite een losjes aaneengeregen reeks
sketches, de één beter geslaagd dan de ander,
RIALTO

RIALTO

Man in vrije val
Een man in crisis is geen nieuw onderwerp
voor een film, maar een vrije val zoals in het
in Dublin spelende Rialto komen we niet
vaak tegen. Je kunt ook overdrijven met een
opeenstapeling van ellende maar de ac
teurs maken de film deze moeite waard.
EFFACER L’HISTORIQUE

grossieren ze in droogkomische observaties
van petites gens van allerlei pluimage; kleine
luiden die moeten sjacheren om in leven te
blijven. Dat is in Effacer l’historique niet anders. Hoewel de drie hoofdpersonen buren
zijn in een ogenschijnlijk comfortabele middenklasse-nieuwbouwwijk, is al snel duidelijk dat ze alle drie op het randje leven, mede
dankzij die digitale megabedrijven waar zelfs
God niet meer bij kan. De God in de film is
overigens niet de almachtige, maar gewoon
een machteloze hacker, gespeeld door Bouli
Lanners – een van de vele ‘sterren’ uit eerdere films van Delépine en Kervern die in bijrollen op komen draven.
De drie buren hebben allemaal een appeltje te schillen met de techgiganten in Silicon
Valley. Marie (Blanche Gardin) wordt achtervolgd door een sekstape, die haar tienerzoon absoluut niet te zien mag krijgen. Bertrand (Denis Podalydès) moet lijdzaam
toezien hoe zijn dertienjarige dochter
slachtoffer wordt van cyberpesten. En

gewoon wat het is”, was de behulpzame uitleg
van regisseur Gunn, die door stripstudio DC bij
concurrent Marvel werd weggesnoept om het
trucje (en het megasucces) van zijn twee Guardians of the Galaxy-films nog eens dunnetjes
over te doen.
TE ZIEN VANAF 5 AUGUSTUS 

al zal per kijker verschillen wat aanslaat en
wat niet. Hun typerende stijl (in lo-fi esthetiek gevatte verhalen vol stekelige melancholie en sociale betrokkenheid) schuurt
hier op een interessante manier met de onderwerpkeuze; Effacer l’historique is een resoluut analoge film over een digitale wereld.
Het is jammer dat Delépine en Kervern
weinig anders dan nostalgie tegenover hun
kritiek weten te zetten. Al is dat misschien
juist het punt – er is al geen redden meer
aan. Ze hoeven de werkelijkheid in ieder geval maar een héél klein beetje uit te vergroten
om er een wrange grap van te maken.
JOOST BROEREN-HUITENGA

EFFACER L’HISTORIQUE

FRANKRIJK/BELGIË,

2020 | REGIE BENOÎT DELÉPINE, GUSTAVE KERVERN |
MET BLANCHE GARDIN, DENIS PODALYDÈS, CORINNE
MASIERO | 110 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER

picl.nl |
INTERVIEW MET DE REGISSEURS OP filmkrant.nl
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PAOLO CONTE, IT’S WONDERFUL
Giorgo Verdelli | Naar een zeer bekend recept,
maar daarmee niet minder smakelijk, vertelt
deze documentaire het levensverhaal van Paolo
Conte, de Italiaanse sterzanger met de (dixit
het WikiPedia-lemma over de man) ‘korrelige,
holle stem’.
TE ZIEN VANAF 8 AUGUSTUS 

De 46-jarige Colm lijkt zijn leven aardig op
orde te hebben. Hij is getrouwd met een
zorgzame vrouw, heeft twee tienerkinderen
en werkt al dertig jaar bij een containerbedrijf in de haven van Dublin. Geen spectaculair maar een rustig, kabbelend leven. Dat
schijn bedriegt, wordt meteen in het begin
van Rialto (vernoemd naar een wijk Dublin)
duidelijk als Colm een betaalde neukafspraak heeft met een jonge knul. Het is de
eerste keer dat hij zoiets doet, zegt hij.
Waarom hij het doet, is gissen, maar er is
meer aan de hand dan toegeven aan lang onderdrukte gevoelens. Zo triviaal is het op een
toneelstuk gebaseerde Rialto niet.
Colms geheime ontmoeting oogt eerder
als een reactie op de zich plotseling opstapelende druk in zijn leven. Als een hopeloze
ontsnappingspoging. Colms moeder rekent
op zijn steun na het overlijden van zijn vader.
Die was een tirannieke alcoholist en na zijn
dood lijkt Colm zich af te vragen wat voor
vader hij zelf voor zijn twee kinderen is. Zijn
afwezige blik thuis en de vechtrelatie met
zijn zoon (‘luie lamstraal’) suggereren dat er

FREE GUY
Shawn Levy | ‘Non-playable Characters’, worden ze genoemd, of NPC’s voor ingewijden: de
bijfiguren in videogames. De door Ryan
Reynolds gespeelde bankbediende Guy komt er
in deze ‘epische avonturenfilm’ achter dat hij
zo’n NPC is. Hij laat het niet op zich zitten en
besluit zijn lot in eigen hand te nemen.

iets niet goed is gegaan in het gezin. Als hij
door een fusie van zijn bedrijf als overtollige
manager de laan wordt uitgestuurd, duwt
dat hem naar de rand van de afgrond. Pijnlijk
voelbaar is dat hij zichzelf als een mislukking
ziet. Begrip en affectie zoekt hij niet thuis,
maar bij de betaalde-seksjongen, met wie
hij, juist doordat zij vreemden zijn, een vertrouwelijke band krijgt. Doordat Colm thuis
zwijgt over wat er met hem aan de hand is –
hij kiest voor een vlucht in alcohol – moet
het wel tot een uitbarsting komen.
Regisseur Peter Mackie Burns voerde eerder in het intrigerende Daphne een dertiger
op die uit angst voor kwetsbaarheid in de
liefde afstandelijk bleef. Met Rialto levert hij
weer een intrigerende karakterstudie af. Dat
de film minder verrast dan Daphne ligt niet
aan de uitstekende acteurs, maar aan het onderwerp. Want Rialto is bepaald niet de eerste film over een man in een diepe crisis. We
kunnen wel ongeveer raden hoe zo’n film
verloopt, al komt het uit de lucht vallende
hoopvolle einde van Rialto nogal ongeloofwaardig over. Het drama was verrassender
geweest als het vanuit het perspectief van
Colms vrouw en kinderen naar Colms crisis
had gekeken. Hoe voelt het om je man of je
vader te zien veranderen in een zwijgend,
verward raadsel? Graag die film over grenzeloze machteloosheid.
JOS VAN DER BURG

RIALTO

IERLAND/VERENIGD KONINKRIJK, 2019 |

REGIE PETER MACKIE BURNS | MET TOM VAUGHANLAWLOR, TOM GLYNN, CARNEYMONICA DOLAN |
DISTRIBUTIE ARTI FILM | 90 MINUTEN | TE ZIEN VANAF
5 AUGUSTUS, OOK VIA

picl.nl



HERSELF
Phyllida Lloyd | Na het megasucces Mamma
Mia! En de Thatcher-biopic The Iron Lady komt
filmmaker Lloyd nu met dit verhaal over een
jonge vrouw die nadat ze met haar jonge doch-

TE ZIEN VANAF 11 AUGUSTUS 

FREE GUY

DE DREKKIES IN STINKSTAD
Toby Genkel & Jens Møller | De Drekkies zijn,
getuige hun naam, niet alleen een ronduit
onaantrekkelijke familie, maar ze geuren ook
een beetje. Zo worden ze, waar ze ook gaan
wonen, altijd weer buitenstaanders. Tot ze
terechtkomen in Stinkstad, in deze van oorsprong Duitse computerranimatie.

STORMWIND – IN ZWAAR WEER
Lea Schmidbauer | ‘Das große Finale’, belooft
de Duitse poster van dit vijfde deel in de saga
rond het heldhaftige paard Ostwind (Stormwind
in de Nederlandse versie) en zijn medebewoners
op landgoed Kaltenbach. De eerste vier waren in
Nederland alleen via thuismedia te zien.

TE ZIEN VANAF 11 AUGUSTUS 

TE ZIEN VANAF 11 AUGUSTUS 

HERSELF
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ADIEU LES CONS

Uitbundige sociale kritiek
Albert Dupontel kennen we van inventieve
films vol grappen en visuele vondsten,
maar met Adieu les cons weet hij ook emo
tioneel te raken. Het magisch-realistische

ADIEU LES CONS

sprookje over een moeder op zoek naar haar
in het verleden afgestane zoon hekelt de
kille moderne samenleving.
Wie zweert bij sociaal-realistisme heeft
weinig te zoeken bij Adieu les cons (‘Vaarwel
klootzakken’). Regisseur Albert Dupontel,
die ook meespeelt, gebruikt graag zijn uitbundige fantasie. De Fransen konden dat al
zien in zijn zes vorige films, maar in Nederland kennen we Dupontel pas sinds zijn
voorlaatste film Au revoir là-haut (2017),
waarin twee veteranen uit wraak voor de
liefdeloze behandeling bij terugkeer uit de
Eerste Wereldoorlog het Franse establishment met veel plezier oplichten. Die film
toonde Dupontels kracht én zwakte. Visueel
is het een feest van inventieve vondsten,
maar de personages zijn karikaturen.

Met het in Parijs spelende Adieu les cons
vindt Dupontel wel een goede balans tussen
op de werkelijkheid gebaseerde fantasie en
ontroering. Virginie Efira, in Frankrijk inmiddels even beroemd als Isabelle Huppert,
speelt een veertiger die op zoek gaat naar de
zoon die ze lang geleden als tienermoeder
afstond. Ze krijgt hulp van een blinde man en
een ontslagen liftbeveiliger. De drie worden
gedwarsboomd door kille bureaucraten in
een bikkelharde, geïndividualiseerde maatschappij, die draait om consumeren en geld
verdienen. Ze belanden in de meest onwaarschijnlijke situaties, maar weten zich er altijd uit te redden.
Adieu les cons is zo’n zeldzame film waarover de meningen extreem uiteenlopen. In
elk geval in de Franse filmpers, waar de oordelen variëren van ‘kitscherige hoogdravendheid’ en ‘opgeblazen cinema’ tot ‘filmische perfectie’ en ‘adembenemende fabel’.
Het doet denken aan de ontvangst van Le fabuleux destin d’Amélie Poulain twintig jaar
geleden. Ook bij die film tekende zich een
kloof af tussen kijkers die mee wilden gaan in

Jean-Pierre Jeunets betoverende magischrealisme en degenen die in het moderne
sprookje slechts kitsch zagen.
Dupontel behoort met Jeunet tot de makers die een broertje dood hebben aan sociaal-realisme. Veelzeggend is dat Terry Gilliam, de grootmeester van de fantasie, een
bijrolletje speelt in Adieu les cons. Dat fantasievolle films even bijtende sociale kritiek
kunnen leveren als grauwe drama’s begrijpt
helaas niet iedereen. Al moet je bij Adieu les
cons wel half blind zijn om de sociale kritiek
over het hoofd te zien. Het is waar: niet alle
slapstickgrappen landen, maar wie dat voor
lief neemt, ziet een pleidooi voor een menselijker samenleving. Ja, dat klinkt makkelijk,
maar Adieu les cons oogt oprecht.
JOS VAN DER BURG

ADIEU LES CONS

FRANKRIJK, 2020 | REGIE

ALBERT DUPONTEL | MET VIRGINIE EFIRA, ALBERT
DUPONTEL, NICOLAS MARIÉ | 87 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 29 JULI, OOK
VIA

picl.nl



THE HIDDEN LIFE OF TREES

Egoïsme is overschat
De bestseller The Hidden Life of Trees van
Peter Wohlleben heeft veel mensen de ogen
geopend. Een bos ziet er nooit meer het
zelfde uit nadat je dat boek hebt dichtge
slagen. De documentaire surft vooral mee
op de populariteit van het boek.
Peter Wohlleben heeft een missie: ons leren
dat bomen sociale wezens zijn. Dat is iets
wat baanbrekend biologe Lynn Margulis eerder al constateerde: samenwerking en symbiose zijn een drijvende kracht in het leven.
De rol van concurrentie en egoïsme is overschat, iets waar onze prestatiemaatschappij
nog wat van kan leren. Levende wezens hebben elkaar nodig om te overleven.
Bomen sluiten bijvoorbeeld – in Wohllebens woorden – ‘een verbond’ met paddenstoelen: het uitgebreide ondergrondse mycelium wisselt informatie uit over
bedreigingen zoals insecten en droogte, het
wood wide web. Een bos is een superorganisme, vergelijkbaar met een mierenhoop.
Wortels vormen een ineengevlochten sys-

teem dat de meeste bomen van één soort met
elkaar verbindt. Ze wisselen voedingstoffen
uit, als noodhulp voor de buren. Zelfs een
oeroude boomschors krijgt steun van de
beuken eromheen die hem met suikeroplossingen in leven houden.
Kritiek kreeg Wohlleben ook. Aan de lopende band vermenselijkt hij bomen door ze
gevoelens toe te kennen. Zo omschrijft hij de
geurboodschappen die bomen bij gevaar afgeven als: “Ze schreeuwen om hulp.” Ook ontdekte hij dat bomen ieder een eigen moment
“kiezen” om hun bladeren te laten vallen, afhankelijk van hun “karakter”: ze kunnen
moedig zijn, angstig, of verstandig. Zijn verweer tegen die vermenselijking: hij wil de wetenschap vertalen voor leken. En dat slaat aan.
De documentaire, met – pr-technisch
handig – dezelfde titel, surft vooral mee met
de populariteit van het boek. Ook de aftiteling oogt als één grote boekpromo. De brave
opzet voegt weinig toe aan het boek, hooguit
zien we Wohlleben nu aan het werk. Dat is
niet alleen veldwerk, hij geeft ook veel lezin-

TE ZIEN VANAF 12 AUGUSTUS 

TE ZIEN VANAF 12 AUGUSTUS 

OLIVER SACKS: HIS OWN LIFE

TE ZIEN VANAF 12 AUGUSTUS 

OLIVER SACKS: HIS OWN LIFE
Ric Burns | De in 2015 op 81-jarige leeftijd overleden Oliver Sacks was waarschijnlijk de
beroemdste neurobioloog ter wereld. Dankzij

gen, en dat is nou juist niet wat je hoopt te
zien in een documentaire als deze.
De activist Wohlleben komt wat beter naar
voren. Zijn teleurstelling in zijn vorige werk
als houtvester heeft hij omgezet in een aanklacht tegen de rücksichtslose wijze waarop
bomen worden gekapt. Of hij wijst op de onnadenkende manier waarop eenzame bomen
in de stad worden geplant. Deze ‘straatschoffies’ moeten het zielsalleen zien te rooien.
Wohlleben wijst ook op de extreem langzame groei van bomen waardoor ze juist lan-

SHADOW IN THE CLOUD
Roseanne Liang | Knotsgekke film vol met uitgestreken smoel gebrachte onzin (vliegduels
tijdens de Tweede Wereldoorlog worden onderbroken door gremlins in de machine), overgoten
met een postfeministisch sausje.

ter een gewelddadig huwelijk is ontvlucht, nu
haar eigen huis wil bouwen.

LES CHOSES QU’ON DIT, LES
CHOSES QU’ON FAIT
Emmanuel Mouret | Terwijl haar man weg is,
spendeert de zwangere Daphné een paar dagen
met diens neef Maxime. De twee dagen elkaar
uit om te vertellen over hun liefdeslevens, met
speciale focus op het thema vreemdgaan. Vragen om problemen, natuurlijk.

THE HIDDEN LIFE OF TREES

een interview dat slechts een half jaar voor zijn
dood werd opgenomen, vertelt hij in deze documentaire in zijn eigen woorden zijn opmerkelijke
levensverhaal.
TE ZIEN VANAF 12 AUGUSTUS, OOK VIA picl.nl 

THE ICE ROAD
Jonathan Hensleigh | De Liam Neeson actiethriller du jour draait deze maand om een ijstrucker die met zware lading een bevroren meer
over moet steken om mensen die vastzitten in
een ingestorte mijn te redden.
TE ZIEN VANAF 12 AUGUSTUS 

PAW PATROL MOVIE
Cal Brunker | Ouders opgepast: de razend

ger leven, iets wat aanspreekt in onze tijden
van versnelling. Maar alarmistisch of belerend is Wohlleben niet per se. Wat moeten
we van de natuur leren? vraagt een interviewer hem. “Ontspannen. We moeten ons niet
altijd schuldig voelen.”
MARISKA GRAVELAND

THE HIDDEN LIFE OF TREES

DUITSLAND,

2020 | REGIE JÖRG ADOLPH | 97 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PARADISO FILMS | TE ZIEN VANAF 12
AUGUSTUS, OOK VIA

picl.nl



populaire kinderanimatie rond acht heldhaftige
reddingspuppies is er nu ook op het grote doek.
TE ZIEN VANAF 18 AUGUSTUS 

DON’T BREATHE 2
Rodo Sayagues | Thriller Don’t Breathe was in
2016 onverwachts zo’n grote hit, dat een sequel
rond de blinde vigilante Norman Nordstrom
(Stephen Lang) niet uit kon blijven. Ditmaal
hebben bandieten het gemunt op het jonge
weesmeisje dat hij onder zijn hoede nam.
TE ZIEN VANAF 19 AUGUSTUS 

NIKS VREEMDS AAN
Andrejs Ekis | Raar maar waar: regisseur Ekis
maakte in 2016 in Letland de romkom Swingers,
over een stel dat hun ingedutte huwelijk wil
oppeppen, en regisseerde sindsdien al eigen-
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AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES

Aznavour filmt Aznavour
De in 2018 overleden Charles Aznavour in
natuurlijk de beroemdste Franse chanson
nier ooit. Als acteur speelde hij bovendien
in liefst 80 films. Minder bekend is dat hij
zelf ook graag filmde. Regisseur Marc di Do
menico gebruikte Aznavours beeldmateri
aal voor een intiem portret.

