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STORM
Tuurlijk kunnen we het hebben over de waanzin
en willekeur van het grotendeels sluiten van de
cultuursector, die daardoor de afgelopen weken
zwaar verlies leed. Waar de mensen die met hun
gedrag de oorzaak waren van de nieuwe lockdown zelf niets voor hoeven te betalen. Tuurlijk
kunnen we het hebben over het ontbreken van
een langetermijnvisie van het kabinet, waardoor je niet kunt uitsluiten dat we over drie
maanden weer in deze situatie zitten. Of over
het feit dat bijna alles wat u in deze Filmkrant
leest kort na verschijnen achterhaald kan zijn,
omdat films alsnog worden uitgesteld.
Maar het is bijna Kerst. Bijna 2022 ook. Ja,
jaarlijstjes zie je overal; zie ook pagina 18. Toch
blijft het een fijne manier om stil te staan bij
wat het jaar gebracht heeft. De veroordeling, De
Oost, Quo vadis, Aida?, Dear Comrades!, This Is
Not a Burial, it’s a Resurrection, Steve
McQueens Mangrove: films over historisch
onrecht. Blijkbaar is het tijd om sommige zaken
onder ogen te zien.
Er was meer. Dit jaar bracht ook de schitterende storm van Titane, de magie van Petite
maman en de tederheid van First Cow. Een film
die grotendeels onder de radar bleef, is La virgin
de agosto – ook in sommige jaarlijstjes terug te
vinden – in Nederland uitgebracht door Eye in
het kader van het ijzersterke zomerprogramma
Previously Unreleased, over een lome Madrileense nazomer en een ontluikende liefde. Een
antiserum voor wie treurig wordt van giftige
polarisatie, net als Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain trouwens, die na twintig jaar terug is in
de bioscopen.
Terugkijkend ga je vanzelf vooruitkijken. U
weet het misschien nog niet, maar het afgelopen jaar bracht ook een paar veelbelovende
films die hier nog niet zijn uitgebracht. Drive My
Car van Ryûsuke Hamaguchi, Memoria van Apichatpung Weerasethakul, Red Rocket van Sean
Baker, Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson. What Do We See When We Look at the Sky?
van Alexandre Kobaridze zou in december uitkomen, maar werd uitgesteld.
Allemaal komen ze eraan in de eerste drie
maanden van 2022. Echt. Het komt weer goed.
Maar niet vanzelf. In een mediacratie als de
onze hoor je helaas alleen de hardstroepende,
zie je alleen de opvallendste. Alles wat sterft in
de cultuursector – en dat is bewuste destructie: er is tijdens deze lockdown bijvoorbeeld
geen hulp meer voor zzp-ers (‘de arbeidsmarkt
zit vol banen’, was de reactie van de VVD op kritiek) – hoor en zie je niet meer. Verdwijnt uit het
geheugen. De kunstenaars die dit jaar zijn
omgevallen ziet u niet. Zitten niet in babbelprogramma’s. Maken geen geluid meer. En als je
geen geluid kunt maken, dicteert de mediacratie, heb je geen recht van spreken.
The Year of the Everlasting Storm heet een
omnibusfilm die dit jaar in Cannes te zien was,
met bijdragen van onder meer Jafar Panahi,
Laura Poitras, David Lowery en Apichatpong
Weerasethakul. Een liefdesbrief aan film maar
ook een reflectie op een turbulent jaar. Een jaar
dat op 31 december niet voorbij is. Hoelang deze
storm voortraast, is aan ons.
RONALD ROVERS

“Als je ’s ochtends om vier uur op het
Hongaarse platteland staat, dan haat je het,
rond het middaguur ga je ervan houden
en ’s avonds word je er bang van.”
Sátántangó 4 12
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STEUN DE
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 13 JANUARI 2022

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang de film Supernova op
dvd

DE BESTE FILMS
VAN 2021

Als u nu een jaarabonnement neemt,
ontvangt u niet alleen een jaar lang de
Filmkrant in de bus, maar als welkomst
geschenk ook Supernova op dvd. Bent u
al abonnee maar brengt u een nieuwe
abonnee aan? Dan ontvangt u allebei
het welkomstgeschenk.
Met Stanley Tucci en Colin Firth heb je niet
zomaar een cast. De beroemde acteurs zijn
samen te bewonderen in Supernova. De film van
Harry MacQueen toont het verhaal van Sam en
Tusker die samen in een camper door Engeland
trekken en familie, vrienden en plaatsen uit hun
verleden bezoeken. Tuskers dementie is de laatste jaren erger geworden en de reis door het
verleden moet hen afleiden van een onzekere
toekomst. Ze moeten zich afvragen wat het
betekent lief te hebben in de schaduw van deze
ingrijpende ziekte.
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 12 januari
2022, met dank aan Cinéart.

Quo vadis, Aida? is Filmkrant-favoriet 4 18

QUO VADIS, AIDA?

THE KID

DEZE MAAND OP FILMKRANT.NL
4 THE THINKING MACHINE #54: SCHRIK
VOOR DE SCHNITT | Cinefilie kent zo zijn

extremiteiten, en een van de meest intense
en uitzichtloze daarvan is ongetwijfeld Rainer Werner Fassbinders In a Year of 13 Moons
(1978). Adrian Martin en Cristina Alvarez
Lopez keken voor hun nieuwste video-essay
op filmkrant.nl/thinkingmachine maar weer
eens naar de scène waarin Erwin/Elvira
(Volker Spengler) en zijn vrienden jolig dansen op ‘Face the Music’, een musicalsong van
Jerry Lewis en Dean Martin. En dus wilden
ze ook de originele scène uit You’re Never
Too Young (1955) zien. Maar een clip uit die
kostelijke klassieker op YouTube is op een

ALS IN EEN DONKERE SPIEGEL

THE MAN WITH THE GOLDEN ARM
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1 THE TRAGEDY OF MACBETH

49

2 DON’T LOOK UP

4 33

3 THE LOST DAUGHTER

4 35

4 SÁTÁNTANGÓ

4 13

5 PETROV’S FLU

4 31

35 THE LOST DAUGHTER

4 9 The Tragedy of Macbeth 4 15 Les Olympiades 4 31 Petrov’s
Flu 4 32 Le fabuleux destin d’Amélie Poulain | Prince of Muck 4 33 Don’t Look Up |
Sisyphus at Work 4 35 Sun Children 4 36 Tantas almas | Gogo 4 37 Ich bin dein Mensch
| The Electrical Life of Louis Wain 4 45 Early Universal, vol. 1 4 47 Passing 4 48 The
Beatles: Get Back

PLUS RECENSIES VAN

6 JOEL COEN & FRANCES
McDORMAND OVER THE
TRAGEDY OF MACBETH

4 13 Béla Tarr (in 1994) over Sátántangó 4 14 Jacques Audiard
4 30 Kirill Serebrennikov over Petrov’s Flu

PLUS INTERVIEWS MET

over Les Olympiades

PLUS DE RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 The Thinking Machine: Schrik voor de schnitt 4 5 Niet te missen
4 7 Prénom Carmen: De bui 4 11 Het nieuwe kijken: Overbodig tijdschrift
4 23 Dansplaining: De fanboy-regisseur 4 29 Freeze Frame: Loveless 4 32 Kort
4 38 Agenda en evenementen 4 42 Filmsterren 4 44 Boeken: Subjective Realities
4 45 Thuiskijken 4 50 Actie! Op de set van Nummer achttien, the breath of life
verontrustende manier aangepast. De ingreep verraadt een vreemde “schrik voor de
schnitt”.

4 MACBETH(S) | Met The Tragedy of Macbeth (zie pagina 6 en verder) voegt Joel Coen
een nieuwe versie toe aan het al eindeloos

4 10 The Matrix: Religie voor ongelovigen 4 12 Scènes uit
Sátántangó 4 17 Soundtrack-tentoonstelling in Filmhuis Den Haag 4 20 De grote
Filmkrant wijntest
PLUS ARTIKELEN OVER

roemde monoloog uit vele eerdere filmversies.

4 TELEFILMS | Na een eerste reeks van drie

4 DOSSIER: BÉLA TARR | De Hongaarse

zwartkijker Béla Tarr heeft sinds The Turin
Horse uit 2011 geen speelfilm meer gemaakt.
Eye grijpt in de kerstvakantie dan maar terug
op zijn vroegste werken, met naast magnum
opus Sátántangó (zie p 12) ook Family Nest
(1979), The Outsider (1981) en Damnation
(1988) op het programma. Op filmkrant.nl/
belatarr verzamelen we al onze stukken over
die films, en alle andere uit Tarrs rijk oeuvre.

22 WEST SIDE STORY

DAMNATION

vaak opgevoerde en verfilmde ‘Schotse stuk’
van William Shakespeare. “A tale of sound
and fury, signifying nothing”, in de woorden
van Macbeth zelf. In het video-essay Macbeth(s), te zien op filmkrant.nl/macbeths,
compileert Joost Broeren-Huitenga die be-

films in september volgen in januari nog eens
drie Telefilms; op filmkrant.nl/telefilm leest
u interviews met alle makers. Het overkoepelende thema is nog altijd ‘misdaad’, wat
duidelijk naar voren komt in de eerste film
uit deze reeks: Herman vermoordt mensen
van Joost Reijmers en Thomas van der Ree
(uitzending op 3 januari). Daarna volgen Along the Way van Mijke de Jong (10 januari),
over mensensmokkel in het grensgebied tussen Turkije en Iran, en Good Bad Girl van
Mete Gümürhan (17 januari), over de jonge
rechercheur Alize die de moord op een vrouwelijke rapper onderzoekt.

GOOD BAD GIRLS

JOEL COEN EN FRANCES MCDORMAND OP DE SET VAN THE TRAGEDY OF MACBETH
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JOEL COEN EN FRANCES MCDORMAND
OVER THE TRAGEDY OF MACBETH

‘SHAKESPEARE WORDT VA
DOOR AL DIE K AMERS EN

Voor wie
bekend is met
het gevarieerde
Coen-oeuvre is
de soberheid
van Joel Coens
Macbethverfilming
misschien even
slikken. Zelf
heeft hij minder
moeite met de
schijnbare
omslag in zijn
eerste soloregie. “Het is
mijn streven om
juist geen
afgebakende
stijl te hebben.
Denk ik.”

‘Het is interessant
hoe het stuk
vooruitwijst naar
de Amerikaanse
film noir—het gaat
immers over een
stel dat een moord
beraamt. Dat was
bekend terrein.’

DOOR ROMY VAN KRIEKEN

Vanaf hun debuut Blood Simple (1984) maakten de
broers Joel en Ethan Coen hun films samen. Het leverde ze onder meer een Gouden Palm, meerdere
Oscars, cultklassiekers en publieksfavorieten op. Na
The Ballad of Buster Scruggs (2018) kwam echter het
verrassende bericht dat ze elk hun eigen weg in wilden slaan. Ethan stortte zich op het schrijven van toneelstukken en Joel wilde al jaren Macbeth verfilmen,
waarbij hij de mazzel had dat hij met Frances McDor-

mand is getrouwd.
Op het filmfestival van Londen, waar Macbeth in
oktober zijn Europese première had, noemden zelfs
de Britten het een ‘understatement’ dat de verwachtingen voor The Tragedy of Macbeth hoog zijn. De
Coens maakten samen al de remakes True Grit en
The Ladykillers, maar Shakespeare’s toneelstuk is gewichtiger materiaal, dat bovendien al verfilmd werd
door illustere voorgangers als Roman Polanski, Orson

Welles en Béla Tarr (zie ook het video-essay Macbeth(s) op filmkrant.nl). De eerste zwart-witbeelden
maakten al duidelijk dat dit geen bonte Coen-productie zou worden en de film, met Denzel Washington
in de titelrol, blijkt inderdaad uiterst sober. Coen en
McDormand—ook allebei producent van de film—gaven in Londen samen tekst en uitleg.
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AK VERPEST

N K ASTELEN’

De bui
COLUMN | Carmen Felix schrijft over genre,

niche en mainstream

FILM NOIR

Hun reactie op de vraag wie het idee had om dit stuk
te verfilmen, verloopt volgens een terugkerend patroon. Eerst denkt Coen diep na, om dan met een wat
weifelend antwoord te komen (“Het begon ermee
dat ik Frances het stuk in het theater zag spelen...”),
waarop McDormand daadkrachtig inhaakt: “En ik
zeurde al jaren aan je kop dat we dit moesten doen,
weet je nog? Op zeker moment vertelde ik een collega
dat ik graag met Joel een eigen Macbeth-versie wilde maken, waarop diegene antwoordde: ‘Misschien
moet hij met iets eenvoudigers beginnen.’ Dat is volgens mij de reden dat we hier nu zitten; je moet niet
tegen Joel zeggen dat hij iets niet kan doen.”
Vervolgens maakte hij meteen ook een aantal drastische keuzes: geen kleur, geen Schotland.
Daarnaar gevraagd blijken het keuzes waar Coen
lang over heeft nagedacht en uitgebreid over kan
vertellen, want hij steekt meteen van wal. “Het is
interessant hoe het stuk vooruitwijst naar de Amerikaanse film noir—het gaat immers over een stel dat
een moord beraamt. Dat was bekend terrein, maar
op alle andere gebieden was dit compleet nieuw voor
mij. Cameraman Bruno Delbonnel wilde in kleur filmen, maar ik wist meteen dat ik dat juist niet wilde.
Het ging mij vooral om de taal, en kleur zou de aandacht afleiden om met de tekst concurreren. Maar
los daarvan had ik geen vastomlijnd idee over hoe het
eruit moest zien, daar hebben we veel over gesproken. We besloten vrij snel dat het niets met Schotland
te maken zou hebben. William Shakespeare liet het
daar plaatsvinden om politieke redenen die niet meer
van belang zijn, en het verhaal heeft het niet nodig.
Dat besluit gaf ons vrijheid wat betreft decors, kostuums, enzovoorts. Shakespeare wordt vaak verpest
door al die kamers en kastelen. Het was voor mij
belangrijk om dat te vermijden en te zorgen dat de
acteurs niet weg zouden vallen tegen de achtergrond.
Daarom werd het een nondescript decor, in de studio
gebouwd, zodat de kijker niet aan een specifiek, bestaand kasteel gaat denken.”
Hoe verliepen de opnames daar? FM: “We hadden iets

meer dan dertig draaidagen, maar door covid werden
we gedwongen een pauze van drie weken in te lassen.
Dat gaf ruimte om nog meer aan het stuk te werken.
Dat was fijn, want we hadden het gevoel dat we verantwoording af moesten leggen aan Shakespeare en dat
wilden we goed doen. Iedere versie moet met zijn eigen

interpretatie komen en dit is de onze. De drie heksen
worden bijvoorbeeld gespeeld door Kathryn Hunter,
die in het theater Lady Macbeth vertolkte, terwijl ik
daar juist de heks heb gespeeld. Nu waren onze rollen
omgedraaid, en daardoor zagen we dat er een band is
tussen die vrouwen. We zeiden ook van te voren tegen
alle medewerkers dat we risico’s zouden nemen, dat er
ruimte was om op je gat te gaan.”
JC: “Je kunt geen eigen bewerking maken zonder
je bewust te zijn van de voorgaande versies. Akira
Kurosawa’s Throne of Blood is waarschijnlijk de beste
Macbeth-verfilming en die van Orson Welles is interessant—al is hij maar ten dele geslaagd. Ik bekeek
allerlei film- en theaterversies, zowel goede als slechte, en het is een mooie gedachte dat onze bewerking
daar nu onderdeel van is geworden. Dat mensen
daar straks naar kijken en dan de boel analyseren om
te ontdekken wat het zegt over bijvoorbeeld de tijd
waarin het is gemaakt.”
Was deze film moeilijker te maken dan uw eerdere? JC: “Dat

kan ik niet zeggen; elke film brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee en is een worsteling om te maken.
Het is wel makkelijker voor mij om iets van de grond te
krijgen dan voor iemand die net begint. Daarnaast zaten wij in een bevoorrechte positie, omdat we nooit te
veel geld uitgeven. Bij het maken van een film draait
het altijd om het geld, dus als je zoals wij een klein
budget gebruikt, is het goed te doen.”
FM: “Joel en Ethan hebben hun films altijd onafhankelijk geproduceerd en dat blijven we doen; films
maken op een financieel verantwoorde manier. We
maakten Nomadland voor slechts vier miljoen dollar
en mensen wisten van tevoren dat ze hun geld terug
zouden krijgen, omdat wij op tijd en binnen budget
klaar zijn.”
JC: “Zolang we niet over budget gaan, kunnen we
onafhankelijk blijven en onze eigen films maken, wat
voor ons erg belangrijk is. Ik heb ook geen enkele interesse om films van 200 miljoen te maken.”

Heeft u iets van uw eerste solo-regie geleerd? JC, na een

zucht: “Ik hoop dat ik er iets bij heb geleerd, maar ik
zou bij god niet weten wat. Ik kijk steeds naar wat het
beste is voor elke afzonderlijke film en ontdek daarbij
steeds nieuwe dingen. Het is mijn streven om juist
géén afgebakende stijl te hebben. Denk ik.”
Deze keer heeft zelfs zijn partner daar niets aan toe
te voegen. 

Ik weet even niet of de situatie waar we in zitten inmiddels voelt als Groundhog Day of meer
als Happy Death Day, maar wat ik wel weet is
dat het er allemaal behoorlijk shit voor ligt allemaal. Vergeef me dan ook alsjeblieft de ietwat
tamme vergelijking met deze twee films waarin
alles tot in den treure toe wordt herhaald. Als je
deze column wel eens leest neem ik even—heel
brutaal—aan dat je van films houdt en dat je je
met enige regelmaat in en om filmtheaters
begeeft. Of het nou in je uppie is, of met een
goede vriend, of dat vermaarde familiepak gele
M&M’s: jij gaat er graag goed voor zitten. Misschien heb je wel een Cineville-pas, een vaste
bioscoopdag of een filmclubje. Misschien ga je
sporadisch naar de film als een soort bezigheidstherapie.
Het boeit me eigenlijk helemaal niet wat je
cinemagedrag is, het boeit me wél dat we
dezelfde hobby hebben. Of laten we het een
interesse noemen, dat klinkt minder knullig. Jij
en ik, we gaan allebei graag naar de film. We
hebben onze favoriete genres, een voorkeur voor
bepaalde bioscopen en je kan er prat op gaan
dat we een vaste bestelling bij de bar hebben.
En sinds begin 2020 ligt onze wereld op z’n gat.
Soms met één been in de goot, soms gaat
het een paar maanden goed en vergeten we dat
we nog steeds in een pandemie zitten. Terwijl ik
dit schrijf gaat het slechter dan ooit. Waar we
eind 2020 nog schrokken als dat vervloekte
dagelijkse besmettingscijfer rond de 10k kwam,
zitten we nu al een paar weken op meer dan het
dubbele. Klein verschilletje: 81% van Nederland
is gevaccineerd en met het bewijs hiervan kom
je plekken als onze geliefde filmhuizen ‘gewoon’
binnen. Maar het mag niet baten. Onze ‘overheid’ flirt alweer met het idee om bioscopen te
sluiten. Nu gaan ze eerder dicht, maar iedereen
met een hartslag voelt de bui al hangen.
Daarom wil ik je aanmoedigen om er nog
even flink voor te gaan de komende tijd. Ga eens
naar drie films in plaats van eentje. Steun je
favoriete bioscoop, koop extra drankjes en
schaf die saaie sweater of totebag aan waarmee ze proberen te stunten. Als je een Cineville-pas hebt, overweeg gerust om je abonnement door te laten lopen als de deuren weer
sluiten. Je favoriete bioscoop heeft je nodig. Net
zoals wij onze favoriete bioscoop nodig hebben.
Al is het maar om soms in je uppie op een dinsdagochtend tussen de luidruchtig appel etende
boomers te zitten om jezelf door een nieuwe
Ken Loach heen te slepen, wetende dat je
depressiever uit die zaal zal komen dan dat je
erin stapte.
Onze (r)overheid (zoals het in illustere Facebook-groepen wordt genoemd) wil de waarde
van op je dooie gemak een film kijken in een
prima geventileerde ruimte met mogelijkheid
tot anderhalve meter afstand, niet erkennen.
Laten wij dat in vredesnaam wél doen.
CARMEN FELIX
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THE TRAGEDY OFMACBETH

GEFILMD THEATER

OP STEROÏDEN
In Joel Coens The Tragedy of
Macbeth, de nieuwste verfilming
van Shakespeare’s grote Schotse
tragedie, is heel de wereld een
DOOR WILFRED OKICHE
schouwtoneel.
Direct vanaf de onheilspellende openingsbeelden van
The Tragedy of Macbeth, waarin witte vergezichten
de aandacht opeisen, omarmt regisseur Joel Coen
een zwierig minimalisme. Maar dan wel zo in beeld
gebracht dat het door zijn impact en schaal juist heel
maximalistisch is. Less is more geldt niet voor Joel
Coen. Meer is minder in zijn eerste film zonder broer
Ethan, waarvoor de oudere Coen-broer regie, scenario, productie en montage verzorgde.
Coen filmde alles in de studio, zodat in de zeer
geconstrueerde wereld die hij schept ruimte is voor
vloeiende overgangen. Het production design van
Stefan Dechant is toverachtig, van Macbeths met
bloed doordrenkte kasteel tot aan het beroemde
marcherende woud van Birnam. Coen houdt de actie
altijd in het hier en nu, en plaatst het publiek bovenop
de intriges van de personages, hun psychologie en de
spanningen die ze met zich meedragen. Het resultaat
is een afdaling in de krochten van het surrealisme.

ADEMBENEMEND

De keuze voor een uitgeklede benadering is misschien
verrassend, maar het werkt, vooral omdat Coen het
stuk van meet af aan omarmt als groots theater. Hij
doet geen poging het materiaal open te werken voor
het grote doek, zoals Justin Kurzel bijvoorbeeld deed
in zijn versie met Michael Fassbender en Marion Co-

tillard uit 2015. Coen brengt zijn Tragedy of Macbeth,
hoe klein dat misschien ook klinkt, als gefilmd theater
op steroïden.
Om dat klaar te spelen, werkt hij opnieuw samen
met cameraman Bruno Delbonnel, die ook Inside
Llewyn Davis (2013) en The Ballad of Buster Scruggs
(2018) voor de Coens draaide. Delbonnel vat The
Tragedy of Macbeth in adembenemende zwart-witbeelden, met een vrijwel vierkant beeldformaat
(1:1,19, voor de puristen) dat teruggrijpt op de zwijgende cinema. Met die visuele keuzes roept Coens
nachtmerrieachtige film onherroepelijk een eerdere
Macbeth-verfilming in herinnering, Akira Kurosawa’s
Throne of Blood (1957). Maar de expressionistische
aanpak verwijst net zo goed naar het werk van meesters als Carl Theodor Dreyer, F.W. Murnau en Ingmar
Bergman.
Coen veronderstelt enige bekendheid met het verhaal: hij laat onnodige details weg en stroomlijnt de
plot tot een uitgebeende thriller. De gevreesde krijgsman Macbeth wordt, onderweg terug van weer een
overwinning op het slagveld, door drie heksen apartgenomen, die hem verlokken met een visioen dat
voorspelt dat hij koning van Schotland zal worden.
Macbeth wijst de profetie in eerste instantie van de
hand, maar dat verandert als hij zijn sluwe echtgenote
erover vertelt. Hun nieuwsgierigheid verwordt tot een
obsessie, en het power couple beraamt een moorddadig plan om de macht te grijpen. Al snel blijken ze
echter slecht in staat te leven met de consequenties
van hun daden.

NADAGEN

Denzel Washington is even majestueus als beheerst
in de titelrol. Het is een tour de force, en ongetwijfeld

een van de beste rollen in de rijke carrière van deze
veteraan. Zijn Macbeth is ambitieus maar onzeker,
charismatisch maar ook een meedogenloze moordenaar. En Frances McDormand is volledig aan hem gewaagd—ook al is haar rol op papier soms wat dun—als
Lady Macbeth, de vonk die zijn vuur aanwakkert. Dit
zijn acteurs die Shakespeare’s jambische pentameter
kunnen dromen.
Het zijn ook allebei zestigers, een stukje ouder
dan het echtpaar Macbeth over het algemeen wordt
verbeeld. Hun invulling toont een wat afstandelijk
koppel, zonder de felle emoties die de personages in
het beste geval hebben. Maar het geeft hun gekonkel
ook urgentie. Dit zijn staatslieden in hun nadagen, die
er klaar mee zijn om te moeten wachten op erkenning
voor hun werk. Hun tijd raakt op en dat weten ze, wat
hen vatbaar maakt voor dubieuze beloftes uit het bovennatuurlijke voor een laatste poging om hogerop te
komen.
Dwars door Coens stilistische ingrepen heen blijft
de kern overeind, een verhaal over hoe ambitie en
macht alles corrumperen waarmee ze in aanraking
komen. The Tragedy Macbeth is tegelijkertijd uitgebeend en overweldigend, met onberispelijk
geluidsontwerp dat de spanning verder en verder
opvoert. Maar vooral is de film een koortsachtige
ontmanteling van de psyches van de hoofdpersonages,
die steeds verder verzanden in hun waanzin. Het
klassieke verhaal vol geraas en gebral dat onbeduidend
blijkt.
THE TRAGEDY OF MACBETH

VERENIGDE

STATEN, 2021 | REGIE JOEL COEN | MET DENZEL
WASHINGTON, FRANCES MCDORMAND | 105 MINUTEN |
DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 30
DECEMBER 
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“Ik moet eerlijk bekennen dat ik
in de laatste jaren best wel
geredpilld ben...” Die woorden
sprak een vriendin uit mijn
studietijd toen ik haar een paar
jaar geleden voor het eerst weer
tegenkwam. Ik lachte alsof ik
wist wat ze ermee bedoelde.
Maar toen ik de volgende dag
‘red-pilling’ opzocht, schrok ik.
DOOR DAN HASSLER-FOREST

Een eenvoudige Google-zoekopdracht dompelde me
onder in een griezelige wereld van geradicaliseerde
incels, mannenrechtenactivisten, antisemieten, complotdenkers, racisten, en anderen die zich tot de zogenaamde alt-right scharen. Deze groepen blijken van
het rode pilletje uit The Matrix een codewoord gemaakt te hebben voor een extremistisch wereldbeeld
dat zich radicaal afkeert van progressieve waarden.

TRANSGENDER-ALLEGORIE

Het doet er blijkbaar niet toe dat deze filosofie haaks
staat op de ideologie die de gezusters Wachowski in
hun films wilden uitdrukken. In hun Matrix-trilogie—
die deze kerst wordt opgevolgd door het vierde deel
The Matrix Resurrections—toonden ze een metaforische strijd tussen de heersende macht en een groepje
dappere rebellen. Deze macht werd (niet toevallig)
bewaakt door witte mannen in een strak zakenpak,
terwijl de revolutie werd gedreven door een coalitie
van minderheden.
Toen Lana en Lilly Wachowski later hun identiteit
als trans vrouwen bekendmaakten, zagen oplettende
fans dan ook direct een krachtige transgender-allegorie in The Matrix. Het gaat immers over iemand
die het gevoel heeft dat de werkelijkheid niet is zoals
hij lijkt. Dit vermoeden wordt bevestigd wanneer
hoofdpersoon Neo er via het internet achterkomt
dat zijn identiteit een leugen is die hem is opgelegd.
Eenmaal bevrijd uit dit systeem van onderdrukking
ontdekt hij dat hij onvoorstelbare krachten heeft waar
het machtssysteem niet tegen opgewassen is. De films

THE MATRIX: RELIGIE VO
laten ook zien hoe een collectieve strijd tegen een
machtssysteem doordrenkt van racisme, seksisme, en
homo- en transfobie een nieuw tijdperk van radicale
vrijheid en gelijkwaardigheid kan inluiden.