DE APENPRINS

DE APENPRINS

Apen zoals
u en ik
Nieuwsgierig verkent de twaalfjarige Tom
zijn eiland. Een drenkeling op het strand is
het begin van grote veranderingen in deze
stijlvolle animatiefilm voor volwassen en
jong publiek.
Animatie is een prachtig medium voor zo’n
maatschappijkritische fabel als De apenprins
(Le voyage du prince). Het slaat gemakkelijk
een brug tussen realisme en verbeelding, iets
wat Jean-François Laguione eerder al deed in
het ontroerend mooie Louise en hiver (2016).
Het maakt het ook universeler. Door in dit
geval het verhaal te bevolken met apen die in
de betrekkelijk gestileerde, maar karaktervolle tekenstijl sprekend op mensen lijken.
En niet alleen qua uiterlijk.
“Het zijn apen zoals u en ik”, constateert
de gedistingeerde Prins Laurent enigszins
opgelucht. Na een onfortuinlijke veldtocht
over het ijs is hij aangespoeld op een onbekende kust. Wanneer hij zijn ogen opslaat
ziet hij figuren rond zijn bed die vreemde
dingen doen maar toch soortgenoten zijn.
Wel ergert het hem dat ze hem bestuderen
alsof hij een buitenaards wezen is. De wederzijdse vooroordelen die de kop opsteken zijn
stof voor satire die losjes aansluit bij Laguione’s eerdere Le château des singes (1999).
Prins Laurent wordt opgevangen door Vic
tor en Elizabeth, twee dissidente wetenschappers die het gewaagd hebben te opperen
dat er nog andere volkeren bestaan. Ketterij,
want de uiterst conservatieve bewoners van
het eiland weten zeker dat zij de enigen zijn.

Als de heren van de Academie de Prins als een
barbaar en bedrieger blijven zien, kan het nog
gevaarlijk voor hem worden.
Intussen is het Victor en Elizabeths pleegzoon Tom – hij vond de Prins op het strand
en is zelf ooit als baby uit de boomkruinen
komen vallen – die een band met Laurent
krijgt. Juist voor het jongere deel van het publiek kan die onbevangenheid van Tom voor
herkenning zorgen. Samen ontdekken ze de
de nachtelijke stad, met een kermisachtig
Circus van de Angst en een uitvinding die
Cinematograph heet. De film die er draait
lijkt sterk op King Kong. Mooie vondsten.
Laguionie’s sfeervolle, negentiende-
eeuws ogend stadsbeeld vormt een mooi
contrapunt met het dreigende, oprukkende
bos. De animatiestijl met handgeschilderde
decors en achtergronden doet hier goed
werk, zeker in de finale die uitmondt in een
onverwacht vergezicht.
Al doende trekken diverse thema’s voorbij, van angst voor vreemdelingen tot de wat
plichtmatig aangestipte consumptiemaatschappij. Een beetje voorspelbare spiegel is
het hier en daar wel, terwijl zo’n idee van
‘cultuur van de angst’ juist wat meer uitwerking had mogen krijgen. De soms nadrukkelijke voice-over van de Prins verdient ook
geen schoonheidsprijs, maar los van dergelijke kleine kanttekeningen is het een uitgebalanceerd en aansprekend geheel, met afwisselend serieuze, spannende en
vermakelijke situaties. Ook niet zwart-wit
of moraliserend, en met een betrekkelijk
kalm tempo is er gelegenheid genoeg om je
ogen uit te kijken.

In 1948 schonk Édith Piaf een 16mm-filmcamera aan Charles Aznavour, die toen haar
assistent was. Het was liefde op het eerste
gezicht. Overal sleepte hij de camera mee
naartoe, zelfs — of misschien nog wel meer
— toen hij zelf ook bekend werd. Van Abidjan
naar La Paz en van Hongkong tot in Jerevan,
de Armeense hoofdstad die hij op 40-jarige
leeftijd voor het eerst bezocht. “Terug naar
een land waar ik nooit geweest ben,” vatte de
man geboren als Shahnour Aznavourian, de
zoon van ouders uit de Armeense diaspora,
zijn allereerste bezoek aan Armenië samen.
Het is de typische bondig-poëtische manier
die we ook kennen uit Aznavours liedteksten; een suggestief beeld zonder er al te veel
woorden aan vuil te maken.“Uw blik heeft
Charles Aznavour gemaakt. (...) U weet misschien niet dat ik u ook zag”, aldus Aznavour
in de voice-over, ingesproken door acteur
Romain Duris (Une nouvelle amie). Misschien wel de slimste zet van Di Domenico,
die door Aznavour zelf gevraagd werd om
iets te doen met zijn filmmateriaal, is om de
film niet alleen te verrijken met archiefbeelden, filmfragmenten en muziek maar vooral
om de woorden van Aznavour zelf — uit in-

BOYD VAN HOEIJ

AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES
FRANKRIJK, 2019 | REGIE MARC DI DOMENICO, CHARLES
AZNAVOUR | 83 MINUTEN | DISTRIBUTIE PIECE OF
MAGIC ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 15 JULI 

LEO BANKERSEN

DE APENPRINS

(LE VOYAGE DU PRINCE)

FRANKRIJK/LUXEMBURG, 2019 | REGIE JEAN-FRANÇOIS
LAGUIONIE, XAVIER PICARD | 77 MINUTEN | DISTRI
BUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 7 JULI, OOK
VIA

picl.nl



STILLWATER
Tom McCarthy | Na zijn Oscar-winnende Spotlight (2015) maakte regisseur McCarthy vorig
jaar een vreemde bokkensprong naar de Disney-kinderfilm Timmy Failure: Mistakes Were
Made. Nu is hij terug op vertrouwder terrein,
met een verhaal dat losjes is gebaseerd op de
zaak rond Amanda Knox. Centraal staat Matt
Damon als redneck-vader die naar Parijs moet
om zijn dochter bij te staan.

AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES

CANDYMAN
Nia DaCosta | Aanstormend regisseur DaCosta
maakte al een geanimeerde ‘prequel’ op de
klassieke horrorreeks uit de jaren negentig, en
mag nu voor het echie met dit ‘vervolg in de
geest van’, geschreven door Jordan Peele, die
zich met Get Out en Us al de meester van sociaal relevante zwarte horror toonde.

REMINISCENCE
Lisa Joy | Speelfilmdebuut van Joy, een van de
makers achter de HBO-serie Westworld, vermengt scifi en film noir. Hugh Jackman speelt
een man die door nieuwe technologie de kans

TE ZIEN VANAF 26 AUGUSTUS 

handig remakes van die film in Estland, Oekraïne (waar hij ook al een vervolg maakte), Noorwegen, Polen en nu dus Nederland.

THE NIGHT HOUSE
David Bruckner | Na de dood van haar man
komt lerares Beth er achter dat hij nogal wat
geheimen voor haar had. Die blijken occulte
trekjes te hebben in deze slow-burn horror.

QUEENPINS
Aron Gaudet & Gita Pullapilly | ‘Twee huisvrouwen bedenken een zwendeltje met kortingsbonnen dat $40 miljoen waard is’, vermeldt de
officiële synopsis van deze film. Veel meer dan
dat is bij het ter perse gaan van deze krant nog
niet bekend.

TE ZIEN VANAF 19 AUGUSTUS 

TE ZIEN VANAF 19 AUGUSTUS 

TE ZIEN VANAF 26 AUGUSTUS 

TE ZIEN VANAF 19 AUGUSTUS 
NIKS VREEMDS AAN

terviews, brieven en notities — te gebruiken
om een prachtige wisselwerking tussen
woorden, beelden en klanken te creëren.
Het resultaat is een wonderlijk, springlevend dagboek dat aan de hand van tekst,
16mm-materiaal en muziek een verrassend
intiem, onthutsend, mijmerend en fascinerend beeld schetst van een van de belangrijkste namen uit de recente Europese cultuurgeschiedenis.
Verschillende huwelijken en affaires; het
drama van zijn zoon Patrick, die op 25-jarige
leeftijd overleed aan een drugsoverdosis
(“het is volzomer of hartje winter in mijn leven,” zegt hij hierover); het lef om Carnegie
Hall te boeken zonder dat hij een hit had gehad in de VS — “ze kennen me uit die film
van Truffaut” — en zijn eigen roots als arme
immigrantenzoon komen allemaal voorbij in
een wervelwind aan indrukken die altijd net
niet uit de bocht vliegen (de vakkundige
montage, die lichtvoetig aanvoelt maar strak
geregisseerd is, was in handen van Catherine
Libert, Didier D’Abreu en Fred Piet).
“Se voir, se filmer pour se voir, s’aimer,”
aldus Aznavour. Oftewel: Elkaar zien, elkaar
filmen om elkaar te zien, van elkaar houden.
Het essentiële is gezegd.

THE NIGHT HOUSE
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WORDS ON BATHROOM WALLS

Escaperoom zonder uitgang
De Duitse regisseur Thor Freudenthal ver
weeft (zelf)liefde en acceptatie met het
verhaal van een tiener die worstelt met
schizofrenie. Een onderhoudende en enigs
zins komische voorstelling van geestes
ziekte.
“Ik heb de ziekte, maar ik ben niet de ziekte
zelf.” Dit was de les die de pientere Adam van
zijn moeder meekreeg. De tiener ziet dingen
die er niet zijn en vertoont chaotisch gedrag:
waanideeën, auditieve en visuele hallucinaties; het is een uiting van zijn schizofrenie.
Na een psychotische periode wordt hij geschorst. Halverwege het schooljaar gaat hij
naar een katholieke middelbare school, een
kans om zichzelf opnieuw uit te vinden. Hij
wordt verliefd op zijn klasgenote Maya (Taylor Russell), maar kan zijn schizofrenie ook
op de nieuwe school niet ontlopen.
Het coming-of-age-genre toont altijd al
een gedramatiseerde weergave van de pieken
en dalen tijdens de adolescentie. Wanneer je
als tiener dan ook nog worstelt met een psychische aandoening “wordt je leven een escaperoom zonder uitgang”, zoals Adam het
raak omschrijft.
Het scenario van Nick Naveda, gebaseerd
op de gelauwerde roman van Julia Walton,
neigt soms naar (visuele) clichés rond een
psychische aandoening, maar weet ze gelukkig meestal te vermijden. Adams binnenwe-

reld en de chaos in zijn hoofd laat de film via
speciale effecten zien: van een donkere, interne voice-over die Adams diepste, meest
duistere angsten vertegenwoordigt, tot een
trio van hallucinaties weergeven als herkenbare, levendige karaktertypes, die elke emotie die door Adams hoofd spookt uitleggen.
In korte momenten toont de film hoe de
grillige aard van Adams schizofrenie – en zijn
zelfverkozen copingmechanismen – zijn relaties onder druk zet. Zijn pijn en verwarring
zijn zichtbaar wanneer hij direct in de camera
spreekt, vaak tot een van zijn psychiaters.
Maar ook al domineren Adams angsten het
verhaal, de regie van Freudenthal zorgt voor
een licht en toch indringend eindresultaat.
Words on Bathroom Walls stipt op een
toegankelijke manier aan dat geestelijk welzijn net zo waardevol is als lichamelijke gezondheid. De film toont niet de rauwe werkelijkheid, maar een gesaniteerd portret van
een tiener die worstelt met een geestesziekte. Optimisme en liefde voeren de boventoon in dit coming-of-age-drama met
een vleugje romantiek.
GISELLE DEFARES

WORDS ON BATHROOM WALLS VERENIGDE
STATEN, 2020 | REGIE THOR FREUDENTHAL | MET
CHARLIE PLUMMER, TAYLOR RUSSELL, MOLLY PARKER |
111 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN
VANAF 29 JULI 

WORDS ON BATHROOM WALLS

krijgt in zijn eigen herinneringen rond te lopen,
en daar op zoek gaat naar een verloren geliefde.
TE ZIEN VANAF 26 AUGUSTUS 

STRAY
Elizabeth Lo | Wat Kedi was voor de straatkatten van Istanbul, moet Stray voor de honden
van de stad worden. Straathond Zeytin leidt ons
door zijn leefwereld.
TE ZIEN VANAF 26 AUGUSTUS, OOK VIA picl.nl 
THE BEATLES: GET BACK
Peter Jackson | De opnamen voor de Beatles-film Let it Be (Michael Lindsay-Hogg, 1969)
hebben inmiddels een legendarische status.
Jackson mocht aan de slag met het volledige
archief, met honderden uren beeld- en geluidsopnamen.

TE ZIEN VANAF 26 AUGUSTUS 

THE MISFITS
Renny Harlin | Hij mag dan worden aangeprezen als ‘de succesvolste Finse Hollywoodregisseur ooit’, maar sinds gigaflop Cutthroat
Island (1995) werkt actiespecialist Harlin vooral
in de periferie. Zijn nieuwste oogt als een kruising tussen Ocean’s Eleven en Mission Impossible, met ex-Bond Pierce Brosnan als meesterdief die wordt gerecruteerd door een Robin
Hood-achtige groep jonge bandieten.
TE ZIEN VANAF 26 AUGUSTUS 

TITANE
Julia Ducournau | De langverwachte tweede
speelfilm van Ducournau belooft een minstens
even heftige ervaring als kannibalismedrama

THE BOY BEHIND THE DOOR

THE BOY BEHIND THE DOOR

Onbedoeld geestige thriller
The Boy Behind the Door is een onbedoeld
geestige ode aan kinderlijke kameraad
schap. De thriller, over twee ontvoerde boe
zemvrienden, hangt aan elkaar van verwij
zingen naar betere films uit het genre.
Bobby en Kevin zijn vrienden voor het leven.
Hun verbondenheid komt goed van pas wanneer de twee 12-jarigen op een dag ineens in
de kofferbak van een auto belanden. Ze worden voorafgaande aan een honkbalwedstrijd
ontvoerd, tijdens een potje overgooien in het
park. Terwijl Kevin in de kelder van een griezelig huis wordt opgesloten, weet Bobby te
ontsnappen. Hulp zoeken blijkt echter een
beproeving: het huis staat in de middle of
nowhere, in een vallei omringd door omineuze jaknikkers die olie uit de grond pompen. Maar Bobby ontpopt zich al snel als een
improvisator pur sang die hemel en aarde
beweegt om zijn kameraad te bevrijden.
Uit overlevingsdrang weet de jongen in de
eerste akte al een van de twee ontvoerders te
vermoorden. Tijdens een onbedoeld hilarische keukenscène lijkt het bijna alsof de
schurk op het mes struikelt dat Bobby instinctief in zijn handen heeft genomen. Zodoende nemen de kinderen het heft in handen. Filmmakers David Charbonier en Justin
Powell draaien de rollen om in hun speelfilmdebuut; de prooi wordt het roofdier en
vice versa.
De rest van de film laat zich omschrijven
als een kat-en-muis-spel tussen de overgebleven ontvoerder en de twee jongens; een

groteske Home Alone. Met scènes die vooral
memoreren aan andere, betere films. Zoals
het claustrofobische Don’t Breathe (2016)
over tieners die inbreken in het huis van een
blinde maar gewiekste oude man. Of Prisoners (2013), waarin de ontvoering van twee
meisjes centraal staat. Dat de filmmakers
gretig leentjebuur spelen, wordt ook geïllustreerd in een scène waarin de deur van een
badkamer wordt opengehakt met een bijl –
een opzichtige en onnodige knipoog naar
The Shining (1980).
In dat opzicht is The Boy Behind the Door –
aan de pers gepresenteerd als ‘indiehorror’ –
meer een film over films, dan de pseudo-realistische thriller over de alledaagsheid van het
kwaad die de film wanhopig wil zijn. Zie bijvoorbeeld de close-up van een honkbal aan
het begin van de film, die glijdt door het gras
totdat hij stilligt; een visuele metafoor voor
de kinderlijke onschuld en een bijna rechtstreekse verwijzing naar het oeuvre van Stephen King en de films over clown Pennywise.
De oprechte kameraadschap tussen de twee
jongens kan deze bij vlagen potsierlijke
schijnvertoning – die zijdelings ook nog eens
de polarisatie in Amerika probeert te adresseren – niet verbloemen.
OMAR LARABI

THE BOY BEHIND THE DOOR

POWELL | MET LONNIE CHAVIS, EZRA DEWEY EN
KRISTIN BAUER | 88 MINUTEN | DISTRIBUTEUR GUSTO
ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 5 AUGUSTUS 

Raw (2017) te worden. Het explosieve horrordrama draait om ouderschap, schuld en verlies.
De film is in Cannes geselecteerd voor de oofdcompetitie en dingt dus mee naar de Gouden
Palm.
TE ZIEN VANAF 26 AUGUSTUS 