RED-PILLERS: RECHTSE REBELLEN

Hoe kan het dan dat een film als deze zo gretig werd
omarmd door een publiek met volstrekt tegengestelde
ideeën? Begrijpen red-pillers The Matrix verkeerd?
Hebben ze niet goed opgelet? Of leent de film zich
daadwerkelijk voor zulke tegenstrijdige interpretaties?
De legendarische mediawetenschapper Stuart Hall
legde in de jaren zeventig al uit dat de betekenis van
een film bepaald niet vastligt. Hij maakte een belangrijk onderscheid tussen het coderen van betekenissen
door de makers aan de ene kant, en die door het publiek aan de andere kant. Hall benadrukte dat vooral
een sociaal proces is: wat we meenemen uit een film
wordt sterk gestuurd door onze bestaande kennis, ons
wereldbeeld, en de sociale context waarin we die film
tegenkomen.
Zo bleek een extreem-linkse sciencefictionfilm
als The Matrix enorme bijval te vinden bij een grote
groep kijkers die aansloeg op de baanbrekende visuele
effecten, het spectaculaire geweld, en de fantasie van
een computer-nerd die geradicaliseerd wordt door
een mysterieus clubje charismatische rebellen. Geen
wonder dan ook dat de twee tienerjongens die in
Columbine een massamoord aanrichtten zichzelf zeiden te herkennen in de figuur van Neo, of dat zoveel
andere jonge mannen die geen aansluiting kunnen
vinden met hun omgeving zo sterk op de film lijken te
reageren.
Vanuit die ogen heeft The Matrix meer gemeen
met films als Taxi Driver, Fight Club en Joker: allemaal portretten van witte mannen die vervreemd zijn
geraakt van de samenleving en daarom uiteindelijk

THE MATRIX RESURRECTIONS

geweld inzetten om zich te laten gelden. Als je de film
op die manier bekijkt, kun je inderdaad met verbazend gemak de meer progressieve subtekst negeren,
of niet eens herkennen. De onzichtbare ideologische
macht die de Matrix over ons uitoefent, zou dan net
zo goed de zogenaamde ‘geforceerde diversiteit’ van
de mainstream media kunnen zijn, of de lange arm
van het feminisme.

COMPLOTDENKERS

Vandaar dat die rode pil zoveel zeggingskracht heeft
voor mensen op zoek naar zekerheid. In een bijna
overweldigend complexe wereld, is één enkel antwoord op alles een buitengewoon aantrekkelijk alternatief. Dit is de kern van elke complottheorie, van de
Flat-Earthers tot QAnon: het slikken van de rode pil
geeft je niet alleen exclusieve toegang tot de ‘echte’
waarheid, maar maakt je ook lid van een gemeenschap die deze waarheid steeds blijft bevestigen. En
waar het vanaf de jaren zestig vooral linkse jongeren
waren die zich tegen de rechts-conservatieve gevestigde orde verzetten, zien we in het digitale tijdperk
steeds meer witte jongemannen die zich afzetten tegen dominante progressieve waarden.
Sinds de première van The Matrix, precies aan het
eind van de twintigste eeuw, is er dan ook een omslag
geweest in de manier waarop we macht, ideologie en
identiteit ervaren. Verzet tegen de status quo had zich
altijd vanzelfsprekend gekeerd tegen het patriarchale
systeem dat macht en privilege claimde. Nu we in een
volledig digitale wereld zijn komen te leven die behoorlijk wat Matrix-achtige trekjes lijkt te vertonen,
is deze dynamiek een stuk ingewikkelder geworden.
De opkomst van socialemediaplatforms heeft geleid tot een democratisering van het publieke debat.
Minderheidsgroepen die voorheen weinig zichtbaarheid hadden, kunnen nu Twitter, Instagram en Face-
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OR ON GELOVIGEN
book gebruiken om druk uit te oefenen. #BlackLivesMatter en #MeToo zijn sprekende voorbeelden van
kleine groepen activisten die met weinig middelen
een enorme impact hebben gehad op discussies over
sociale ongelijkheid. Dit heeft zich vertaald naar een
groeiende druk op grote mediabedrijven om inclusiever te worden, en niet meer vanzelfsprekend de witte
heteroman in alle opzichten centraal te stellen.
Het gevolg is een zichtbare toename in diversiteit.
Grote filmseries als Star Wars en Marvel zijn in de
laatste tien jaar een stuk kleurrijker geworden, terwijl
thema’s rondom sociale gelijkheid steeds vaker centraal staan—tot grote ergernis van de oorspronkelijke
groep fans, die dit zien als een onwelkome inbreuk
op hun terrein. Tenminste sinds de ‘Lady Ghostbusters’-remake uit 2013 voeren diezelfde red-pillers
georkestreerde campagnes tegen de opmars van deze
zogenaamde ‘Social Justice Warriors’. Daarin zien ze
immers niet een begrijpelijke inhaalslag die de diversiteit van onze filmcultuur ten goede komt, maar een
liberaal complot om deze witte mannen hun cultureel
erfgoed af te pakken.
Veelgebruikte hashtags als #WhiteGenocide passen dan ook binnen een breder spectrum van geradicaliseerde complotdenkers die vrouwenhaat en racisme koppelen aan rabiate complottheorieën. Waarom
lukt het me niet een vriendinnetje te vinden? Doorgeslagen feminisme! Waarom kan ik geen mooie woning
vinden? Massa-immigratie! Waarom hebben we het
steeds vaker over discriminatie en ongelijkheid? De
linkse media! Waarom komt de verkiezingsuitslag
niet overeen met mijn eigen verwachting? Daar moet
de Deep State achter zitten!

GELOOF – MAAR WAARIN?

Toen The Matrix in 1999 in première ging, was het
concept van een virtuele werkelijkheid nog baanbre-

Hoe kan het dat
deze film zo gretig
werd omarmd door
een publiek met
volstrekt tegengestelde ideeën?
Begrijpen redpillers The Matrix
verkeerd? Of leent
de film zich daadwerkelijk voor
tegenstrijdige
interpretaties?

kend. Maar in de nasleep van de terroristische aanslagen van 11 september zijn dit soort complottheorieën de normaalste zaak van de wereld geworden.
Van 9/11-Truthers en Holocaust-ontkenners tot FlatEarthers en anti-vaxxers: de online wereld is steeds
meer een verzamelpunt geworden voor individuen die
net als Neo het gevoel hebben dat ze worden voorgelogen. Dat onze publieke instituten enkel bestaan om
ons onder de duim te houden, de media leugenachtige
propaganda verspreiden en de wetenschap uitsluitend
de belangen van de heersende macht dient.
Het is ironisch dat het meest iconische moment
uit The Matrix juist deze gevaarlijke denkbeelden zo
vanzelfsprekend kracht bijzet. Het idee dat we een
keuze hebben tussen twee werkelijkheden versterkt
de illusie dat er één simpele waarheid is die alleen
de dapperen onder ons durven te aanschouwen. Dit
aantrekkelijke droombeeld vat immers de meest wezenlijke principes van extremisme samen: proberen
de werkelijkheid te begrijpen is geen kwestie van eindeloos vragen blijven stellen en de antwoorden steeds
opnieuw in twijfel trekken, maar één enkel dogma
voorgoed omarmen.
Terugkijkend op de filmserie is het overduidelijk
dat de Wachowski’s na de eerste film flink terugkwamen op dit zwart-witte wereldbeeld en de rest van de
trilogie gebruikten om complexiteit en nuance aan te
brengen. Maar deze minder geliefde sequels konden
makkelijk genegeerd worden door de red-pillers die
hun eigen ideeën gereflecteerd zagen in de radicalisering van Neo. In dat opzicht is The Matrix een eigen
leven gaan leiden, volstrekt los van de bedoelingen
van de makers.
Hoe groot die kloof tussen maker en publiek is geworden, bleek in 2020 toen Elon Musk de cryptische
oproep “Take the red pill” op Twitter publiceerde. De
miljardair kreeg meteen steun van Ivanka Trump, die
Musk bijviel met de enthousiaste kreet “Taken!” Lilly
Wachowski kon het slecht verdragen, en probeerde ze
als bedenker van het concept op hun nummer te zetten met de tweet “Fuck both of you.”
De bedoeling van haar boodschap was duidelijk:
prominente rechtse iconen als Musk en Trump begrijpen haar film verkeerd en hebben niet het recht
deze beeldspraak te claimen. Maar het is te laat om
deze geest terug in de fles te krijgen. Want hoe The
Matrix ook bedoeld was—als transgender-allegorie,
als anti-kapitalistische fabel, als complottheorie over
de onzichtbaarheid van sociale macht, of als Ayn
Rand-achtige lofzang op het individualisme—iedereen projecteert erop wat de eigen identiteit bevestigt.
Vandaar dat het nog altijd dé film is voor dit tijdperk: een wervelend epos vol geweld, spektakel, verraad, intrige en verwondering. Net als elke religieuze
tekst leent dit meesterwerk zich voor meerdere tegenstrijdige interpretaties. Morpheus zegt het perfect
als Neo voor het eerst het gevecht aangaat met de
onverslaanbare Agent Smith: “He’s beginning to believe…” Waarin? Dat is aan ons om te bepalen. 

Een overbodig
tijdschrift
COLUMN | Ebele Wybenga bericht over wat

hem opvalt op het kruisvlak van cinema en
beeldcultuur.

Weinig filmmakers verdelen de mensheid zo in
kampen als Wes Anderson. De liefhebbers verlustigen zich film na film aan zijn visuele inventiviteit en quirky personages. Het gezicht van
acteur Bill Murray hoeft maar een seconde in
beeld te komen en de film is in hun ogen
geslaagd. De haters zien Wes Anderson en zijn
films als de belichaming van alles wat verkeerd
is aan de quasi-intellectuele cultuur van de
witte westerse middenklasse. Ik ergerde me tot
nu toe vooral aan het ontbreken van krachtige
plots in zijn films, maar heb altijd voldoende
kunnen genieten van de art direction om weer
naar z’n volgende productie te gaan. Met The
French Dispatch heeft hij het te bont gemaakt.
De grote inspiratie voor The French Dispatch
is het tijdschrift The New Yorker, beroemd om
de cartoons, de geïllustreerde covers en de
legendarisch grondige eindredactie. Het is geen
wonder dat Wes Anderson een fascinatie heeft
voor The New Yorker, waarschijnlijk ’s werelds
meest pretentieuze opinieblad. Als je er een
stuk in gepubliceerd krijgt, heb je het gemaakt
als auteur. Waar je over hebt geschreven hebt
doet er vanaf dat moment weinig toe. Het is dé
titel om te namedroppen, een cultureel symbool.
De kracht van culturele symbolen is dat je ze
alleen hoeft te tonen of noemen om hun betekenis over te brengen, zonder de diepte in te
hoeven gaan. Door je identificeren als New
Yorker-lezer geef je een signaal af: ik ben een
interessant mens met bovengemiddelde intellectuele interesse. Voor poseurs is dit onweerstaanbaar en als iemand een poseur is dan is
het Wes Anderson.
Anderson heeft geprobeerd van een fantasieversie van The New Yorker, een tijdschrift
genaamd The French Dispatch of the Liberty,
Kansas Evening Sun, een film te maken. Een
film met losse verhaaltjes, geïntroduceerd als
artikelen in het tijdschrift, met hun schrijvers
als helden. Terugkerende scènes op de redactie
in een Frans provinciestadje proberen de raamvertelling als een onwillig nietje bij elkaar te
houden. Aan het einde komt een reeks geïllustreerde covers in beeld om Andersons ontzag
voor The New Yorker nog eens te benadrukken.
Een voice-over introduceert een ontzagwekkende hoeveelheid personages en beschrijft tot
in den treure hoe ze zich voelen en wat er in
beeld gebeurt. Je eigen verbeelding krijgt geen
moment de kans aan het werk te gaan. Je kunt
beter een New Yorker kopen en vervolgens niet
lezen dan proberen te kijken naar Andersons
overbodige tijdschrift.
EBELE WYBENGA
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SÁTÁNTANGÓ

MEEDOGENLOZE SPIEGEL
Een paar jaar na de val van het communisme
maakte Béla Tarr het meesterlijke Sátántángo
Sátántángo,,
waarin een apathisch volk zich laat verleiden door
een nieuwe profeet.

Eye Filmmuseum en zestien andere filmtheaters
vertonen de film van 439 minuten, plus drie
andere Béla Tarr-films, vanaf 23 december. Hier
onze vijf favoriete scènes. We beginnen vooraan.
Waar kunnen we anders beginnen dan die inmiddels beruchte openingsscène,
waarin we minutenlang een kudde koeien volgen terwijl die op hun dooie gemak
door een Hongaars boerendorp stappen. Het is de film in een notendop: op papier is
het niets, maar als visuele ervaring is het eindeloos en mateloos meeslepend. De
exact uitgevoerde camerabeweging versus de zich chaotisch voortbewegende kudde; de schoonheid van de in het volle spectrum van grijstinten gefilmde modderige
zooi waar ze doorheen slenteren—het zijn tegenstellingen die de hele film zullen
vormen. In feite vertelt die eerste scène bovendien al het hele verhaal van de film:
die koeien hebben plotseling complete vrijheid om te gaan en staan waar ze willen,
maar hebben geen idee wat ze daarmee aan moeten en volgen dus gewoon hun oude,
JOOST BROEREN-HUITENGA
destructieve patroon. Op naar de slacht.

Sátántangó is een de keel snoerend epos over de paar bewoners van een
gehuchtje die wachten op iemand die hen komt redden, zoals de personages in
Wachten op Godot. Hun lot hebben ze buiten zichzelf gelegd en apathisch slijten ze
de dagen met roddelen en elkaar begluren en bedriegen. In deze ontwrichte gemeenschap—beter gezegd: menselijke ruïne—is elke vorm van geestelijk leven afwezig. Het bestaan is verworden tot met veel alcohol overgoten vegeteren. En zoals
altijd leidt machteloosheid tot trappen naar degenen die nog machtelozer zijn. Kinderen staan onder aan de ladder. Zonder scrupules berooft een jongen zijn zusje op
slinkse wijze van het beetje geld dat ze gespaard heeft. Uit woede martelt en vergiftigt zij een levend wezen dat nog lager in de hiërarchie staat: een kat. Maar het
meisje heeft meer moreel besef dan de laveloze volwassenen om haar heen. Uit spijt
over haar daad vergiftigt ze zichzelf met de dode kat naast zich. Kalm wacht ze op
de dood (“Ze wist dat de engelen al onderweg waren om haar te halen”), omdat die
haar meer rust geeft dan het leven. De tragische ondergang van het meisje is een
aanklacht tegen het gruwelijke falen van haar lallende volwassen omgeving.
JOS VAN DER BURG
Een meedogenloze spiegel.
In de stralende regen gluurt een meisje met een dode kat onder haar arm door
het raam van de taverne. Ze ziet de beschonken volwassenen losgaan op troostende
accordeonmuziek. Het is alsof we in hetzelfde beeld twee parallelle werelden zien die
elkaar nooit kunnen kruisen. Je zou denken dat de extatische dansscène wat respijt
biedt in de zwart-witte misère van Sátántangó, maar Tarr confronteert ons met de
kinderlijke onschuld die verloren gaat met het escapisme van de volwassenen. Wanneer hetzelfde moment later in de film terugkomt, maar dan geschoten in de taverne
vanuit het perspectief van de volwassenen, beseffen we pas echt welk moreel verlies
er schuilt in dit Dionysische tafereel. En toch biedt dit moment een beetje troost, al is
het maar dankzij de helende muziek van Tarrs vaste componist Mihály Víg, in de film
te zien als intrigant Irimiás. Een tip voor onder de kerstboom of om de malaise van
2021 tegen te gaan: de soundtrack van Sátántangó is onlangs voor het eerst op vinyl
HUGO EMMERZAEL
gezet door Amerikaanse filmdistributeur Arbelos. 
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Of de mens van nature goed of slecht is, daar laat Tarr zich niet over uit—
hoewel je het laatste zou geloven als je zijn films ondergaat, als beeldschone
mokerslagen. Hij laat vooral zien dat een groep—uit zelfbehoud—neigt naar conformisme, ook als is daar soms een portie sadisme voor nodig. Eenmaal uitgebeend, ontdaan van alle ruis, zijn we ook een speelbal van de natuur en de elementen. De wind is dan ook alomtegenwoordig in Tarrs films, bijna als een levend
wezen. In een hypnotische scène voert de wind woest het afval mee in de straat
waar de manipulatieve Irimiás en zijn vriend Petrina doorheen lopen. Het doet
denken aan de rommel uit het verleden die we ons leven lang bij ons dragen. Zij
vinden amper dekking in deze kale wereld waarin ze zich met list en bedrog staande moeten houden, ook als de wind voor de verandering eens mee wil waaien. Die
cirkelende luchtstromen zien we alleen als er iets is wat ze in beweging kunnen
zetten. Zo is zelfs de wind van iets anders afhankelijk om de duivelstango te danMARISKA GRAVELAND
sen.

Geen vergezichten, geen symboliek, gewoon een dialoogscène ergens op
driekwart van de film, waarin de camera onafgebroken langs de gezichten glijdt.
Eindelijk hebben een paar bewoners het lef om charlatan/crimineel/messias Irimiás aan te spreken op z’n vage plan om het geld van de bewoners op miraculeuze
wijze te vermenigvuldigen. Eindelijk durven ze hun twijfel te benoemen, eindelijk
durven ze zijn mooie woorden te trotseren. Maar met een even rake als vage monoloog weet Irimiás ze meteen weer de andere kant op te praten. En weer trappen
ze erin. Een film gemaakt in 1994, aan het eind van het communisme, met kapitalisme voor de deur. Een verhaal over wolven en schapen en een weg naar nergens.
RONALD ROVERS


SÁTÁNTANGÓ IS VANAF 23 DECEMBER TE ZIEN IN
EYE FILMMUSEUM EN DIVERSE ANDERE FILMTHEATERS
| EYE BRENGT OP DEZELFDE DATUM OOK TARRS FAMILY
NEST (1979), THE OUTSIDER (1981) EN DAMNATION
(1988) OPNIEUW UIT. ALLES OVER TARRS FILMS LEEST
U OP

filmkrant.nl/belatarr



BÉLA TARR (IN 1994) OVER SÁTÁNTANGÓ

‘Mijn optimisme grenst aan
krankzinnigheid’
Sátántangó is het werk van een briljant
filmmaker, die het maken van beelden ge
makkelijker afgaat dan het geven van inter
views, zo bleek in 1994 in een Amsterdams
café.
Als de interviewer zich op een sombere, mistige decemberdag meldt, mompelt de distributeur opgetogen achter zijn hand dat Béla
Tarr vandaag goedgehumeurd is. Het is
waar: Tarr glimlacht. Iedereen die bij hem
staat glimlacht als aanmoediging mee. Dat
krijg je als je als regisseur de reputatie hebt
‘lastig’ te zijn.
We zitten in een Amsterdams café dat
wordt gerund door een oude Poolse dame, in

een sfeer van tijdloze treurigheid. Een passend decor voor een gesprek over Tarrs films,
waarin het altijd regent, mensen er immer op
uit zijn elkaar een loer te draaien en de dood
de enige menselijke troost is. Meedogenloos
toont Tarr in Sátántangó mensen die zijn
weggezakt in een verlammende apathie en
een gemakkelijke prooi vormen voor valse
profeten, zoals de politiespion Irimías die
hen een beter leven belooft in ruil voor hun
spaarcenten.
Wat trok Tarr aan in het gelijknamige boek
van László Krasznahorkai? Na een stilte: “Ik
vind de visie en de stijl van de roman goed,
want die komen overeen met mijn opvattingen.” Na enig aandringen om wat concreter

te worden: “Het standpunt van de schrijver
in de roman komt overeen met mijn benadering bij het maken van films. Hij kijkt vanuit
één invalshoek naar de wereld, waarmee niet
beweerd wil zijn dat dat de beste is.” Welke
invalshoek dat is? “Daarvoor moet je naar de
film kijken of de roman lezen.” Hij glimlacht
er vrolijk bij, op een manier die menige interviewer tot wanhoop zal hebben gebracht.
Tarr interviewen vereist veel lokaas, in de
hoop dat er iets bij zal zitten waarin hij wil
happen. Gaat de film uitsluitend over Hongarije? “Hij gaat over mensen die in Hongarije leven, maar ik denk dat wat hen overkomt overal in de wereld kan gebeuren. Wat
zij beleven is tegelijk algemeen en concreet.
Maar dat is met alles zo in het leven. Kijk
naar deze tafel. Wij kunnen zeggen dat dit
een tafel is, die lijkt op alle andere tafels in de
wereld, omdat je erop kunt leunen en hij vier
poten heeft. Toch is het ook een bijzondere
tafel, die je niet kunt vergelijken met andere
tafels.”
Maar we kwamen niet voor Plato, dus
proberen we een nieuw lokaas. Wat heeft

Tarr met het Hongaarse platteland? “Als je ’s
ochtends om vier uur op het Hongaarse platteland staat, dan haat je het, rond het middaguur kun je beginnen ervan te houden en ’s
avonds word je er bang van.” Waarom bang?
“Omdat het Hongaarse platteland eindeloos
is. Je kijkt uit over een onmetelijke zee.”
Sátántangó is opgebouwd uit twaalf
‘hoofdstukken’. Het slothoofdstuk heet ‘De
cirkel sluit zich’; de personages zijn aan het
eind van de film weer aanbeland op het nulpunt. Tarr: “De film is opgebouwd als in een
tango, eerst zes stappen vooruit en dan weer
zes terug.” En op mijn vraag: “Ik fatalistisch?
Dan zou ik toch nooit films maken. Ik ben
juist filmmaker om deze gevoelens de baas te
kunnen. Natuurlijk is dat optimisme tegen
beter weten in. Het grenst aan krankzinnigheid.”
JOS VAN DER BURG
DIT IS EEN INGEKORTE VERSIE VAN EEN INTERVIEW DAT
OORSPRONKELIJK WERD GEPUBLICEERD IN JANUARI
1995 IN FILMKRANT #152 | LEES HET VOLLEDIGE
ARTIKEL OP

filmkrant.nl
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Met Les Olympiades bewijst Jacques Audiard via emotioneel
gelaagde vrouwenportretten dat hij meer is dan een auteur van viriele
cinema. Al reageert de graphic novel-verfilming niet op kritiek die
de Fransman in eigen land krijgt. “Ik wilde al lang een film maken
DOOR IVO DE KOCK
over het moderne amoureuze discours.”

JACQUES AUDIARD OVER LES OLYMPIADES

‘IK WILDE HET
VOORAL OVER LIEFDE HEBBEN’
verhalen die tegelijk modern en klassiek dramatisch
aanvoelen. Zijn zwart-wit tekeningen brachten me op
een idee, net als het gebruik van splitscreen. Samen
met co-scenaristen Céline Sciamma en Lea Mysius
focuste ik op de zoektocht naar liefde en de worsteling
met ontgoocheling van Tomine’s dertigers. Millennials met een diploma en levenservaring die geen definitieve keuzes willen maken, fascineren me omdat ik op
die leeftijd sterk geëngageerd was.”
Beeld en woord zijn even belangrijk. “Ik besteed altijd

veel aandacht aan het visuele maar door het zwartwit valt dit misschien meer op. Een zwart-wit film
maken is de droom van elke filmmaker en ik had zin in
iets dat heel gestileerd is en aansluit bij personages
met verschillende etnische achtergronden. Zwart-wit
liet me ook toe uit het Parijs te breken dat ik al vaak in
beeld bracht. De miserabele, historische, met romantische connotaties beladen stad die herkenbaar ‘Parijs’ is. Zwart-wit creëert afstand en een zekere abstractie terwijl het minder bekende 13de arrondissement moderner en universeler is. Multi-cultureler
ook. Dat zorgt voor een zekere eenheid, alsof de etnische tegenstellingen weggegomd worden en enkel de
essentie van de personages overblijft.”

Heel even breekt kleur in. “Om aan te geven dat er een

JACQUES AUDIARD

“Sorry voor het wachten in deze bakoven”, zegt Jacques
Audiard (Un prophète, Dheepan), verwijzend naar het
overenthousiaste haardvuur van het Brussels hotel
waar we hem spreken, “ik was toe aan een sigaret.” Na
afloop zou hij opnieuw naar buiten spurten voor een
rookpauze maar het is een opgewekte filmmaker die
ons vertelt over de uitdagingen (“actrice Lucie Zhang
begreep de ironie niet, door haar tekst in het Chinees
te oefenen vond ze de juiste toon”) en het plezier dat
Les Olympiades opleverde: “ik ben blij met de energie
van dit hedendaags sprookje”.
Alles begon met drie Amerikaanse graphic novels van
Adrian Tomine. “Ik hou van zijn elliptische vertelstijl,

van de psychologische diepgang van personages die
permanent zoeken en toch besluiteloos blijven én de

nieuw hoofdstuk begint. We verlaten Émilie en
Camille en maken kennis met cam-girl Amber Sweet
waardoor Nora’s verhaal start. Kleur werkt hier als
tussentitel en introduceert pornografie als thema. Ik
filmde het bewust in kleur. Nu, digitaal draai je altijd
in kleur en wanneer je een zwart-wit film wil maken
doe je dat via color grading. Daar moet je bij het draaien
rekening mee houden wat betreft decors en kleding.
Dat is heel vreemd; wanneer je mijn originele beelden
ziet, lijken de acteurs wel papegaaien!”
Tijdens het kijken gingen onze gedachten naar Eric Rohmers
Les nuits de la pleine lune. “Een kleurenfilm, maar Eric

Rohmer situeert zijn jonge koppel ook nadrukkelijk in
een plaats, in een moderne omgeving. Mijn grootste
invloed is Ma nuit chez Maud. Vanwege de morele vertelling en het thema van de discours amoureux. In tijden van datingapps en instant ontmoeting wil ik peilen naar het bestaan en de werking van de taal van liefde. Is er zo’n discours, hoe ontstaat het en welke vorm
neemt het aan? Wat zijn de gewoonten en welke woor-

den worden er gebruikt? Dat zijn ook Rohmers vragen.
Jean-Louis Trintignant en Françoise Fabian waren zo
oud als mijn twee van elkaar verschillende duo’s. Nora
en Amber zijn het meest romantisch, er ontstaat intimiteit tussen hen. Dat is liefde, het is geen toeval dat
ze dag en nacht praten. Daarbij komen verleiding en
liefde in beeld.”
Het beeldscherm fungeert als een spiegel waar Amber uiteindelijk door stapt. “Ook al worstelt ze met de angst

om teleur te stellen en teleurgesteld te geraken. Het
contrast is groot met Émilie en Camille, die seks hebben nog voor ze veel woorden gewisseld hebben. Dat
verschil liet me toe de leefwereld van mijn protagonisten in zijn diversiteit te verkennen. Maar toegegeven,
ik wilde het vooral over liefde hebben.”
De soundtrack van die liefdesverhalen is elektronisch.

“Lang zag ik film maken als een opeenvolging van
etappes waarbij muziek er een was. Nu zie ik meer het
geheel, ben ik constant bezig met de integratie van
muziek, dialogen en geluiden. Toen ik jonger was luisterde ik tijdens het autorijden naar minicassettes
waarop ik films had opgenomen. Die gewoonte om via
geluid tot het beeld te komen, door te horen ook te
zien, ligt waarschijnlijk aan de basis van mijn huidige
werkwijze. Elektronische muziek leent zich perfect
een integraal deel van de sound design te worden. In
harmonie met het beeld. Zo is de openingsmuziek, het
zelf gecomponeerde Chinese liedje dat Lucie Zhang op
karaoke-toon zingt, onlosmakelijk verbonden met de
grote panelen die in beeld komen. Het kondigt de
soort liefde aan waar Émilie en Camille, ik zeg bewust
niet ‘een generatie’, voor staan.”
De dialogen zijn erg muzikaal. “Vandaar dat de vertol-

king, de interpretatie, cruciaal is. We repeteerden veel
en daarbij konden de acteurs zich de teksten eigen maken. De manier waarop hun personages praten, reageren en bewegen aanpassen. Die personages hebben
een verleden, zoals de studies sociaal-politieke wetenschappen van Émilie, maar ze evolueren wel. En ze
vergissen zich allemaal over zichzelf. Wat zowel Émilie, Camille als Nora typeert is dat ze zichzelf verhalen
wijsmaken. Ze zijn niet wie ze denken te zijn. Dat is de
les die ze leren. Slechts één personage weet wie ze is
en wat ze wil: Amber. Zij beslist over het lot van de
drie anderen. Zo laat ze Nora liefde ontdekken.”
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LES OLYMPIADES

Seks en liefde in chaotische tijden
Les Olympiades portretteert vier millennials in Parijs op zoek naar houvast in hun
leven. Wat betekenen seks en liefde in een
wereld waarin alles op drift is? Dat klinkt
misschien dramatisch, maar de film is een
prettig lichtvoetige zedenschets.
“Fuck the Nouvelle Vague, die is dood”,
brieste Jacques Audiard ruim tien jaar geleden tegen mij in een interview. De maker had
net Un prophète gemaakt en plaatste zich nadrukkelijk in de traditie van Franse genrefilmers als Jacques Becker, Julien Duvivier en
Henri-Georges Clouzot. Het irriteerde hem
mateloos dat het werk van deze makers door
de filmmakers van de Nouvelle Vague als
cinéma-de-papa werd afgeschreven.
Audiard vond de Nouvelle Vague-filmers
overschat, pretentieus en arrogant. Ironisch

dat hij nu met Les Olympiades een film heeft
gemaakt, die met zijn zwartwit-fotografie,
losse sfeer en toon aan een Nouvelle Vaguefilm als Jules et Jim doet denken. In dat
bitterzoete drama van François Truffaut
draaien drie personages om elkaar heen in
de liefde. Zelf noemt Audiard Rohmers Ma
nuit chez Maud als inspiratiebron, maar ook
als een negatief van zijn film. In Rohmers
film praten een man en een vrouw nadat ze
elkaar net hebben ontmoet een nacht lang
over seks en liefde en komt het niet tot
vrijen, in Les Olympiades wordt er vooral
veel gevreeën en pas daarna gepraat. Met de
omkering wil Audiard iets zeggen over de
veranderde seksuele mores in onze tijd van
datingapps. De film toont de vluchtigheid
van contacten, maar laat ook zien dat het
verlangen naar een stabiele liefdesrelatie

niet is veranderd.
De romantische zedenschets voert vier
jongeren op in Olympiades, de Parijse wijk
met anonieme flats, die in de jaren zeventig
net als de Amsterdamse Bijlmer symbool
stond voor moderne stadsplanning. Alle vier
worstelen ze met relaties, nauwkeuriger gezegd: met wat ze van een relatie verwachten.
Centraal staat een jonge vrouw, die iets te
hard roept dat ze zich niet wil binden. Haar
motto is ‘eerst neuken en daarna zien we wel
weer verder’. Dat ‘verder’ komt als ze een
deel van haar appartement verhuurt aan een
leraar voor wie ze meer gaat voelen. Een
derde personage is een studente die door
medestudenten wordt verward met een
camgirl op een sekssite, waardoor haar leven
op de universiteit onmogelijk wordt.
Prettig aan Les Olympiades is dat de film

niet met een moralistische, maar bijna
documentair observerende blik naar de personages kijkt. Dat hun relaties op drijfzand
rusten, is begrijpelijk, want ze leven in een
tijd waarin alles, ook werk, van onzekerheden aan elkaar hangt. Dat beeld komt over,
wat misschien vooral te danken is aan coscenarist Céline Sciamma, die al zo vaak bewezen heeft dat zij zich uitstekend in jongeren kan inleven. Jammer dat de makers Les
Olympiades aan het einde alsnog in het
keurslijf van de romantische komedie persen. Zo conventioneel is de film dan ook wel
weer. Dat blijkt ook uit de naaktscènes,
waarin vrouwen soms frontaal naakt zijn,
maar mannen altijd toevallig nog een bedekkend kledingstuk voor zich hebben. Sommige filmtaboes lijken onuitroeibaar.
JOS VAN DER BURG

LES OLYMPIADES

FRANKRIJK, 2021 | REGIE

JACQUES AUDIARD | MET LUCIE ZHANG, MAKITA SAMBA
| 105 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF
6 JANUARI 

‘In tijden van
datingapps en
instant ontmoeting wil ik
peilen naar het
bestaan en de
werking van de
taal van liefde.
Wat zijn de
gewoonten en
welke woorden
worden er
gebruikt?’

De naam Camille zorgt voor verwarring bij Émilie die aan
een vrouwelijke co-huurder denkt. “Die grap knipoogt

naar de komedie van de vergissingen maar ook naar
het actuele thema van identiteit. Voor mij is Les Olympiades een komedie die lichtvoetig is maar op een
schertstoon ernstige bespiegelingen serveert. Voor
Camille en Émilie is taal bovendien belangrijk, ze verleiden via woorden. Het misverstand is een aanleiding
om het verleidingspel op te starten.”

Uw volgende film wordt opnieuw iets heel anders. “Emilia
Perez is een Spaans gezongen muzikale komedie die ik
eerst als een opera schreef. Wat me aantrok was Mexi“Journalisten zeggen vaak zomaar wat. Ze reageren op co en de kans de verschrikkelijke dingen die er gebeuren via zang op te roepen. Chanter et enchanter, zingen
je laatste film en vergeten je vroegere werk. Wie zegt
en betoveren. Ik denk dat ook andere regisseurs, zoals
dat ik alleen mannelijke brutaliteit film heeft Sur mes
Leos Carax (Annette), via het genre reageren op de huilèvres en De rouille et d’os niet gezien of Dheepan
slecht begrepen. Eigenlijk was mijn debuut al een be- dige crisissituatie. Cinema floreerde tijdens de bezetginselverklaring: Regarde les hommes tomber. Maar
tingsjaren, de muzikale komedie deed het goed tijdens
dat ontging velen. Les Olympiades liet me enkel toe de de depressieperiode. Een verband tussen dit escapisme en de huidige pandemie ligt voor de hand.” 
vrouw en de vrouwelijke blik centraal te plaatsen.”
Is Les Olympiades uw antwoord aan Franse critici die zich
naar aanleiding van The Sisters Brothers afvroegen wanneer
u eindelijk vrouwen zou introduceren in uw universum?

A FILM BY PIETER-RIM DE KROON

SILENCE
OF THE TIDES
FROM THE DIRECTOR OF DUTCH LIGHT

Vanaf 23 december: vier Béla Tarr-restauraties in Eye en in de landelijke
filmtheaters: zijn bedwelmende meesterwerk Sátántangó (4K) en de film
noir-parabel Damnation (4K), en zijn onbekendere films The Outsider en
Family Nest

GOGO, 94 YEARS OLD
EDUCATION IS AGELESS

IN HET VOORJAAR VAN 2022
IN DE BIOSCOPEN TE ZIEN

A FILM BY

PASCAL PLISSON

BINNENKORT IN DE BIOSCOOP
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EXPOSITIE FILMHUIS DEN HA AG

THE SOUND OF CINEMA

Tijger uit het
oerwoud

In zijn meest basale betekenis is de soundtrack het geluidsspoor, waarop alles is opgeslagen wat in een film te horen is: dialogen,
geluidseffecten en filmmuziek. Maar zoals de
expositie The Sound of Cinema laat zien,
duiden begrippen als Original Sound Track
(OST) en Original Motion Picture Soundtrack (OMPS) al decennia lang primair op de
filmmuziek, die los van de film wordt uitgebracht. Zo’n soundtrack kan bestaan uit een
score: de integrale opname van alle voor de
film gecomponeerde muziek. Maar er zijn
ook soundtracks, vooral bij musicals, met
een selectie van de populairste songs. In een
van de begeleidende podcasts licht filmjournalist Kees Hogenbirk, medesamensteller
van de expo, zijn duidelijke voorkeur toe:
“Soms worden albums samengesteld met
‘songs inspired by the film’: dat heeft niets
met filmmuziek te maken. Een enkele keer
staan er stukjes dialoog, geluiden en scores
uit de film tussen de tracks: dan is het een
échte ‘sound-track’: je kunt het verhaal
enigszins volgen—zoals op het dubbelalbum
van Apocalypse Now: ik schrik steeds weer
wanneer de tijger uit het oerwoud tevoorschijn springt. Toch houd ik het meest van
een album met alleen de score, in dezelfde
volgorde als in de film.”

Filmhuis Den Haag is verbouwd en kreeg er een
expositieruimte bij. De komende drie jaar is die
ruimte gevuld met soundtracks: op schellak, op
vinyl, en een enkele cd. De uitgestalde albums
maken de geschiedenis van de filmmuziek in de
DOOR FRITZ DE JONG
20ste eeuw zichtbaar. 

De strak naast elkaar gehangen vitrines glimmen van
nieuwigheid. Elpees, singles, 78-toerenplaten en
bladmuziek vullen de schappen en vormen een aantrekkelijke, kleurrijke collage. Toch vindt programmeur Leendert de Jong het nodig zich te verontschuldigen. Omdat de bordjes met begeleidende teksten
nog niet naast de uitstalkasten hangen. Ook ontbreken nog de QR-codes, die de bezoeker straks met zijn
telefoon kan scannen om stukjes van de getoonde
soundtracks te horen, of om naar podcasts te luisteren. In plaats van bordjes en codes krijgt uw reporter
nog iets beters: een enthousiaste privérondleiding
door De Jong, die de kleine maar fijne tentoonstelling
samenstelde met filmmuziek-connaisseur Kees Hogenbirk. De reis door de filmgeschiedenis begint met
een overzicht van de jaren 10 tot en met de jaren 30.
Die beginjaren hebben de chaotische charme van een
nieuw medium, dat nog niet vastzit aan formats. “De
zogenaamd zwijgende film is nooit zwijgend geweest:
muziek heeft er altijd integraal bij gehoord”, aldus de
programmeur. Dat wordt duidelijk geïllustreerd met
‘algemeen toepasbare’ bladmuziek voor begeleidingspianisten en vooropgenomen schellakplaten met
generieke fanfaremuziek en geluidseffecten, waaronder een galopperend paard. In de jaren ’20 begonnen
serieuze componisten als Dimitri Sjostakovitsj, Max
Steiner en Aaron Copland stukken te schrijven voor

films. Net als in de klassieke concertpraktijk gangbaar was, zie je dan programmaboeken verschijnen,
zoals bij het door Edmund Meisel van muziek voorziene Pantserkruiser Potemkin. In de late jaren ‘30
verschuift er iets. Tegelijk met zijn eerste avondvullende animatiefilm Sneeuwwitje en de zeven dwergen
brengt Walt Disney geliefde liedjes als ‘Heigh-Ho’
en ‘One Day My Prince Will Come’ uit op een stapel
78-toerenplaten, die verkrijgbaar is in de platenzaak.
De soundtrack zoals wij hem kennen is daarmee een
feit—en dat terwijl we in de expositie nog maar één
vitrine bekeken hebben. Waar bovendien nog veel
meer over valt te vertellen.
De vitrines die volgen, voeren ons langs het escapisme van de Tweede Wereldoorlog en het cynisme
van de film noir. Aan het eind van de jaren veertig
maken kortdurende 78-toerenplaten op schellak
ruimte voor 33-toeren elpees en 45-toeren singles op
vinyl. Daarmee wordt de soundtrackplaat een steeds
interessanter instrument om films te marketen, eerst
in de VS, maar daarna ook in Europa en Azië. De rest
is geschiedenis. In dit geval: een interessante vormgegeven geschiedenis die beslist eens bekeken moet
worden. Haast is niet echt geboden, want de expositie
blijft drie jaar hangen. Vaste bezoekers van Filmhuis Den Haag hoeven er niet op uitgekeken te raken
dankzij enkele wisselvitrines, die elke drie maanden
een andere inhoud krijgen. James Bond en Bollywood-soundtracks—waaronder mijn persoonlijke
favoriet Guide, van de onvolprezen componist S.D.
Burman—bijten het wissel-spits af.
De Jong en Hogenbirk laten hun geschiedenis van de
soundtrack eindigen na de jaren 80. Daar zou je tegenin
kunnen brengen dat enkele van de best verkopende
soundtracks aller tijden juist zijn uitgebracht in de jaren ’90 (The Bodyguard, Titanic) en zelfs in onze eeuw
(O Brother Where Art Thou?). Leendert de Jong voert
dan weer aan dat het kleine cd-doosje in elk geval een
(voorlopig) einde maakte aan de soundtrack-elpee,
met zijn visueel zo aantrekkelijke formaat van dertig
bij dertig centimeter. En dat is een esthetisch argument waar weinig tegenin valt te brengen. 
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Wát een ramp was 2021. Maar
als filmjaar blijkt het eigenlijk
helemaal niet tegen te vallen.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

FILMJA AR 2021
Het voelt, zacht gezegd, contra-intuïtief om 2021 een
rijk filmjaar te noemen. De eerste vijf maanden van
het jaar waren de bioscopen immers volledig gesloten, en het jaar eindigde opnieuw in mineur met een
avondlockdown en voor de zoveelste keer doorgeschoven films.
Maar toch. Niet alleen werden er in het halfjaar dat
het wel kon alsnog enorm véél films uitgebracht, maar
ook de kwaliteit en diversiteit daarvan bleek hoog.
Daar wijzen de jaarlijstjes van de Filmkrant in ieder
geval op.
Eerst maar even over die hoeveelheid. In de dertig
weken dat de bioscopen open waren (hoe beperkt
soms ook), werden in totaal 274 films uitgebracht.

VLOEDGOLF

Klassiekers die opnieuw uitgebracht werden, zoals
bijvoorbeeld het programma met alle speelfilms van
Charlie Chaplin, zijn daarbij niet eens meegerekend.
Ter vergelijking: in 2019, het laatste ‘normale’ bioscoopjaar, verschenen 463 films, een aantal waarover
destijds al met verwondering en enige wanhoop werd
geschreven. In het eerste lockdownjaar 2020 (met
twee maanden volledige sluiting en een halfjaar beperkte zaalbezetting) verschenen er 330.

MIDDENMOOT

De vloedgolf aan films die begin juni loskwam, en
sindsdien eigenlijk niet is afgenomen, is natuurlijk
direct gerelateerd aan het halfjaar sluiting dat eraan

voorafging: alles wat op de plank was blijven liggen, kwam nu alsnog. In het kielzog van eindeloos
uitgestelde blockbusters als No Time to Die en Dune
spoelde een ongekend aantal films over ons heen. Dan
kun je al snel denken dat we te maken hebben met een
grote berg mindere films.
Dat lijkt in eerste instantie ook de conclusie op basis van de relatief lage scores in de Filmkrant-rubriek
Filmsterren, die de oordelen van de belangrijkste
Nederlandse filmcritici op een rij zet. Ook vorig jaar
waren daarin de scores al opmerkelijk lager dan in
eerdere jaren. De hoogst genoteerde film van 2021 is
The Father, met een gemiddelde van 4.33 – een score
waarmee Florian Zellers film het pre-corona hooguit
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TOP 10 FILMKRANT-MEDEWERKERS

TOP 10 FILMSTERREN

1
2
3
4
5
6
7/8
7/8
9
10

1
2
3
4
5
6/7
6/7
8/9
8/9
10

Quo vadis, Aida? (Jasmila Zbanic)
The French Dispatch (Wes Anderson)
Titane (Julia Ducournau)
Petite maman (Céline Sciamma)
Druk (Thomas Vinterberg)
The Father (Florian Zeller)
Bad Luck Banging or Loony Porn (Radu Jude)
First Cow (Kelly Reichardt)
The Power of the Dog (Jane Campion)
Summer of Soul (Questlove)

The Father (Florian Zeller)
Titane (Julia Ducournau)
Herr Bachmann und seine Klasse (Maria Speth)
Un monde (Laura Wandel)
First Cow (Kelly Reichardt)
Minari (Lee Isaac Chung)
Dear Comrades! (Andrej Konchalovsky)
The Human Voice (Pedro Almodóvar)
Sound of Metal (Darius Marder)
Nomadland (Chloé Zhao)

minstens één Filmkrant-medewerker tot de allerbesten van het jaar behoort. Probeer dat maar eens bij te
houden.

LICHTPUNT

tot de middenmoot van de toptien zou hebben geschopt.
Maar die lagere gemiddeldes zouden zomaar ook
buiten de kwaliteit van de films zelf kunnen liggen,
beredeneert collega Jos van der Burg in zijn jaaroverzicht van de rubriek. Bijvoorbeeld doordat de critici
noodgedwongen meer films via digitale screeners keken, in plaats van in een bioscoopzaal, waardoor films
en minder intens effect sorteerden.
Uit de topvijf-lijstjes van de Filmkrant-medewerkers doemt ook een ander beeld op. In totaal namen
29 medewerkers deel, en gezamenlijk noemden zij 64
afzonderlijke titels. Dat is, omgerekend, per week dat
de bioscopen open waren ruim twee films die volgens

‘Enig lichtpunt in een verder donker (film)jaar lijkt me
dat vrouwelijke filmmakers voor de meest markante
films en meest memorabele scènes zorgden’, stelt medewerker Ivo De Kock in de toelichting bij zijn topvijf
(die online te lezen is). Vrouwelijke regisseurs lieten
inderdaad stevig van zich horen dit jaar.
Dat wordt duidelijk weerspiegeld in het feit dat
de drie meest prominente filmprijzen van het jaar
allemaal naar een vrouw gingen. Chloé Zhao domineerde de Oscars met Nomadland, Julia Ducournau
won in Cannes als tweede vrouw ooit een Gouden
Palm met Titane en in Venetië won Audrey Diwan de
Gouden Leeuw met L’événement (pas in 2022 in de
Nederlandse bioscopen te zien). Zowel Ducournau
als Diwan leverden met hun terechte prijswinnaars
pas hun tweede film af, een duidelijk teken dat meer
ruimte voor nieuwe stemmen ook echt spannende en
vernieuwende cinema oplevert.
Deze trend wordt ook weerspiegeld in zowel het
klassement van de Filmkrant-medewerkers als het
Filmsterren-jaaroverzicht. De beide toptiens zijn
‘in genderbalans’, oftewel: ze tellen beide vijf films
van vrouwelijke regisseurs. Nog opvallender is dat in
die twee lijsten slechts drie titels overlappen – The
Father, Titane en First Cow. De twee beste films volgens de gezamenlijke Filmkrant-medewerkers – Quo
vadis, Aida? en The French Dispatch – komen in de
Filmsterren-toptien geheel niet voor.
Overigens heeft Quo vadis, Aida? haar topnotering
in het Filmkrant-klassement vooral te danken aan
het aantal vermeldingen: 10 van de 29 medewerkers
plaatste de film in hun topvijf, maar alleen bij Kees
Driessen belandde de film bovenaan de lijst. Ter vergelijking: nummer twee The French Dispatch werd
zeven keer vermeld, waarvan driemaal op de eerste
plaats. Quo vadis, Aida?, ook een van de kanshebbers
bij de European Film Awards op 11 december, lijkt
daaremee een grower, not a shower – een film die rijpt
bij nadere beschouwing. Ook in dat opzicht zou hij
weleens exemplarisch kunnen zijn voor filmjaar 2021,
dat bijna zonder dat we het doorhadden toch echt
enorm veel te bieden had.
ZIE

filmkrant.nl/jaarlijstjes VOOR HET VOLLEDIGE
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MOTIVATIES VAN ONZE MEDEWERKERS 

19

De jaarlijstjes 2021
LEO BANKERSEN
1 Bad Luck Banging or Loony Porn
2 Quo vadis, Aida? | 3 Radiograph
of a Family | 4 Un monde | 5 The
Power of the Dog
PIM VAN DEN BERG
1 The Father | 2 Bo Burnham: Inside
3 Barb and Star Go to Vista Del Mar
4 The Mitchells vs. the Machines
5 Nomadland
BASJE BOER
1 Titane | 2 The French Dispatch
3 The Power of the Dog | 4 Quo
vadis, Aida? | 5 Malignant
JOOST BROEREN-HUITENGA
1 The French Dispatch | 2 Bad Luck
Banging or Loony Porn | 3 Titane
4 Petite fille | 5 First Cow
JOS VAN DER BURG
1 The French Dispatch | 2 First Cow
3 State Funeral | 4 Dear Comrades!
5 Petite maman
KEES DRIESSEN
1 Quo vadis, Aida? | 2 The French
Dispatch | 3 Titane | 4 Last Night in
Soho | 5 Petrov’s Flu
SHADY EL-HAMUS
1 Druk | 2 Quo vadis, Aida?
3 Minari | 4 A man and a camera
5 Riders of Justice
JAN PIETER EKKER
1 Small Axe: Lovers Rock
2 Spencer | 3 Druk | 4 The French
Dispatch | 5 A man and a camera
HUGO EMMERZAEL
1 State Funeral | 2 Old | 3 Bad Luck
Banging or Loony Porn | 4 Petrov’s
Flu | 5 Quo vadis, Aida?
CARMEN FELIX
1 The Father | 2 De Oost | 3 Oxygen
4 The Night House | 5 De zitting
ILONA VAN GENDEREN STORT
1 Nomadland | 2 Druk | 3 Gunda
4 The Truffle Hunters | 5 Un monde
SACHA GERTSIK
1 Petite maman | 2 Druk | 3 Quo
vadis, Aida? | 4 First Cow
5 Forever Rich
DAN HASSLER-FOREST
(in willekeurige volgorde) Summer
of Soul (Questlove) | Bo Burnham:
Inside | Pig | Malignant | Barb and
Star Go to Vista Del Mar
THOMAS HEERMA VAN VOSS
1 Dune | 2 Summer of Soul (Quest
love) | 3 Zack Snyder’s Justice
League | 4 De veroordeling | 5 Pig
ROLF HERMSEN
1 The Father | 2 Promising Young
Woman | 3 The French Dispatch

4 The Truffle Hunters | 5 David
Byrne’s American Utopia
BOYD VAN HOEIJ
(in alfabetische volgorde) Onoda |
Petite maman | Undine | La virgen
de agosto | What Do We See When
We Look at the Sky? (verplaatst
naar 2022)
ROOSJE VAN DER KAMP
1 This Is Not a Burial, it’s a
Resurrection | 2 First Cow | 3 The
Hand of God 4 Annette | 5 The
Power of the Dog
IVO DE KOCK
1 Titane | 2 First Cow | 3 Un monde
4 Petite maman | 5 Nomadland
ROMY VAN KRIEKEN
1 Riders of Justice | 2 Quo vadis,
Aida? | 3 Nobody | 4 The Father
5 De veroordeling
OMAR LARABI
1 First Cow | 2 Petite maman
3 Pig | 4 Dear Comrades!
5 Beginning
ADRIAN MARTIN
(in alfabetische volgorde) Annette |
Bad Luck Banging or Loony Porn |
Censor | Cry Macho | Zeros and Ones
ALEX MAZEREEUW
1 The Power of the Dog
2 Nomadland | 3 Quo vadis, Aida?
4 Palm Springs | 5 Druk / Pig /
Nobody
MARICKE NIEUWDORP
1 The French Dispatch | 2 The
Father | 3 Druk | 4 Quo vadis, Aida?
5 Nr 10
WILFRED OKICHE
1 Summer of Soul (Questlove) |
2 Nomadland | 3 Dune | 4 Night of
the Kings | 5 The Lost Daughter
RONALD ROVERS
1 Petite maman | 2 Titane | 3 Pig 4
Small Axe: Lovers Rock | 5 The
Green Knight
GUUS SCHULTING
1 Petite maman | 2 Summer of Soul
(Questlove) | 3 The Power of the
Dog | 4 Titane | 5 Feast
DEVI SMITS
1 Bad Luck Banging or Loony Porn
2 Titane | 3 Pig | 4 Quo vadis, Aida?
5 Riders of Justice
LAURA VAN ZUYLEN
1 Cruella | 2 Druk | 3 Le sorelle
Macaluso
ALEXANDER ZWART
1 The Power of the Dog | 2 Petite
fille | 3 Quo vadis, Aida? | 4 Sound
of Metal | 5 La virgen de agosto
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WIJNPANEL
Brad en Angelina kochten een
wijngaard in Frankrijk. Johnny
Depp en Ridley Scott deden
hetzelfde. Gérard Depardieu zou
dagelijks zo’n tien flessen van
eigen teelt wegtikken. En Francis
Ford Coppola was als filmende
wijnmaker een trendsetter. De
Filmkrant proeft zeven wijnen die
wortelen in cinematografisch
DOOR PAUL KEMPERS
terroir. Blind.

CESAR MAJORANA FILMPRESENTATOR, SCHRIJVER EN VLOGGER

HUGO EMMERZAEL FILMKRANT-REDACTEUR

FLES I

Filmjournalisten zijn erkende wijnliefhebbers. Als
doorgewinterde festivalgangers hebben ze in de late
avonduren van het IFFR, San Sebastian of Sundance
de bodems van vele flessen gezien. En er zijn de lange
eenzame uren aan de laptop, met de beloning van een
fonkelend glas Rioja of parelende Chablis in het vooruitzicht.
Hoe tackelen Filmkrant-medewerkers de magie
van bouquet, fragrance en pourriture noble? Zijn er
aanwijzingen die het auteurschap van de wijn verraden? Hoe herkenbaar is een Beaujolais Godard? Hoe
onontkoombaar het embonpoint van een Mouton
Roussillon Dépardieu? En dan hebben we het nog niet
gehad over de gecanoniseerde peetvaderafdronk van
Francis Ford Coppola’s wijnen...
We beginnen met wit, schakelen met de beslistheid van een promillage-gestuurde Gooische vrouw
door naar rosé en boren dan de œnologische neus in
bedwelmend rood. Zoals Paul Giamatti en Thomas
Haden Church deden in dé wijnfilm van de jaren nul,
Alexander Payne’s Sideways (2004). Maar dan anders.