WILD MOUNTAIN THYME
John Patrick Shanley | Deze vederlichte romkom op het Ierse platteland moet het hebben
van zijn speels acterende sterrencast, schreef
Sandra Heerma van Voss in de Filmkrant #437.
‘Maar ondanks de puike bezetting (Jon Hamm,
Emily Blunt, Christopher Walken) is het een
wankel geheel.’
TE ZIEN VANAF 26 AUGUSTUS 

JOOST BROEREN-HUITENGA

VERENIGDE

STATEN, 2021 | REGIE DAVID CHARBONNIER EN JUSTIN

WILD MOUNTAIN THYME
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van september moeten
vóór vrijdag 20 augustus naar de redactie worden gemaild
(agenda@filmkrant.nl). De Filmkrant is niet verantwoordelijk
voor onjuiste vermeldingen of wijzigingen. Aanvangstijden en
nadere informatie vindt u op de websites van de theaters. De
volgende Filmkrant verschijnt op woensdag 1 september en
loopt t/m woensdag 29 september.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 072-520
2022 | filmhuisalkmaar.nl

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850
264 | filmhuisalmelo.nl

| The Hidden Life of Trees ma
16.8 | I Never Cry di 17.8, di 24.8 |
Jazz on a Summer’s Day ma 2.8
| My Salinger Year za 17.7 | Night
of the Kings do 8.7 | Le sorelle Macaluso za 17.7 | The World
to Come do 8.7 | Best of IDFA zo
11.7, zo 18.7, za 31.7

Zomerstop tot 3 september

AMSTERDAM

ALMERE

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

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

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

Antoinette dans les Cévennes vr 16.7, di 20.7, wo 21.7 | Binti di 27.7, do 29.7 | Blackbird vr
9.7, za 10.7, di 13.7, wo 14.7 | Geheim agent Marnie di 20.7, do
22.7 | Hallo Wereld! di 13.7, do
15.7 | Land vr 23.7, za 24.7, di
27.7, wo 28.7

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 036-521 5929 |
cultureelcentrumcorrosia.nl

Un divan à Tunis vr 30.7 | Été 85
vr 23.7 | Ema vr 13.8 | Madre vr
9.7 | Picciridda vr 20.8 | Roxane
vr 16.7 | The Tobacconist vr 6.8

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

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

Blackbird do 8.7, za 10.7, di 13.7,
vr 16.7, zo 18.7 | La dea fortuna vr 9.7, zo 11.7 | I Don’t Wanna
Dance za 17.7, ma 19.7, wo 21.7
| Land vr 23.7, zo 25.7, di 27.7 |
Nomadland za 10.7 | Quo vadis,
Aida? zo 11.7, di 13.7 | Son-Mother wo 14.7, za 17.7, di 20.7 |
Tina do 15.7, za 17.7, zo 18.7, di
20.7 | Tu me manques za 10.7,
ma 12.7

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

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

Aznavour do 15.7, zo 18.7 | Cowboys di 3.8, di 10.8 | Druk do
19.8 | Falling za 24.7 | The
Father za 28.8 | Give Me Liberty di 20.7, di 27.7 | La haine ma
16.8 | Happy Together do 8.7

4 Cinema De Balie

Premières Aznavour do 15.7 |
Effacer l’historique do 22.7 | De
Balie Kijkt Aznavour met Ellen
ten Damme ma 12.7
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681
1419 | filmhuiscavia.nl
Buitenlucht Bu sahilde + Wild-

wood, NJ vr 9.7 | La vida es silbar za 10.7 | Hedwig and the
Angry Inch vr 30.7 | Radio Voorwaarts + Lima grita za 31.7
4 Cinecenter

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

Premières Adieu les cons do
29.7 | Aznavour do 15.7 | Le
meilleur reste à venir do 5.8 |
Mitra do 5.8 | Le sorelle Macaluso do 15.7 | Supernova do
22.7 | The World to Come do 8.7
| Gaypreview Supernova do 8.7,
zo 11.7
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-589 1400
| eyefilm.nl
Black Light Soul Power zo 11.7
| Cinema Ecologica Johan Grimonprez (artist talk) zo 29.8 |
Film en muziek Ascenseur pour
l’échafaud za 14.8 | Film Noir do
8.7 t/m wo 25.8 | Film Noir le
zing Noir in de polder vr 9.7 |
Jeugd De apenprins za 17.7 t/m
zo 22.8 | Buurman & Buurman
5 zo 18.7 t/m za 21.8 | Dropje za
17.7 t/m zo 22.8 | Hallo wereld!
wo 18.8 t/m zo 22.8 | Sia, de rebelse bosfee za 17.7 t/m zo 22.8
| Previously Unreleased La virgen de agosto do 5.8 | Once in
Trubchevsk do 8.7 | Rizi do 19.8
| To the Moon do 22.7 | Taartro
vers Film Festival 2021 za 10.7
t/m vr 16.7 | Vive le cinéma!
Art & Film Ash is Purest White wo 28.7 | Boven is het stil di
27.7 | La ciénaga wo 28.7 | Co-

bain za 31.7 | Îles flottantes di
20.7 | Japón wo 21.7 | La mujer
sin cabeza di 13.7 | Mother, I Am
Suffocating wo 14.7, do 29.7 |
La niña santa wo 21.7 | Nuestro
tiempo di 13.7 | Pickpocket zo
18.7 | Post tenebras lux vr 23.7 |
Stellet licht za 17.7 | A Touch of
Sin ma 26.7 | Unknown Pleasures zo 25.7 | Wolfsbergen ma
19.7 | Zama di 20.7
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 020-363
8502 | fchyena.nl
Premières Falling do 22.7 | The
Green Light do 29.7 | I Care a
Lot do 15.7
4 Het Ketelhuis

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

Bad Luck Banging or Loony
Porn | De Oost | Petite fille | Quo
vadis, Aida? | De slag om de
Schelde | Premières Le choses
qu’on dit, les choses qu’on fait
do 19.8 | Dark Rider do 8.7 | Druk
do 19.8 | De Flummels do 8.7 |
The Hidden Life of Trees do 12.8
| Hoogtijdagen do 19.8 | De luizenmoeder do 29.7 | Meskina do
22.7 | Mitra do 5.8 | Oliver Sacks do 12.8 | Le sorelle Macaluso do 15.7 | Sweat do 12.8 | Titane do 26.8 | Deutsches Kino
Nur eine Frau di 27.7 | Hoe lees
ik een film? Effacer l’historique
wo 14.7 | Openlucht do 19.8 t/m
zo 22.8 | Roze Shorts: Made in
Holland LGBTQ+shorts, inclusief Avor do 29.7

Wereldcinema in Amsterdam
World Cinema Amsterdam

vertoont al ruim een decennium interessante films uit
Azië, Afrika, Latijns-Amerika en de Cariben. Dat is niet
anders op de elfde editie van
19 t/m 28 augustus op de vertrouwde locaties Rialto (De
Pijp) en De Balie én op de
nieuwe locatie Rialto VU.
Het festival keert na afwezigheid vorig jaar terug met
de vaste festivalelementen:
competitie, een internationale selectie uit de wereldcinema, in ‘Go Cuba!’ de oogst
van nieuwe door het festival
gesteunde films op Cuba, en
onder de titel ‘WCA Presents’
films van Nederlandse makers met wortels elders in de
wereld. Speciale aandacht is
er onder de titel ‘Actual Africa’ voor films uit de Afrikaanse landen ten zuiden van
de Sahara.
Het programma telt te veel
films op te noemen, maar
toch een kleine greep. In de
competitie, en tevens in ‘Actual Africa’, is het in Lagos
spelende Eyimofe (Arie en
Chuko Esiri) te zien. In het
sociaalrealistische drama wil
een klusjesman naar Spanje

en droomt een kapster van
een leven in Italië. Voor beiden ligt de zoektocht naar
een beter leven bezaaid met
obstakels. Het drama wordt
wel vergeleken met het werk
van de Dardennes.
In meer films op het festival zijn mensen op zoek naar
een beter leven. Zoals in het
Zuid-Koreaanse Fighter (Jero
Yun), waarin een van Noordnaar Zuid-Korea gevluchte
vrouw een nieuw leven moet
opbouwen in Seoul. Als ze
gefascineerd raakt door de
bokssport probeert ze via die
weg een goed bestaan op te

bouwen. Het Finse Ensilumi,
het regiedebuut van Hamy
Ramezan, portretteert door
de ogen van een dertienjarige
jongen een Iraans gezin, dat
in een Fins asielzoekerscentrum tussen hoop en vrees
leeft in de hoop op een verblijfsvergunning.
In het programma ‘Go
Cuba!’ is onder meer La opción cero te zien, een documentaire van Marcel Beltran.
In de film praten in Panama
gestrande Cubaanse vluchtelingen over hun gevaarlijke
vlucht. Ook zijn er door hen
gemaakte beelden van te zien.

4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623
1709 | kriterion.nl

About Some Meaningless
Events zo 11.7 | Before the Dying
of the Light wo 14.7 | If It Were
Love zo 8.8 | Tongues Untied zo
1.8 | Trances wo 21.7
4 Lab111

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

Docu Dinsdag Gunda di 13.7
| Zappa di 13.7 | Here We Go
Again American Psycho za 10.7,
wo 14.7 | Central do Brasil do
8.7, vr 9.7, zo 11.7, ma 12.7 | Idi I
Smotri zo 11.7 | The Cook, the
Thief, His Wife & Her Lover do
8.7 | The Duellists ma 12.7 | The
Exorcist vr 9.7 | Ghost Dog: The
Way of the Samurai vr 23.7, za
31.7 | Kagemusha za 10.7 | Mad
Max: Fury Road vr 9.7 | Misery
zo 11.7 | Taxi Driver di 13.7 | Touki-Bouki vr 16.7, wo 4.8 | Stu
dio Ghibli Castle in the Sky do
15.7, do 22.7, za 24.7 | The Cat
Returns za 10.7, wo 14.7 | Howl’s Moving Castle vr 9.7, za 17.7,
zo 18.7 | Pom Poko zo 18.7, vr
23.7, wo 28.7 | The Secret World
of Arrietty do 8.7, vr 9.7 | Spirited Away za 10.7, za 17.7, zo 25.7
| Tales from Earthsea zo 11.7, ma
12.7 | Wong Kar Wai 2046 do
8.7, ma 12.7, wo 14.7 | Chungking
Express (Engels ondertiteld) do
8.7 | Fallen Angels vr 9.7, di 13.7 |
Happy Together do 8.7, ma 12.7,
wo 14.7 | In the Mood for Love

Ook te zien is een voorvertoning van Radiograph of a
Family, waarin de Iraanse documentairemaker Firouzeh
Khosrovani het ongelukkige
huwelijk van haar ouders reconstrueert. De film won op
IDFA de prijs voor beste lange
documentaire. Uit het juryrapport: ‘Het is een grootse
prestatie van de filmmaker
dat ze zo subtiel en poëtisch
laat zien hoe politiek een gezin voor altijd kan veranderen. Door de manier waarop
het gebroken gezinsleven in
beeld wordt gebracht, met
foto’s en ensceneringen,
voelt ook de kijker het verlies.’
WORLDCINEMAAMSTERDAM.NL

EYIMOFE

(Engels ondertiteld) za 10.7, zo
11.7, di 13.7
4 The Melkweg

Lijnbaansgracht 234a | 0205318181 | melkweg.nl

Aznavour do 15.7 | Jazz on a
Summer’s Day do 29.7 | Paolo Conte zo 8.8, di 10.8 | Summer of Soul do 19.8, za 21.8 |
Tina vr 9.7 | What Drives Us do
15.7 | Africadelic Elder’s Corner za 10.7 |
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020638 6016 | themovies.nl
Dicht wegens renovatie tot
maart 2022
4 Rialto

Ceintuurbaan 338 | 020‑676
8700 | rialtofilm.nl
Jeugd De apenprins zo 11.7 |
Dropje za 10.7 | Het molletje
zo 11.7 | Klassieker La haine do
12.8 | World Cinema Amster
dam do 19.8 t/m za 28.8
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422
| studio-k.nu
Premières The Father do 26.8
| I Care a Lot do 15.7 | Minari do
5.8 | Oliver Sacks do 12.8 | The
Painter and the Thief do 29.7
| Le sorelle Macaluso do 15.7 |
Supernova do 22.7 | The World
to Come do 8.7
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223
2416 | uitkijk.nl

Shrek ma 12.7 | Specials Barking Dogs Never Bite di 20.7, di
17.8 | Barton Fink di 3.8, di 31.8 |
Boyz N the Hood di 27.7, di 24.8
| Waar de ratten koning zijn di
13.7, di 10.8
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

Premières Adieu les cons do
29.7 | Aznavour do 15.7 | Bloody
Nose, Empty Pockets do 26.8 |
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait do 19.8 | Dark Rider do 8.7 | Druk do 19.8 | Effacer l’historique do 22.7 | Envole-moi 22.7 | Falling 22.7 | The
Father 26.8 | Frida: viva la vida
do 19.8 | Give Me Liberty do 15.7
| La haine do 12.8 | It’s a Resurrection do 29.7 | Paolo Conte do
5.8 | Le meilleur reste à venir
do 5.8 | Minari do 5.8 | Mitra do
5.8 | My Salinger Year do 15.7 |
Night of the Kings do 8.7 | Oliver Sacks do 12.8 | The Painter and the Thief do 29.7 | Paolo
Conte do 5.8 | El perro no calla
do 19.8 | Le sorelle Macaluso do
15.7 | Stray do 26.8 | Supernova
do 22.7 | Sweat do 12.8 | This Is
Not a Burial do 29.7 | The World to Come do 8.7 | BuitenFilm A
Christmas Gift from Bob di 24.8
| La dea fortuna do 26.8 | Thel-
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ma & Louise za 28.8

ARNHEM

4 Focus Filmtheater

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

Premières Adieu les cons di
29.7 | Aznavour do 15.7 | Effacer l’historique do 22.7 | Envole-moi do 22.7 | Falling do 22.7 |
The Father do 26.8 | Give Me Liberty do 15.7 | The Hidden Life
of Trees do 12.8 | Le meilleur
reste à venir do 5.8 Mitra do
5.8 | My Salinger Year do 15.7 |
Night of the Kings do 8.7 | Oliver Sacks do 12.8 | Rizi do 19.8
| Supernova do 22.7 | The World to Come do 8.7 | Best of IDFA
zo 11.7, vr 16.7, za 17.7, di 27.7 | Ci
neville Zomertour Petite Maman vr 30.7 | Klassieker 2046
ma 16.8 | Chungking Express
di 3.8 | Fallen Angels wo 21.7
| La haine do 19.8 | Happy Together di 27.7 | In the Mood for
Love zo 18.7 | Openluchtcine
ma 24 Hour Party People ma
2.8 | Aznavour vr 23.7 | Best
of Kaboom ma 26.7 | The Blair
Witch Project zo 25.7 | Charade
za 21.8 | Chungking Express di
3.8 | Drive za 31.7 | Druk vr 13.8 |
Everybody in the Place + Black
to Techno zo 11.7 | The Father di
27.7 | La haine di 24.8 | Jazz on
a Summer’s Day do 29.7 | Paolo
Conte di 10.8 | Petite maman zo
8.8 | The Shining di 31.8 | Sound
of Metal za 14.8 | Straight Outta Compton vr 27.8 | Summer
of Soul za 24.7 | Tina ma 16.8 |
To the Moon do 22.7 | Under the
Skin do 12.8 | Sonsbeek 20-24
Black to Techno zo 11.7, do 26.8 |
Summer of Soul za 24.7, za 28.8

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-012 8560
| asserfilmliga.nl
First Cow ma 19.7, di 20.7, za
24.7, zo 25.7 | Nomadland za
10.7, zo 11.7 | Quo vadis, Aida?
ma 12.7, di 13.7, za 17.7, zo 18.7 |
Sin señas particulares ma 26.7,
di 27.7, za 31.7, zo 1.8

BERGEN

4 Fth CineBergen/Zwarte

Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |
cinebergen.nl
Aznavour vr 16.7 | Blackbird do
8.7, za 10.7, ma 12.7, wo 14.7 |
First Cow vr 9.7, di 13.7 | Land vr
16.7 | My Salinger Year do 15.7 |
Night of the Kings vr 9.7, zo 11.7,
wo 14.7 | De nog grotere slijmfilm zo 11.7 | Nomadland do 8.7,
zo 11.7 | De slag om de Schelde za 10.7 | Le sorelle Macaluso do 15.7