(WIT)

“Dit is een wijn van Amerikaanse stok.” Cesar volgde ooit een opleiding tot sommelier en beheerst het
wijnjargon. “Een wijn van onder de 10 euro, duidelijk”, vindt Ilona. “Niet saai”, oordeelt Nicole. Kees, filosofisch speculerend: “Wat ik proef heeft geen relatie
tot de prijs.” Cesar: “Een makkelijke wijn voor bij de
barbecue. Anders gezegd: een wijn die zijn smaak boterig transporteert, met zingende zuren in de ondertoon.” Kees: “Geen wijn voor de competitie.” Cesar:
“Als je me vraagt de wijn te omschrijven in cinematografische termen, zeg ik: hij doet me denken aan
het werk van filmmakers die in de pas lopen. En toch,
onderschat z’n bijtkracht niet: rond de 14 procent.”
Kees: “Dit is een wijn gemaakt door een regisseur die
piekte in de jaren tachtig, maar later, toen het minder
ging, wijn is gaan verbouwen. Wijn die geen aanstoot
geeft.”
FRANCIS FORD COPPOLA

DIAMOND

COLLECTION CHARDONNAY 2018 | € 15,45 | VINDICT
WIJNHANDEL 
NICOLE SANTÉ FILMJOURNALIST, FILMKRANT-MEDEWERKER
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FLES II

FLES VI

(WIT)

Cesar houdt het glas half schuin in de hoogte, laat de
wijn in de rondte tollen, neemt een slok. “Typische
houtrijping van een Amerikaanse Chardonnay. Denk
meloen, adem perzik.” Ilona: “Perzik. Daar klem ik me
aan vast.” Rolf meldt zich. “Een wijn die zich lastig
laat beschrijven. Filmische associatie? Ik zeg altijd:
Sideways.” Ilona: ‘Perzik blijft ’t.” Nicole: “Eerst is ’ie
maagzuuropwekkend, later komt er samenhang in.”
Kees: “Typisch zo’n ‘de-poster-was-beter-dan-de
film’-wijn.” Nicole: “Verraderlijk makkelijke afdronk.” Hugo: “Een Paul Verhoeven-wijn, een Steven
Spielberg-wijn: kwaliteit met een prikkerig randje.
Ik proef ook iets post-Avatar-depressieachtigs; dat
je na de voorstelling sombertjes achterblijft in je
stoel.” Nicole: “Een melancholische wijn. Kees, zei
jij niet dat ’ie je doet denken aan het werk van Naomi
Kawase?” Hugo: “Een Russisch getinte wijn, aan de
brute kant.”
FRANCIS FORD COPPOLA

(ROOD)

Nicole: “Lekker.” Ilona: “Vol boeket. Lena Olin in
The Unbearable Lightness of Being.” Nicole: “Una
giornata particolare. Sensueel. Sophia Loren.” Ilona: “9½ Weeks.” Hugo: “Black Cat, White Cat. Emir
Kusturica.” Kees: “Modder. Bos. Tijd die verglijdt.
Béla Tarr. Of iets tussen Tarr en Kusturica in.” Nicole: “Jirí Menzel.” Hugo: “Elem Klimov: Kom en zie.”
Rolf: “Aards. Origineel en toch toegankelijk.” Nicole:
“Je wilt eigenlijk zeggen: er moet een stukje kaas bij.”
Rolf: “Heb ik al Sideways gezegd?”
REMKE DE LANGE

REM’S ROW SINGLE ROW

SHIRAZ | € 17,50 | REMSROW.NL 

CHARDONNAY

RUSSIAN RIVER DIRECTOR’S CUT 2018 | € 24,65 |
HART’S WIJNHANDEL 

FLES III

(ROSÉ)

Nicole steekt de neus diep in het glas. “Een hele lége
wijn. Smaak zonder inhoud.” Ilona: “Hij heeft een
goeie kleur.” Cesar: “Goeie rosé is echt heel schaars.”
Hugo: “Ik zeg: De beentjes van Sint Hildegard.” Cesar:
“Geïntegreerde fruittonen.” Kees: “Parfummerig.”
Ilona: “Alsof je door de Douglas loopt.” Kees: “Romkomrosé.” Cesar: “Koel schenken is een must.” Ilona:
“Festivalwijntje.” Hugo: “Je kan er flink op door tanken.”
BRAD PITT & ANGELINA JOLIE

MIRAVAL

ROSÉ CÔTES DE PROVENCE | € 19,95 | DE GOUDEN TON 

ILONA VAN GENDEREN STORT ZAKELIJK LEIDER DE FILMKRANT

FLES IV

(ROOD)

Cesar: “Ben ik het eens met deze wijn? Dat is de vraag
die je je moet stellen.” Nicole: “Hij hecht zich aan je
tanden. En het tandvlees.” Cesar: “Dat zijn de tannines.” Ilona: “Hij hangt niet goed in het glas.” Hugo:
“Laat zich vergelijken met Russel Crowe’s acteren:
heel goed of heel slecht.” Cesar: “Franse Merlot,
klassieke blend.” Hugo: “Hij lijkt op de wijn die je
in het vliegtuig krijgt. Als je die hebt gedronken zijn
al je smaakpapillen dood.” Kees: “Doet denken aan
niet-grappige Franse komedies.” Nicole: “Gemene
afdronk.” Kees: “Deze wijn heeft pretentie.” Nicole:
“Kwaadaardige pretentie.” Hugo: “Ik proef de pathetiek van een wanhopige feelgoodfilm.” Kees: “Niets
ergers dan vergeleken te worden met een saaie horrorfilm.”
STING

IL PALAGIO MESSAGE IN A BOTTLE ROSSO

2018 | € 13,99 | GALL & GALL 
ROLF HERMSEN VORMGEVER DE FILMKRANT

FLES V

(ROOD)

Ilona: “Een dinerwijn voor alle jaargetijden.” Cesar:
“Een vriendelijke wijn, niet supercomplex.” Hugo:
“Vlees-aardappelen-groente-wijn.” Nicole: “Een
wijn om bij te Netflixen.” Kees: “Hollywood-main
stream. Wijn die je geeft wat je verwacht.” Hugo:
“Het geruststellende van Bert Haanstra. Fanfare in je
glas.” Cesar: “Californië. Definitely.” Kees: “Als een
high-end boekverfilming, met Juliette Binoche in de
hoofdrol. Een Hongaars boek, dat wel.” Cesar: “De
fles die je mee naar huis krijgt na een lezing in Eye.”
Hugo: “Cinema Paradiso.” Cesar: “The Shawshank
Redemption. The Green Mile.” Rolf: “Sideways. Maar
dat zeg ik altijd.”
FRANCIS FORD COPPOLA

KEES DRIESSEN FILMJOURNALIST, FILMKRANT-MEDEWERKER

DIAMOND

FLES VII

(ROOD)

Ilona: “Kruidnagel.” Cesar: “Kaneel.” Nicole: “Een
hele serieuze wijn.” Hugo: “Sjiek.” Cesar: “Traditioneel goed.” Hugo: “Kruidnagel. Op ’t einde is de
smaak scherp.” Cesar: “The Hateful Eight.” Nicole:
“Maar dan minder gewelddadig.” Hugo: “Als The
Godfather III – weet toch weer te verrassen.” Kees:
“We gaan richting kerstfilm.” Cesar: “Als in: klassieker met Hugh Grant?” Hugo: “Eerder Freaky Friday.
Maar dan op z’n Russisch.” Kees: “Wijn als Nicole
Kidman: ze kan wat, maar stelt toch altijd licht teleur.” Rolf: “We’ll always have Sideways.”
FRANCIS FORD COPPOLA

ZINFANDEL DRY

COLLECTION ZINFANDEL NR.5 | € 16,95 | HART’S

CREEK VALLEY DIRECTOR’S CUT 2017 | € 26,95 | HART’S

WIJNHANDEL 

WIJNHANDEL 
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						 WEST SIDE STORY

ANDERS MAAR GELIJK

Steven Spielbergs West Side
Story blijkt een van de zeldzame
remakes die een waardige
aanvulling leveren op het
DOOR BART JUTTMANN
origineel.
Cultuurpessimisten lijken weer nieuwe ammunitie
in handen te hebben. Zelfs een gerespecteerde oudgediende als Steven Spielberg kan het niet laten mee
te gaan in de eindeloze stroom van remakes, reboots
en spin-offs waar Hollywood in is beland. En dan ook
nog met een remake van een alom geliefde klassieker.
Kunnen ze wat goed is niet eens met rust laten?
Dat is misschien wat vlug geoordeeld. Remakes
kunnen in handen van creatieve cineasten alsnog bijzondere resultaten opleveren, bewezen onder meer
Invasion of the Body Snatchers, The Fly en The Departed. Alleen kozen Spielberg en scenarist Tony Kushner niet een relatief obscure B-film of Hongkongse
productie als bronmateriaal, maar de musical West
Side Story uit 1961, een kassucces en winnaar van tien
Oscars. Zie dat maar eens te overtreffen!
Toch blijkt West Side Story ’21 een van de zeldzame
gevallen waarin de remake een waardige aanvulling is
op het origineel. Niet beter, niet minder, wel anders.

SCHOONHEIDSFOUTJES

Het verhaal van de Broadway-musical uit 1957 is simpel te omschrijven: Romeo en Julia verplaatst naar de
Upper West Side van Manhattan. De twee strijdende
families zijn de jeugdbendes Jets en Sharks en de gedoemde geliefden uit hun midden zijn de Pools-Amerikaanse Tony en de Puerto Ricaanse Maria. Componist Leonard Bernstein, choreograaf Jerome Robbins
en de vorige maand overleden tekstschrijver Stephen
Sondheim wisten on-musicalachtige onderwerpen als
jeugdcriminaliteit, racisme en bendegeweld op creatieve manier te vertalen naar muziek en dans met een
perfecte balans tussen speelsheid en grimmigheid.

De verfilming uit 1961, geregisseerd door Robbins
en Robert Wise, is een meesterwerk, zij het wel een
meesterwerk met schoonheidsfoutjes. In Spielbergs
films worden er enkele gladgestreken. Zo was voormalig kind-acteur Richard Beymer miscast als Tony.
Omdat hij slechts matig kon dansen en zijn zangpartijen moesten worden overgedubt, maar vooral
omdat grote vriendelijke reus Beymer niet overtuigde
als keiharde straatjongen die pas net het bendeleven
begint te ontgroeien. In de nieuwe versie wordt Tony
gespeeld door Ansel Elgort—niet minder een mooiTuurlijk kunnen we het hebben over de
boy, maar wel
met voldoende energie en guitigheid
waanzin en willekeur van het grotendeels
om het geloofwaardig
te maken dat hij kort geleden de
van de cultuursector, die daardoor
buurt nog sluiten
onveilig
maakte.
de afgelopen weken zwaar verlies leed.
Misschien
nog pijnlijker: in de jaren zestig was
Waar de mensen die met hun gedrag de
het nog niet
ongebruikelijk om witte acteurs brons
oorzaak waren van de nieuwe lockdown
te schminken
als ze latino’s speelden. Zo speelden
zelf niets voor hoeven te betalen. Tuurlijk
Natalie Wood
en George Chakiris de rollen van Maria
kunnen we het hebben over het ontbreen haar broer
Bernardo. Het gaat te ver om West Side
ken van een langetermijnvisie van het
Story ’61 hierdoor
op één hoop gooien met The Birth
waardoor je niet kunt uitsluiten
of a Nationkabinet,
en andere
beschamende voorbeelden van
dat we over drie maanden weer in deze
blackfacing—daarvoor
zijn de Puerto Ricaanse persosituatie zitten. Of over het feit dat bijna
nages te gelaagd
en is het verhaal te empathisch naar
alles wat u in deze Filmkrant leest kort na
de migrantenervaring.
Maar dat in West Side Story
’21 de Puerto Ricaanse personages worden gespeeld
door latino acteurs geeft de nieuwe film al voldoende
bestaansrecht. Daar komt ook bij dat de twintigjarige
Rachel Zegler een Maria neerzet die vonkt van de levenslust, passie en tragiek.

PURISTEN

Voor de verfilming uit 1961 werd de volgorde van de
liedjes uit de Broadway-productie omgegooid. Zo
werd oorspronkelijk ‘Cool’, een intens nummer over
kalm blijven onder stress, opgevoerd door de Jets
in de aanloop naar hun confrontatie met de Sharks.
Wanneer deze dodelijk afloopt, vrolijken ze elkaar op
met ‘Gee, Officer Krubke’. Sondheim had het voortschrijdend inzicht dat dit satirische lied, waarin het
traject van justitie en maatschappelijk werk wordt
bespot, totaal niet paste bij de duistere toon van de

WEST SIDE STORY 1961

tweede akte en besloot de twee nummers te verwisselen. Met datzelfde argument werd het lichtvoetige
‘I Feel Pretty’ naar voren getrokken, dat aanvankelijk
werd gezongen direct na het gevecht, als Maria in
haar slaapkamer nog in gelukzalige onwetendheid
wacht op Tony.
Hoe wijs deze aanpassingen ook lijken, puristen
besloten in de loop der jaren dikwijls om bij nieuwe
theateruitvoering toch de oorspronkelijk volgorde aan
te houden, tot verwondering van publiek dat de herschikking van de film gewend was. Voor Spielberg en
Kushner moet het een duivels dilemma zijn geweest:
trouw blijven aan het origineel of slaafs de verbeteringen van de eerste film kopiëren? Iedere beslissing
zou kritiek opleveren. Er is uiteindelijk gekozen voor
een middenweg, met wisselende resultaten. In West
Side Story ’21 worden ‘Gee, Officer Krupke’ én ‘Cool’
gezongen voor het gevecht. Hoewel het niet helemaal
werkt, zijn er wel een paar goede vondsten gedaan
om de nummers te voorzien van een nieuwe vorm en
betekenis.
‘I Feel Pretty’ is wel op de oude plek gebleven.
Hoewel Spielberg creatief is met een andere locatie,
bewijst het vooral hoe slim het was om het lied te
vervroegen. De speelsheid van het nummer valt akelig
slecht, zo kort na het messengevecht. Zo rectificeert
West Side Story ’61 met vooruitwerkende kracht ook
een schoonheidsfoutje van de remake.
Sommige wijzingen uit ’61 zijn wel trouw overgenomen. ‘America’ was oorspronkelijk een duet tussen
twee Puerto Ricaanse vrouwen, de conservatieve
Rosalie die terugverlangt naar haar geboorte-eiland
en de vrijzinnige Anita die haar nieuwe leven in Amerika prijst. Coupletten over de armoede in Puerto Rico
vielen echter niet goed, waardoor het lied voor West
Side Story ’61 werd omgeschreven tot een dialoog
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Fanboy
COLUMN | Dan Hassler-Forest zoekt als de

Indiana Jones van de filmwetenschappen
maandelijks naar de verborgen betekenissen
en geheime kamers van de cinema.

WEST SIDE STORY 2021

over de luxe en kansen van de Verenigde Staren versus
het racisme dat migranten dagelijks ervaren. Een gouden vondst was om de mannen de plaatsen tegenover
de vrouwen. Het gaf het nummer zinderende energie.
Spielberg en Kushner waren zo verstandig dit niet op
te geven.

GENTRIFICATIE

Spielberg en co deden ook zelf een aantal ingrepen:
wat meer backstory, grotere rollen voor een aantal
Sharks en een gender swap voor Tony’s baas. Dit laatste geeft Spielberg de kans om de inmiddels 89-jarige
Rita Moreno—in ’61 een zinderende Anita—weer
voor het voetlicht te brengen. Een sentimentele castingstunt die verrassend goed uitpakt.
Maar het grootste onderscheid tussen West Side
Story ’61 en ’21 ligt simpelweg in de zestig jaar tijdsverschil. De grote migratiegolf van Puerto Rico naar
New York en de sociale onrust die daaruit voortkwam
waren begin jaren zestig nog uiterst actueel en bendegeweld was toen een relatief nieuw verschijnsel.
Het is nu misschien moeilijk voor te stellen dat West
Side Story ’61 op zijn manier een gewaagde film was.
Dat biedt een historisch bewust scenarist als Kushner
ruimte voor reflectie.
Er is veel veranderd in de Verenigde Staten. Invloedrijke artiesten en politici zijn trots op hun Puerto
Ricaanse komaf. Tegelijkertijd is veel hetzelfde gebleven: we zien nog steeds jongeren zonder perspectieven,
afkeer van nieuwkomers die hopen op een beter leven,
en oplopende spanningen die onvermijdelijk eindigen
in (vuurwapen)geweld. West Side Story ’21 bevat veel
verwijzingen naar de sloop van oude buurten in Manhattan, de gedwongen uitzettingen en de geplande
bouw van het Lincoln Center, vandaag de dag een toonbeeld van het welvarende, culturele New York. Zo is

West Side Story ’21 vooral een film over gentrificatie.
De problemen zijn verplaatst, letterlijk en figuurlijk.

VAKWERK

Hoe serieus dit allemaal misschien ook klinkt, het
wonder van beide West Side Story’s is dat de sociologische thematiek is verwerkt in een meeslepende
musical. Dat is natuurlijke in de eerste plaats te danken aan de onverwoestbare muziek van Bernstein en
de messcherpe teksten van Sondheim. Toch mag bij
beide films ook de kwaliteit van de regie niet worden
miskend.
Zowel Robert Wise als Steven Spielberg begrepen
het geheim van een goede filmmusical. In lange totaalshots laten ze de dansers zoveel mogelijk het werk
doen, maar op de juiste momenten geven ze met onverwachtse kaders, bewegingen en montage het geheel
extra dynamiek. Spielberg, die op zijn 74ste eindelijk
een levenslange ambitie om een traditionele musical
te maken realiseert, gebruikt voor zijn versie moderne
technieken om de camera virtuoos te laten meedansen
met de acteurs zonder dat het ooit gaat overheersen.
Door de vakkundige regie zijn de overeenkomsten
tussen de twee versies groter dan de verschillen. Beide zijn ontwapende films die de jeugdige energie van
vriendschap en verliefdheid weten te vangen. Beide
zijn films die je aanvankelijk kijkt met een grote glimlach waardoor de impact des te groter is als het verhaal
zijn grimmige wending neemt, en waardoor je tegen
beter weten in hoopt dat het onvermijdelijke tragische
einde deze keer wél uitblijft.
WEST SIDE STORY

VERENIGDE STATEN, 2021 |

REGIE STEVEN SPIELBERG | MET RACHEL ZEGLER,
ANSEL ELGORT, RITA MORENO | 156 MINUTEN |
DISTRIBUTIE THE WALT DISNEY COMPANY | TE ZIEN
VANAF 9 DECEMBER 

Deze maand onthult Disney+ het nieuwste project van regisseur Peter Jackson: de acht uur
durende Beatles-documentaire Get Back biedt
een intiem portret van de vier muzikanten in de
laatste dagen van hun gezamenlijke carrière.
Kosten noch moeite zijn gespaard om het rommelige proces dat voorafging aan hun plaat Let
It Be tot in de kleinste details in beeld te brengen. Je zou denken dat zoiets alleen interessant
kan zijn voor de meest toegewijde Beatles-fans.
Maar we leven in het tijdperk waarin fancultuur
volstrekt normaal is geworden, en fanboyregisseurs de norm bepalen.
In de twintigste eeuw was fandom een vrij
marginale subcultuur. Fandom werd geassocieerd met onvolwassenheid, hysterie, en irrationele passie. Filmstudio’s richtten zich niet
op fans, maar juist op het grote publiek dat
vermaakt wilde worden door toegankelijke en
laagdrempelige films en tv-series. Filmmakers presenteerden zichzelf ook niet als
fans, maar juist als vakmensen die origineel
moesten zijn.
Het succes van Peter Jacksons Lord of the
Rings-trilogie zette de toon voor een nieuw tijdperk waarin de fan juist centraal staat. Niet
alleen stelde Jackson zichzelf in de eerste
plaats op als hardcore Tolkien-fan in zijn ongewoon trouwe bewerking, maar hij betrok fan-
gemeenschappen ook actief in de promotie van
zijn trilogie. Zijn King Kong-remake deed er nog
een schepje bovenop: dit was niet zomaar een
nieuwe avonturenfilm, maar een project gedreven door Jacksons levenslange fascinatie voor
deze klassieke monsterfilm.
Jackson was daarin bepaald niet de enige.
Prominente regisseurs als J.J. Abrams, Joss
Whedon, Kevin Smith, Zack Snyder, Taika Waititi en Edgar Wright positioneren zichzelf niet
alleen expliciet als toegewijde fans: ze laten
zich graag zien op grote fan-evenementen als
Comic Con en gaan de dialoog aan met de
meest toegewijde liefhebbers. Dit vertaalt zich
naar film- en tv-producties met een flinke
lading nostalgie, waarin de liefde voor andermans werk de overhand heeft. Waar de eerdere
generatie movie brats—George Lucas, Martin
Scorsese, Brian de Palma, Steven Spielberg—
hun eigen cinefilie vertaalden naar een karakteristieke eigen stijl, probeert de fanboy-regisseur
bovenal zijn favorieten te recreëren.
J.J. Abrams’ Star Wars-film The Force Awa
kens is een treffend voorbeeld: de film die een
nieuwe impuls moest geven aam de filmserie
was van begin tot eind bovenal een lofzang op
de eerste film, waarbij niet alleen de verhaalstructuur uit de eerste film heel direct werd
nagebootst maar ook de stijl in alle opzichten
het oude, vertrouwde gevoel van de toegewijde
Star Wars-fan moest reproduceren.
Geen wonder dus dat Jackson carte blanche
kreeg van Disney om een documentaire van zo’n
epische lengte te maken over een paar dagen
uit het leven van zijn lievelingsband. De fan is in
onze cultuur niet meer de uitzondering, maar de
norm.
DAN HASSLER-FOREST

Deze film kijk je bij:
&

Winner best director award

New Renaissance Film Festival London
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Regisseur Shady El-Hamus (De libi, Forever Rich) brengt
maandelijks een ode aan een bijzondere filmscène. Deze maand:
Alyosha achter de woonkamerdeur in Loveless.

ZIJN OUDERS
ZIEN HEM NIET
Stemmen die worden verheven, een deur die hard
wordt dichtgegooid en de ijzige stilte die er op volgt.
Ruziënde ouders maken altijd grote indruk op een
kind. De meeste volwassenen weten nog wel hoe ze
zich konden voelen in zo’n situatie—ongemakkelijk,
angstig, verdrietig, of dat alles tegelijk. Sommige ouders gaan zo op in hun eigen geschreeuw dat ze geen
oog meer lijken te hebben voor het feit dat ze hun
kind met elke stemverheffing verder bij zich vandaan
duwen.
In Loveless geven ouders Zhenya en Boris je geen
moment het idee dat ze ooit van elkaar gehouden
hebben. Er heerst een koude liefdeloosheid die de
vraag oproept wat er in vredesnaam allemaal tussen
hen is gebeurd. Áls er ooit al liefde was, dan is die
inmiddels verdampt, verdwenen en verloren. De kilte
tussen Zhenya en Boris wordt gereflecteerd in het
Russische winterlandschap. Een grimmige buitenwijk
vol kale takken en zielloze flats. Je krijgt het er fysiek

koud van, zowel van de woorden die de twee op elkaar
afvuren als van de ijzige buitenlucht.
Het enige stukje warmte in de film is zoon Alyosha,
een gevoelige jongen die opgroeit temidden van de
chaos die een scheiding veroorzaakt, geen enkele
aandacht krijgt en daardoor veroordeeld is tot zijn
eigen verdriet. Zijn ouders zijn alleen maar bezig met
zichzelf, hun telefoon, en hun ruzies. Ze zien niet dat
het jongetje hunkert naar liefde, troost en iemand die
zegt dat alles goedkomt.
Zijn ouders zien hem niet maar wij als kijker wel.
Vooral in dat ene moment, een moment waar ik in het
donker van de bioscoop totaal niet op voorbereid was
en dat me secondenlang mijn adem ontnam. Het is
de eerste ruzie tussen de ouders die we meemaken,
en regisseur Andrei Zvjagintsev neemt er de tijd voor.
Het voelt als een honderdste ruzie, een zoveelste
herhaling van al die ruzies ervoor. Stemmen worden
verheven, een deur wordt hard dichtgeslagen, en als
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Zhenya woedend de gang op beent, blijft de camera
hangen en zien we achter de woonkamerdeur Alyosha
staan, verborgen, alleen. Zijn hele gezicht betrekt,
zijn mond is half open, een geluidloze schreeuw om
liefde. Er zijn niet veel filmische momenten die me
meer hebben weten te raken dan dit.
Niet veel later blijkt Alyosha verdwenen. De paniekerige bezorgdheid van de ouders lijkt te laat te
komen—er wordt een enorme zoekactie op touw gezet, maar al snel wordt duidelijk dat Alyosha niet gevonden zal worden. Zo laat Zvjagintsev de ouders en
de kijker gezamenlijk spartelen. Is de jongen van huis
weggelopen? Waarschijnlijk, maar waarheen dan? De
leegte die hij achterlaat voegt nog een extra kilte toe
aan deze toch al zo liefdeloze vertelling. Dit is wat er
kan gebeuren als je een kind uit het oog verliest, lijkt
de maker te zeggen; als je jezelf als ouders te belangrijk maakt kan je een kind verliezen.
Loveless gaat uiteindelijk over wat een verdwijning met de achterblijvers doet en staat daarmee in
een traditie van films als L’avventura en About Elly
—films die hun personages door middel van een
verdwijning een pijnlijke spiegel voorhouden. De
achterblijvers zijn in dit geval niet alleen Zhenya en
Boris, twee mensen die samen een kind kregen maar
het vervolgens verwaarloosden, maar ook wij als
kijker. We zullen nooit weten wat er met Alyosha
gebeurd is en dus zit er niet veel meer op dan te
hopen dat hij zichzelf heeft weten te bevrijden uit
deze liefdeloze omgeving, en dat zijn verdwijning
uiteindelijk betekent dat hij ergens een plek zal vinden waar hij gelukkig wordt.
SHADY EL-HAMUS
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Het persoonlijke is altijd politiek in het werk van Kirill
Serebrennikov. De Russische regisseur en theatermaker, voorheen de artistiek directeur van het Gogol
Theater in Moskou, heeft dat zelf moeten ondervinden:
de Russische autoriteiten beschuldigden hem in 2017
van fraude—hij zou subsidiegeld voor een theaterproductie hebben verdoezeld—en plaatsten hem tot 2019
in huisarrest. Dit soort politiek gemotiveerde zaken
staan makers in Rusland te wachten als ze te dicht bij de
geldstromen van het overheidsapparaat komen en daar
kritische, onafhankelijke werken mee durven maken.
Juist daar is Serebrennikov in gespecialiseerd. Al
meer dan twintig jaar is deze onruststoker een van
de belangrijkste luizen in de pels van het Russische
culturele landschap. Playing the Victim (2006) bracht
de gekleurde beeldvorming van de politiestaat onder
de aandacht; The Student (2016) stelde het door de
staat gedoogde radicaliseren van extreemrechtse en
christelijk-orthodoxe jongeren aan de kaak; en de
weemoedige zwartwitfilm Leto (2018) bracht een ode
aan Viktor Tsoj, een sleutelfiguur in de underground
rockscene van de Sovjet-Unie.
Serebrennikovs nieuwe film Petrov’s Flu, zijn eerste sinds het huisarrest, is een woeste, hallucinante
en overweldigende trip door het Russische onderbewustzijn. Hij biedt een pijnlijke diagnose aan een
ijlende samenleving die na de val van de Sovjet-Unie
het spoor bijster is geraakt. Gedurende één koortsachtige nacht duikt de film in de uiterst subjectieve
beleveniswereld van Petrov, een grieperige man die
door de straten van Jekaterinenburg dwaalt en heden
en verleden ziet versmelten.
Serebrennikov treedt met zijn verfilming van Aleksej Salnikovs postmoderne roman Petrovy v grippe i
vokrug nego in de voetsporen van de rijke Russische
literatuurgeschiedenis, met een bijzonder gelaagd
werk waarin de kleinste gebaren symbool kunnen
staan voor de grootste verschuivingen binnen de
maatschappij. De sterkste metafoor is misschien wel
een tocht door de slaperige stad in een schouwwagen,
met achterin een lijk dat uiteindelijk helemaal niet
dood blijkt te zijn. Dit is het Rusland van Serebrennikov: ergens tussen slaapwandelaar en zombie, te
(machts)dronken om uit haar roes te ontwaken. Met
Petrov’s Flu probeert hij zijn medemens wederom
wakker te schudden.

KIRILL SEREBRENNIKOV
OVER PETROV’S FLU

‘ IK K AN ALLEEN MIJN

EIGEN WAANZIN
VERBEELDEN’

De Russische regisseur en theatermaker Kirill Serebrennikov zat een
paar jaar in huisarrest. Toen hij weer naar buiten mocht, maakte hij een
hallucinant, carnavalesk en koortsachtig werk, dat de temperatuur van
Rusland opneemt en de ijlende staat een pijnlijke diagnose stelt. “Het
gaat om het vinden van vrijheid in een onvrije situatie” DOOR HUGO EMMERZAEL

‘Ik ben ervan
overtuigd dat
films als dieren of
monsters zijn: ze
klampen zich vast
aan wat ze nodig
hebben om te
leven, om voort
te bestaan. Russische literatuur
en cinema zijn zo
altijd verbonden
met het lot en het
leven.’

Salnikovs boek laat zich niet zomaar verfilmen. Waarom
waagde u zich er toch aan? “Voor mij heeft het boek al-

les: poëzie, spanning, een zekere waanzin. Salnikov is
een zeer getalenteerde auteur die essentiële Russische
literatuur maakt. De geur van de woorden walmt haast
van de pagina’s. Het zijn woorden die je in beweging
brengen, die je verbeeldingskracht aanwakkeren. Ze
openen deuren. Daarom moest het een film worden.”
In het caleidoscopische verhaal vloeien werelden en werkelijkheden in elkaar over. Hoe maakte u zich het werk eigen?

“Voor Salnikov is het boek een extreem persoonlijk
werk. Ik kon dus niets anders doen dan de film ook zo
persoonlijk mogelijk maken. Ik kan iemands anders
dromen niet verfilmen, maar ik kan wel mijn eigen
jeugd, mijn eigen dromen en mijn eigen waanzin verbeelden. Ik zie het als een persoonlijke film op basis
van een persoonlijk boek.”
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KIRILL SEREBRENNIKOV
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PETROV’S FLU

IJlend door de
onderwereld
Een stripboektekenaar dwaalt tijdens een
griepepidemie door een dystopisch toekomstig Jekaterinenburg. Petrov’s Flu is
een absurdistische koortsdroom, een kritiek op hedendaags Rusland én pure visuele
cinema.

Met Leto liet u de uitgerekte teloorgang van de Sovjet-Unie
zien. Petrov’s Flu reflecteert op de onzekere tijden van het
Rusland van daarna, dat zichzelf opnieuw moet uitvinden.
Zocht u bewust die politieke rode draad in deze films?

“Petrov’s Flu gaat voor mij vooral over het graven in
ons eigen verleden. Politiek komt daar onvermijdelijk
bij kijken. Wat de films voor mij met elkaar gemeen
hebben is de zoektocht naar een vrije ruimte, die in het
geval van Leto in muziek te vinden is. Die jonge muzikanten vinden hun artistieke vrijheid en proberen dat
vervolgens te beschermen. Muziek speelt een minder
expliciete rol in Petrov’s Flu, maar ook hier gaat het om
het vinden van vrijheid in een onvrije situatie. Ironisch genoeg vindt Petrov dat in zijn eigen koortsachtige hallucinaties, die een ontsnapping bieden aan de
grillige realiteit van zijn omgeving.”
Ook hier zien we een muzikaal statement door de befaamde
rapper Husky, die zelf ook op wat zwarte lijsten van de
Russische staat prijkt, te casten als het lijk in de schouwwagen. Wat betekende die casting voor u? “Voorop staat

dat Husky een goede vriend van me is, en een bijzonder getalenteerd dichter. Hij staat in direct contact
met Poesjkin, daarom heb ik hem ook Poesjkin laten
opvoeren in mijn eigen theaterwerk. Ik vroeg hem voor
deze film omdat hij er op de één of andere manier in
thuishoorde. Hij moest de hele film als lijk in een
schouwwagen liggen en pas in de laatste scène uit de
kist te springen. Hij schreef een nummer voor die scène, over zombies die tot leven komen, waardoor Petrov’s Flu op het einde verandert in een soort apocalyptische zombiefilm.”
U doorbreekt graag de vierde wand, zowel in uw theaterwerk als uw films. Ook weer in deze, bijvoorbeeld in Petrovs

hallucinatie waarin gangsters gegijzelde zakenmannen
executeren. Wat betekent het voor u om uw eigen verhaalwerelden zo te doorbreken? “Het is een soort carnavals-

tafereel, gebaseerd op het carnavaleske principe dat
alles mogelijk is, dat er geen regels, voorschriften of
beperkingen zijn, en dat mensen volledig vrij zijn om
ook de meest verschrikkelijke dingen te doen. Carnaval geeft mensen één dag lang de mogelijkheid om
stoom af te blazen en alle opgekropte frustratie van
het hele jaar los te laten. Dankzij die ene uitzinnige
dag, met al zijn uitzinnige daden en momenten, kunnen ze vervolgens terugkeren naar normaal en gezond
gedrag. Volgens mij delen theater en cinema deze beginselen met carnaval, en dus probeer ik die principes
ook toe te passen in mijn eigen werk.”

Heeft uw huisarrest uw kijk op het bevrijdende effect van
film en theater veranderd? “Kijk, ik had de afgelopen ja-

ren tijd, heel veel tijd. Daarom heb ik deze film ook gemaakt. Het was eerst helemaal niet de bedoeling dat ik
Petrov’s Flu zou regisseren; mijn producent Ilja Stewart vroeg me in eerste instantie alleen om het scenario te schrijven. Maar bij het lezen van het boek besefte
ik hoe nauw ik me verbonden voelde met het verhaal
dat van de pagina’s spatte. Het bevestigt maar weer
dat in feite elke film zichzelf maakt—de film kiest wat
en wie het nodig heeft om gemaakt te worden.”
Dat vind ik een mooi idee: dat een film soms meer leeft dan
zijn maker. “Ik ben ervan overtuigd dat films als dieren

of monsters zijn: ze klampen zich vast aan wat ze nodig hebben om te leven, om voort te bestaan. Russische literatuur en cinema zijn zo altijd verbonden met
het lot en het leven. Het is iets metafysisch en dat kan
je nooit vermijden.” 

Petrov (Semyon Serzin) is ziek. Hij heeft
griep. In een stadsbus hoest hij de longen uit
zijn lijf. Dat hij het virus hiermee verspreidt,
lijkt hem niet te deren. In de dystopische wereld waarin de Rus zich bevindt is het leven
toch niets waard, getuige een scène waarin
hij door militairen uit de bus wordt getrokken om vervolgens met een geweer in zijn
handen deel te nemen aan een executie van
een groep zakenmannen. Filmmaker Kirill
Serebrennikov (Leto, 2018) grijpt de kijker
direct bij de lurven in de eerste minuten van
zijn nieuwste speelfilm.
Petrov’s Flu (Petrovy v grippe), gebaseerd
op het boek The Petrovs In and Around the
Flu van Aleksei Salnikov, speelt zich af in een
toekomst waarin de Russische metropool
Jekaterinenburg is verworden tot een unheimisch oord. Een buspassagier vertelt dat het
“allemaal minder werd” toen ene Berezovski
aan de macht kwam. De ijlende Petrov is op
weg naar zijn vrouw (een demonische bibliothecaresse die het heeft gemunt op mannen)
en zoon, en manifesteert zich als een gids in
deze onderwereld die tegelijk oubollig en
onbestemd oogt. Een esthetiek die misschien wel kenmerkend is voor Rusland,
waar de tijd in zekere zin stilstaat sinds de
val van de Sovjet-Unie.
Dat de film kritiek heeft op de machthebbers in hedendaags Rusland is geen verrassing: Serebrennikov, die Rusland momenteel
niet uit mag vanwege een dubieuze veroordeling voor verduistering, staat erom bekend. En de boodschap—de zieke man als
metafoor voor een land in verval—ligt er dik
bovenop. Maar Petrov’s Flu is ook een eigenaardige queeste, waarin sfeer belangrijker is
dan plot. De film is een soort Brechtiaans
spel, met groteske, theatrale taferelen en
personages die zichzelf niet al te serieus nemen: zo hoopt een vriend van Petrov, een romancier die nooit beroemd is geworden, dat
zijn werk na zijn zelfmoord wel erkend zal
worden.
Met dit soort gitzwarte, fatalistische humor legt Serebrennikov een pijnlijke realiteit
bloot, waarin zelfs in dromen niets te dromen valt. Sommige shots filmt hij van boven:
de kijker wordt het alziend oog, omdat god
en verlossing in Petrov’s Flu niet bestaan. De
personages moeten het doen met wodka en
hartstochtige ballades, in een film waar net
als onze dromen soms geen touw aan vast te
knopen is.
OMAR LARABI

PETROV’S FLU

(PETROVY V GRIPPE) RUSLAND,

2021 | REGIE KIRILL SEREBRENNIKOV | MET SEMYON
SERZIN, CHULPAN KAMATOVA, YURI KOLOKONIKOV |
145 MINUTEN | DISTRIBUTIE IMAGINE | TE ZIEN VANAF
30 DECEMBER, OOK VIA

picl.nl
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LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN

Omarm het leven
Ter ere van de twintigste verjaardag van de
film verschijnt Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain opnieuw in de bioscoop. Het bizarre
grotestadssprookje trok destijds een mil
joenenpubliek, maar kende ook felle tegen
standers, signaleerde Fritz de Jong al in
2001.
“Van Franse filmcritici vragen om Amélie te
omarmen is net zoiets als de paus verzoeken
een condoom om te doen. Die mensen haten
dit soort films. Ze houden alleen van realistische films over mensen die ruzie maken in de
keuken.” In dit citaat van regisseur JeanPierre Jeunet wordt de controverse rond Le
fabuleux destin d’Amélie Poulain fraai samengevat: iedereen houdt van zijn extravagante komedie behalve het (Franse) filmestablishment. Dat werd in mei 2001 pijnlijk
duidelijk toen het filmfestival van Cannes
weigerde om de crowdpleaser op te nemen in
de officiële selectie. De wraak van de makers
was zoet: gelijktijdig met het festival verscheen de film in de reguliere bioscopen,
waar het publiek in drommen toestroomde.
Toch is Amélie allesbehalve een doorsnee
kassakraker. Jean-Pierre Jeunet bevestigt op
overdonderende wijze zijn reputatie als sti-

listisch duivelskunstenaar en estheticus in
hart en nieren. Met behoud van zijn visuele
verbeeldingskracht neemt hij daarbij op
luchtige wijze afstand van de ontoegankelijke en soms naargeestige sfeer in eerdere
films als Delicatessen en La citée des enfants
perdus, terwijl hij in Audrey Tautou een uiterst beminnelijke titelrolvertolkster vond
die de wereld met grote kinderogen lijkt te
bekijken.

LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULIN
FRANKRIJK, 2001 | REGIE JEAN-PIERRE JEUNET | MET
AUDREY TAUTOU, MATHIEU KASSOVITZ | DISTRIBUTIE
PARADISO FILMS | TE ZIEN VANAF 23 DECEMBER | DIT IS
EEN BEWERKTE VERSIE VAN DE RECENSIE DIE
OORSPRONKELIJK VERSCHEEN IN DE FILMKRANT #228,
LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULIN

Een koninkrijk voor een koe

“Op het strand filmen. Cloe de koe werkt
goed mee. Ze filmden me terwijl ik een koud
bad nam.” Lawrence MacEwan leest in voice-over zijn dagboekaantekeningen voor die
de dag beschrijven, terwijl we deze gebeurtenissen tegelijkertijd op beeld zien ontvouwen. Het is een treffende introductie van zijn

personage: geroutineerd, charmant en bovenal hyperbewust van de camera die op
hem gericht staat.
Lawrence MacEwan is de titulaire prins
van Muck, het eiland dat hij erfde van zijn
vader, die het op zijn beurt weer erfde van
zijn oom. De prins, ja, want zijn ruimschoots
volwassen zoon is inmiddels koning. Zo gaat
dat als je ouder wordt. Hij is dan niet meer
koning, het afstaan van zijn taken blijkt
moeilijk voor Lawrence. Hij zou zich eigenlijk alleen nog maar bezighouden met zijn
koeien, die hij met een liefde behandelt die
doorgaans slechts weggelegd is voor traditionele huisdieren. Maar stiekem bemoeit hij
zich overal mee, tot ergernis van zijn zoon,
met wie de band slecht is, en zijn vrouw, die
klaagt over hun echtelijke geruzie. “Ik denk

DE BESTE VERJAARDAG OOIT
Michael Ekblad | Konijn Kareltje wordt vijf jaar
oud en bereidt zich voor op een groot feest met
worteltaart, cadeautjes en een grote picknick.
Helaas voor Kareltje lopen de zaken net wat
anders dan gepland, omdat zijn ouders onverhoopt met zijn jongere zusje naar de dokter moeten. Kareltje wordt naar zijn oma gestuurd, maar
moet daarvoor wel een spannend avontuur afleggen door het bos. Gelukkig krijgt hij hulp van buurmeisje Monika en vrienden Freddy en Willem. Een
grappig avontuur voor de allerkleinsten, vol met
vrolijke liedjes.
TE ZIEN VANAF 15 DECEMBER 

DE BESTE VERJAARDAG OOIT

Magnolia en de razendsnelle terzijdes in Tom
Tykwers Lola rennt.
Net als Anderson en Tykwer creëert
aartsromanticus Jeunet een wereld waarin
lot en toeval onlosmakelijk verbonden zijn,
en waarin kleine oorzaken grote gevolgen
hebben. Wanneer Amélie hoort dat Lady Di
is verongelukt in een Parijse tunnel besluit ze
om het noodlot te tarten: ze gaat zich inzetten om op hoogst eigenzinnige wijze allerlei
mensen te helpen. Daarbij stuit ze onder
meer op een door Mathieu Kassovitz vertolkte zonderling met een enorme verzamelwoede.
Lange tijd schikt Amélie zich in haar rol
van de anonieme weldoener, die een stille
liefde koestert voor de verlegen verzamelaar.
Uiteindelijk steekt een oude buurman haar
echter een hart onder de riem: “Je botten zijn
niet van glas gemaakt, je mag best tegen het
leven aanbotsen.” Die oproep om het leven te
omarmen werd door Jeunet dermate origineel, speels en meeslepend verpakt dat zelfs
de grootste cynicus zich ervoor gewonnen
zou moeten geven.
FRITZ DE JONG

PRINCE OF MUCK

De documentairefilm Prince of Muck van de
Nederlands-Schotse filmmaker Cindy Jan
sen is een meditatie op de dood, verandering
en nalatenschap aan de hand van een por
tret van een bejaarde man die het verleden
niet kan loslaten. Gefilmd in het adembene
mende heuvellandschap van het Schotse ei
landje Muck volgen we Lawrence MacEwan,
de gepensioneerde grondbezitter van het ei
land die zijn taken niet kan opgeven.

Amélie is een gevoelige jonge vrouw die
zich na de bizarre dood van haar moeder
heeft teruggetrokken in een breekbare wereld waarin de kleinste genoegens van het
grootste belang zijn. Zo geniet ze ervan om
het gestolde caramellaagje op de crème
brûlée door te prikken met het puntje van
haar lepel. Gedurende de hele film worden
personages geïntroduceerd aan de hand van
opsommingen van dergelijk voorkeuren en
aversies. Vooral in de adembenemende opening wordt de kijker overspoeld met een
stroom aan grappige futiliteiten en wetenswaardigheden, in een montage die in zijn visuele virtuositeit doet denken aan de briljante proloog van Paul Thomas Andersons

DE DREKKIES
Toby Genkel & Jens Møller | Wat is groen, stinkt
vreselijk en leeft graag op een enorme vuilnisbelt?

niet dat we zoveel ruziemaken, want zoveel
praten we niet met elkaar”, antwoordt hij
droogjes als zijn vrouw hem op hun gekibbel
aanspreekt.
Prince of Muck begint met een dagboekaantekening van de dag van filmen, maar de
documentaire duikt al snel het verleden in.
Jansen maakt daarbij rijkelijk gebruik van
oude dagboekaantekeningen, die Lawrence
net als zijn vader al decennialang religieus
bijhoudt. Elke aantekening begint hetzelfde:
met een vermelding van de datum, een beschrijving van het weer (windkracht, neerslag, temperatuur) en een opsomming van de
taken die die dag zijn uitgevoerd. Vroeger
besloegen ze wel een halve pagina, inmiddels
slechts een paar zinnen. Het zijn droge, feitelijke beschrijvingen, die vaak een enorm
verlies verraden. Want dood en tragedie zijn
in de geschiedenis van het eiland verweven.
Het Schotse, heuvelachtige landschap
komt goed tot zijn recht voor de camera van
cameraregisseur Julian Schwanitz, die de
dagelijkse bezigheden van Lawrence laat

DECEMBER 2001 

PRINCDE OF MUCK

zien in weidse beelden, in relatief weinig
contrast. Vooral de beelden gemaakt in de
stal, waar zijn geliefde koeien ’s nachts staan,
zijn fantastisch. Alleen die beelden maken
Prince of Muck al het kijken waard.
ROOSJE VAN DER KAMP

PRINCE OF MUCK

NEDERLAND/SCHOTLAND, 2021 |

REGIE CINDY JANSEN | MET LAWRENCE MACEWEN, JENNY
MACEWEN, COLIN MACEWEN | 77 MINUTEN | DISTRIBUTIE
WINDMILL FILM | TE ZIEN VANAF 6 JANUARI 2022 

ter en een gewetenloze aannemer hebben daar
geen boodschap aan: de vuilnisbelt moet zo snel
mogelijk wijken voor een luxe wellnesscentrum.
Kunnen de Drekkies hun droomplek behouden?
TE ZIEN VANAF 15 DECEMBER 

MONSTER FAMILY 2

Het zijn de Drekkies! Deze groene monstertjes
zoeken een nieuwe plek om te wonen en belanden
in Stinkstad, een plek die – spoiler alert – kampt
met een enorme stankoverlast. De enorme vuilnisbelt is voor de Drekkies het huis dat ze nooit
gehad hebben, maar de vrouw van de burgemees-

MONSTER FAMILY 2
Holger Tappe | Een jaar na het happy end uit
Monster Family moet de griezeligste familie van
de wereld opnieuw in actie komen. De monsters
doen zich inmiddels voor als normale mensen,
maar als hun vrienden, heks Baba Yaga en butler
Renfield worden ontvoerd door een bijdehante tiener, hebben ze maar één keuze: ze moeten weer
terug veranderen in monsters. Met hulp van hun
drie vleermuizen reizen ze de hele wereld rond om
hun vrienden te redden.
TE ZIEN VANAF 15 DECEMBER 
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DON’T LOOK UP

Blaten over het einde van de wereld
In de barokke satire Don’t Look Up dreigt
een komeet al het leven op aarde te vernie
tigen. Twee wetenschappers proberen de
wereld te waarschuwen – tevergeefs.
Het begint nog met een kort moment van
euforie. Astronoom in opleiding Kate (Jennifer Lawrence) ontdekt een enorme komeet in
het sterrenstelsel. Het is voor elke astronoom een belangrijk moment, maar mentor
Randall (een heerlijk neurotische Leonardo
DiCaprio) drukt de euforie snel de kop in. Hij
ontdekt dat de komeet in een kaarsrechte lijn
op de aarde afkoerst, en binnen zes maanden
al het leven op de planeet zal uitroeien.
Dat is behoorlijk serieuze thematiek, maar
Don’t Look Up rust gelukkig in de handen van
regisseur Adam McKay. Die begon zijn carrière met komedies als Anchorman (2004) en
Step Brothers (2008), maar maakte de laatste
jaren naam met twee scherpe satires over de
staat van Amerika: The Big Short (2015) en
Vice (2018). Ditmaal richt hij zijn pijlen op
politiek en media. In het Witte Huis wordt

de onheilsprofetie van Randall en Mindy nog
net niet weggelachen door president Jane
Orlean (Meryl Streep). Het gesprek dat ze
voeren, is niet meer dan een snelle beleefdheid: de president is immers verwikkeld in
een seksschandaal, en er staan nieuwe Congres-verkiezingen voor de deur. Een levens
bedreigende komeet past even niet in haar
plaatje, en bovendien “voert ze jaarlijks ontelbaar veel gesprekken over het einde van de
wereld”.
De media zien in Randall en Mindy ondertussen vooral geinige memes: twee gekke
nerds die wat blaten over het einde van de
wereld. Als ze aanschuiven in een populaire
talkshow, krijgen ze slechts één advies:
“Houd het luchtig!” In het moderne mediatijdperk draait alles immers om de verpakking; de inhoud is een hinderlijke bijzaak.
(“Wat zijn de gevolgen van de klimaatcrisis?
We bespreken het met Gerard Joling en Martien Meiland!”)
Hoewel er wellicht nog een kans is voor de
mensheid, maakt McKay ons (vaak nog net

SISYPHUS AT WORK

Vluchten in verzinsels
met de dood op de hielen
Loepzuiver samenspel en een prachtige
vormgeving redden dit barokke muzikale
epos van regisseur Ramon Gieling.
Hij mag dan van zijn arts te horen krijgen dat
hij nog zo’n negen maanden te leven heeft en
in een staat van geïmplodeerde wanhoop
verkeren, in het eerste halfuur van Sisyphus
at Work wekt hoofdpersoon Boy Talma weinig sympathie.
Het is een nogal verwende man. Behoorlijk succesvol filmregisseur, zeven jaar in
New York gewoond, en nu met beeldschone
vrouw Zelda (Thekla Reuten) en een bovenmatig intelligent zoontje in het soort
luxe-appartement dat creatieven zich doorgaans niet kunnen veroorloven. Na de doodstijding zitten Talma (Johan Heldenbergh) en
Zelda daar broeierig met een leeg pistool te
spelen en te hinten naar beider overspel,
waarna zij hun relatie voorlopig beëindigt.

GOGO
Pascal Plisson | De 94-jarige Priscilla Sitieni, die
door haar familie liefkozend ‘Gogo’ wordt
genoemd, maakte zoals veel vrouwen in Kenia de
basisschool niet af. Om een goed voorbeeld te
stellen voor haar achterkleindochters, besluit de

“Jouw werk is een vrijbrief om onuitstaanbaar te zijn”, zegt ze, en ze verbant hem naar
z’n ‘werkruimte’ – nog zo’n loft.
Op de set in aanbouw van zijn nieuwe film
gedraagt Boy Talma zich horkerig: hij klei-

ALEX MAZEREEUW

neert z’n assistente, engageert acteurs zonder
ze een script te kunnen overhandigen en kijkt
tijdens een groepsdiner minzaam toe hoe bijrolactrice Faye (Hannah Hoekstra) de camera
inwijdt met ‘melk’ uit haar eigen tepel.
Gelukkig is Sisyphus at Work meer dan dit
portret van een nare pre-MeToo-man. Regisseur en scenarist Ramón Gieling gaf zichzelf
een vrijbrief om fantasie en werkelijkheid te
mengen: er verschijnen engelen en een duiveltje, er is een sprekende koe, verleden en
heden vloeien in elkaar over.
De sleutelfiguren in Talma’s leven spelen
ook allemaal mee in wat zijn laatste film moet

DON’T LOOK UP

DON’T LOOK UP

VERENIGDE STATEN, 2021 | REGIE

ADAM MCKAY | MET LEONARDO DICAPRIO, JENNIFER
LAWRENCE, MERYL STREEP | 145 MINUTEN | DISTRIBUTIE
WW ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 9 DECEMBER 

worden: een musical over de mythe van
Sisyphus. Reuten, Hoekstra, Marieke Heebink en Valentijn Dhaenens zingen en dansen
behoorlijk overtuigend de bombastische Engelstalige nummers, in oogstrelende kostuums en decors. La La Land (2016), Moulin
Rouge! (2001), Cabaret (1972) en All That Jazz
(1979) van Bob Fosse – die laatste gaat ook
over een stervende regisseur – zijn hier allemaal van zichtbare invloed, en dat is al zo
on-Nederlands ambitieus dat het imponeert.
Maar het mooiste zijn toch de intieme,
naturel geacteerde scènes waarin Heldenbergh Boy Talma’s kwetsbare kant ruim baan
mag geven. Hoe sterker de vrouw tegenover
hem, hoe beter dat lukt: een melancholiek
gesprek met oude vriendin Lucy (Marieke
Heebink) en het vaderlijke gekibbel met losgeslagen puber Virginia (Cécilia Vos, onthoud die naam) zijn prachtig. Fantasie of
niet, dit is helemaal echt.



SANDRA HEERMA VAN VOSS

SISYPHUS AT WORK REGIE RAMÓN GIELING |
MET JOHAN HELDENBERGH, THEKLA REUTEN, HANNAH
HOEKSTRA| 123 MINUTEN | DISTRIBUTIE DOXY FILMS | TE
ZIEN VANAF 16 DECEMBER | 11 DECEMBER VOORPREMIÈRE
IN EYE MET NOG TWEE FILMS VAN GIELING | LEES OOK
SISYPHUS ON THE SHORE

hoogbejaarde vrouw alsnog haar diploma te halen.
Feelgood bij uitstek, dus. ‘Maar dese pseudo-documentaire over “het oudste schoolmeisje van de
wereld” is een flagrante vorm van exotisme die
schuurt tegen poverty porn’, schrijft Omar Larabi
in zijn recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 16 DECEMBER 

SILVERSTAR

niet met een pistool tegen de slaap) duidelijk
dat we met dit soort leiders en talkshowhosts
onvermijdelijk afkoersen op de apocalyps.
Met de komeet als overduidelijke metafoor
voor de klimaatcrisis (klimaatactivist DiCaprio had veel invloed op het script) richt McKay zijn pijlen op de doorgeslagen imagocultuur. Een cultuur waarin leiders alleen
standvastig zijn als het stemmen oplevert,
succes uitsluitend bepaald wordt door het
aantal clicks, en de korte termijn immer prevaleert. Klinkt bekend, nietwaar?
Als satire doet Don’t Look Up bij vlagen
denken aan klassiekers als Network (Sidney
Lumet, 1976) en Dr. Strangelove (Stanley Kubrick, 1964), al haalt hij het niveau van die
films niet. Maar één blik op onze corona-
persconferenties is genoeg om te beseffen dat
Don’t Look Up de satire allang voorbij is. Het
is een wrange spiegel voor onze tijd en toekomst, die door de weergaloze cast en sublieme muziek van Nicholas Britell desalniettemin verdomd fraai aandoet.

SILVERSTAR
Diede in ’t Veld | Vervolg op de populaire paardenfilm Whitestar. Een paar jaar na haar glorieuze
overwinning in een paardenwedstrijd runt Megan
(tv-fenomeen Britt Dekker) haar eigen manege.
Na een stalbrand ontsnapt het jonge paard Silverstar – inderdaad, een nakomeling van Whitestar –
uit de stal en vlucht hij de bossen in. Hij wordt
daar opgevangen door de zestienjarige Esmee. Als
ze het paard wil terugbrengen, ontdekt ze dat

ONS INTERVIEW MET GIELING OP

Megan zich heeft ingelaten met een dubieuze
paardenhandelaar. Om Silverstar te redden, slaat
Esmee met het paard op de vlucht, en moeten ze
samen overleven in de natuur.
TE ZIEN VANAF 16 DECEMBER 

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Jon Watts | Het almaar uitdijende Marvel-universum maakt het nóg wat ingewikkelder. In dit derde
deel uit de zeer succesvolle trilogie is de identiteit
van Spider-Man onthuld, en kan Peter Parker (Tom
Holland) niet meer normaal over straat. Parker
vraagt collega-superheld Doctor Strange
(Benedict Cumberbatch) daarom om het collectieve geheugen te resetten, zodat hij weer een
rustig tienerleven kan leiden. Het heeft een averechts effect, want nadat Strange zijn magische
krachten inzet, lopen meerdere universums en

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

filmkrant.nl
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THE LOST DAUGHTER

Atypisch moederinstinct
In Maggie Gyllenhaals overtuigende regie
debuut speelt een sublieme Olivia Colman
een wetenschapper die rust zoekt op een
Grieks eiland. Een kennismaking met een
jonge moeder en dochter roept herinnerin
gen op aan haar eigen moederschap.
Wie kent het niet: net wanneer je heerlijk je
rust denkt te pakken op een idyllisch
strandje – comfortabele strandstoel, koude
cocktail, goed boek – doemt uit het niets een
luidruchtige groep mensen op. In het ergste
geval worden ze voorgegaan door een stel
schreeuwende kinderen.
In The Lost Daughter spreekt het gezicht
van Leda (Olivia Colman) boekdelen als een
enorme Amerikaanse familie arriveert op
een verder verlaten Grieks strand. Als die familie haar even later ook nog verzoekt om te
verkassen, is haar antwoord een gedecideerd
‘nee’. Leda is iemand die haar territorium
sterk afbakent: ze eet alleen, drinkt alleen en
leeft alleen. Bezoekers zijn in dat territorium
alleen welkom op haar voorwaarden.
Debuterend regisseur Maggie Gyllenhaal
laat in deze verfilming van het gelijknamige
boek van Elena Ferrante heel langzaam snippertjes informatie over Leda los. Ze is overduidelijk een workaholic, maar heeft desalniettemin even tijd genomen om bij te komen
op een romantisch Grieks eiland. Hoewel ze
zich niet per se openstelt voor nieuwe relaties, ontwikkelt ze wel een ongezonde obsessie voor de luidruchtige familie die haar rust
verstoort.
Haar fascinatie gaat daarbij vooral uit
naar jonge moeder Nina (Dakota Johnson) en
haar peuterdochter. Hun band roept herinneringen op aan Leda’s eigen moederschap,
wat leidt tot flashbacks naar haar jongere jaren (waarin ze wordt gespeeld door Jessie
Buckley). Leda werd als vroege twintiger al
moeder, en dat leek niet helemaal goed samen te gaan met haar glansrijke toekomst
aan de universiteit. Maar Leda trekt zich
niets aan van de heersende maatschappelijke
mores, en kiest voor haar carrière boven het
moederschap.
Leda omschrijft zichzelf halverwege de
film daarom als een “onnatuurlijke moeder”.
Niet iedereen is volgens haar een geboren
moeder, en kinderen kunnen óók een “ver-

nietigende verantwoordelijkheid” zijn. Het
maakt Leda tot een eindeloos interessant
filmpersonage, eeuwig ongrijpbaar achter
dat masker van onverschilligheid. Ze is ongeduldig, onaangepast en bij vlagen behoorlijk onsympathiek. Des te briljanter om Colman in deze rol te casten, die van nature
altijd iets menselijks toevoegt aan haar personages. Na onder meer The Favourite (Yorgos Lanthimos, 2018) en The Father (Florian
Zeller, 2020) is dit de zoveelste voltreffer in
korte tijd voor de Britse actrice.
Maar The Lost Daughter rekent vooral
knap af met het eenzijdige idee van het natuurlijke moederinstinct, en de bijbehorende
thee en koekjes. Soms is het gewoon een behoorlijk gedoe om moeder te zijn. Gyllenhaal
verfilmt het allemaal knap observationeel,
zonder ergens een moralistisch standpunt in
te nemen. Het maakt The Lost Daughter tot
een van de knapste, meest genuanceerde
filmdebuten in jaren.
ALEX MAZEREEUW

THE LOST DAUGHTER

OLIVIA COLMAN, DAKOTA JOHNSON, JESSIE BUCKLEY | 121
MINUTEN | DISTRIBUTIE WW ENTERTAINMENT | TE ZIEN
VANAF 16 DECEMBER EN VANAF 31 DECEMBER OP NETFLIX


SUN CHILDREN

Graven naar
geluk
De jonge acteurs in dit Iraanse drama raken
een snaar. Dat blijkt wel uit de vele prijzen
voor Sun Children, waaronder die van de
jeugdjury van Film by the Sea.
De Iraanse filmmaker Majid Majidi heeft iets
met kinderen. Net als in zijn voor een Oscar
genomineerde Children of Heaven (1997)
spelen ze weer een belangrijke rol in Sun
Children (Khorshid). Hij richt zijn warme,
maar toch weinig sentimentele blik op kinderen in Teheran die niet naar school gaan
omdat ze geld moeten verdienen voor hun
familie, of wat daarvan over is.
‘Opgedragen aan de 152 miljoen uitgebuite
kinderen en aan allen die zich inzetten voor

LEO BANKERSEN

SUN CHILDREN

(KHORSHID) IRAN, 2020 | REGIE

MAJID MAJIDI | MET ROUHOLLAH ZAMANI, JAVAD EZZATI,
SHAMILA SHIRZAD | 99 MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY
THE LOST DAUGHTER

tijdlijnen plots in elkaar over. Het zorgt ervoor dat
Spider-Man het ineens moet opnemen tegen
allerlei vijanden uit eerdere films – ook die waarin
andere acteurs Spider-Man speelden – onder wie
Doc Ock, de Green Goblin en Sandman.