BOLSWARD
4 Filmhuis

Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.nl

Films uit alle windstreken in Rotterdam
Roffa Mon Amour, de enthou-

siaste vertonersclub die zoveel van Roffa (Rotterdam)
houdt, presenteert dit jaar
ook weer een filmfestival in
de openlucht. Als aanloopje
vertoont het in juli drie films
op het terras van de aan de
Maas geleden beach-bar
Maaskantine. Op 15 juli Poetic Justice, een romantisch
drama van John Singleton uit
1993 met Janet Jackson en
Tupac Shakur. Op 16 juli
Spring Breakers (2012), het
energieke, ironische drama
van Harmony Korine over

vier tienermeiden op een
zwaar uit de hand lopend vakantietripje. En op 17 juli
Clueless, Amy Heckerlings
klassieke tienersatire uit
1995.
Het Roffa Mon Amour
Filmfestival, dat zich richt op
films met actuele urgente
thema’s uit alle werelddelen,
wordt van 4 t/m 15 augustus
gehouden op het terrein van
kunstcentrum AVL Mundo.
Op het moment van schrijven
is het programma nog niet
bekend, maar het festival
vertoont films in vier catego-

rieën. In ‘New Makers’ zijn
films te zien van filmmakers
die nog niet meer dan één of
twee films hebben gemaakt.
‘Same Same but Different’
bevat films van nieuwe makers die zich hebben laten inspireren door bestaande
films. In ‘Colourful Shades of
Black’ zijn films te zien over
de levens van Afro-Amerikanen. En ‘Lazy Sunday Classics’ ten slotte bevat klassiekers die je ooit in je leven gezien moet hebben.
ROFFAMONAMOUR.COM

wo 4.8 | I Care a Lot do 26.8 t/m
ma 30.8 | I Don’t Wanna Dance
do 22.7 t/m ma 26.7 | Minari do
19.8 t/m ma 23.8 | Nomadland
do 8.7 t/m ma 12.7 | Quo vadis,
Aida? do 29.7 t/m ma 2.8 | Supernova do 5.8 t/m ma 9.8

DEVENTER
4 MIMIK

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

Premières 2046 do 5.8 | De
apenprins do 8.7 | Aznavour do
15.7 | Bloody Nose, Empty Pockets do 26.8 | Druk do 19.8 | Effacer l’historique do 22.7 | Envole-moi do 22.7 | Fallen Angels do 8.7 | Falling do 22.7 | The
Father do 26.8 | Frida do 19.8 |
Give Me Liberty do 15.7 | Happy Together do 22.7 | Herself do
12.8 | The Hidden Life of Trees
do 12.8 | Jazz on a Summers
Day do 29.7 | Le meilleur reste a
venir do 5.8 | Minari do 5.8 | Mitra do 5.8 | My Salinger Year do
15.7 | Night of the Kings do 8.7
| Oliver Sacks do 12.8 | Once in
Trubchevsk do 8.7 | The Painter and the Thief do 29.7 | Paolo Conte do 5.8 | El perro que
no calla do 19.8 | Radiograph
of a Family do 26.8 | Le sorelle Macaluso do 15.7 | Strawberry Mansion do 22.7 | Summer of Soul do 19.8 | Supernova do 22.7 | Sweat do 12.8 | There Is No Evil do 19.8 | This Is Not
a Burial, It’s a Resurrection do
29.7 | The World to Come do 8.7

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 020600 1897 | theaterdeomval.nl

CLUELESS

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 076530 3131 | chasse.nl

Premières Aznavour do 15.7 |
Concerto: A Beethoven Journey zo 18.7 | The Father do 26.8
| Minari do 5.8 | Mitra do 5.8 | Le
sorelle Macaluso do 15.7 | The
World to Come do 8.7 | Buiten
film Bar Bahar vr 16.7 | Ema di
20.7 | Gegen die Wand vr 30.7
| Goodbye Lenin do 8.7 | Butff
Presents Fried Barry wo 14.7

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl

Premières Aznavour do 15.7 |
Dark Rider do 8.7 | Druk do 19.8
| Effacer l’historique do 22.7 |
Envole moi do 22.7 | The Father
do 26.8 | Frida, viva la vida do
19.8 | Give Me Liberty do 15.7 |
La haine do 12.8 | The Hidden
Life of Trees do 12.8 | Hoogtijdagen do 19.8 | Le meilleur reste à venir do 5.8 | Minari do 5.8
| Mitra do 5.8 | My Salinger Year
do 15.7 | Night of the Kings do
8.7 | The Painter and the Thief
do 29.7 | El perro que no calla

do 19.8 | Le sorelle Macaluso do
15.7 | Supernova do 22.7 | Sweat do 12.8 | The World to Come
do 8.7 | Klassiekers Fallen Angels do 8.7 | The Hand do 29.7 |
Happy Together do 15.7 | In the
Mood for Love do 22.7 | Special
Jazz on a Summer’s Day zo 1.8

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-458 6300 |
isalatheater.nl

DELFT

4 Filmhuis Lumen

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

The Dissident (Q&A) do 15.7 |
Deutsches Kino Feierabendbier
do 26.8 | Nur Eine Frau do 22.7

DEN BOSCH

4 Verkadefabriek

Boschdijkstraat 45 | 073-681
8160 | verkadefabriek.nl

Buitenbios Adieu les cons za
31.7 | American Utopia vr 23.7
| The Assistant wo 14.7 | Aznavour vr 16.7 | De beentjes van
Sint-Hildegard wo 28.7 | The
Big Lebowski do 29.7 | Envole-moi ma 26.7 | Fargo do 15.7 |

The Father zo 11.7 | In the Mood
for Love do 8.7 | Jazz on a Summer’s Day vr 30.7 | Kom hier dat
ik u kus wo 21.7 | The Mauritanian za 10.7 | My Salinger Year
za 17.7 | Nomadland di 13.7 | Samaritaan (Q&A) di 27.7 | Le sorelle Macaluso ma 19.7 | Supernova za 24.7 | Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri do
22.7 | The World to Come ma
12.7 | Zappa vr 9.7 | The Zer00’s
di 20.7 | Zin in film Nomadland
ma 19.7, wo 21.7

DEN HAAG

4 Filmhuis Den Haag

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

De ApenPrins do 8.7 | Aznavour
do 15.7 | Dropje do 8.7 | Happy
Together do 8.7, wo 14.7 | Night
of the Kings do 8.7 | Strawberry Mansion do 22.7 | Supernova do 22.7

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 0223‑610
941 | cinemazevenskoop.nl

La dea fortuna do 15.7 t/m ma
19.7 | Effacer l’historique do
12.8 t/m ma 16.8 | Gunda di 3.8,

Blackbird do 8.7, zo 11.7 | Land
di 24.8 | De slag om de Schelde vr 9.7

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg

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

DOETINCHEM

4 Amphion Cultuurbedrijf

Hofstraat 2 | 0314-340 943 |
gruitpoort.nl

100Up za 10.7 | Bad Luck Banging or Loony Porn za 10.7 |
First Cow zo 11.7 t/m di 13.7 |
Nomadland za 10.7 t/m ma 12.7
| Once in Trubchevsk do 8.7, vr
9.7, zo 11.7, wo 14.7 | De Oost do
8.7 t/m zo 11.7, di 13.7, wo 14.7 |
Quo vadis, Aida? do 8.7 t/m wo
14.7 | De slag om de Schelde do
8.7 t/m ma 12.7, wo 14.7

DORDRECHT

4 Cinema The Movies

Nieuwstraat 60-62 | 078-720
0777 (vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl
Premières Aznavour do 15.7 |
Falling do 22.7

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

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

100UP do 8.7 | Aznavour do 15.7,
vr 16.7, zo 18.7 | Gunda wo 14.7,
do 15.7, za 17.7 | Tina do 8.7, vr
9.7, zo 11.7

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 | 040‑294
6848 | natlab.nl

Buitenfilm Bohemian Rhapsody vr 20.8 | The Grand Budapest Hotel za 17.7 | The Greatest Showman vr 16.7 | Jazz on
a Summer’s Day vr 13.8 | Mamma Mia 2 (Sing Along) vr 6.8 |
Mandibules za 7.8 | Promising
Young Woman za 24.7 | Sound
of Metal vr 9.7 | Tina vr 27.8 | Us
za 31.7 | Yesterday vr 23.7 | Zappa vr 30.7
4 Filmhuis De Zwarte Doos

Den Dolech 2 | 040-247 5566 |
dezwartedoos.nl/

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl

American Utopia ma 23.8 | Ammonite ma 19.7 | Buladó ma 2.8
| Deux di 3.8 | Gunda di 20.7 |
Hope ma 12.7 | Nomadland ma
16.8 | The Painted Bird di 13.7
| The Personal History of David Copperfield ma 9.8 | Rocks
di 17.8 | Undine ma 26.7 | De vogelwachter di 10.8 | Wolfwalkers di 27.7

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

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

Premières Aznavour do 15.7 |
Effacer l’historique do 22.7 | My
Salinger Year do 15.7 | Night of
the Kings do 8.7 | Supernova
do 22.7 | The World to Come do
8.7 | Best of IDFA za 10.7, di 13.7
| Wong Kar-Wai 2046 ma 26.7 |
The Hand ma 19.7 | In the Mood
for Love ma 12.7

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | Reserveren
per e-mail: filmhuisermelo@
gmail.com of 06-20207920 |
filmhuisermelo.nl
Wegens verbouwing gesloten
tot september

GELDERMALSEN
4 LingeFilm

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

Aznavour vr 30.7 | Cruella vr
23.7 | Nomadland vr 9.7 | De
slag om de Schelde vr 16.7, za
17.7

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142
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| tbeest.nl

American Utopia za 10.7, wo
14.7, di 20.7 | Ammonite vr 9.7,
di 13.7 | Blackbird vr 16.7, za 17.7,
di 20.7, wo 21.7, vr 23.7, wo 28.7
| La dea fortuna di 13.7, wo 14.7,
vr 16.7, wo 21.7 | Le milieu de
l’horizon do 22.7, di 27.7 | Quo
vadis, Aida? do 29.7, vr 30.7 |
Zappa do 8.7 | In-Edit Festi
val za 31.7

GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182‑522
200 | filmhuisgouda.nl

DNA do 8.7, zo 11.7, wo 14.7 |
First Cow zo 11.7 | Gunda ma
12.7 | Made in Italy vr 9.7, di 13.7
| Mandibules do 8.7 | Nomadland za 10.7, ma 12.7, wo 14.7 |
The Singing Club zo 11.7

Nog meer weten over film?
Filmkrant-medewerkers
verzorgen inleidingen, lezingen, Q&A’s en workshops bij
films uit het actuele aanbod.
Live, gefilmd en online. De
komende maanden bijvoorbeeld bij alle premièrever
toningen in het Eye-zomerprogramma Previously
Unreleased.
4 Eye Filmmuseum |

Amsterdam

 Once in Trubchevsk | Omar

Larabi | 8 juli
 To the Moon | Joost Broeren-Huitenga | 22 juli
 La virgen de agosto | Alexander Zwart | 5 augustus
 Rizi | Jos van der Burg | 19
augustus
4 De Filmhallen |
Amsterdam
 Give Me Liberty | Hugo Emmerzael | 15 juli
 Cowboys | Joost Broeren-
Huitenga | 29 juli
 I Never Cry | Joost Broeren-
Huitenga | 12 augustus
FILMKRANT.NL/LIVE

ming American Psycho zo 18.7 |
Lolita vr 16.7 | Naked Lunch ma
12.7 | Norwegian Wood wo 14.7
| The Saragossa Manuscript za
10.7 | Where the Wild Things
Are za 17.7 | Ciné-club Le meilleur reste à venir do 5.8 | Cine
queer Saint-Narcisse ma 26.7 |
Framed Raya and the Last Dragon za 10.7 | International Mo
vie Night zo 18.7, zo 25.7, zo 1.8,
zo 8.8, zo 15.8, zo 22.8, zo 29.8,
Quo vadis, Aida? (Engels ondertiteld) zo 11.7 | Klassieker
La haine do 12.8 | Rooftop Ci
nema wo 4.8, wo 11.8, wo 18.8,
wo 25.8 | The Boy Behind The
Door wo 28.7 | La haine do 8.7 |
Mean Girls wo 14.7 | The Shiny
Shrimps wo 21.7 | Sneak pre
view wo 14.7, wo 11.8
4 RKZ Bios

4 Forum Groningen

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

Premières Are We Lost Forever do 15.7 | Druk do 19.8 | Effacer l’historique do 22.7 | The
Father do 26.8 | Give Me Liberty do 15.7 | Minari do 5.8 | My
Salinger Year do 15.7 | Night of
the Kings do 8.7 | Supernova do
22.7 | This Is Not a Burial, It’s a
Resurrection do 29.7 | The World to Come do 8.7 | Aardman
Chicken Run vr 27.8 | Shaun the
Sheep Movie: Farmageddon
vr 30.7 | Shaun the Sheep: The
Movie vr 16.7 | Wallace & Gromit Shorts vr 13.8 | Boekverfil

Ook weer terug van een jaar
weggeweest is het openluchtfilmfestival Pluk de
Nacht op het Stenen Hoofd
aan het IJ in Amsterdam. Van
25 augustus t/m 4 september
kan er weer genoten worden
van edgy films die niet eerder
in Nederland te zien zijn geweest. Daarna verhuist het

festival van 8 t/m 12 september naar Utrecht. De locatie
daar wordt later bekendgemaakt.
Pluk de Nacht op het Stenen Hoofd betekent als het
weer meezit in strandstoelen
naar een film kijken, maar
ook naar de sterren boven de
stad. Het feest begint in Am-

sterdam met El planeta, het
soort fijne eigenzinnige cinema waarvoor we naar Pluk de
Nacht gaan. In het in Gijon
spelende, in knisperend
zwart-wit geschoten regiedebuut van Amalia Ulman
houden een moeder en haar
dochter de schijn op dat ze er
financieel goed voor staan,
terwijl ze uit hun huis dreigen
te worden gezet. Moeder
loopt in een bontjas over

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

Het theater blijft voorlopig ge
sloten

HAARLEM
4 Filmschuur

Lange Begijnestraat 9 | 023517 3910 | filmschuur.nl

Premières Effacer l’historique do 22.7 | Minari do 5.8 | Mitra do 5.8 | Night of the Kings
do 8.7 | Le sorelle Macaluso do
15.7 | Strawberry Mansion do
22.7 | Supernova do 22.7 | Sweat do 12.8 | There Is No Evil do
12.8 | This Is Not A Burial, It’s A
Resurrection do 29.7 | The World To Come do 8.7 | Documen
taire Aznavour do 15.7 | Jazz On
A Summer’s Day do 29.7 | The
Painter and the Thief do 29.7
| Jeugd De apenprins do 8.7 |
Previously Unreleased Cowboys do 29.7 | I Never Cry do
12.8 | Rizi do 19.8 | La virgen de
Agosto do 5.8 | Wong Kar-Wai
2046 ma 12.7

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280 353
| filmhuishardenberg.nl
Zomerstop tot september

HARDERWIJK

4 Filmhuis Harderwijk/

GRONINGEN

Pluk de Nacht

Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 |
filmhuisharderwijk.nl

HEEMSKERK
4 Fh Heemskerk

Laurentz A. Verherentsrtaat 1
| decirkelheemskerk.nl/film

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

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

2046 ma 19.7, zo 25.7 | First
Cow za 10.7 | The Grandmaster
ma 26.7, zo 1.8 | In the Mood for
Love ma 12.7, zo 18.7 | Quo vadis, Aida? wo 14.7 | Sin señas
particulares wo 14.7 | Son-Mo-

À L’ABORDAGE

ther do 15.7 | Those Who Feel
the Fire Burning do 8.7

HELMOND

4 De Cacaofabriek

Cacaokade 1 | 0492‑529 009
(di t/m do van 9.00 tot 17.00)
| cacaofabriek.nl/film
Premières Falling do 22.7 | Supernova do 22.7

HENGELO

4 Filmhuis Hengelo

Beursstr 44 | 074-255 6789 |
filmhuishengelo.nl

Buitenfilm Fisherman’s Friends
za 28.8

HILVERSUM
4 Filmtheater

Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl

Premières Aznavour do 15.7 |
Bloody Nose, Empty Pockets do
26.8 | Cowboys do 29.7 | Effacer
l’historique do 22.7 | The Father
do 26.8 | Frida, viva la vida do
19.8 | Here We Are do 5.8 | The
Hidden Life of Trees do 12.8 |
The Man Who Sold His Skin do
12.8 | Minari do 5.8 | Minyan do
19.8 | My Salinger Year do 15.7 |
Night of the Kings do 8.7 | The
Painter and the Thief do 3.8 |
Paolo Conte do 27.7 | Le sorelle Macaluso do 15.7 | Stray do
26.8 | Supernova do 22.7 | There is No Evil do 19.8 | The World to Come do 8.7 | Hilversum in
Gesprek met Rob van Essen di
13.7 | Ontbijt & film The Father
zo 15.8 | Supernova zo 18.7

HOOGEVEEN
4 Filmhuis

VUE Hoogeveen, van Echtenplein | 0528-234 000 | filmhuishoogeveen.nl
Er zijn voorlopig geen verto
ningen

HOORN

4 Cinema Oostereiland

Krententuin 25 | 0229-232 296
| cinemaoostereiland.nl

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait do 19.8 | Dropje zo
11.7, zo 18.7 | Druk do 19.8 | Envole-moi do 22.7 | The Father
do 26.8 | The Hidden Life of
Trees do 12.8, zo 15.8 | Jazz on
a Summer’s Day za 31.7 | Madre do 22.7 | Le meilleur reste à
venir do 5.8 | Minari do 5.8 | My
Salinger Year wo 14.7 | Oliver
Sacks za 14.8, di 17.8 | The Painter and the Thief do 29.7 | Radiograph of a Family ma 30.8
| Le sorelle Macaluso wo 14.7
| Stray za 28.8 | Supernova do
22.7 | The World to Come do 8.7

filmtheatervelsen.nl

Premières André Rieu’s Zomerconcert za 28.8 | Aznavour vr
16.7 | Druk vr 20.8 | The Father
vr 27.8 | Frida, viva la vida vr
20.8 | In the Heights za 14.8 |
Jazz on a Summer’s Day vr 30.7
| Meskina vr 23.7 | Minari vr 6.8
| Nobody vr 9.7 | Nomadland vr
9.7 | Old vr 20.8 | Paolo Conte zo
8.8 | Quo vadis, Aida? vr 9.7 | De
slag om de Schelde vr 9.7 | Tina
vr 16.7 | The World to Come vr
6.8 | Best of IDFA zo 18.7 | Fees
telijk eenjarig bestaan zo 25.7