PICKERS | TE ZIEN VANAF 30 DECEMBER 

maan’, een eeuwige zonsverduistering die de
weerwolven weer wild maakt. Kan Lupino’s familie
ingrijpen voor het te laat is?
TE ZIEN VANAF 22 DECEMBER 

CLIFFORD THE BIG RED DOG
Walt Becker | Buitenbeentje Emily krijgt een
knalrode puppy cadeau van een magische dierenbeschermer (John Cleese). Als Emily wenst dat
deze Clifford groot en sterk was om haar te
beschermen tegen de boze buitenwereld, komt die
wens zomaar uit. Clifford blijkt ineens een meterslange hond, die al snel heel New York onveilig
maakt. Omdat Emily’s moeder de stad uit is voor
werk, gaat Emily met haar klunzige oom en de
enorme Clifford op een spannend avontuur door
de stad.

TE ZIEN VANAF 16 DECEMBER 

NACHTWACHT: DE DAG VAN DE
BLOEDMAAN
Gert-Jan Booy | In deze Belgische avonturenfilm
belanden Vlad, Keelin en Wilko in het rijk der
weerwolven. Dit is de plek waar Wilko’s vader
Lupino verschillende weerwolvengroepen in vrede
laat samenleven. Dat lijkt allemaal goed te gaan,
totdat meerdere weerwolven samenspannen
tegen Lupino, omdat ze liever terugkeren naar de
tijd waarin het recht van de sterkste leidend was.
De anarchisten creëren een zogenaamde ‘bloed-

VERENIGDE STATEN/

GRIEKENLAND, 2021 | REGIE MAGGIE GYLLENHAAL | MET

SUN CHILDREN

hun rechten’, meldt een begintitel. Dat klinkt
nogal didactisch, maar dat gevoel verdwijnt
snel door de energie waarmee we midden in
het leven van de twaalfjarige Ali en zijn drie
vrienden rollen. Ze doen klusjes bij een autosloperij of stelen in parkeergarages wielen
van dure auto’s. Een riskant werkje, blijkt
onmiddellijk.
De film neemt een onverwachte wending
wanneer Ali zich bij een oude maffiabaas
moet verantwoorden voor het stelen van een
duif. Tamelijk achteloos weet die grijsaard
Ali voor zijn karretje te spannen. Hij suggereert dat ergens een schat begraven ligt, alleen te bereiken door een tunnel te graven
vanuit de School van de Zon, een onderwijsproject voor straatkinderen. Bij het woord
‘schat’ gaan de ogen van Ali en zijn makkers
glimmen. Intrigerende vraag voor de kijker is
op dat moment of Majidi werkelijk van plan
is zijn sociaal-realistische impressie te combineren met de aloude schatzoekersformule.
Een extra dramatische lijn is in ieder geval
het feit dat de school in zijn voortbestaan
wordt bedreigd, wat het voor Ali en zijn
vrienden niet makkelijker maakt. Het kost
ze, geheel tegen onze verwachting in, zelfs
moeite in de klas te komen. Wat af en toe gepaard gaat met vermakelijke momenten, hoe
serieus het onderwerp ook is. Alleen die tamelijk wanhopige graafactie in de benauwde
onderaardse spelonken, die blijft altijd indringend realistisch.
In Sun Children hangt constant spanning
in de lucht, met spaarzame poëtische of vrolijke momenten als sprekend contrast. Voor
de kinderen is het vooral overleven in een
omgeving waar ieder moment iets onverwachts kan gebeuren en waar je weinig mensen kunt vertrouwen. Zie het lijntje met het
zusje van een van Ali’s vrienden dat in de
metro spullen verkoopt en als Afghaanse extra op haar tellen moet passen. De zwijgzame
maar meevoelende leerkracht die de jongens
op de school ontmoeten is een uitzondering.
Hoewel het verhaal wat fragmentarisch is,
roept het de wereld van deze kinderen goed
op. Ook door de sterke beelden. Tot en met
het aangrijpende einde voelt Sun Children
authentiek. Je ziet het ook in de ogen van de
jonge acteur Rouhollah Zamani, die zeer
overtuigend debuteert als Ali – niet voor
niets won hij de prijs voor beste jonge acteur
in Venetië. Altijd op de rand van paniek. Altijd op zijn hoede. Een goedhartige jongen
die al geleerd heeft harde klappen uit te delen.

CLIFFORD THE BIG RED DOG

TE ZIEN VANAF 22 DECEMBER 
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TANTAS ALMAS

Meanderend als de rivier
waarin de doden zijn gedumpt
Blauwtinten voeren de boventoon in Tantas
almas, een ingetogen Colombiaans drama
over de nasleep van paramilitair geweld. De
film meandert als de rivier waarin hoofd
personage José de kost verdient als visser,
en waarin de lichamen van zijn twee zoons
zijn gegooid door de extreemrechtse para
militaire groepering Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) die rond de eeuwwisse
ling ontstond en jarenlang het platteland
van Colombia terroriseerde.
Tantas almas (‘zoveel zielen’) presenteert
een odyssee op en langs een rivier, ondernomen door een man die bereid is de dood in de
ogen te kijken, maar zelf nog niet klaar is om
te sterven. Het is een verhaal over een man
die veel verloren heeft, maar niet genoeg om
niets meer te verliezen te hebben. Hoewel hij

het risico loopt zijn missie – zijn overleden
zoons uit het water halen en ze een fatsoenlijke begrafenis geven – met de dood te bekopen, komt deze missie niet voort uit een
drang tot zelfvernietiging.
“Zij hebben de duivel aan hun kant, en jij
hebt niets”, zegt iemand die hij onderweg tegenkomt. Dat blijkt niet helemaal waar te
zijn. Hij heeft zijn eer, maar ook – en dat is
wat uiteindelijk naar voren komt in deze
langzame vertelling – de mensen die hij onderweg tegenkomt, die bereid zijn hem met
zijn zoektocht te helpen.
Het verleden van filmmaker Nicolás
Rincón Gille in documentairefilms schemert
door in Tantas almas. Rincón Gille maakte al
eerder drie documentaires over het paramilitaire geweld in Colombia. Hij filmde Tantas
almas met non-professionele acteurs die

zelf slachtoffer zijn geweest van de AUC. De
pijn die op de gezichten af te lezen valt, is
daarmee echt.
De film gebruikt een observerende stijl,
met wijde shots van de Colombiaanse rivieroevers. Vooral de nachtbeelden zijn adembenemend, met hun verschillende tinten diepblauw, soms bijna tegen het zwarte aan,
afgestoken tegen het geel van dorre bladeren,
zandduinen, kampvuur en kledingstukken.
Wanneer de acteurs met elkaar communi-

Een flagrante
vorm van
exotisme
Deze pseudo-documentaire over “het oud
ste schoolmeisje van de wereld”, een sym
pathieke, hoogbejaarde Keniaanse die
poogt haar basisschooldiploma te halen, is
een flagrante vorm van exotisme die
schuurt tegen poverty porn.

OOK MUIZEN GAAN NAAR DE HEMEL
Jan Bubenicek & Denisa Grimmová | Stop-motion animatiefilm over een muis en een vos die na
een onfortuinlijk ongeluk samen in de hemel
belanden. Hoewel de twee in het aardse dierenrijk
bekendstaan als gezworen vijanden, bouwen de
muis en de vos in de hemel een bijzondere vriendschap op. Op hun reis door hun nieuwe leefomgeving moeten ze hun natuurlijke instincten (vluchten, jagen) onderdrukken om de vele verrassingen
en gevaren op hun pad te trotseren. Desalniettemin geschikt voor de hele familie.

GOGO

dig gezicht. Sowieso ontpopt de hoofdpersoon zich als een charmante verschijning die
net zo vrijmoedig blijkt als haar nieuwe kameraadjes.
Gogo oogt aanvankelijk dan ook als een
sprookje. Gesitueerd in een afgelegen deel
van Kenia, in de Grote Riftvallei, waar als
’s ochtends de nevel is opgetrokken de weides zich uitstrekken tot aan de horizon. Daar

stapt Gogo op een dag achterin een truck om
zich na een lange rit te voegen bij haar klasgenootjes op een kostschool, waar ze maanden zal verblijven. Gelukkig staat haar bed in
een zijkamertje zodat haar nachtrust niet
verstoord wordt door de andere leerlingen.
De hele onderneming oogt van meet af aan
potsierlijk en bovenal gekunsteld.
Dat komt ook omdat Gogo in zekere zin

Dit verhaal speelt zich ruim honderd jaar voor de
eerste film af. Criminele meesterbreinen en nietsontziende tirannen zinnen op een oorlog die miljoenen levens in gevaar brengt. Er is maar één man
die de wereld nog kan redden: The Duxe of Oxford
(Ralph Fiennes). Samen met een jonge protegé
neemt hij het op tegen het grote kwaad. Zijn

acties zouden uiteindelijk leiden tot de oprichting
van de allereerste onafhankelijke inlichtingendienst.

TE ZIEN VANAF 22 DECEMBER 

THE KING’S MAN
Matthew Vaughn | Prequel op de succesvolle
Kingsman-films, waarin een onafhankelijk
genootschap van geheim agenten centraal staat.

OOK MUIZEN GAAN NAAR DE HEMEL

ROOSJE VAN DER KAMP

TANTAS ALMAS

COLOMBIA/BELGIË, 2019 | REGIE

NICOLÁS RINCÓN GILLE | MET JOSÉ ARLEY DE JESÚS
CARVALLIDO LOBO | 137 MINUTEN | DISTRIBUTIE EYE
FILMMUSEUM | TE ZIEN VANAF 30 DECEMBER 

TANTAS ALMAS

GOGO

De 94-jarige Priscilla Sitieni, die door haar
familie liefkozend ‘Gogo’ wordt genoemd,
wil graag een goed voorbeeld zijn voor haar
achterkleindochters. Maar ze maakte net als
veel vrouwen in Kenia de basisschool niet af.
We zien hoe de hoogbejaarde vrouw, gehesen
in een groengrijs schooluniform, vier jaar
geleden besloot alsnog haar diploma te halen. Omringd door onbevangen klasgenootjes krijgt Gogo les in taal en rekenen. Ze zit
vooraan in de klas, want ze heeft grote
moeite om de juf te verstaan. Dat is een kod-

ceren, valt hun gebrek aan formele training
soms op. Het zijn daarom vooral de stilzwijgende en eenzame scènes van Tantas almas
die indrukwekkend zijn.

een pseudo-documentaire is: het is evident
dat veel scènes zijn geënsceneerd. Dat zie je
aan de cameravoering, de montage, en de
wat houterige uitspraak van dialoog. De momenten die ertoe zouden moeten doen, die
de kijker in vervoering zouden moeten brengen, worden vervolgens overstemd door
zoetsappige orkestmuziek die memoreert
aan The Lion King (1994) en andere clichébeelden van Afrika. Filmmaker Pascal Plisson komt eigenlijk niet verder dan een vorm
van exotisme die aanschuurt tegen poverty
porn. Close-ups van kinderen in kapotte
schoenen herinneren de kijker aan de grote
kloof tussen de eerste en de derde wereld.
Beelden van de schoolkinderen die enthousiast zingen en stukjes reciteren hebben
dan ook slechts één functie: de kijker vermaken. Met als dieptepunt een schoolreisje
naar de savanne, waar Gogo leeuwen in het
wild ziet en een dorpje van de Masai bezoekt.
Dat is immers ook wat wij westerlingen steevast doen in Afrika. Dat kennen we. Maar de
oprechte interesse om Gogo echt te leren
kennen ontbreekt tot aan de aftiteling.
OMAR LARABI

GOGO

FRANKRIJK, 2020 | REGIE PASCAL PLISSON | MET

PRISCILLA SITIENI | 84 MINUTEN | DISTRIBUTIE PARADISO
FILMS | TE ZIEN VANAF 16 DECEMBER 

TE ZIEN VANAF 5 JANUARI 

THE 355
Simon Kinberg | CIA-agent Mace Brown (Jessica
Chastain) moet noodgedwongen samenwerken
met drie internationale concullega’s (Diane Kruger, Penélope Cruz en Lupita Nyong’o) om een
Derde Wereldoorlog te voorkomen. Een geheim
wapen is in verkeerde handen gevallen, dus de
klok tikt. Hun missie om de wereld te redden, leidt
de vier spionnen onder meer langs Parijs, Marokko
en Shanghai. Een ogenschijnlijk uitgekauwd uitgangspunt, maar de sterrencast belooft toch nét
iets meer.
TE ZIEN VANAF 6 JANUARI 

THE 355

A-HA: THE MOVIE
Aslaug Holm & Thomas Robsahm | “Take on me
(take on me) / Take me on (take on me) / I’ll be
gone / In a day or twoooooo”. Loop een smoezelige
karaokebar binnen, en de kans is groot dat ‘Take
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ICH BIN DEIN MENSCH

THE ELECTRICAL LIFE OF LOUIS WAIN

Ik ben, ik ben, ik ben
Het uitgangspunt had een oppervlakkige
romkom op kunnen leveren, maar Maria
Schrader weet complixiteit te leggen in de
kunstmatige romance tussen Alma en ro
bot Tom.

ICH BIN DEIN MENSCH

“Je ogen zijn als bergmeren waar ik in zou
kunnen verdrinken.” Het is zo ongeveer het
eerste dat Alma te horen krijgt van haar date
Tom. Het heeft niet het gehoopte effect – ze
kijkt hem alleen nog maar wantrouwender
aan. Nog raadselachtiger dan die cheesy openingszin is het spervuur van vragen die Alma
vervolgens op hém afvuurt – wat is je favoriete gedicht? Wat is de zesde regel van dat
gedicht? En hoeveel is 3.587 maal 982 gedeeld door 731?
Het wordt allemaal wat logischer als Tom
vervolgens op de dansvloer letterlijk vastloopt. “Ik ben, ik ben, ik ben”, blijft hij maar
herhalen, met steeds dezelfde hoofdbeweging. Tom is een robot. Fysiek is hij niet van
een echt mens te onderscheiden, maar onder
de motorkap is er misschien nog een beetje
finetuning nodig.
Daar is Alma ook voor gevraagd – ze krijgt
Tom drie weken “op proef” in Ich bin dein
Mensch van Maria Schrader (tot nu toe vooral
bekend als regisseur van de Netflix-serie
Unorthodox). Het is een laatste test voordat dit
model samen met een aantal andere kunstmatige levensgezellen op de markt komt. Het is
dat haar baas zo aandringt (haar deelname
verzekert zijn onderzoeksinstituut van een
flinke som geld), anders was Alma er nooit aan
begonnen. In eerste instantie behandelt ze het
samenleven met Tom dan ook als een huiswerkopdracht, met zichtbare tegenzin. En

on Me’ ergens op de avond wordt gezongen. Een
vanzelfsprekend succes was het lied niet voor de
Noorse band a-ha, want in de jaren zeventig was
de respons in eerste instantie behoorlijk minimaal. Dat veranderde snel in een sprookje: de
Noorse jongens gingen de wereld over en de drie
bandleden treden 35 jaar na dato nog altijd op.
Toch is hun verstandhouding behoorlijk verslechterd. In deze documentaire zien we wat een succesvolle wereldhit kan doen met drie doodgewone
vrienden uit een klein bandje.

Tom mag op papier dan precies zijn ingesteld
op haar wensen in de liefde en in een partner,
tegen zo veel weerstand is zijn programmering
in eerste instantie niet opgewassen.
Ich bin dein Mensch maakt vakkundig gebruik van de charme en chemie van de twee
hoofdrolspelers. De Britse acteur Dan Stevens
(Downton Abbey), in vlekkeloos Duits met
een keurig Engels accent, moduleert tot in de
puntjes de net-niet-natuurlijke bewegingen
en mimiek van Tom. Maar de film leunt vooral
op Maren Eggert als Alma – niet voor niets
won zij op het afgelopen filmfestival van Berlijn, waar de film in competitie draaide, de
(genderneutrale) acteerprijs voor haar rol.
Dat Alma en Tom uiteindelijk naar elkaar
toe zullen groeien, is van meet af aan wel
duidelijk. Toch zet Schrader een intrigerende
mix van sobere sciencefiction en ingetogen
romkom neer. In plaats van de voorspelbare
romance centraal te stellen, richt zij zich op
grotere vragen – over de rol van technologie
in ons leven, over hoe onze gebreken samenhangen met hoe we liefhebben, en over hoe
menselijke faalbaarheid zich verhoudt tot
ons streven naar technologische perfectie.
JOOST BROEREN-HUITENGA

ICH BIN DEIN MENSCH

DUITSLAND, 2021 | REGIE

MARIA SCHRADER | MET MAREN EGGERT, DAN STEVENS,
SANDRA HÜLLER | 108 MINUTEN | SEPTEMBER FILM | TE
ZIEN VANAF 6 JANUARI 

De oervader van
het kattenplaatje
De Britse biopic The Electrical Life of Louis
Wain vertelt het verhaal van de man die de
kat eind negentiende eeuw salonfähig
maakte. Benedict Cumberbatch speelt hem
met alle neuroses die we van de acteur ge
wend zijn.
Wie viraal wil gaan op sociale media, heeft in
wezen maar één ding nodig: een kat. Je kunt
geen sociaal medium openen, of er duikt wel
weer een guitig plaatje op van een kat die iets
grappigs, raars of schattigs heeft gedaan. De
kat is in zekere zin al jarenlang het succesvolste fotomodel ter wereld.
Hoe anders was dat eind negentiende
eeuw, toen het nog een unicum was überhaupt een kat als huisdier te hebben. Wanneer de neurotische illustrator en kunstschilder Louis Wain (Benedict
Cumberbatch) en zijn vrouw Emily (Claire
Foy) een straatkat in huis nemen, reageert de
wereld om hen heen opvallend verbaasd. De
kat staat als huisdier in die tijd immers op
hetzelfde acceptatieniveau als zijn gezworen
vijand de muis.
Dat verandert wanneer Wain de artistieke
meerwaarde van de kat ontdekt. In de openingsminuten van de film wordt Wain door
de voice-over (het altijd fijne stemgeluid van
Olivia Colman) daarom aangekondigd als de

ALEX MAZEREEUW

THE ELECTRICAL LIFE OF LOUIS WAIN
VERENIGD KONINKRIJK, 2021 | REGIE WILL SHARPE |
MET BENEDICT CUMBERBATCH, CLAIRE FOY, ANDREA
RISEBOROUGH, SHARON ROONEY, OLIVIA COLMAN |
112 MINUTEN | THE SEARCHERS | TE ZIEN VANAF
THE ELECTRICAL LIFE OF LOUIS WAIN

regels van zijn onderdrukkende ouders en de
Joodse gemeenschap. Maar als David steeds meer
vrijzinnigen ontmoet, drijft hij af van zijn eigen

beklemmende leefomgeving. Fritz de Jong stelde
in zijn recensie in de Filmkrant #441 dat regisseur
Eric Steel ‘het onthaaste leven in een Rus-

23 DECEMBER 

sisch-Joodse migrantenwijk schildert met veel
gevoel voor plaats en tijd’. Lees de volledige recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 6 JANUARI 

OLGA
Elie Grappe | Als in 2013 de Euromaidan-protesten
uitbreken in Oekraïne, is de vijftienjarige turnster
Olga deelgenoot en buitenstaander tegelijk. Haar
familie zit in Kiev midden in het tumult, met haar
moeder die journalist is voorop. Maar Olga zelf zit
in Zwitserland, waar zij traint voor het EK turnen.
Debutant Grappe werkt met echte turnsters, en
schopte het ermee tot de Semaine de la Critique in
Cannes én de Zwitserse Oscar-inzending.

TE ZIEN VANAF 6 JANUARI 

MINYAN
Eric Steel | In het strikte New Yorkse Joodse
milieu van de jaren tachtig ontdekt de zeventienjarige David dat hij op mannen valt. Het blijkt
behoorlijk slecht samen te gaan met de strenge

oervader van de ‘kattensamenleving’, iemand die ‘zijn leven gaf om ons leven vrolijker en katachtiger te maken’.
Met deze woorden wordt Wain gepresenteerd als een soort historische held; iemand
die een zwerfdier als het ware salonfähig
maakte. Maar Louis blijkt ook een moeilijke
man, met autistische trekjes en een gebrekkig sociaal vermogen. Dat verandert wanneer hij nanny Emily ontmoet. Hoewel hun
latere huwelijk kinderloos blijft, wordt het
wel opgeleukt door een derde ‘gezinslid’:
zwerfkat Peter. Deze Peter inspireert Louis
om katten te gaan gebruiken als hoofdonderwerp voor zijn tekeningen, die al snel razend
populair worden.
Hoewel Cumberbatch in The Power of the
Dog onlangs nog liet zien dat hij ook geniaal
kan zijn zonder allerlei neuroses, is deze
hoofdrol vertrouwder terrein voor de Britse
acteur. Zijn Louis Wain begeeft zich ergens
op het spectrum tussen Sherlock Holmes,
Doctor Strange en Alan Turing: geniaal, irritant, en óók een beetje gek en eenzaam.
Wains brein wordt door de voice-over niet
voor niets getypeerd als ‘een donkere,
schreeuwende orkaan van verlammende
angsten en terugkerende nachtmerries’. Het
maakt Wain, net als de kat, tot een ideale
outsider in het Engeland van de late negentiende eeuw.
Jammer dat regisseur Will Sharpe die genialiteit nooit helemaal goed weet te vangen
in de film. The Electrical Life of Louis Wain
blijft een wat generieke biopic, die tegelijkertijd ook melodrama en kleurrijke komedie
wil zijn. Het is een balanceeract die niet echt
uit de verf komt, waardoor de film nergens
het speelse, surrealistische en kleurrijke niveau van Wains tekeningen evenaart. Snel
doorscrollen naar dat volgende kattenplaatje
dan maar weer.