KAMPEN
4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl
Zomerstop tot september

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

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

Kom hier dat ik u kus di 13.7, wo
14.7 | Buitenbioscoop La bonne épouse vr 20.8 | Buladó vr
9.7 | Été 85 vr 16.7 | The Peanut
Butter Falcon vr 13.8 | Yesterday vr 27.8

Premières My Salinger Year do
15.7 | Night of the Kings do 8.7
| Supernova do 22.7 | The World To Come do 8.7 | Best of IDFA
zo 11.7 | Previously Unreleased
I Never Cry do 12.8 | Once in
Trubchevsk do 8.7 | Rizi do 19.8
| To the Moon do 22.7 | La virgen
de Agosto do 5.8 | Sliekerdoks
Aznavour do 15.7 | The Sound
of Slieker Jazz on a Summer’s
Day do 29.7

IJMUIDEN

LEIDEN

Groeneweg 71 | 0900-1505 |

Breestraat 31 / 071-5123875 |

HOUTEN

4 Film Aan de Slinger

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

4 Filmtheater Velsen

4 Trianon

straat, maar haar dochter en
zij hebben nauwelijks te eten.
De staat van ontkenning had
een sociaal-realistisch drama
kunnen opleveren, maar Ulman heeft een gestileerde
tragikomedie met schurende
humor gemaakt. Dat haar
moeder en zijzelf de moeder
en dochter spelen zorgt voor
een speciale chemie.
Op de titels van de films
die verder te zien zullen zijn
op Pluk de Nacht moeten we
nog even wachten. Wel is al
bekend dat 29 augustus op
Pluk Mini (Pluk de Nacht
voor kinderen) afleveringen
van de animatieserie Minuscule te zien zijn. En wie niet
kan wachten op Pluk de
Nacht op het Stenen Hoofd
en in Utrecht, kan als opwarmertje in het weekend van 9
t/m 11 juli alvast terecht in
Zaandam. Op het Hembrugterrein bouwt Pluk de Nacht
een loods om tot een met
strandstoelen gevulde filmzaal. Te zien zijn drie films: O
Beautiful Night (Xavier
Böhm), Brothers’ Nest (Clayton Jacobson) en À l’abordage
(Guillaume Brac).
Laat maar komen de zomer!
PLUKDENACHT.NL
bioscopenleiden.nl /Trianon

Premières The World to Come
do 8.7 | Summer Friends Buitenfilms op verschillende locaties. Dazed and Confused (De
Buurt) vr 9.7 | Summer 1993 (De
Buurt) za 10.7 | Rushmore (Stedelijk Gymnasium Athena) vr
16.7 | Gladiator (Stedelijk Gymnasium Athena) za 17.7 | Get Out
(Begraafplaats Groenesteeg) vr
23.7 | Night of the Living Dead
(Begraafplaats Groenesteeg) za
24.7 | Romeo + Juliet (De Tuin
van de Smid) vr 30.7 | Call Me
By Your Name (De Tuin van de
Smid) za 31.7 | Diego Maradona (Voetbalclub UVS) vr 6.8 |
Next Goal Wins (Voetbalclub
UVS) za 7.8

LELYSTAD

4 Filmtheater/Agora

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

LEUSDEN

4 De Filmtuin

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

LISSE

4 Filmhuis Lisse

Floralisplein 69 | 0252‑213
458 | filmhuis-lisse.nl
Corpus Christi di 24.8

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043‑321 4080 |
lumiere.nl

Premières Adieu les cons do
29.7 | Aznavour do 15.7 | Bloody
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Nose, Empty Pockets do 26.8 |
Cowboys do 29.7 | Dark Rider do
8.7 | Effacer l’historique do 22.7
| Falling do 22.7 | The Father
do 26.8 | Frida, viva la vida do
19.8 | Give Me Liberty do 15.7 |
La haine do 19.8 | I Never Cry do
12.8 | Jazz on a Summer’s Day
do 29.7 | A Man and a Camera do 29.7 | Le meilleur reste à
venir do 5.8 | Met mes do 26.8 |
Minari do 5.8 | Mitra do 5.8 | My
Salinger Year do 15.7 | Night of
the Kings do 8.7 | Oliver Sacks
do 12.8 | Once in Trubchevsk do
8.7 | The Painter and the Thief
do 29.7 | Paolo Conte zo 8.8 | El
perro que no calla do 19.8 | Radiograph of a Family do 26.8 |
Rizi do 19.8 | Le sorelle Macaluso do 15.7 | Supernova do 22.7
| Sweat do 12.8 | There is No
Evil do 12.8 | This Is Not a Burial, It’s a Resurrection do 29.7 |
To the Moon do 22.7 | La virgen
de Agosto do 5.8 | The World to
Come do 8.7 | Open Air Festival
wo 28.7 t/m za 28.8

Cursus Summerschool wo 14.7,
wo 21.7, wo 28.7 | LUXclassics
La haine do 12.8 | Previous
ly Unreleased Cowboys ma 2.8
| Give Me Liberty ma 19.7 | I Never Cry ma 16.8 | Once in Trubchevsk ma 12.7 | Rizi ma 23.8 |
To the Moon ma 26.7 | La virgin
de Agosto ma 9.8 | Roadmovies
Paris, Texas za 10.7 | Special
Best of IDFA zo 25.7 | Vierdaag
sefilms 54 za 17.7 | Climax do
22.7 | Eden zo 18.7 | Vierdaag
sefilms Open Lucht Beats vr
23.7 | VPB Minari zo 1.8 |Wong
Kar Wai 2046 zo 11.7, di 13.7

MIDDELBURG

OUDENBOSCH

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

Utopiazaal (Markland College) | Pagnevaartweg 7 | 0165314503 | filmtheaterfanfare.nl

4 Cinema Middelburg

Aznavour do 15.7 | De Kameleon
aan de ketting vr 9.7, zo 11.7, wo
14.7 | De slag om de Schelde do
8.7, za 10.7, zo 11.7 | Film by the
Sea Quo vadis, Aida? do 8.7, za
10.7 t/m ma 12.7, wo 14.7 | Le sorelle Macaluso zo 11.7, di 13.7

MIDDELHARNIS

4 Fh Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482 400 | hetdiekhuus.nl
The Man Who Stole Banksy
do 5.8

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 Aznavour do 15.7 |
Bloody Nose, Empty Pockets
do 26.8 | Effacer l’historique do
22.7 | The Father do 26.8 | Frida:
Viva la vida do 19.8 | The Hidden Life of Trees do 12.8 | Hoogtijdagen do 19.8 | Le meilleur
reste à venir do 5.8 | Minari do
5.8 | Mitra do 5.8 | My Salinger
Year do 15.7 | Night of the Kings
do 8.7 | Oliver Sacks do 12.8 |
Paolo Conte zo 8.8 | Le sorelle Macaluso do 15.7 | Strawberry Mansion do 22.7 | Supernova do 22.7 | Sweat do 12.8 | The
World To Come do 8.7 | Autiro
ze Mind My Mind wo 21.7 | City
Trips The Big Lebowski wo 28.7,
za 31.7 | Casablanca wo 18.8, za
21.8 | City of God wo 4.8, za 7.8
| Tokyo Story wo 11.8, za 14.8 |

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater

De Bond

Molenstraat 25 | 0541-511 094
| filmhuisoldenzaal.nl

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

Kruisstraat 15 | 0412-405 504
| groene-engel.nl
4 Filmtheater Fanfare

La dea fortuna do 15.7, di 20.7 |

Quo vadis, Aida? do 8.7, di 13.7

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

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

La dea fortuna za 28.8, di 31.8 |
Gunda vr 27.8, di 31.8

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

100UP do 8.7, di 13.7, ma 19.7
| Blackbird do 15.7 t/m za 17.7,
ma 19.7, wo 21.7 t/m zo 25.7, wo
28.7 | DNA do 8.7, vr 9.7, zo 11.7,
wo 14.7 | First Cow vr 9.7, za 10.7
| Hallo wereld! zo 18.7, zo 25.7,
wo 28.7 | Le milieu de l’horizon
do 22.7 t/m za 24.7, ma 26.7 t/m
wo 28.7 | Quo vadis, Aida? do
8.7 t/m za 10.7, ma 12.7, do 15.7,
vr 16.7, zo 18.7, wo 21.7 | Stip en
Vlek doen weer gek wo 28.7 |
Tina do 8.7, vr 9.7, zo 11.7, di 13.7
| Undine do 15.7, vr 16.7, zo 18.7,
do 22.7, vr 23.7, di 27.7 | Wolfwalkers (NL) zo 18.7, zo 25.7, wo
28.7 | Wolfwalkers (OV) ma 2.8
| Best of IDFA zo 11.7 | Buiten
film Antoinette dans les Cévennes zo 15.8 | Gloria Bell ma 23.8
| Jackie en Oopjen zo 15.8 | Out

Wandelen met Go Short
Het Nijmeegse kortefilmfestival Go Short speelt zich gewoonlijk in zalen af, maar
gaat op 16 juli naar buiten.
Niet om in de openlucht films
te vertonen, maar voor een
stevige wandeling. In samenwerking met Architectuurcentrum Nijmegen organiseert Go Short een filmwandeling door Nijmegen-West. Dat stadsdeel is
het oude industrie- en havengebied aan de Waal dat
een transformatie doormaakt
naar een stedelijk woon- en
werkgebied. Tijdens de wandeling kun je op je telefoon
vier korte films zien, die de
sfeer van het gebied versterken. De superkorte (nog geen
twee minuten), Oscar-geno-

mineerde animatie The Deep
(PES) gaat over het onderwaterleven van gereedschappen.
Arbeiders verlaten de Lumière-fabriek is het beroemde
filmpje waarmee de broers
Lumière hun vertoningsdebuut maakten. Fest is een film
van Nikita Diakur, een van
oorsprong Russische maker
die een fascinatie heeft voor
het lelijke en het onvoorspelbare in stedelijke omgevingen. En de animatiefilm Analysis Paralysis van Anete Melece toont een park waarin
diverse mensen bij elkaar komen en tussen wie allerlei interacties ontstaan.
Naast het zien van de films
kun je luisteren naar verhalen
van bewoners en architecten

Stealing Horses ma 30.8 | Police zo 15.8 | Wong Kar-Wai 2046
do 22.7, vr 23.7 | Happy Together zo 25.7, ma 26.7 | In the
Mood for Love ma 12.7 (+ lezing), wo 14.7, do 15.7, za 17.7

ROTTERDAM

4 KINO Rotterdam

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

Premières Druk do 19.8 | The
Father do 26.8 | La haine do
12.8 | I Care a Lot do 15.7 | Jazz
on a Summer’s Day do 29.7 |
The Man Who Sold His Skin do
12.8 | Minari do 5.8 | Oliver Sacks do 12.8 | The Painter and
the Thief do 29.7 | La sorelle Macaluso do 15.7 | Supernova do 22.7 | Sweat do 12.8 | The
World to Come do 8.7 | Raiders
of the Lost Ark (70mm) za 31.7
| King Connery The Man Who
Would Be King do 22.7, ma 2.8,
zo 8.8 | Marnie ma 19.7, zo 25.7,
do 5.8 | The Offence ma 26.7, zo
1.8, do 12.8 | The Rock do 29.7,
ma 9.8, zo 15.8 | Special Tenet
(70mm) za 10.7
4 Lantaren Venster

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

Premières The Father do 26.8 |

en architectuurhistorici over
het gebied. En er is muziek te
horen, die Frank Boeijen speciaal voor de wandeling componeerde. De rode draad in de
wandeling is de verhouding
tussen verleden, heden en
toekomst van het gebied. In
de woorden van de organisatoren: “We nemen je mee in
de zoektocht en blikken
vooruit op een nieuw verhaal.”
Vanaf 16 juli is de wandeling, die je alleen of met anderen kunt lopen, gratis beschikbaar via de mobiele
website van Go Short. De
route, die 100 á 120 minuten
duurt, start op het Joris
Ivensplein en loopt onder de
spoorbrug door naar het havengebied en de wijk Waterkwartier.
GOSHORT.NL

Frida, viva la vida do 19.8 | La
haine do 19.8 | The Hidden Life
of Trees do 12.8 | Minari do 5.8
| Supernova do 22.7 | The World to Come do 8.7 | Best of IDFA
za 10.7, di 13.7, zo 18.7, zo 25.7,
di 27.7 | Cursus Filmsteden ma
26.7 | IDFA Silence of the Tides do 5.8 | Bloody Nose, Empty
Pockets do 26.8 | Muziekfilms
Aznavour vanaf do 15.7 | Pre
viously Unreleased Cowboys
zo 1.8, wo 4.8 | Give Me Liberty zo 18.7, wo 21.7 | I Never Cry
zo 15.8, wo 18.8 | La virgen de
Agosto zo 8.8, wo 11.8 | Once In
Trubchevsk zo 11.7, wo 14.7 | Rizi
zo 22.8, wo 25.8 | To The Moon
zo 25.7, wo 28.7 | Wong Kar-Wai
2046 za 17.7, zo 18.7, di 20.7 |
The Hand za 10.7, zo 11.7, di 13.7

SCHAGEN

4 Scagon De Luxe

Torenstraat 1B | 0224-213 162
| scagondeluxe.nl

Zomerstop tot 1 september

TIEL

4 Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344673 500 | agnietenhof.nl
Zomerstop tot september

TILBURG
4 Cinecitta

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

Premières Effacer l’historique | Falling | The Father | In the
Heigths | The Mauritanian | Le
meilleur reste a venir | Minari |
The Painter and the Thief | Quo
vadis, Aida ? | Sin señas particulares | Supernova | Sweat |
Tina | The World to Come | The
ater & film Nomadland wo 14.7 |
Zuidelijk Film Festival vr 9.7, za
10.7 | Eind augustus beginnen
de filmklassiekers.

Zomerstop tot 2 september

UDEN

SCHIEDAM

Kapelstraat 13 | 0413-265 091
| filmpul.com

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 |
wennekercinema.nl

100UP do 8.7, vr 9.7, wo 14.7 |
Blackbird do 8.7 t/m za 10.7, wo
14.7 | In the Mood for Love vr 9.7
t/m zo 11.7, wo 14.7 | Tu me manques zo 11.7, di 13.7

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/
’t Spectrum

Steeg 9 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl

Zomerstop tot september
4 Filmclub Schijndel/
Het Gasthuis

Lidwinahof 70

Zomerstop tot september

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomijnen.nl
Sia, de rebelse bosfee zo 11.7

SNEEK

4 Cine Sneek

Leeuwenburg 12 | 0515-412341
| cinesneek.nl

The Father ma 30.8, di 31.8 |
Made in Italy ma 19.7, di 20.7
| The Mauritanian ma 12.7, di
13.7 | Le meilleur reste á venir
ma 9.8, di 10.8 | My Salinger
Year ma 16.8, di 17.8 | Quo vadis,
Aida? ma 26.7, di 27.7 | Supernova ma 2.8, di 3.8 | Un triomphe ma 23.8, di 24.8

SOEST

4 Artishock

Steenhoffstraat 46 | 035-6019577 | artishock-soest.nl
Buiten is het feest do 8.7 | On
the Rocks zo 11.7 | In augustus
is het theater dicht

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal
ANALYSIS PARALYSIS

777 | smoky.nl

Menistenplein 9 | 0599‑610

4 Filmhuis De Pul

UTRECHT

4 Hoogt On Tour

Kantoor: Nijverheidsweg
16-C | 030‑2312216 | hoogt.nl
CineZomer (De Nijverheid) Babyteeth do 19.8 | Buladó do
22.7 | Mandibules do 5.8 | Ride
Your Wave do 19.8 | Strawberry
Mansion do 22.7 | Take me Somewhere Nice do 5.8 | QFFU @
De Nijverheid do 26.8 | Previ
ously Unreleased (Filmzaal Bibliotheek Neude) Once in Trubchevsk do 8.7 | QFFU @ HIBN za
21.8, zo 22.8, wo 25.8, za 28.8
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452
| hartlooper.nl | Onderstaande
films draaien in Louis Hartlooper of Springhaver
Premières Are We Lost Forever
do 15.7 | Aznavour do 15.7 | Effacer l’historique do 22.7 | Falling
do 22.7 | Give Me Liberty do 15.7
| Herself do 11.8 | I Care a Lot do
15.7 | Jazz on a Summers Day do
29.7 | Le soreille Macaluso do
15.7 | My Salinger Year do 15.7 |
Night of the Kings do 8.7 | Radiograph of a Family do 26.8
| Strawberry Mansion do 22.7
| Supernova do 22.7 | The Obscure Life of the Grand Duke
of Corsica do 15.7 | The Painter and the Thief do 29.7 | The
World To Come do 8.7 | This Is
Not A Burial, It’s a Resurrection do 29.7
4 Springhaver

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

VEENDAM

4 Filmhuis vanBeresteyn

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

Buurman & Buurman 5 zo 22.8
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4 Filmtheater De Leest

Vredesplein 12 | 0416-337746 | deleest.nl

First Cow di 27.7, vr 30.7 | Gunda di 13.7 | Land di 20.7, di 27.7 |
Quo vadis, Aida? vr 23.7 | Tina
za 10.7, di 13.7, vr 16.7 | Zwaar
Verliefd! 2 do 15.7, za 17.7, vr
23.7, za 31.7

WAGENINGEN

4 Filmhuis Movie W

Generaal Foulkesweg 42a (’t
Venster) | moview.nl

Ammonite wo 14.7, do 22.7 |
Night of the Kings do 8.7, vr
16.7, za 24.7 | Petite fille za 10.7,
za 17.7, wo 21.7 | Undine vr 9.7,
do 15.7

WEESP

4 City of Wesopa

Herengracht 23 | 0294-458
093 | wesopa.nl

WINTERSWIJK

4 Filmhuis Winterswijk

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515
| filmhuiswinterswijk.nl
Zomerstop tot september

WOERDEN

4 AnnexCinema

Rosmolenlaan 1 | 0348-436
510 | annexcinema.nl

Gemiddeld
(aantal stemmen)

Coen van Zwol
NRC Handelsblad

De Boss Baby: familiezaken
wo 21.7 | Fast & Furious 9 do
8.7 | Free Guy wo 11.8 | The Hitman’s Wife’s Bodyguard do
22.7 | Jungle Cruise wo 28.7 |
De luizenmoeder wo 28.7 | Niks
vreemds aan do 5.8 | Space
Jam a New Legacy wo 14.7 | Spirit ongetemd wo 4.8 | The Suicide Squad do 5.8 | Words on

Gudo Tienhooven
Algemeen Dagblad

THE OFFENCE

Bor Beekman
de Volkskrant

The Human Voice + In The Mood
For Love do 15.7, zo 18.7 | Pinocchio do 8.7, zo 11.7

WAALWIJK

Floortje Smit
de Volkskrant

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

KINOROTTERDAM.NL

Ronald Rovers
de Filmkrant/Trouw

4 Filmtheater Het Zeepaard

ry’s latere periode. In de actiefilm van Michael Bay uit
1996 speelt hij een Britse
ex-spion, die nog één keer de
wereld – nou ja, de wereld, in
elk geval San Francisco –
moet redden, omdat een gevaarlijke gek raketten met
chemisch gif op de stad wil
afschieten. Drie keer raden of
hij met Nicolas Cage als chemische expert de klus klaart.

Maricke Nieuwdorp
Algemeen Dagblad

VLAARDINGEN

Nomadland za 10.7 | De Oost do
8.7, zo 11.7, za 17.7 | Pieter Konijn
op de vlucht za 10.7 | Balletre
gistratie Notre Dame de Paris vr 30.7

Dana Linssen
NRC Handelsblad

Buiten is het feest vr 6.8 | Druk
do 19.8 | Effacer l’historique do
22.7 | Frida, viva la vida do 19.8
| Land vr 23.7 | Le meilleur reste à venir do 5.8 | Minari do 5.8
| Oliver Sacks do 12.8 | Supernova di 31.8 | Surge do 19.8 |
The Father do 26.8 | The Hidden
Life of Trees do 12.8 | The World To Come do 12.8 | Tina vr 16.7
| Undine vr 16.7 | As Equals Mitra do 5.8 | Petite fille di 31.8
| Son-Mother vr 30.7 | Best of
IDFA zo 11.7 | Wong Kar-Wai
2046 do 5.8 | Chungking Express di 20.7 | Fallen Angels ma
26.7 | Happy Together di 3.8 | In
The Mood For Love vr 9.7

beheersing van de rechercheur het aflegt tegen zijn afschuw en walging.
In de avonturenfilm The
Man Who Would Be King
(John Huston, 1975) spelen
Connery en Michael Caine
Britse soldaten in de negentiende eeuw in India op zoek
naar rijkdom. Anders dan The
Offence geen karakterstudie,
maar vrolijk vertier.
The Rock, de laatste van de
vier films, komt uit Conne-

561 2566 | filmtheatervoorschoten.nl

Remke de Lange
Trouw

Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183
| nieuwescene.nl

Prinses Marijkelaan 4 | 071-

Romy van Krieken
Veronica Magazine

Scene

manipulatieve echtgenoot één
van de beste uit zijn carrière.
Een totaal andere Connery
is te zien in Sidney Lumets
The Offence (1973). In de
duistere thriller gaat een rechercheur door het lint tijdens het verhoor van een kinderverkrachter. Het heeft
grote gevolgen. Connery
maakt invoelbaar hoe de zelf-

4 Filmtheater Voorschoten

Belinda van de Graaf
Trouw

4 Filmtheater De Nieuwe

Vorig jaar oktober overleed
Sean Connery op negentigjarige leeftijd. Kino in Rotterdam herdenkt hem van 19 juli
t/m 16 augustus onder de titel King Connery met vier
films. Nu eens niet met James
Bond, het personage waarover Connery ooit opmerkte:
“I have always hated that
damn James Bond. I’d like to
kill him.”
Het is een begrijpelijke
frustratie van acteurs die een
iconisch personage hebben
gespeeld. Ook al hebben zij
vele tientallen andere personages gespeeld, hun leven
lang zullen zij herinnerd worden aan dat ene personage.
Dit stukje is er ook weer het
bewijs van, want ook hierin
valt meteen de naam Bond als
het over Connery gaat.
Kino wil laten zien dat
Connery meer kon dan de
Britse geheim agent spelen.
Zoals een man in Hitchcocks
Freudiaanse drama Marnie
(1964) die erachter komt dat
zijn vrouw zware psychologische problemen heeft. Volgens velen is zijn rol in deze
film van charmante, maar ook

VOORSCHOTEN

Elise van Dam
Cine.nl

VENLO

De andere Sean Connery

Squad do 5.8 | The Unholy do
15.7 | The World to Come do 8.7
| Wrong Turn do 15.7 | CineMini
Fien & Teun zo 11.7

Gerhard Busch
Cinema.nl/VPRO

Zomerstop tot 1 september

Ainbo zo 1.8 | Minari do 5.8 |
Candyman do 26.8 | Fien &
Teun wo 14.7 | Free Guy wo 11.8
| The Hitman’s Wife’s Bodyguard do 22.7 | Hotel Transsyl-

Joost Broeren-Huitenga
Het Parool

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

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

vanië op zijn kop wo 4.8 | Jungle
Cruise wo 28.7 | De luizenmoeder wo 28.7 | Meskina do 22.7
| Minari do 5.8 | Niks vreemds
aan do 5.8 | Paw Patrol wo 18.8
| Run do 15.7 | Space Jam: a New
Legacy (NL) wo 14.7 | Spirit Ongetemd wo 21.7 | The Suicide

De Groene Amsterdammer

4 Filmhuis Veenendaal

4 Cine City

Basje Boer

VEENENDAAL

VLISSINGEN

Berend Jan Bockting
de Volkskrant

| K3: Dans van de farao wo 4.8
| De luizenmoeder do 26.8, vr
27.8 | The Perfect Candidate
do 12.8 | De slag om de Schelde do 15.7 | Tom & Jerry zo 22.8 |
Zwaarverliefd! 2 do 29.7

Bad Luck Banging or Loony Porn				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 4,00 (5)
First Cow				
11111 11111 111123 111123 111231 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111123 111123 4,07 (14)
Flowers of Shanghai				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,88 (4)
Give me Liberty				 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,75 (4)
Godzilla vs Kong				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 2,67 (6)
Gunda 				
11111 11111 11111 11111 112311 111231 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 3,90 (10)
In the Heights				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,60 (5)
Judas and the Black Messiah				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 111231 3,79 (12)
Land				
11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 2,67 (3)
Love in a Bottle				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 111231 11111 11111 11111 112311 11111 3,06 (9)
Luca				
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,40 (5)
The Mauritanian				
11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 111231

3,17 (9)

Once in Trubchevsk				 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,00 (2)
Petite fille				
11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,83 (3)
Son-Mother				
11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

3,17 (3)

Zappa				
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 3,50 (2)

11111 is zeer goed | 11111 is goed | 11111 is redelijk | 11111 is matig | 11111 is slecht | 11111 is niet gezien
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Bathroom Walls do 29.7 | Film
huis The Mauritanian di 3.8 |
KleuterBios Fien & Teun zo 11.7 |
Paw Patrol wo 18.8

ZALTBOMMEL

4 Filmtheater Cinemaarten

ZAANDAM

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

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

ZEIST

4 Filmtheater De Fabriek

Premières Aznavour do 15.7 |
Dark Rider do 8.7 | Effacer l’historique do 22.7 | Envole-moi do
22.7 | Falling do 22.7 | La sorelle Maculaso do 15.7 | Le meilleur reste à venir do 5.8 | Minari do 5.8 | My Salinger Year do
15.7 | Night of the Kings do 8.7
| Paolo Conte do 5.8 | Supernova do 22.7 | Sweat do 12.8 | The
Hidden Life of Trees do 12.8 |
The World to Come do 8.7 | Best
of IDFA za 31.7 | Previously Un
released Give Me Liberty vanaf do 15.7

Zomerstop tot september
4 Hotel Theater FIGI

Het Rond 2 | 030-692 7400 |
figi.nl/bioscoop
Boek en film Verrassingsfilm
ma 12.7

ZEVENAAR

4 Filmhuis Zevenaar

Kerkstraat 27 | 0316-331 527 |
Reserveringen via info@filmhuiszevenaar.nl | filmhuiszevenaar.nl

Ammonite vr 9.7, ma 12.7, di 13.7
| Aznavour do 15.7 t/m za 17.7, di
20.7, wo 21.7 | First Cow zo 18.7,
di 20.7 | I Don’t Wanna Dance

ma 12.7, di 13.7, zo 18.7, ma 19.7,
wo 21.7 | Nomadland do 8.7, vr
9.7, zo 11.7 t/m vr 16.7, zo 18.7,
di 20.7 | Once in Trubchevsk do
8.7, zo 11.7, di 13.7, wo 14.7 | De
oost do 8.7 t/m zo 11.7, di 13.7,
wo 14.7, vr 16.7, ma 19.7, di 20.7 |
Quo vadis, Aida? do 8.7 t/m do
15.7, zo 18.7 t/m wo 21.7 | Le sorelle Macaluso do 15.7 t/m za
17.7, ma 19.7 t/m wo 21.7

ZIERIKZEE
4 FiZi

Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.
nl
American Utopia za 17.7, vr 23.7
| Blackbird vr 16.7 | Buurman &
buurman 5 vr 16.7, za 24.7, do
29.7 | De Croods 2 do 22.7, vr
30.7, ma 2.8, do 5.8, za 14.8 |
Cruella za 24.7, vr 30.7, vr 6.8 |
K3: Dans van de Farao zo 11.7,
wo 14.7 | De Kameleon aan de
ketting za 17.7, ma 19.7, zo 25.7,

Boekverfilmingen in Groningen
Iedereen kent de eeuwige
discussies over boekverfilmingen. Misschien laaien ze
ook weer op bij de vier boekverfilmingen die Forum Groningen vertoont. Of is inmiddels doorgedrongen dat vergelijkingen onzin zijn?
Er lijkt iets veranderd in de
culturele wereld als het over
boekverfilmingen gaat. Vroeger ontploften schrijvers
nogal eens als ze de verfilming zagen van een boek van
hen. De regisseur had er weer
eens niets van begrepen. Een
Nederlands voorbeeld is W.F.
Hermans’ kritiek op Fons Rademakers’ Als twee druppels
water, de verfilming van zijn
oorlogsroman De donkere kamer van Damocles. Mislukte
film, vond Hermans, die zelf
graag het scenario had geschreven, maar dat zou volgens Rademakers een film

van achttien uur hebben opgeleverd. Inderdaad: prettige
sfeer tussen de heren.
Een internationaal voorbeeld is Stephen Kings afschuw van Stanley Kubricks
verfilming van zijn boek The
Shining. ”De film heeft geen
hart, er is geen centrum in de
film”, luidde zijn oordeel dat
hij niet onder stoelen of banken stak.
Schrijvers die zich met de
verfilming van hun boeken
bemoeien, zijn de nachtmerries van regisseurs. Maar het
lijkt erop dat dat steeds minder voorkomt. Komt het
doordat schrijvers cultureel
niet meer zo hoog te paard
zitten als vroeger toen hun
woorden als parels werden
opgevangen? Die tijd is in ons
visuele tijdperk voorbij. Al
waren er altijd al verstandige
schrijvers die begrepen dat

een boek een boek is en een
film een film. Zoals James
Cain, die opmerkte: “Mensen
zeggen wel eens: vind je het
niet erg wat ze met je boek
hebben gedaan? Ik zeg dan tegen hen: ze hebben niets met
mijn boek gedaan. Het staat
daar nog gewoon op de plank.
Ze betalen me en dat is dat.”
Wijze woorden om te onthouden in Forum Groningen
op 12 juli bij Naked Lunch, de
verfilming door David Cronenberg van William S. Burroughs onverfilmbaar geachte boek, op 14 juli bij Anh
Hung Trans verfilming van
Haruki Murakami’s Norwegian Wood, op 16 juli bij Kubricks verfilming van Vladimir Nabokovs Lolita, en ten
slotte op 18 juli bij Mary Harrons verfilming van Brett
Easton Ellis’ American Psycho.
FORUM.NL

Lezersacties juli/augustus
THE TRIP TO GREECE

The Trip to
Greece is de
vierde en
volgens de
makers
laatste aflevering in
een serie
reisfilms,
waarin
Steve Coogan en Rob Brydon
op schilderachtige locaties
ouwehoeren over hoge en
lage cultuur terwijl ze achteloos topmaaltijden naar binnen schuiven. ‘Meer dan ooit
staan de vijftigers stil bij sterfelijkheid en ouder worden’,
schreef Fritz de Jong in de
Filmkrant. ‘De bijbehorende
melancholie wordt onderstreept door zeetaferelen en
de klaaglijke muziek van Max
Richter.’
The Trip to Greece is online
te bekijken bij Pathé Thuis.
September Film stelt vijf
kijkcodes ter beschikking.

HONEYLAND

Een vrouwelijke imker in
Noord-
Macedonië
komt in het
indrukwekkende
Honeyland
voor een
miniversie te staan van de
kwesties rond de uitputting
van de aarde waar de hele wereldbevolking mee worstelt,
schrijft Mariska Graveland in
de Filmkrant: ‘Je hulpbronnen plunderen voor snelle
winst of geduld hebben en zo

wo 28.7, zo 1.8 | Le milieu de
l’horizon vr 9.7 | De nog grotere slijmfilm do 15.7, zo 18.7, wo
21.7, vr 23.7, za 31.7 | De Oost do
8.7, zo 11.7 | Pieter Konijn op de
vlucht ma 12.7, ma 26.7 | Quo
vadis Aida? za 10.7 | De slag
om de Schelde za 10.7, zo 18.7,
za 31.7 | Le sorelle Macaluso
zo 25.7 | FbtS di 20.7, do 22.7,
di 27.7 | Le sorelle Macaluso di
13.7, di 13.7 | First Cow do 15.7 |
De slag om de Schelde do 29.7 |
Voorstelling Pontes vr 9.7

ZOETERMEER
4 Filmhuis Cameo

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Darkest Hour wo 21.7 | First
Cow wo 28 .7 | Hope wo 14.7 | If
Beale Street Could Talk wo 11.8 |
Judy wo 4.8

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor
NAKED LUNCH

Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |

langer profiteren? Naast een
krachtige verbeelding van
roofbouw op kleine schaal is
Honeyland ook een geweldig
portret van Hatidze, haar
zieke moeder en de ruige regio waar ze wonen, zonder
elektriciteit of stromend water. Hatidze heeft, als een
soort werkbij, haar eigen leven geofferd aan de zorg voor
haar blinde en verlamde
moeder, die hun vervallen hut
nooit verlaat.’
Honeyland is verkrijgbaar
op dvd. Contact Film stelt vijf
exemplaren ter beschikking.
ANTOINETTE DANS LES
CEVENNES

Verliefde
schooljuf
Antoinette
volgt haar
minnaar op
een wandeltripje in
de Franse
Cevennen.
Het enige
probleem is
dat zijn
vrouw en dochter ook mee
zijn gekomen. Luchtige perikelen met koppige ezels in
een zomerse omgeving.
Jos van der Burg in de
Filmkrant: ‘Geen gebrek aan
mooie landschappen in de
Franse Cevennen, maar
daarmee heb je nog geen
spannend overspeldrama.
Antoinette dans les Cévennes
kabbelt als een zomers beekje.’
Antoinette dans les Cevennes is verkrijgbaar op dvd.
Cinéart stelt vijf exemplaren
ter beschikking.
luxorzutphen.nl

2046 wo 4.8 | Adieu les cons
do 29.7, za 31.7, ma 2.8 | Aznavour vr 16.7 t/m 18.7, wo 21.7 |
Chungking Express wo 28.7, di
3.8 | Cowboys do 29.7 t/m za
31.7, di 3.8 | Fallen Angels wo
14.7, di 20.7 | First Cow vr 16.7,
za 17.7, ma 19.7 | Give Me Liberty do 22.7 t/m ma 26.7 | Happy Together wo 21.7, do 27.7 | In
the Mood for Love di 13.7 | Jazz
on a Summer’s Day vr 30.7, zo
1.8 | My Salinger Year do 15.7
t/m di 20.7 | Night of the Kings
do 15.7t/m za 17.7 | Nomadland
do 8.7 t/m za 10.7, ma 12.7, di
13.7 | Once in Trubchevsk vr 9.7
t/m zo 11.7 | Quo vadis, Aida?
vr 9.7 t/m ma 12.7, wo 14.7 | Sin
señas particulares vr 9.7, za10.7
| Le sorelle Macaluso za 24.7, zo
25.7, di 27.7, wo 28.7 | Supernova do 22.7 t/m za 24.7, ma 26.7,
vr 30.7 t/m zo 1.8, wo 4.8 | This
Is Not a Burial, It’s a Resurrection vr 30.7, za 31.7, ma 2.8

VISSENPOST: HOLLYFOOD

Onder de noemer ‘vissenpost’ verstuurt uitgeverij
Loopvis zeven keer per jaar
een rijkgevulde brievenbusdoos vol leuks en lekkers. Dat
heeft niet direct met vissen te
maken, noch de diersoort
noch de hobby, maar des te
meer met wat de kleine, creatieve en duurzame uitgeverij
produceert. Wie zich abonneert, is meteen lid van een
heuse visclub. In de nieuwste
vissenpost staat de combinatie films en eten centraal. Met
popcorn, uiteraard, maar ook
een filmmenu uit het project
Een bord vol cinema van
Nienke Huitenga en Filmkrant-redacteur Joost Broeren-Huitenga, en nog véél
meer.
Uitgeverij Loopvis stelt
vier cadeaupakketten ter
beschikking.
INTERESSE?