TE ZIEN VANAF 6 JANUARI 
MINYAN

ALEX MAZEREEUW
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van januari moeten
vóór vrijdag 31 december 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 12 januari en loopt
t/m woensdag 9 februari.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 072-520
2022 | filmhuisalkmaar.nl

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850
264 | filmhuisalmelo.nl

Gli anni più belli vr 17.12 | I Never
Cry wo 15.12 | Worth vr 10.12

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548
6000 | denieuwebibliotheek.
nl /het-nieuwe-filmhuis

Cry Macho za 11.12, wo 15.12,
do 16.12, vr 17.12 | Spencer za
8.1, wo 12.1 | Stage Mother do
9.12, vr 10.12, wo 22.12 | Tre piani wo 29.12 | The Truffle Hunters wo 5.1

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 036-521 5929 |
cultureelcentrumcorrosia.nl

Coco wo 29.12 | Come True vr
10.12 | Druk vr 7.1 | Smallfoot
za 8.1 | What Will People Say
vr 17.12 | Meesterwerken met
Marcel Fish Tank zo 9.1 | Naked
zo 12.12

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

Cornelis Geellaan 2 (Park
Rijnstroom) | 0172-493 737 |
parkvilla.nl /filmhuis/
The French Dispatch do 9.12 |
Royal Opera House The Nutcracker zo 12.12

ma 11.1 | The Dilemma of Desire ma 13.12

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie

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

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

Lijnbaansgracht 236 | 020623 6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl
Verwacht West Side Story do
9.12
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-589 1400
| eyefilm.nl

All About Theatre About Film
Twee mannen za 18.12 | Cinemi
ni Mannetje Tak zo 26.12, zo 2.1,
zo 9.1 | Dag van de korte film NL
di 21.12 | Jeugd zo 26.12, di 28.12
| Jeugd Captain Nova zo 12.12,
za 18.12, zo 19.12, za 25.12, ma
27.12 t/m vr 31.12, zo 2.1 t/m zo

Aambeeldstraat 24 | 020-363
8502 | fchyena.nl

Drekkies do 16.12 | Ich bin dein
Mensch do 6.1 | Ook muizen
gaan naar de hemel do 23.12 |
Deutsches Kino Coup di 21.12 |
Films for a Sustainable Mind
set The Biggest Little Farm
(toegang is een stuk zwerfafval) ma 10.1
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020‑623
1709 | kriterion.nl

Barbarella vr 31.12 | Tetsuo: The
Iron Man vr 24.12 | La jetée + 12
Monkeys vr 17.12 | World on a
Wire vr 10.12
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020616 9994 | lab111.nl
Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain
4 The Melkweg

Lijnbaansgracht 234a | 0205318181 | melkweg.nl

Gorillaz: Song Machine Live
from Kong di 14.12 | Xmas Ani
me Tokyo Godfathers za 18.12
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020638 6016 | themovies.nl
Gesloten tot maart 2022.
4 Rialto De Pijp

Ceintuurbaan 338 | 020‑676
8700 | rialtofilm.nl

Verwacht Don’t Look Up do 9.12
| Gorillaz: Song Machine Live
from Kong di 14.12 | The Matrix
Resurrections do 23.12 | West
Side Story do 9.12
4 Het Ketelhuis

Abbas Kiarostami And Life
Goes On vr 7.1 | Close-Up do
30.12 | Taste of Cherry ma
20.12 | Through the Olive Trees
ma 10.1 | Where is the Friend’s
House? ma 3.1 | The Wind Will
Carry Us do 23.12
4 Rialto VU

Annette | Captain Nova | Persian Lessons | Verwacht De beste verjaardag ooit do 16.12 | De

Abbas Kiarostami Close-Up
zo 9.1 | Through the Olive Trees
zo 2.1 | Where is the Friend’s

Pazzanistraat 4 | 020-684
0090 | ketelhuis.nl

De Boelelaan 1111 | 020‑598
4466 | rialtofilm.nl

The Dilemma of Desire On Tour
In december zie je in Movies
that Matter On Tour The
Dilemma of Desire, een verfrissende en provocerende
documentaire over seksuele
vrijheid en kennis. Het vrouwelijk lichaam is hét beeld
van seksueel verlangen, maar
het seksueel verlangen van de
vrouw wordt vaak als minder

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

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

Annette | Captain Nova | Dragon Girl | The Hand of God |
Persona non grata | The Power of the Dog | Spencer | Ver
wacht Amélie do 23.12 | Ich bin
dein Mensch do 6.1 | The Lost
Daughter do 16.12 | Sun Children do 30.12 | Jeugd Coppelia vanaf wo 22.12 | Ook muizen gaan naar de hemel vanaf do 16.12 | Klassieker Amélie vanaf do 23.12 | Movies That
Matter Columbia in My Arms

9.1 | Coppelia wo 22.12, za 25.12,
zo 26.12, di 28.12, do 30.12, za
1.1, ma 3.1 t/m zo 9.1 | Dragon
Girl za 18.12, zo 19.12, za 25.12
t/m wo 29.12, vr 31.12 t/m zo
9.1 | Het kind van de Gruffalo zo
12.12, zo 19.12 | Magische Films
za 25.12, wo 29.12, do 30.12 |
Ook muizen gaan naar de hemel
wo 22.12, za 25.12 t/m za 1.1,
ma 3.1 t/m zo 9.1 | Klassiekers
The 39 Steps do 9.12 | All About
My Mother zo 12.12, do 16.12 |
Amour di 14.12 | The Apartment
di 21.12, vr 24.12 | De avonden
do 23.12 | L’avventura zo 12.12 |
The Damned do 9.12, ma 20.12
| L’eclisse ma 13.12 | Ludwig wo
29.12, do 6.1 | Les misérables do
30.12 | Ossessione wo 15.12 | Un
prophète wo 22.12 | The River
di 14.12 | Rocco e i suoi fratelli vr 17.12 | Sátántangó ma 27.12,
zo 2.1 | Synecdoche, New York vr
7.1 | Koolhoven & Simons Overlooked Xmas Movie Night zo
19.12 | Mythical Cinemas The
Cinema of the End of the World
za 8.1 | Ramón Gieling Erbarme
dich - Matthäus Passion Stories za 11.12 | Sisyphus at Work
za 11.12 | Tramontana za 11.12
4 FC Hyena

belangrijk gezien, en in veel
landen zelfs als iets om te onderdrukken. We streven al jaren naar gelijkwaardigheid
van mannen en vrouwen,
maar over de gelijkwaardigheid van hun seksuele verlangen wordt met geen woord
gerept. The Dilemma of Desire
neemt de kijker mee op een

ADVERTORIAL

fascinerende en proactieve
reis waarbij de complexiteit
van vrouwelijk seksueel genot wordt getoond. Te zien in
achttien steden door heel
Nederland, met een nagesprek bij elke vertoning.
MOVIESTHATMATTER.NL/ONTOUR

House? zo 19.12

4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422
| studio-k.nu
Don’t Look Up do 9.12 | Ich bin
dein Mensch do 6.1 | The Matrix
Resurrections do 23.12 | The
Tragedy of Macbeth do 30.12
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223
2416 | uitkijk.nl
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 020624 9318 | zuidafrikahuis.nl

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055‑521
6346 | gigant.nl

Verwacht A-ha: The Movie
do 6.1 | The Electrical Life of
Louis Wain do 23.12 | Ich bin
dein Mensch do 6.1 | The Lost
Daughter do 16.12 | Les Olympiades do 6.1 | Sátántangó do
6.1 | Sun Children do 30.12 | Dag
van de korte film di 21.12 | Kin
derfilms in de kerstvakantie
De beste
verjaardag ooit | Ook muizen
gaan naar de hemel | Klassie
ker A King in New York zo 12.12,
di 14.12 | Ontbijt & Film Amélie,
The Lost Daughter zo 19.12

ARNHEM

4 Focus Filmtheater

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

Verwacht Amélie do 23.12 |
Dune ma 27.12 | Ich bin dein
Mensch do 6.1 | Les Olympiades do 6.1 | Prince of Muck do
6.1 | Sun Children do 30.12 |
Béla Tarr Damnation zo 2.1 | Family Nest zo 9.1 | The Outsider
wo 5.1 | Sátántangó wo 29.12 |
Boek & Film Mothering Sunday
ma 10.1, di 11.1 | Charlie Chaplin
The Circus vr 7.1 | The Gold Rush
vr 24.12 | The Great Dictator di
28.12 | The Kid zo 26.12 | A King
in New York zo 19.12 | Limelight
di 14.12 | Modern Times di 4.1 |
A Woman of Paris zo 12.12 | Dag
van de korte film di 21.12 | Fo
cus Junior De beste verjaardag
ooit vanaf wo 15.12 | Buurman &
Buurman: Winterpret! za 25.12,
zo 26.12 | Ernest & Célestine:
Winterpret! zo 26.12 | Ook muizen gaan naar de hemel vanaf
wo 22.12 | Winter Wonderland
za 25.12, zo 26.12 | Movies That
Matter The Dilemma of Desire wo 22.12

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-012 8560
| asserfilmliga.nl

The French Dispatch za 11.12,
zo 12.12

BERGEN

4 Fth CineBergen/Zwarte

Schuur

THE DILEMMA OF DESIRE

Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |
cinebergen.nl

‘Vakkundig speelt
Larrain met elementen die naar
horror neigen om
de wankele, opgejaagde gemoedstoestand van the
people’s princess
weer te geven.’
Joost Broeren-Huitenga over
Spencer in de Filmkrant #441
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Korte films op de kortste dag
Niemand hoeft bij De dag van
de korte film te raden naar de
datum, want dat evenement
wordt altijd op de kortste dag
van het jaar gehouden. Ook
dit jaar kan op 21 december in
ruim twintig filmtheaters en
op Picl worden gekeken naar
een programma van korte
films.
Ooit had de korte film een
vaste plek in de bioscoop als
voorfilm. Maar toen bioscopen ontdekten dat je meer
speelfilms kunt vertonen als
je geen korte films vertoont,
verdween deze categorie van
het scherm. De korte film
werd verbannen naar speciale programma’s en onmogelijke tijdstippen op de televisie. Jammer, want korte films
verdienen net als speelfilms
een groot publiek, en zijn
minstens zo divers als hun
langere filmgenoten.
Dat blijkt ook dit jaar weer
uit het programma van De dag
van de korte film. Het bevat
vijf films, waaronder Pantser
van Jan Verdijk, die er dit jaar
het Gouden Kalf voor beste
korte film mee won. De film
voert in de covidpandemie

twee zussen in isolatie op, die
het verdacht vinden als een
man opduikt die hen wil helpen. Is hij te vertrouwen?
In A Remark You Made
(Hanna van Niekerk) vraagt
een regisseur haar vriend om
de hoofdrol te spelen in haar
film over racisme. Goedbedoeld, maar ze heeft niet in de
gaten dat ze zelf racistisch-stereotiepe opvattingen heeft. In de animatie Pilar
(Janis Joy Epping, Diana van

Verwacht Amélie do 23.12 | The
Electrical Life of Louis Wain do
23.12 | Ich bin dein Mensch do
6.1 | Les Olympiades do 6.1

Alles op tafel di 21.12 | The
French Dispatch di 14.12

BOLSWARD

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

4 Filmhuis

Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.nl

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 076530 3131 | chasse.nl

Verwacht Amélie do 23.12 | The
Lost Daughter do 16.12 | 35 mm
Dancer in the Dark ma 27.12 |
Belcrum Bios Judas and the
Black Messiah di 21.12 | Film
club Jeugd De beste verjaardag ooit wo 15.12 | Coppelia wo
15.12 | Specials (R)oma: een familiegeschiedenis zo 12.12, zo
9.1 | Woensdagdocu’s Gogo wo
22.12

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl
Verwacht Amélie do 23.12 | De
beste verjaardag ooit wo 15.12
| The Electrical Life of Louis Wain do 23.12 | The Lost
Daughter do 16.12 | Sátátangó
do 23.12 | West Side Story do
9.12

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-458 6300 |
isalatheater.nl

Houten en Yngwy Boley) is
een vrouw gefascineerd door
de wildernis buiten het desolate dorp waarin ze woont.
Durft ze het avontuur aan?
In Wall#4 (Lucas Camps)
kraken bezoekers in een bioscoopzaal een film af, waarna
de plot een onverwachte
wending krijgt. Watamula
(Kevin Osepa) ten slotte is
een magisch-realistische film
met als steekwoorden
oogstrelende landschappen,

(lunchfilm) | Dag van de korte
film di 21.12

spiritualiteit, sensualiteit en
machismo.
Naast deze vijf Nederlandse kortfilms, is er ook een
programma met kinderfilms
uit heel Europa. Om precies
te zijn: uit Tsjechië (Awaker),
België (Click), Duitsland (Die
Lupe en Pawo), Portugal
(Dodu – The Cardboard Boy)
en Noorwegen (Ursa – The
Song of the Northern Lights).
DAGVANDEKORTEFILM.NL | PICL.NL

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 | 040‑294
6848 | natlab.nl

Verwacht Amélie do 23.12 | Ich
bin dein Mensch do 6.1 | The
Lost Daughter do 16.12 | Sun
Children do 30.12 | West Side
Story do 9.12 | Buitenfilm Amélie zo 2.1, di 28.12 | De expeditie van de familie Vos zo 2.1 |
Home Alone di 28.12, za 1.1 | It’s
a Wonderful Life do 30.12 | Love
Actually zo 26.12, ma 27.12 |
The Nightmare Before Christmas vr 24.12, ma 27.12 | The Polar Express wo 29.12, do 30.12 |
Sleepless in Seattle wo 29.12,
za 1.1 | Royal Opera House The
Nutcracker zo 12.12
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

Summer of Soul ma 20.12 t/m
wo 22.12 | Weathering with You
ma 10.1 t/m wo 12.1

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl
Tijdelijk gesloten

ENSCHEDE

A REMARK YOU MADE

DELFT

4 Filmhuis Lumen

| Eiffel do 16.12 t/m ma 20.12
| The French Dispatch do 9.12
t/m ma 13.12 | Persona non
grata do 30.12 t/m ma 3.1 | The
Rescue di 4.1, wo 5.1 | The Voice
of Love do 23.12 t/m ma 27.12

Tijdelijk gesloten

DEVENTER

DEN BOSCH

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

4 Verkadefabriek

Boschdijkstraat 45 | 073-681
8160 | verkadefabriek.nl

Verwacht A-ha: The Movie do
6.1 | Amélie do 23.12 | Coppelia wo 22.12 | The Electrical Life
of Louis Wain do 23.12 | Gogo do
16.12 | Ich bin dein Mensch do
6.1 | Les Olympiades do 6.1 | Ook
muizen gaan naar de hemel wo
22.12 | Sun Children do 30.12 |
Buitenbios Im Schnee vr 24.12
t/m zo 9.1 | Cursus Goth La maschera del demonio di 21.12 |
Dag van de korte film di 21.12 |
Filmontbijt Dragon Girl zo 12.12
| Film & filosofie Broken Flowers wo 12.1 | Jeugd De beste
verjaardag ooit zo 2.1 | Coppelia wo 29.12 | Shooom’s avontuur zo 12.12

4 MIMIK

Verwacht Amélie do 23.12 | The
Electrical Life of Louis Wain do
23.12 | Gogo do 16.12 | The Lost
Daughter do 16.12 | Les Olympiades do 6.1 | Sun Children do
30.12 | The Tragedy of Macbeth do 23.12 | Bela Tarr Sátántangó zo 2.1 | Dag van de korte
film di 21.12

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 020600 1897 | theaterdeomval.nl
Bings dierenverhalen zo 12.12
| Envole-moi di 21.12 | Mijn
moeder is een gorilla zo 19.12 |
Spencer di 14.12 | Wild Mountain Thyme do 16.12 | Pink Film
The Wedding Banquet zo 12.12

DEN HAAG

DOESBURG

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

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

4 Filmhuis Den Haag

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 0223‑610
941 | cinemazevenskoop.nl

Do the Right Thing zo di 19.12

4 Filmhuis Doesburg

Aznavour, le regard de Charles
wo 29.12, wo 5.1 | The French
Dispatch vr 7.1, wo 12.1

DOETINCHEM

4 Amphion Cultuurbedrijf

Hofstraat 2 | 0314-340 943 |
amphion.nl

Annette do 9.12, za 11.12, zo
12.12 | The Father do 9.12, vr
10.12, zo 12.12 | The Hand of God
vr 10.12 t/m wo 15.12 | Un monde do 9.12, za 11.12, zo 12.12 |
Persona non grata vr 10.12 | De
slag om de Schelde za 11.12, ma
13.12 | Spencer za 11.12, zo 12.12,
wo 15.12

DORDRECHT

4 Cinema The Movies

Nieuwstraat 60-62 | 078-720
0777 (vanaf 11.00) | themoviesdordrecht.nl
Verwacht Amélie do 23.12 | The
Lost Daughter do 16.12

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

Laweiplein 1 | 0512 335 050 |
lawei.nl/film

Eiffel do 9.12 (lunchfilm), do
30.12, zo 2.1 (lunchfilm), do 6.1 |
The French Dispatch wo 22.12,
zo 26.12 | Here we Are zo 12.12
(lunchfilm), do 16.12 (lunchfilm) | House of Gucci do 6.1
(lunchfilm), vr 7.1, za 8.1, wo
12.1 | Luizenmoeder - De film
zo 19.12 (lunchfilm) | The Man
Who Sold His Skin do 23.12 | No
Time to Die za 25.12 | Spencer
za 25.12, zo 26.12 (lunchfilm),
wo 29.12, do 30.12 (lunchfilm), wo 5.1 | The Truffle Hunters do 23.12 (lunchfilm) | Char
lie Chaplin City Lights zo 9.1

4 Concordia Film Theater

Expositie

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

Verwacht Amélie vr 24.12 |
Don’t Look Up do 9.12 | Dag van
de korte film di 21.12 | Film
club do 9.12, vr 10.12, di 14.12
t/m vr 17.12, di 21.12 | Jeugd De
beste verjaardag ooit zo 26.12
| Ook muizen gaan naar de hemel zo 26.12 | Lazy Sunday Ontbijt & film zo 19.12 | Movies That
Matter The Dilemma of Desire
ma 20.12 |

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | 0620207920 | filmhuisermelo.nl

GELDERMALSEN
4 LingeFilm

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

Captain Nova wo 29.12 | Eiffel zo 2.1, di 4.1 | No Time to Die
vr 24.12, wo 29.12 | Persona non
grata wo 5.1, vr 7.1 | Spencer wo
22.12

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142
| tbeest.nl

The French Dispatch za 11.12,
vr 17.12, ma 20.12, di 21.12 | Gorillaz: Song Machine Live from
Kong di 14.12 | Persian Lessons
zo 12.12 | The Power of the Dog
do 16.12 | The Rescue do 9.12 |
Spencer vr 10.12, di 14.12, wo
15.12, za 18.12

‘De miniportretjes
van de leerlingen
zijn verrukkelijk,
liefdevol, vaak
ontroerend. Dit is
in al z’n trefzekere
bescheidenheid
en invoelendheid
een van de meest
indrukwekkende
films van het jaar.’
Dana Linssen over Herr
Bachmann und seine Klasse
in de Filmkrant #441
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GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182‑522
200 | filmhuisgouda.nl
Druk za 11.12 | The French Dispatch vr 10.12, zo 12.12 | Herr
Bachmann und seine Klasse zo 19.12 | Un monde do 9.12 |
Persona non grata vr 10.12, ma
13.12 | Riders of Justice di 14.12
| The Truffle Hunters za 11.12,
wo 15.12

GRONINGEN

4 Forum Groningen

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

The Addams Family 2 di 28.12
t/m do 30.12 | Damnation za
8.1 | De Drekkies di 28.12 t/m do
30.12 | Death in Venice zo 19.12
| Dolfje Weerwolfje di 28.12 t/m
do 30.12 | Gogo wo 22.12 | A King
of New York zo 19.12 | Léon vr 7.1
| Limelight zo 12.12 | Mascarpone ma 27.12 | Matilda di 28.12,
do 30.12 | Sátántangó zo 2.1 |
Sonic (OV) za 11.12 | Wallace &
Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (NL) di 28.12 t/m do
30.12 | Women Are Heroes wo

12.1 | Verwacht Amélie do 23.12 |
The Electrical Life of Louis Wain
do 23.12 | Ich bin dein Mensch
do 6.1 | Gogo do 16.12 | The Lost
Daughter do 16.12 | Docs wo
29.12 | Hoe lees ik een film? wo
29.12 | Jeugd De beste verjaardag ooit za 18.12 | De Drekkies
za 18.12 | Ook muizen gaan naar
de hemel za 25.12 | Koolhovens
Keuze vr 7.1 | Roald Dahl Esio
Trot wo 29.12 | Gruwelijke rijmen
di 28.12 t/m do 30.12 | De GVR di
28.12 t/m do 30.12 | The Witches
di 28.12 t/m do 30.12 | Sneak wo
12.1 | Spruit Cinema Draak Dries
zo 12.12, zo 19.12
4 RKZ Bios

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

HAARLEM
4 Schuur

Lange Begijnestraat 9 | 023517 3910 | schuur.nl

Finale Shoot Your Shot #17 zo
12.12 | Charlie Chaplin A King
in New York di 14.12 | Dag van
de korte film di 21.12 | Dag van
de korte film voor kinderen wo

22.12
4 Filmkoepel

Harmenjansweg 4 | 023-517
3910 | filmkoepel.nl

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280 353
| bioshardenberg.nl/filmhuis
Il testimoni invisibile do 6.1,
di 11.1

HARDERWIJK

spiegel.nl

HILVERSUM

HELMOND

Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl

Tijdelijk gesloten
4 De Cacaofabriek

Cacaokade 1 | 0492‑529 009
(di t/m do van 9.00 tot 17.00)
| cacaofabriek.nl/film
Royal Opera House The Nutcracker zo 12.12 | Under the
Rainbow Three Generations
di 14.12

4 Filmhuis Harderwijk/

HENGELO

Klooster 1 | 0341-419 500 |
filmhuisharderwijk.nl

Beursstr 44 | 074-255 6789 |
filmhuishengelo.nl

Catharinakapel

Tijdelijk gesloten

HEEMSKERK
4 Fh Heemskerk

Laurentz A. Verherentsrtaat 1
| decirkelheemskerk.nl/film

Benedetta vr 17.12, za 18.12 | Berend Botje zo 12.12 | Eiffel vr
10.12, za 11.12

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

Royal Theater | Stationsplein
5 | 045-5118178 | filmhuisde-

4 Filmhuis Hengelo

Captain Nova wo 29.12, wo 5.1,
vr 7.1 | Dear Comrades! zo 19.12,
wo 22.12, do 23.12 | The French
Dispatch zo 2.1, wo 5.1, do 6.1,
za 8.1 | Nr. 10 vr 7.1, zo 9.1, wo
12.1 | Onoda zo 19.12, zo 2.1, vr 7.1
| Petite fille vr 10.12, za 11.12 | Le
sorelle Macaluso zo 9.1 | Summer of soul zo 12.12, vr 17.12 |
Un triomphe zo 12.12, za 18.12 |
Charlie Chaplin City Lights zo
26.12 | The Great Dictator wo
29.12 | The Kid zo 26.12 | Modern
Times do 30.12

Gratis Artekino Film Festival
Er zijn veel filmfestivals maar
niet veel zijn er gratis. Wel
het Artekino Film Festival, het
door Arte geïnitieerde online
filmfestival. Het wordt dit
jaar voor zesde keer gehouden. De hele maand december zijn twaalf speelfilms en
documentaires van jonge Europese filmmakers te zien. De
kijker mag de beste kiezen.
Best uniek het Artekino
Film Festival. Dat het gratis is
komt voort uit filmidealisme,
want Arte wil ‘de rijkdom van
de Europese arthouse cinema’ onder zoveel mogelijk
mensen verspreiden Het doel
is ‘om een nieuwe band te
smeden tussen de werken,
hun auteurs en een breed publiek dat nieuwsgierig is naar
een nieuwe, relevante benadering van zeer eigentijdse
thema’s en zorgen.’
Die eigentijdse thema’s en
zorgen zijn terug te vinden in
de selectie van twaalf films,
waar helaas geen Nederlandse film bij zit. De Belgische
documentaire Petit Samedi
(Paloma Sermon-Daï) toont
de ijzersterke wederzijdse
band van een drugsverslaafde
veertiger en zijn moeder. Het
Zwitserse Sami, Joe and I (Karin Heberlein) toont drie tieners, die na hun examen het
leven willen vieren, maar op
de harde werkelijkheid stuiten.
De Poolse documentaire
Call Me Marianna (Karolina
Bielawaskai) toont de prijs
die een man betaalt voor zijn

verlangen om een vrouw te
zijn. De Oekraïense documentaire Inner Mars (Masha
Kondakova) volgt drie vrouwen aan het front in
Oost-Oekraïne in de strijd
tegen de pro-Russische afscheidingsbeweging.
In het Duitse Jiyan (Süheyla Schwenk) leeft een jong
Turks-Koerdisch stel in het
huis van een oom, wiens
vrouw Koerden verafschuwt.
In de Duitse thriller LOMO:
The Language of Many Others
(Julia Langhof) laat een blogger zich in al zijn keuzes volledig leiden door zijn volgers,
zodat de grens tussen de fysieke en digitale wereld volkomen vertroebelt.
In het sociaal-realistische

4 Filmtheater

Verwacht A-ha: The Movie do
6.1 | Amélie do 23.12 | De beste verjaardag ooit wo 15.12 | Death in Venice zo 12.12 | Ich bin
dein Mensch do 6.1 | The Lost
Daughter do 16.12 | Sátántangó
do 23.12

HOOGEVEEN
4 Filmhuis

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

Tijdelijk gesloten

HOORN

4 Cinema Oostereiland

Krententuin 25 | 0229-232 296
| cinemaoostereiland.nl
Amélie zo 26.12, ma 27.12 | Annette wo 8.12 | Clifford de grote
rode hond zo 26.12 | The Hand
of God wo 8.12 | House of Gucci
wo 8.12 | In Search of Mozart zo
12.12, di 14.12 | The Lost Daughter vr 17.12, za 18.12 | Maverick
Modigliani zo 26.12 | West Side
Story zo 12.12

HOUTEN
Britse Nocturnal (Nathalie
Biancheri) kruisen de paden
van een eenzame, cynische
tiener en die van een door
haar geobsedeerde dertiger
elkaar.
In het Servische Oasis
(Ivan Ikic) spelen in een psychiatrische instelling drie
jongeren zichzelf in een complexe liefdesrelatie.
In de Duitse onconventionele horrorfilm The Last to
See Them (Sara Summa) weet
de kijker meteen in het begin
dat een gezin op het platteland in Zuid-Italië de volgende dag niet meer zal leven.
Daardoor kijk je met een andere blik naar het gezin. Het
Roemeense verfilmde toneelstuk Uppercase Print (Radu

Jude), vol Brechtiaanse vervreemding, is gebaseerd op
het ware verhaal van een tiener die in de jaren tachtig tegen Ceausescu gerichte graffiti op muren schreef en daarom door de geheime dienst
Securitate werd verpletterd.
In het Oekraïense When the
Trees Fall (Marysia Nikitiuk)
vechten een moderne Romeo
en Julia in een benauwend
dorpje voor hun liefde en vrijheid. In het Duitse Wood and
Water (Jonas Bak) ten slotte
besluit een moeder haar zoon,
die in Hongkong leeft en niet
mag reizen, te bezoeken. Natuurlijk pakt het anders uit
dan de vrouw dacht.
ARTEKINOFESTIVAL.ARTE.TV

4 Film Aan de Slinger

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

Anne+ za 11.12 | Drijfzand vr
17.12 | Eiffel zo 19.12 | The Hand
of God za 18.12 | Herself di 21.12
| Martin Luther King vs. the FBI
di 28.12 | The Rescue di 4.1 | Riders of Justice vr 10.12, zo 12.12 |
Spencer wo 22.12, do 23.12 | The
United States vs. Billie Holiday
wo 29.12, do 29.12 | Filmclub
Eiffel wo 15.12 |

KAMPEN
4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl
Tijdelijk gesloten

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

Wilhelminaplein 92 | 058‑205
0300 | sliekerfilm.nl /programma
Verwacht The Lost Daughter do 16.12 | Klassieker Amélie do 23.12

LEIDEN
4 Kijkhuis

Vrouwenkerksteeg 10 | 07151233900 | bioscopenleiden.
nl/Kijkhuis
Film en filosofie The Tree of
Life za 11.12

LEIDEN
4 Trianon

Breestraat 31 / 071-5123875 |
bioscopenleiden.nl /Trianon

LELYSTAD

4 Filmtheater Lelystad/Agora
UPPERCASE PRINT

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

‘Is het Wes Andersons beste film?
Misschien wel.
The French Dispatch is bovenal
heel erg Anderson.
Veel Andersonner
wordt het niet.’
Kees Driessen in de Filmkrant
#441
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De kunst van diefstal en overvallen
Hoe inventiever een overval
hoe leuker een heist-film.
Kino in Rotterdam toont in
het programma The Art of the
Heist nog tot eind januari
hoogtepunten uit het genre.
Het is misschien niet de
belangrijkste zorg in deze
tijd, maar toch: hoe ziet de
toekomst van de heist-film
eruit? Kino stelt de vraag impliciet in de toelichting op
het programma The Art of the
Heist. Waar criminelen er
vroeger met de poet vandoor
gingen via spectaculaire treinovervallen, het graven van
tunnels of geruisloze inbraken, doen ze dat nu via computerfraude. Probeer daar
maar eens een spannende
film over te maken. Hoe
adembenemend is een criminele nerd achter een computerscherm?
Gevreesd moet worden dat

de heist-film snel in de nostalgiecategorie belandt. Of
misschien ligt hij er al. In elk
geval kunnen we in Kino naar
hoogtepunten uit het genre.
Tot eind januari staan er nog
acht op het programma.
Daaronder de moderne klassiekers Bound (1996), de debuutfilm van de Wachowski’s, Nine Queens (Fabían Bielinski, 2000) en Sexy Beast
(Jonathan Glazer, 2000).
De overige titels zijn een
stuk ouder. In het komische
The Italian Job (Peter Collinson, 1969) wil crimineel Michael Caine in Turijn goudstaven uit een gepantserde
auto stelen door een verkeerschaos te creëren. In The Taking of Pelham One Two Three
(Joseph Sargent, 1974) kapen
vier criminelen een metrowagon en gijzelen ze de passagiers. In The Silent Partner

(Daryl Duke, 1978) vermomt
Christopher Plummer zich
als Kerstman om in een winkelcentrum een bank te overvallen. Slim bedacht, maar
een ogenschijnlijk brave
bankbediende is nog slimmer.
In Thief (Michael Mann,
1981) wil een overvaller nog
één keer een grote slag slaan
voor hij ermee stopt. Natúúrlijk kan er niets misgaan. Geweldig is Dog Day Afternoon
(Sidney Lumet, 1975), waarin
drie amateurcriminelen op
een snikhete dag een bank
overvallen. Wat een simpele
overval moet worden, loopt
uit op een gijzeling en een
mediaspektakel. Met een fenomenale Al Pacino als een
wanhopige crimineel die
langzaam in het nauw wordt
gedreven.
KINOROTTERDAM.NL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 0541-511 094
| filmhuisoldenzaal.nl

Benedetta di 28.12, wo 29.12 |
Un triomphe di 21.12 | Jeugd Berend Botje wo 29.12