Stuur een e-mail met naam
en adres naar info@filmkrant.
nl en geef daarin aan voor
welke actie u belangstelling
hebt. Er wordt geloot onder
de inzenders. N.B. Slechts
één actie per inzender. Deze
actie loopt tot 9 september
2021. Winnaars ontvangen
bericht en over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd.

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl

Land | Lourdes | Love in a Bottle | Nomadland | De slag om
de Schelde | Premières Effacer l’historique do 22.7 | Falling
do 22.7 | Fly Me Away do 22.7 |
My Salinger Year do 15.7 | Night
of the Kings do 8.7 | Le sorelle Macaluso do 15.7 | Supernova do 8.7 | This is not a Burial,
It’s a Resurrection do 29.7 | The
World To Come do 8.7 | Zwolse
premières Aznavour | Dark Rider | The Painter and the Thief
| Strawberry Mansion | Best of
IDFA Dealing With Death | Gorbachev. Heaven | Radiograph of
a Family | Unforgivable zo 18.7
| Verwacht in augustus The
Father | Herself | Le meilleur
reste à venir | Minari | Mitra

JASMIN
TABATABAI

MOHSEN
NAMJOO

SHABNAM
TOLOUEI
AVIN
MANSHADI

DINA
ZARIF

INNER LANDSCAPE
UNIEKE COMBINATIE VAN DOCUMENTAIRE
EN OPERA OP HET GROTE DOEK!

& SI FAN

内·
心思
风凡
景
A FILM BY

FRANK SCHEFFER
featuring

GUO WENJING 郭文景 SHEN TIEMEI 沈铁梅

and

ED SPANJAARD

VANAF 26 JUNI IN DE FILMTHEATERS

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

Kaweh Modiri

‘Zeer invoelbaar is de
film...spannend van
begin tot eind’

> filmkrant.nl /nieuwsbrief

VARAGids

‘Een sfeervolle
politieke thriller die ook
over moederschap gaat,
met een betoverende
beeldvoering’
IFFR

VANAF 5 AUGUSTUS

DEZE ZOMER IN DE BIOSCOOP
www.cineart.nl

/cineartnederland

/cineartnl

/cineartnl

/cineart_nl
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MAD MEN: THE STORY OF GOODFELLAS

‘HENRY HILL ALS VIRGILIUS
DIE DANTE RONDLEIDT’

Voor het dertigjarig bestaan van
Goodfellas duikt filmjournalist
Glenn Kenny in de ontstaans
geschiedenis van de gangster
klassieker die de filmcarrière van
Martin Scorsese een nieuw elan
gaf. Mad Men: The Story of Goodfellas grossiert in sappige anek
dotes, fijnzinnige analyses en
fascinerende wetenswaardig
DOOR OMAR LARABI
heden. 

Met Goodfellas ‘herdefinieerde’ filmmaker Martin Scorsese de gangsterfilm,
omdat het verhaal draait om ‘gewone
jongens’, schrijft filmjournalist Glenn
Kenny in zijn nieuwe boek Mad Men:
The Story of Goodfellas. Hij grijpt in de
proloog terug op een interview dat hij
in 1989 met Scorsese had. De Amerikaan met Italiaanse roots blikte toen
GOODFELLAS
met grote bevlogenheid vooruit op zijn
nieuwe project dat qua stijl “zwaar
beïnvloed” was “door documentaires, televisiereportages en de tabloids”. Vervolgens omschrijft Kenny
nauwgezet hoe het allemaal begon; hoe Scorsese
midden jaren tachtig nadat zijn carrière min of meer
in het slop is geraakt in aanraking komt met het boek
Wiseguy.
De door misdaadjournalist Nicholas Pileggi geschreven bestseller draait om gangster Henry Hill
en zijn kompanen in de New Yorkse onderwereld.
Pileggi vertelt in gesprek met Kenny hoe hij de zware
jongens voor zich wist te winnen via hun eetlust. Met
gebakken karbonaadjes in het vooruitzicht wist hij ze
te verleiden een boekje open te doen over hun schimmige bezigheden. Het boekt blijkt een feest der herkenning voor Scorsese die in de jaren veertig en vijftig
opgroeit tussen de maffiosi in Little Italy. Henry Hill
(in Goodfellas gespeeld door Ray Liotta) blijkt op zijn
beurt een groot bewonderaar van Scorsese.
Dus lijkt het alsof alle neuzen dezelfde kant opstaan: Scorsese en Pileggi beginnen te schrijven aan
het script. Allerlei onfortuinlijkheden gooien vervolgens roet in het eten. Kenny schetst ze met veel
humor, zoals wanneer een topman van filmstudio
Warner suggereert dat Scorsese voor de rollen van

Henry en zijn echtgenote Karen (een geweldige rol van
Lorraine Bracco) Tom Cruise en Madonna zou moeten
casten. Achteraf gezien is dit een hilarische propositie
omdat Goodfellas juist zo’n bijzonder ongekunstelde
mix is van New Yorkse acteurs, New Yorkse criminelen en New Yorkse dienders. Hoewel Scorsese om het
budget rond te krijgen wel een ster moet inhuren.
Nadat Liotta en Joe Pesci (als de temperamentvolle
Tommy) al zijn gecast, tekent Robert De Niro voor de
rol van Jimmy Conway. Door de casting van de acteur
blijken investeerders bereid extra miljoenen dollars in
het filmproject te steken. Kenny gaat uitgebreid in op
de meerwaarde van De Niro: zijn notities bij het script
en zijn streven naar perfectie (volgens gangsters op
de set had Robert De Niro het “schoppen van mensen
verheven tot een kunst”).
De Duitse cameraman Michael Ballhaus, bekend
van zijn vele samenwerkingen met Rainer Werner
Fassbinder, moet ervoor gaan zorgen dat al die miljoenen dollars niet als sneeuw voor de zon verdwijnen
door het aantal draaidagen te beperken. Scorsese
gaf destijds de voorkeur aan de Duitser omdat hij in
tegenstelling tot veel van zijn Amerikaanse collega’s
veel meer scènes per dag kon filmen zonder dat het

een haastklus leek. Ballhaus bleek een
ster in improviseren, getuige bijvoorbeeld het goeddeels op locatie bedachte,
beroemde drie minuten durende tracking
shot waarin Hill en zijn toekomstige
vrouw de Copacabana Club betreden.
Maar filmen was vaak ook een beproeving, omdat tout New York meekeek;
op elke hoek van de straat stonden pottenkijkers. Daarnaast was het op de set
niet altijd pais en vree: de rechterhand
van Scorsese, Joseph Reidy, vertelt aan
Kenny hoe hij “als een schoolhoofd”
soms de figuranten – vrijwel allemaal
afkomstig uit het misdaadmilieu – in
toom moet houden. Kenny schrijft het
op zoals de film het toont: onomwonden,
vol ironie. In dat opzicht is Made Men
net zo toegankelijk als Goodfellas. Kenny
en Scorsese zijn bovendien een goede
match, bijvoorbeeld in hun kennis van de
muziekgeschiedenis.
Zo illustreert Kenny met veel precisie
hoe Scorseses muziekkeuzes scènes naar een hoger
niveau tillen. Hoewel de filmjournalist niet schroomt
om de mindere kanten van Scorsese op te tekenen,
zoals de wijze waarop hij de rol van zijn ex-vrouw
Barbara de Fina, die veel van zijn films produceerde,
marginaliseert. Over een andere vrouw is Scorsese
dan weer lyrisch: zijn steun en toeverlaat Thelma
Schoonmaker. De editor die met haar majestueuze
montagewerk de lange speelduur van Goodfellas legitimeert.
Maar het begon allemaal met Henry Hill. Kenny
omschrijft Hills leven na Goodfellas als ‘weinig plezierig’. De film, die uiteindelijk een fatalistisch beeld
geeft van de georganiseerde misdaad, voorspelt dit al,
bijvoorbeeld ten aanzien van het Flintstone-achtige
protserige interieur van de woning van Henry en Karen, treffend omschreven door Production Designer
Kristi Zea: “Het is het begin van de afdaling naar de
hel.” Ook Scorsese knipoogt hiernaar: Goodfellas is
“Henry Hill als Virgilius die Dante rondleidt.”
MAD MEN: THE STORY OF GOODFELLAS
GLENN KENNY | 2020, HANOVER SQUARE PRESS,
TORONTO | 397 PAGINA’S | € 17,50 
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Thuiskijken
THE WOMAN IN BLACK

ECHT ENG - MA AR WA AROM?
‘De engste Britse horrorfilm’, een televisiefilm uit 1989, blijkt echt
eng. Maar waarom? Dat heeft te maken met het alledaagse begin,
het ritme van de dreigingen en een spook dat alle tijd van de wereld
DOOR KEES DRIESSEN
heeft.
Ik was echt bang. En zo vaak vind ik
horrorfilms niet eng. Niet echt. Schrikken, spanning – ja. Maar kippenvel op
kippenvel, dat overkomt me niet vaak.
De volledig spoiler-vrije beschrijving van deze langverwachte, gerestaureerde Blu-ray-release is dat het de
eerste verfilming is, uit 1989, van het
spookverhaal The Woman in Black van
Susan Hill uit 1983, dat was geschreven
in de gotische traditie van Henry James’ The Turn of the Screw (1898) en de
griezelverhalen van M.R. James (vanaf
1895). Terwijl deze Britse televisiefilm,
geregisseerd door Herbert Wise (I,
Claudius, 1976), zelf weer teruggrijpt
op de stijl van oudere horrorfilms – ik
dacht eerst naar een jarenzeventigfilm
te kijken.
‘De engste Britse horrorfilm’, schreef
The Guardian, dus hij kon alleen maar
tegenvallen. Maar dat deed ie niet. Hij
is niet alleen veel enger dan de sympathieke, maar meer op schrikmomenten
leunende verfilming uit 2012, hij is
ook enger dan het boek, dat de horror
onevenwichtiger doseert (de theaterbewerking die sinds 1989 onafgebroken
op West End loopt, heb ik niet gezien).
Zelfs auteur Hill, die destijds ontevreden was over de bewerking, beaamde
nu tegen The Guardian: “Hij is zeer angstaanjagend.”
En het leukste weetje: Adrian Rawlins, de uitstekende
hoofdrolspeler in 1989, speelde later de vader van
Harry Potter (2001-11) – drie keer raden wat in 2012
Daniel Radcliffes eerste post-Harry Potter-rol was.

SPOOK

Dan betreden we nu licht spoiler-terrein. Waarom
is deze film zo eng? Reden één: omdat aan het begin
alles rustig en alledaags is. Dat is niet ongebruikelijk
voor het horrorgenre, maar Wise neemt er wijselijk
de tijd voor, zodat we vertrouwd kunnen raken met
de vriendelijke advocaat Arthur Kidd, z’n gezin en z’n
werk in het Londen van 1925. Er is geen pre-credit
horrorscène, zoals in de 2012-versie (en talloze andere horrorfilms). Er is rust: lange shots en het eerste

niek dat aftelt, een hels en hypnotiserend uurwerk.
Reden drie: het spook. De Vrouw in het Zwart staat
gewoon toe te kijken, bij daglicht en ten voeten uit.
Kidd heeft ook niet meteen door dat het een spook
was dat hij zag. Ze verschijnt dus niet, zoals in de
meeste horrorfilms (inclusief TWIB
2012), in korte, duistere schrikeffecten.
Wat de vraag oproept waarom spoken
dat überhaupt zouden doen. Waarom
verbergen? Waarom steeds zo kort en
slecht zichtbaar? Dat doet deze Vrouw
niet. Ze staat. Ze zwijgt. Ze staart, met
haatdragende ogen. Ze kijkt naar jou
en ze heeft alle tijd van de wereld. Door
zich niet te verstoppen, laat ze zien dat
ze van jou niets te vrezen heeft. En jij
van haar dus des te meer.

DOOD

kwartier zelfs helemaal geen filmmuziek. Die muziek,
van componist Rachel Portman, verklankt vervolgens met subtiel ongemak de ontregeling van deze
alledaagsheid. Geheel volgens M.R. James’ ideeën om
‘personages rustig te leren kennen. We zien ze bij hun
dagelijkse bezigheden, niet gestoord door voorgevoelens, tevreden over hun omgeving. Waarna in deze
kalme entourage het onheilspellende verschijnsel
opduikt, eerst bescheiden, dan steeds nadrukkelijker,
totdat het alles overheerst.’
Reden twee: het ritme van dreigende vooruitwijzingen. Soms nadrukkelijk, soms subtiel – ‘Do you now?’,
reageert de man tegen wie Kidd zegt dat ie verwacht
binnen een paar dagen wel klaar te zijn met de paperassen van de overleden cliënt in het afgelegen landhuis.
Het ritme van die omineuze hints voelt als een mecha-

Een gedachte-experiment. Stel je voor
dat Dracula je huis binnenkomt, tanden
ontbloot, fladderende cape, en zegt:
“Je kan niet ontsnappen!” Of dat je
thuis bent, je omdraait en er opeens
een vrouw in je huis staat, rechtop,
zwijgend, je aan te staren. Wat is enger?
Ik vind die tweede. Wat gek is, welbeschouwd, want Dracula valt aan, terwijl
die vrouw vooralsnog niks doet.
Ik denk dat de angst die de Vrouw in
het Zwart oproept voortkomt uit een
gevoel van verlammende onmacht. Bij
Dracula kun je nog iets barricaderen,
vluchten of vechten – je maakt misschien weinig kans, maar je bent nog
aan zet.
Maar bij de Vrouw niet. Ze komt niet
binnen, ze is er gewoon. Je verplaatsen heeft dus geen
zin. Ze zegt niets; je kunt nergens op reageren. Net als
de meeste hoofdpersonen van M.R. James is die aardige, naïeve Kidd onschuldig en net als bij M.R. James
maakt dat niet uit. Het gaat niet om wie je bent of wat
je doet, maar of je aan de beurt bent.
Dat is, denk ik, de diepe, verlammende en allesoverheersende angst waaraan Wise’ The Woman in
Black raakt: bij deze Vrouw kijk je de dood in de ogen.

THE WOMAN IN BLACK VERENIGD KONINKRIJK,
1989 | REGIE HERBERT WISE | MET ADRIAN RAWLINS,
BERNARD HEPTON, PAULINE MORAN | 103 MINUTEN |
DISTRIBUTIE NETWORK (BLU-RAY) | TE ZIEN VANAF 10
AUGUSTUS 
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Nostalgie en levenslust zijn ook de wapenfeiten
van de Britse serie It’s a Sin die begin dit jaar aan
zijn zegetocht begon. Sinds de serie in het Verenigd
Koninkrijk op tv verscheen, verklaarden bekendheden als de populaire tv-chef Nigella Lawson,
talkshowhost Graham Norton en Elton John al hun
onvoorwaardelijke liefde voor de serie die ze mee
terug in de tijd nam en, aldus Lawson, “sprakeloos
achterliet”.

FEESTEND TEN ONDER

IT’S A SIN

DE INCUBATIETIJD VAN
REFLECTIE
Veertig jaar na de uitbraak van de
aidsepidemie geeft de serie It’s a
Sin een van de meest toeganke
lijke weergaves ooit van de im
pact die de epidemie had op de
homocultuur van de jaren
DOOR ALEXANDER ZWART
tachtig. 
Net als een ziekte een incubatietijd heeft, zo kost
het ook tijd voordat je op die ziekte kunt reflecteren. Soms duurt dat een jaar of veertig. Begin jaren
tachtig brak de aidsepidemie uit en hoewel er sinds
mid-jaren tachtig meerdere kleinere producties over
verschenen, was het pas tien jaar na de uitbraak dat
Hollywood bij monde van de Oscars – de wijze waarop de filmindustrie zich van zijn meest geëngageerde
kant wil laten zien – de ernst leek in te zien en het bespreekbaar wou maken. Nadat in 1990 de documentaire annex herdenkingsmonument Common Threads:
Stories from the Quilt (Rob Epstein/Jeffrey Friedman,
1989) een Oscar won, volgde het jaar daarop een no-

minatie voor Bruce Davidson als beste bijrolacteur in
Longtime Companion (Norman René, 1992 – de eerste
‘groot’ uitgebrachte fictiefilm over het onderwerp).
Hoogtepunt van erkenning volgde in 1993 toen Tom
Hanks een Oscar ontving voor zijn hoofdrol in Philadelphia (Jonathan Demme, 1993), als de aan aids
lijdende advocaat Andrew Beckett. Maar na die voorzichtige opkomst onder de grotere producties, leek de
ziekte geleidelijk weer van het scherm te verdwijnen.

NOSTALGIE EN LEVENSLUST

Pas de laatste jaren zien we het lange tijd verdwenen
onderwerp weer in beeld komen. En inmiddels gaat
het gepaard met iets bijzonders. Een toevoeging die
er simpelweg bijkomt door het verstrijken van de tijd:
nostalgie. Hoe moeilijk de jaren tachtig ook waren
voor destijds jonge homoseksuelen, voor de veelal
homoseksuele makers die zich er nu klaar voor voelen het onderwerp aan te kunnen pakken en terug te
blikken, is het toch ook de tijd geweest waarin ze het
volwassen leven instapten, de hemel wilden bestormen en het nachtleven op zijn kop gingen zetten op
een soundtrack van toepasselijk getitelde nummers
als Duran Duran’s Wild Boys tot Bronski Beat’s Smalltown Boy.

Bedenker en schrijver van de serie Russell T. Davies
(eerder verantwoordelijk voor Queer as Folk en de
reboot van Doctor Who) is zelfverklaard volgeling van
alle aids-fictie sinds hij het aidstijdperk als jonge homoseksueel meemaakte. In deze nieuwe serie trekt hij
lering uit eerdere producties over het onderwerp en
combineert dat met een eigen signatuur.
In tegenstelling tot die andere wereldwijd geroemde miniserie over de aidsepidemie Angels in America
(Mike Nichols, 2003), gebaseerd op het toneelstuk
van Tony Kushner, dat weinig moeite deed de toneelmatigheid te verbergen en daarmee een zeker intellectualisme uitstraalde, gaat Davies in zijn serie voor
brede toegankelijkheid. In een soapachtige aanpak
worden de levens gevolgd van drie jongvolwassenen
van bescheiden komaf. Samen komen ze bij elkaar in
huis te wonen in Londen: de nieuwe it-jongen in town
Richie, vers van het Britse eiland Wight (met verfrissend enthousiasme gespeeld door Years & Years
zanger Olly Alexander), de uitgesproken Roscoe van
Nigeriaanse komaf (Omari Douglas) en pure onschuld
Colin (Callum Scott Howells).
Behalve de nostalgie voegt de verstreken tijd nog
iets toe: terugkijkend laat de serie zien hoe jonge homoseksuelen er ten tijde van de crisis zelf tegenaan
keken. Zo somt Richie in een zich door de jaren tachtig feestende monoloog op dat hiv gecreëerd moet
zijn in een Russisch laboratorium en andere theorieën
die hij lachend naar het rijk der fabelen verwijst. Dit
feestje mag hem als jongen in de bloei van zijn leven
niet worden afgepakt. En zo worden we, zonder belerend vingertje, feestend richting ondergang begeleid. Terwijl we de ene na de andere jarentachtighit
passeert, staan we stil bij de saamhorigheid van een
vriendengroep in het oog van de storm; vrienden die
iets vreselijks moeten doorstaan, terwijl ze door de
buitenwereld als vies seksende oorzaak worden weggezet.
Davies, regisseur Peter Hoar en de voornamelijk
jonge cast weten It’s a Sin zo makkelijk weg te laten
kijken dat het altijd aanwezige drama soms even vergeten wordt. Dat er niet alleen ruimte is voor tragedie
zorgt voor lucht, maar ook voor grotere klappen. Even
later slaat deze achtbaanrit daardoor extra hard toe.
IT’S A SIN

VERENIGD KONINKRIJK, 2021 |

BEDENKER RUSSELL T DAVIES | MET OLLY ALEXANDER,
OMARI DOUGLAS, CALLUM SCOTT HOWELLS | 5X50
MINUTEN | NU TE ZIEN VIA NPO PLUS | VANAF MAANDAG
2 T/M VRIJDAG 6 AUGUSTUS UITGEZONDEN OP NPO3 

LE

SORELLE
MACALUSO
EEN FILM VAN

VANAF 15 JULI IN DE BIOSCOOP
Pasinetti Award
Winner Best Film
Emma Dante

Pasinetti Award
Winner
Best Actresses

‘Een huiveringwekkend mooi, buitengewoon en
aangrijpend portret van een familietrauma’
- Financial Times

EMMA DANTE

www.cherrypickersfilm.nl

La Pellica d’Oro
Winner Best Production Manager
Christian Peritore

facebook.com/cherrypickersfilm

sorellemacaluso.nl
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ADOPTION

Hoogtepunt over de grenzen
van emancipatie
De Hongaarse regisseur Márta Mészáros
won met dit progressieve hoogtepunt uit
1975 als eerste vrouw ooit een Gouden Beer
op het filmfestival van Berlijn. Deze geres
taureerde uitgave zet haar gewaagde en ge
voelige films hopelijk weer op de kaart.
Er staat een typische anekdote in het boekje
bij deze gerestaureerde blu-ray van Adoption
(Örökbefogadás) over een jonge Márta Mészáros (1931) die als tiener een Hongaarse
filmstudio bezoekt en aankondigt dat ze ook
regisseur wil worden. “Meisje, ga naar huis,
want het doet niets goeds om zulke domme
dingen te zeggen,” schoffeerde een van de
werknemers toen. Maar bloed kruipt waar
het niet gaan kan: zo’n twintig jaar later is
Mészáros met The Girl (1968) de eerste vrouwelijke regisseur uit Hongarije met een
speelfilm op haar naam. In 1975 schreef ze
opnieuw filmgeschiedenis met Adoption, de
eerste film van een vrouwelijke regisseur die
de Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn won.
Mészáros behoort tegenwoordig tot een
kleine groep grote regisseurs uit Hongarije.
Ze schaart zich tussen mannen als Miklós
Jancsó, István Szabó en Béla Tarr, maar
wordt nog veel vaker vergeleken met Ildikó
Enyedi, die andere Gouden Beer-winnaar uit
Hongarije. Desalniettemin blijft haar werk
onderbelicht buiten de kringen van
Oost-Europese-filmliefhebbers. Deze uitstekende restauratie van een van Mészáros’
grootste successen brengt daar hopelijk ver-

andering in. Misschien helpt het al dat Mark
Cousins in zijn docuserie Women Make Film
rijkelijk verwijst naar dit gelaagde drama
over familie, vriendschap en verlangen.
Katalin Berek speelt Kata, een alleenstaande vrouw met een kinderwens. Aan het
begin van de film scant de camera haar lichaam en zien — en horen — we hoe een
huisarts haar waardig moet verklaren om
überhaupt een kind te mogen baren. De gehuwde man met wie Kata een affaire heeft,
verwerpt echter meteen haar te progressieve
aanbod: hij hoeft de baby alleen maar te verwekken, zij zal het kind vervolgens zelf opvoeden. Alleen al op thematisch niveau behandelt Mészáros hier behoorlijk
emancipatoire materie, die aansluit bij de
traditie van de ‘woman’s film’, een genre dat
geladen onderwerpen over de maatschappelijke positie van de vrouw behandelt.
Tegelijkertijd overstijgt Adoption het label
van de traditionele ‘vrouwenfilm’. Het is een
feministische film pur sang, dus geïnteresseerd in hoe machtsverhoudingen in de
maatschappij betrekking hebben op de positie van de vrouw. Een nieuwe dynamiek ontstaat wanneer de minderjarige Anna (Gyöngyvér Vigh) uit de lokale kostschool ontsnapt
en bij Kata aanklopt voor een plek waar ze
wekelijks haar vriendje kan ontvangen. Een
complexe verstandhouding begint die nu
eens lijkt op een erotische verkenning van
elkaars lichaam, en dan weer op een traditionele band tussen moeder en dochter. Mészáros schoot de film zelf, samen met de ge-

ADOPTION

vierde Hongaarse cinematograaf Lajos
Koltai. De vrije, maar toch ook bijzonder secure zwart-wit cinematografie zet de verhoudingen tussen de vrouwen constant op
scherp. Het wrange van Adoption is dat beide
vrouwen tegen het einde van de film krijgen
wat ze aanvankelijk wilden, maar dat hun
geluk en welzijn daarmee niet gegarandeerd
zijn.
Mészáros maakte scherpe observaties
over wat het betekent om vrijgevochten te

THE WOMAN IN THE WINDOW

Doe alsjeblieft die rolluiken dicht
Een karaf Hitchcock, wat lopendeband-
acteren, een paar vage referenties aan film
noir en wat benzodiazepines. En voilà, je
hebt een thriller à la The Woman in the Window.
In Joe Wrights eigentijdse Hitchcock-variatie speelt Amy Adams een vrouw die aan de
overkant van de straat een misdaad ziet,
maar niets kan doen. Haar personage Anna
Fox heeft agorafobie en leeft al maanden in
haar appartement, een luxe brownstone ergens op Manhattan.
Je zou denken dat Wright het idee om Rear
Window een eigentijdse draai te geven door
het noodgedwongen isolement van de lockdown kreeg. Maar nee. ‘The Woman in the
Window’ is de debuutroman uit 2018 van de
Amerikaanse schrijver A.J. Finn. Naar eigen
zeggen inderdaad een eigentijdse draai aan
Hitchcock, maar je zou het ook schaamteloos kopiëren van een idee kunnen noemen.
Uit kleine dingen kun je afleiden dat zowel
boek als film eerder speelse variaties op
Hitchcock zijn dan bloedserieus plagiaat.

Dat het hier om een raam aan de vóórkant
van het huis gaat bijvoorbeeld. Of dat de
vrouw die Anna vermoordt ziet worden Jane
Russell heet, naar de beroemde Amerikaanse

actrice die géén rol heeft in Rear Window.
Maar de vraag blijft wel: met welk doel?
De opzet van boek en film liggen zo dicht tegen Hitchcock aan dat je er eigenlijk wel een

zijn. Want zelfs de meest zelfverzekerde en
geëmancipeerde mensen moeten zich nog
altijd afzetten tegen een maatschappij die
hen waar mogelijk op hun plek zal zetten.
HUGO EMMERZAEL

ADOPTION

HONGARIJE, 1975 | REGIE MÁRTA

MÉSZÁROS | MET KATALIN BEREK, GYÖNGYVÉR VIGH,
PÉTER FRIED | 89 MINUTEN | DISTRIBUTIE SECOND RUN
(BLU-RAY) | TE ZIEN VANAF 12 JULI 

heel specifiek doel mee moet hebben. Dat
doel valt alleen in de film niet te bespeuren.
Je zou bijna denken dat Finn na het schrijven
van het boek pas voor het eerst van Hitch
cocks film hoorde en er wat speelse wendingen in schreef om dat te verbloemen. Zoals
de naam van een beroemde actrice gebruiken
voor een personage.
Het telt allemaal niet op naar iets belangwekkends of interessants. The Woman in the
Window is vaag onderhoudend, op een medicijnenroes-achtige manier: vanachter een
sluier, op een avond die toch al niks ging
worden. Amy Adams en Gary Oldman laten
zich een paar keer hysterisch gaan, zonder
enige nuance of subtiliteit en sowieso is het
door pillen verdoofde personage van Anna
Fox wel een erg makkelijk cliché. De vrouw
die niemand serieus neemt omdat ze aan de
medicijnen zit. Om een 21ste-eeuws publiek
te verbazen, moet je echt met iets scherpers
komen dus god weet hoe Finns debuutroman
in 2018 nog gepubliceerd kon worden.
HUGO EMMERZAEL

THE WOMAN IN THE WINDOW

VERENIGDE

STATEN, 2021 | REGIE JOE WRIGHT | MET AMY ADAMS,
GARY OLDMAN, JULIANNE MOORE | 100 MINUTEN |
THE WOMAN IN THE WINDOW

DISTRIBUTIE NETFLIX | TE ZIEN VANAF 14 MEI 
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Olympisch Stadion 2,
1076 DE Amsterdam
18 maart 2021,
16.55 uur
“Hé Galásek, the joy is beautiful, but you’re
way too late”, zegt de Zweedse regisseur Jens
Shögren tegen een van zijn Nederlandse
edelfiguranten. Het is de vijfde en een-nalaatste opnamedag in Amsterdam van de
Zweeds-Nederlandse coproductie I Am Zlatan, naar de bestseller van David Lagercrantz. Die focust op de vroege carrière van
Zlatan Ibrahimović: zijn doorbraak bij de
Zweedse club Malmö FF en de zware periode
die volgde bij Ajax, waar hij als negentienjarige nieuwkomer maar moeilijk zijn draai
kon vinden.
Het wonderdoelpunt dat Zlatan maakte
op zondag 22 augustus 2004, in de 76ste minuut van de wedstrijd tegen NAC, is het kantelpunt in de film. Een week na zijn slalom
langs vijf NAC-spelers vertrok hij voor 16
miljoen euro naar Juventus. De rest is, zoals
dat heet, geschiedenis.
Het jonge Amsterdamse productiehuis
Keplerfilm is de Nederlandse coproducent
van I Am Zlatan, waaraan is meegewerkt
door Ibrahimović zelf (“He’s happy about
the project”, aldus de Zweedse producent
Frida Bargo). Koji Nelissen van Keplerfilm
leerde zijn Zweedse collega’s kennen toen hij
in Finland een workshop gaf over filmfinanciering; een paar maanden later werd hij gebeld of hij kon uitzoeken of het mogelijk was
om op historisch verantwoorde wijze een
aantal scènes op te nemen in de Arena.
Dat lukte min of meer, maar het kwetsbare
gras van de Arena bleef verboden terrein
voor de filmmakers; alleen de cameraman
mocht het veld op om het moment te filmen

dat Zlatan het gras betreedt. Wel mochten er
opnamen worden gemaakt van de tribunes;
het publiek wordt daar in de postproductie
in geshopt, net als de zorgvuldig gechoreografeerde voetbalbeelden. Die zijn opgenomen in het Olympisch Stadion, met spelers
die op een Facebook-oproep hebben gereageerd of werden gescout bij voetbalclubs in
de omgeving. Zlatan wordt gespeeld door de
21-jarige Granit Rushiti, die bij Malmö onder
17 heeft gespeeld en stage liep bij Benfica,
maar daarna twee keer een kruisband
scheurde.
Op het gras van het Olympisch Stadion
wordt een kleedje neergelegd, waarop Zlatan
keer op keer moet gaan liggen na zijn goal –
om vervolgens te worden bedolven onder
zijn medespelers. Achter een van de goals
staat een groene wand, waar later Arena-
beelden in worden geshopt. Buiten beeld is
Gijs Naber, die Ajax-coach Ronald Koeman

speelt, aan het voetballen met zijn zoontje.
“OK guys, we do the celebration one more
time: you laugh, you run, you fall”, roept de
Nederlandse opnameleider. De Vlaamse
steadicamoperator Jasper Van Gheluwe zit
op een soort koetsje dat razendsnel tussen de
juichende Ajax-spelers en treurende
NAC’ers wordt voortgetrokken. “Kan de bal
weer in het doel, voor de continuïteit?”
vraagt de opnameleider. “We gaan draaien!
Concentratie!” Rushiti slaakt opnieuw een
oerkreet, steekt beide armen in de lucht, zet
het op een rennen en landt precies op het dekentje, waarna hij wordt bedolven door zijn
teamgenoten. Shögren kijkt geamuseerd toe.
“We gaan het nog een laatste keer doen,
Maar nu zonder deken”, zegt de opnameleider. “No blanket, hè.” Terwijl het camerakarretje weer naar de beginpositie wordt gereden en Rushiti’s haar in model wordt
gebracht, maken de spelers zich gereed voor
de allerlaatste juichtake. “I want to feel the
turbulence”, zegt Shögren tegen de
Ajax-spelers. “Hier gaan we een Oscar mee
winnen”, grapt een Ajax-speler nadat er
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TERWIJL HET HAAR VAN HOOFDROLSPELER GRANIT RUSHITI WORDT
BIJGEWERKT, VERANDERT DE ZWEEDSE REGISSEUR JENS SHÖGREN
NOG WAT AAN DE CAMERA-INSTELLING

‘cut’ is geroepen. Maar Shögren is nog niet
helemaal tevreden. “Nog één allerlaatste
keer; een paar van jullie keek in de camera”,
zegt hij. “We noemen geen namen, maar niet
meer doen!” vult de opnameleider aan. Na
de volgende take steekt Shögren zijn duim
omhoog: “Really good, guys!”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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