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

Kruisstraat 15 | 0412-405 504
| groene-engel.nl
Benedetta zo 12.12 | The French
Dispatch zo 2.1 | Mijn beste vriendin Anne Frank zo 19.12
| Respect ma 27.12 | Riders of
Justice zo 9.1
4 Filmtheater Fanfare

Utopiazaal (Markland College) | Pagnevaartweg 7 | 0165314503 | filmtheaterfanfare.nl
Ballad of a White Cow zo 12.12 |
Kerst met André Rieu zo 12.12

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

Kerkstraat 11 | 0299-416 506 |
filmhuispurmerend.nl

The Courier di 21.12 | The United
States vs. Billie Holiday ma 3.1

LEUSDEN

4 De Filmtuin

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

De beentjes van Sint-Hildegard
zo 19.12 | C’est la vie / Le sens
de la fête ma 20.12

LISSE

4 Filmhuis Lisse

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

The Quest for Tonewood di 11.1
| Un triomphe di 4.1 | Undine
di 21.12

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043‑321 4080 |
lumiere.nl

Verwacht Amélie do 23.12 |
De beste verjaardag ooit zo
26.12 | Coppelia zo 26.12 | Death in Venice zo 12.12 | Ich bin
dein Mensch do 6.1 | The Lost
Daughter do 16.12 | Les Olympiades do 6.1 | Ook muizen gaan

naar de hemel zo 26.12 | Sun
Children do 23.12 | Dag van de
korte film di 21.12

3992 | stroomhuisneerijnen.nl

MIDDELBURG

Verbinding 2 | 0172-728001 |
theater-kaleidoskoop.nl

4 Cinema Middelburg

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

Annette do 9.12, za 11.12 | The
Hand of God do 16.12 | Un monde (Club Zaal) vr 10.12, zo 12.12,
wo 15.12 | The Power of the Dog
vr 10.12, zo 12.12, di 14.12 | Spencer za 11.12, zo 12.12

MIDDELHARNIS

4 Fh Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482 400 | hetdiekhuus.nl

Adam do 23.12 | Druk do 30.12 |
Les plus belles années d’une vie
do 16.12 | De slag om de Schelde
do 6.1, wo 12.1 | A White, White
Day do 9.12

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 06-1347

NIEUWKOOP
4 Kaleidoskoop

De expeditie van de familie Vos
di 28.12 | Last Christmas zo
19.12 | Nomadland zo 12.12

NIJMEGEN
4 Lux

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

Verwacht Amélie do 23.12 | De
beste verjaardag ooit wo 15.12 |
City Lights do 16.12 | Don’t Look
Up do 9.12 | Gogo do 16.12 | Ich
bin dein Mensch do 6.1 | A King
in New York do 16.12 | Limelight
do 16.12 | The Lost Daughter do
16.12 | Les Olympiades do 6.1 |
Sun Children do 23.12 | A Woman of Paris do 16.12 | Charlie
Chaplin The Gold Rush zo 12.12
| The Great Dictator zo 19.12 |
Classic Damnation do 23.12 |
Family Nest do 23.12 | The Outsider do 23.12 | Sátántangó do
23.12 | Dag van de korte film di

Verwacht Amélie do 23.12 |
The Lost Daughter do 16.12 |
Les Olympiades do 6.1 | Charlie
Chaplin A King in New York zo
12.12 | Cursus Invloedrijke regisseurs ma 10.1 | Dag van de
korte film di 21.12 | Expat Cine
ma The Hand of God zo 12.12 |
History Matters Guess Who’s
Coming to Dinner di 21.12 | Ita
liaanse filmclub The Hand of
God ma 13.12 | Jeugdpremiè
res De beste verjaardag ooit wo
15.12 | Coppelia do 23.12 | Ook
muizen gaan naar de hemel wo
22.12 | Koolhovens Keuze The
Wild Bunch wo 15.12 | Rotter
dams Open Doek di 14.12 | Spe
cial Death in Venice zo 12.12

OLDENZAAL

OUDENBOSCH

THE SILENT PARTNER

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

21.12 | Go Short Kerstcompilatie do 25.12, do 26.12 | Jeugd
Coppelia wo 22.12 | Ook muizen
gaan naar de hemel do 16.12 |
Movies That Matter Columbia
in My Arms zo 12.1 | Royal Opera
House The Nutcracker zo 12.12
| Special Amélie do 23.12 | Zorg
voor Doy za 11.12 | Theatherfilm
Missie Márquez op weg naar
het einde zo 19.12, wo 22.12 |
Xantippe-cursus Nomadland
ma 13.12

I Care a Lot di 4.1 | Petite maman vr 7.1 | Summer of soul zo
12.12, wo 15.12 | Un triomphe za
11.12, di 14.12 | De veroordeling
vr 17.12 t/m zo 19.12 | Dag van de
korte film di 21.12

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl

The Power of the Dog do 9.12,
za 11.12, zo 12.12 | Riders of Justice do 9.12, wo 15.12 | Slalom
vr 10.12, zo 12.12 | Spencer do
9.12, za 11.12, zo 12.12, wo 15.12,
vr 17.12 | Stage Mother do 16.12,
za 18.12 | The United States vs.
Billie Holiday do 16.12 t/m za
18.12 | As Equals Un triomphe vr
10.12, zo 12.12

ROTTERDAM

4 KINO Rotterdam

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

Verwacht Ich bin dein Mensch do 6.1 | The Matrix Resurrections wo 22.12 | The Art of
the Heist Italian Job (1969) wo
22.12 | The Silent Partner zo 9.1
| Special Don’t Look Up do 9.12
t/m zo 12.12 |
4 Lantaren Venster

‘Het is Jane Campion te doen om de
mythe van de
westernman in
deze broeierige,
onheilszwangere
film die stilstaat
bij een voelbaar
einde van een tijdperk.’
Hugo Emmerzael over The
Power of the Dog in de
Filmkrant #441

SCHAGEN

4 Scagon De Luxe

Torenstraat 1B | 0224-213 162
| scagondeluxe.nl
Amélie do 30.12 | Benedetta vr
24.12 | The Father vr 10.12 | The
French Dispatch do 23.12, vr
24.12 | The Man Who Sold His
Skin vr 17.12

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 |
wennekercinema.nl
Un monde zo 12.12, di 14.12, wo
15.12 | The Power of the Dog do
9.12 t/m zo 12.12, wo 15.12

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/’t

Spectrum

Steeg 9 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl

Kuessipan di 4.1 | The Singing
Club do 16.12 | Yuli di 21.12
4 Filmclub Schijndel/Het
Gasthuis

Lidwinahof 70

Themafilms Zoektocht di 14.12 |
Wereldcinema Antigone di 11.1

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

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

Verwacht The United States vs.
Billie Holiday za 11.12

SNEEK

4 Filmhuis Sneek

Leeuwenburg 12 | 0515-412341
| filmhuis-sneek.nl

SOEST

4 Artishock

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

Drijfzand zo 19.12 | Eiffel zo 12.12
| Slalom zo 9.1

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

Menistenplein 9 | 0599‑610
777 | smoky.nl

The French Dispatch di 11.1 |
Wild Mountain Thyme di 21.12 |
The World to Come di 14.12

42

DE FILMKRANT 
#442 DECEMBER 2021

Cryptozoo
Descending the Mountain
Don’t Look Up
Encanto
The Eternals
Four Journeys
Ghostbusters: After Life
Herself
Herr Bachman und seine Klasse
House of Gucci
The Hand of God
King Richard
Last Night in Soho
Madras paralelas
The Most Beautiful Boy in the World
Un monde
New Order
One Second
Persian Lessons
The Power of the Dog
Soof 3
There Is No Evil

The French Dispatch zo 19.12
| Persona non grata zo 2.1 | Un
triomphe zo 12.12

4 Cine City

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Moffie zo 12.12 | Verwacht Clifford de grote rode hond wo
22.12 | De Drekkies wo 15.12 |
The Matrix Resurrections do
23.12 | Monster Family 2 wo
15.12 | Silverstar wo 15.12

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Prinses Marijkelaan 4 | 071561 2566 | filmtheatervoorschoten.nl

WINTERSWIJK

4 Filmhuis Winterswijk

Meddosestr 4-8 | 054-352 1515
| filmhuiswinterswijk.nl
Pig di 21.12

WOERDEN

4 AnnexCinema

Rosmolenlaan 1 | 0348-436
510 | annexcinema.nl

Verwacht Clifford de grote rode
hond wo 22.12 | Royal Opera
House The Nutcracker do 9.12

IJMUIDEN

4 Filmtheater Velsen

Groeneweg 71 | 0900-1505 |
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Gemiddeld
(aantal)

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

VLISSINGEN

Amélie wo 29.12 | Captain Nova
di 28.12, do 30.12 | Coppelia ma
3.1, di 4.1 | Cry Macho zo 19.12 |
| Herself do 6.1 | House of Gucci di 4.1 | The Rescue di 11.1 | Riders of Justice di 21.12 | Spencer
di 28.12, wo 29.12 | Tegenwind:
het verdriet van de veenkoloniën di 21.12 | The Voice of Love
wo 5.1 | Jeugd Captain Nova di
28.12, do 30.12 | Coppelia ma
3.1, di 4.1 | Dragon Girl wo 29.12,
wo 5.1 | De Drekkies di 28.12 t/m
do 30.12, zo 2.1

Ballad of a White Cow do 30.12 |
Benedetta do 23.12 | The French
Dispatch do 9.12 | The Man Who
Sold His Skin do 16.12

Coen van Zwol
NRC Handelsblad

Captain Nova

4 Filmhuis Veenendaal

Vredesplein 12 | 0416-337746 | deleest.nl

Herengracht 23 | 0294-458
093 | wesopa.nl

Gudo Tienhooven
Algemeen Dagblad

Blue Bayou

VEENENDAAL

4 Filmtheater De Leest

4 City of Wesopa

Floortje Smit
de Volkskrant

Berg

My Sweet Monster wo 29.12 |
Persona non grata zo 2.1

WAALWIJK

Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) | hetzeepaard.nl
Spencer zo 12.12 | The Truffle
Hunters zo 19.12

WEESP

Ronald Rovers
De Filmkrant/Trouw

Annette

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

4 Filmtheater Het Zeepaard

Pig zo 12.12 | The Power of the
Dog za 11.12

Maricke Nieuwdorp
Algemeen Dagblad

Kapelstraat 13 | 0413-265 091

4 Filmhuis vanBeresteyn

VLAARDINGEN

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

Remke de Lange
Trouw

4 Filmhuis De Pul

Verwacht Amélie do 23.12 |
Don’t Look Up do 9.12 | The
Electrical Life of Louis Wain do
23.12 | Gogo do 16.12 | Gorillaz:
Song Machine Live From Kong
do 9.12 | Ich bin dein Mensch do

VEENDAM

Verwacht Amélie do 23.12 | Annette do 6.1 | Herself do 30.12 |
Ich bin dein Mensch do 6.1 | The
Lost Daughter do 6.1 | Un monde do 6.1

4 Filmhuis Movie W

Romy van Krieken
Veronica Magazine

UDEN

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

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

Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183
| nieuwescene.nl

WAGENINGEN

Jaap-Harm De Jong
Nederlands Dagblad

Verwacht The Electrical Life
of Louis Wain do 23.12 | Ich bin
dein Mensch do 6.1 | Sun Children do 30.12 | The Taste of Desire zo 19.12 | West Side Story do
9.12 | InScience By the Throat,
Citizen Nobel, Hysterical Girl, In
Silico, Shorts: Don’t Let Me Be
Misunderstood za 11.12

Amsterdam Global Village
di 28.12 | Verwacht Ook muizen gaan naar de hemel do
23.12 | Sun Children do 30.12 |
Béla Tarr Damnation wo 29.12,
wo 5.1 | Family Nest ma 27.12
| Sátántangó zo 2.1 | Dag van
de korte film di 21.12 | Filmclub
Sun Children wo 15.12, do 16.12
| Lezing Béla Tarr wo 29.12 | Ci
neArt AntiChrist do 23.12 (De
Nijverheid)
4 Louis Hartlooper Complex

Scene

Alles op tafel zo 19.12 | Captain
Nova za 11.12, zo 12.12, wo 15.12
| Clifford de grote rode hond
za 18.12, zo 19.12, wo 22.12, ma
27.12 t/m vr 31.12 | Encanto za
11.12, wo 15.12, ma 27.12, do
30.12 | The French Dispatch di
14.12 | Spencer do 9.12, vr 10.12,
zo 12.12 | Film & Food Meet
Me in St. Louis di 28.12 t/m do
30.12 | White Christmas do
23.12, ma 27.12

Belinda van de Graaf
Trouw

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

Filmzaal Bibliotheek Neude |
030‑2312216 | hoogt.nl

4 Filmtheater De Nieuwe

Elise van Dam
Cine.nl

4 Cinecitta

4 Hoogt On Tour

VENLO

Gerhard Busch
Cinema.nl/VPRO

TILBURG

UTRECHT

6.1 | The Lost Daughter do 16.12
| Ook muizen gaan naar de hemel wo 22.12 | Sátántangó do
23.12 | Sun Children do 30.12 |
West Side Story do 9.12 | Dag
van de korte film di 21.12 | Mo
vies That Matter Colombia in
My Arms ma 10.1 | Psychoana
lyse & Film Viridiana wo 12.1
4 Springhaver

Joost Broeren-Huitenga
Het Parool

Amélie zo 2.1 | De beste verjaardag ooit wo 29.12, wo 5.1 | Blue
Bayou di 21.12, wo 22.12 | Captain Nova wo 29.12, ma 3.1 |
Encanto ma 3.1, do 6.1, za 8.1,
zo 9.1 | Herself di 11.1, wo 12.1
| House of Gucci ma 27.12, di
28.12, zo 2.1, ma 3.1, wo 5.1 | The
Rescue wo 29.12, do 30.12, do
6.1, za 8.1 | Respect do 6.1, zo 9.1
| Spencer zo 12.12

Ballad of a White Cow do 16.12
| Benedetta do 9.12 | The Man
Who Sold His Skin do 23.12 |
Persona non grata do 30.12

Basje Boer
De Groene Amsterdammer

St. Agnietenstraat 2 | 0344673 500 | agnietenhof.nl

| filmpul.com

Berend Jan Bockting
de Volkskrant

4 Filmtheater Agnietenhof

Bor Beekman
de Volkskrant

TIEL

3,46 (12)
3,63 (4)
2,83 (3)
3,42 (6)
3,36 (7)
3,25 (2)
3,67 (3)
3,63 (4)
2,30 (5)
4,00 (4)
3,00 (7)
4,00 (2)
4,25 (4)
2,75 (4)
4,00 (5)
3,63 (4)
3,15 (10)
4,00 (3)
3,83 (3)
4,10 (5)
3,50 (6)
3,13 (4)
2,88 (4)
4,00 (9)
3,25 (2)
4,25 (2)
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Europese prijzenregen
Amerika heeft zijn Oscars,
Europa de European Film
Awards. In prestige ligt tussen beide nog een kloof, maar
hopelijk wordt die in de toekomst gedicht. De uitreiking
van de awards in Berlijn vindt
dit jaar helaas bijna volledig
online plaats. Maar dat heeft
ook een voordeel, want iedereen kan de prijzenregen
op 11 december vanaf 19.00
uur gratis online bijwonen.
Veel kanshebbers op prijzen heeft Nederland dit jaar
niet bij de European Film
Awards. Zegge en schrijven is
één film genomineerd: In
Flow of Words van Eliane Esther Bots dingt mee naar de
prijs voor beste korte film. In
de aangrijpende documentaire vertellen drie tolken van
het voormalig Joegoslavië
Tribunaal over hoe de gruwelijke getuigenissen van
slachtoffers van de oorlog in
Bosnië hen mentaal volkomen ontregelden. Eén Ne-

derlandse film voor een Europese nominatie: het kan
nauwelijks slechter. Hoe krijgen we het niveau van de Nederlandse film omhoog?
Maar dat terzijde.
Wie de nominaties ziet van
de Europese filmprijzen stuit
uiteraard op veel titels die het
afgelopen jaar in de bioscoop
te zien waren, of nu te zien
zijn. Zoals vier van de vijf genomineerden voor beste film:
Quo vadis, Aida? (Jasmila
Žbanić), The Father (Florian
Zeller), The Hand of God
(Paolo Sorrentino) en Titane
(Julia Ducourneau). Nog niet
te zien geweest in Nederland
is het Finse Hytti Nro. 6 (Juho
Kuosmanen), dat eind januari
wordt uitgebracht en draait
om een archeologe die op een
treinreis van Moskou naar
Moermansk een toevallige
ontmoeting heeft met een
mijnwerker. Filmkrant-redacteur Hugo Emmerzael
noemde de film in zijn blog

Lezersacties december
over het filmfestival in Cannes, waar de film de (gedeelde) juryprijs won, ‘een van de
meest ontroerende films van
de competitie’.
Bekende titels die in andere categorieën meedingen
zijn onder andere voor beste
debuutfilm Promising Young
Women (Emerald Fennell),
Pleasure (Ninja Thyberg) en
Lamb (Valdimar Jóhannsson)
en voor beste documenaire
Babi Yar. Context (Sergei Loznitsa) en Herr Bachman und
seine Klasse (Maria Speth).
Kanshebbers voor beste regisseur zijn Paolo Sorrentino
(The Hand of God), Jasmila
Žbanić (Quo vadis, Aida?),
Florian Zeller (The Father),
Julia Ducourneau (Titane) en
Radu Jude (Bad Luck Banging
or Loony Porn).
Volgend jaar nieuwe kansen voor Nederland.
EUROPEANFILMAWARDS.EU

WERELDCINEMABOX

‘Het neorealistische drama Un
monde is een beklemmende kijk
op de gruwelen
van de basisschool, gegrond in
het overtuigende
spel van Maya
Vanderbeque als
de angstige Nora.’
Roosje van der Kamp in de
Filmkrant #441

Een box
met tien recente wereldfilms.
Om precies
te zijn: Parasite
(Zuid-Korea), Beanpole (Rusland), Out
Stealing
Horses (Noorwegen), Berlin
Alexanderplatz (Duitsland),
The Painted Bird (Tsjechië),
La vérité en Été ’85 (Frankrijk), Instinct (Nederland),
Dark River (Verenigd Koninkrijk) en Shirley (Verenigde
Staten). Met deze box ben je
wel weer even een tijdje zoet.
September Film stelt 3
exemplaren ter beschikking.

SMALL AXE BOX

Een collectie van het
gevierde
vijfluik van
Steve McQueen, met
de films
Mangrove,
Lovers
Rock, Red,
White and Blue, Alex Wheatle
en Education. Allen spelen in
de West- Indische gemeenschap van Londen en draaien
om een vergelijkbaar thema:
de moed die ervoor nodig is
als mensen een stem veroveren die hen niet zonder meer
gegeven wordt.
Eye stelt 5 exemplaren ter
beschikking.

FAREWELL PARADISE

‘Verpletterend, en
met een
briljante
vorm’,
schreef
Mariska
Graveland
in de Filmkrant over
deze documentaire over een
gebroken familie. Sonja Wyss
regisseert met Farewell Paradise een belangrijke, voor velen herkenbare documentaire
over gescheiden ouders en
hun kinderen, waarmee ze
het zwijgen van haar familie
verbreekt. Graveland: ‘Het
grote vertellen is ook hier begonnen. Het raakt recht in
het hart.’
Periscoop Film stelt 5
exemplaren ter beschikking.

COPPOLA WIJN

Na een succesvolle
carrière in
Hollywood
besloot
Francis
Ford Coppola (Apocalypse
Now) zijn aandacht te verleggen naar de wijnmakerij. In
1975 kocht hij een wijnhuis in
de Napa Valley en de rest is
geschiedenis. De Coppola-wijnen hebben een goede
naam, zie ook de Grote Filmkrant Wijntest op pagina 20.
De Eye Webshop verloot 5
flessen Coppola Rosso & Bianco Cabernet Sauvignon.

IN FLOW OF WORDS

filmtheatervelsen.nl

The Lost Christmas wo 22.12 |
No Time to Die za 11.12, zo 12.12

ZAANDAM

4 Filmtheater De Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631
1993 | de-fabriek.nl
Verwacht Amélie do 23.12 | De
beste verjaardag ooit do 16.12
| Death in Venice do 9.12 | The
Electrical Life of Louis Wain do
23.12 | The Lost Daughter do
16.12 | Sátántangó zo 2.1 | 50+
The Hand of God do 9.12 | Dag
van de korte film di 21.12 | Ro
yal Opera House The Nutcracker zo 12.12

ZALTBOMMEL

4 Filmtheater Cinemaarten

In Theater de Poorterij
Nieuwstraat 2 | cinemaarten.
nl
Tijdelijk gesloten.

ZEIST

ZIERIKZEE

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

Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.
nl

4 Hotel Theater FIGI

Sorry We Missed You ma 20.12

ZEVENAAR

4 Filmhuis Zevenaar

Kerkstraat 27 | 0316-331 527 |
filmhuiszevenaar.nl

Alles op tafel do 16.12 t/m za
18.12, ma 20.12 t/m wo 22.12
| The Father vr 10.12, di 14.12,
do 16.12, ma 20.12 | The Hand
of God do 9.12 t/m do 16.12, za
18.12, zo 19.12, di 21.12, wo 22.12
| The Lost Daughter do 16.12
t/m wo 22.12 | Un monde za
11.12, zo 12.12, wo 15.12 | Persona non grata do 9.12, ma 13.12,
di 14.12, vr 17.12, di 21.12 | De slag
om de Schelde za 11.12, zo 19.12
| The Truffle Hunters ma 20.12,
di 21.12, wo 22.12 | Veiling in de
Liemers zo 12.12, za 18.12

4 FiZi

Alles op tafel vr 17.12, do 23.12 |
Annette do 9.12 | Captain Nova
vr 31.12, ma 3.1, wo 5.1 | Do Not
Hesitate vr 17.12 | Dragon Girl
wo 22.12, zo 26.12 | Een fantast
zo 12.12 | Hermitage za 18.12 |
House of Gucci ma 27.12, di 4.1,
vr 7.1 | Meat Love zo 19.12 | Mijn
vader is een saucisse do 30.12,
za 8.1 | No Time To Die za 1.1 |
The Power of the Dog do 16.12,
ma 20.12 | Ron’s Gone Wrong
wo 15.12, ma 27.12, za 1.1, do 6.1
| Sing (NL) wo 29.12, zo 2.1, vr
7.1, wo 12.1 | Slag om de Schelde vr 31.12 | Spencer zo 26.12
| The Truffle Hunters vr 10.12 |
The United States vs. Billie Holiday di 14.12 | The Voice of Love
vr 10.12 | Wild Mountain Thyme
za 11.12, za 18.12 | FbtS The Electrical Life of Louis Wain di 21.12
| Royal Opera House The Nutcracker vr 24.12

INTERESSE?

Stuur een e-mail met naam en adres naar info@filmkrant.nl
en geef daarin aan voor welke actie u belangstelling heeft. Er
wordt geloot onder de inzenders. N.B. Slechts één actie per
inzender. Deze actie loopt tot 12 januari. Winnaars ontvangen
bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

ZOETERMEER
4 Filmhuis Cameo

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl
A Girl Missing di 4.1 | Herself di
11.1 | The Mauritanian di 21.12 |
Riders of justice di 14.12 | The
Shiny Shrimps di 28.12 | Tina
zo 19.12

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor

Houtmarkt 64 | 0575‑513 750 |
luxorzutphen.nl
Amélie vr 24.12, vr 31.12 | Descending the Mountain vr
10.12, wo 15.12, za 18.12 | Eiffel vr 24.12, za 25.12, ma 27.12,
di 28.12 | Four Journeys do 9.12
| The French Dispatch zo 26.12
t/m di 28.12 | The Gold Rush wo
15.12 | The Kid wo 22.12 | The

Last Days of Gilda vr 17.12, zo
19.12 | Mijn vader is een saucisse zo 12.12, zo 26.12 | No hay camino di 14.12 | The Rescue ma
13.12, do 16.12 | Spencer vr 10.12
t/m zo 12.12, di 14.12 | Stormwind - in zwaar weer zo 19.12 |
The Voice of Love do 9.12, ma
13.12, za 18.12 | A Woman of Paris wo 29.12

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl

Verwacht Amélie do 23.12 | The
Electrical Life of Louis Wain do
23.12 | Ich bin dein Mensch do
6.1 | The Lost Daughter do 16.12
| Fraterhuis Academie Reis
door 100 jaar film 11.12 | Jeugd
Dag van de korte film di 21.12
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SUBJECTIVE REALITIES

HET MAKERSSCHAP VOOROP
Met het e-book Subjective Realities duikt het Canadese filmplatform
Seventh Row in de ambiguïteit van de hedendaagse documentaire,
ergens tussen fictie en non-fictie, onafhankelijk en niet-commer
cieel. Naar aanleiding van de bundel reflecteert de Nederlandse
documentairemaker Marc Schmidt (In de armen van Morpheus;
DOOR MARC SCHMIDT
De regels van Matthijs) op zijn vak.
betrek je personages bij je film? Betaal je ze? Noem je
ze ‘subjects’ of ‘protagonists’? Welke feedback heb je
als maker nodig en waar vind je die? Een heel hoofdstuk is gewijd aan de helende kracht van het maken
HALE COUNTY, THIS MORNING, THIS EVENING
van een documentaire, zowel voor de makers als de
gefilmde personen. Andere interviews zijn gewijd
Het is een beetje een rommeltje, het e-book Subjecaan de fictionaliteit van documentaire personages,
tive Realities van het Canadese filmplatform Seventh
of openingsscènes van traditionele documentaires
Row, dat bestaat uit interviews en tweegesprekken
versus die van fictiefilms. Waarbij Joe Bini, negentien
met voornamelijk Amerikaanse documentairemakers
jaar lang de vaste editor van Werner Herzog, gehakt
over hun films, werkwijze en de grenzen die ze daarbij maakt van de onuitroeibare neiging van mainstreamverleggen. De ordening in thematische hoofdstukken
documentaires om al in de openingsscène de kern van
kan niet verhullen dat de keuze van sprekers nogal wil- de film te onthullen.
lekeurig is. Het lijkt er soms op dat de auteurs vooral
VRIJHEID
vrienden en bekenden hebben gevraagd, wat eerder
charmant dan irritant uitpakt. Het maakt het boek na- Tabitha Jackson, de directeur van Sundance, levert de
melijk ook tot een intiem inkijkje in de onafhankelijke meest zinvolle bijdrage aan het boek. Ze verdedigt het
idee dat het onderscheid tussen documentaire en ficdocumentairescene van Noord-Amerika. De belangrijkste ontwikkeling in de documentairefilm van de af- tie een kwestie van ethiek is. De verantwoordelijkheid
gelopen tien jaar staat daarbij centraal: de openlijke en van een regisseur voor echte personen is wezenlijk
anders dan die voor acteurs.
wederzijdse beïnvloeding van documentaire en fictie.
Daarnaast heeft Jackson een sterk verhaal over het
ZELFREFLECTIE
non-fictie-talentprogramma dat ze heeft opgezet,
‘Creative non-fiction’ is de term die de samenstelwaaruit succesvolle films als Ramell Ross’ Hale Counlers van het boek hiervoor gebruiken, maar gelukkig
ty, This Morning, This Evening en Khalik Allahs Black
wordt dat begrip meteen in het eerste hoofdstuk al
Mother voortkwamen. Dit programma was gericht op
ontleed. Want wat zegt het nu eigenlijk? Is creativiteit de makers en niet op de films die ze wilden realiseren.
niet overal te vinden, van journalistiek tot meubelDe talenten moesten zich kunnen ontwikkelen, midmaken en advocatuur? En is de negatieve formulering dels een vrij te besteden budget en in gezamenlijke
‘non-fictie’ – het zegt enkel wat het niet is – een
retraites in de woestijn van Texas. De selectie van de
zwaktebod of juist een bevrijding?
kandidaten vond plaats op basis van een gedicht, een
Deze zelfreflectie is typerend voor het boek: de
serie foto’s, een voicemailbericht of een brief; de keutoon van de interviews is onderzoekend. Acadeze was aan de makers. De vrijheid die uit deze aanpak
mische kwesties, zoals het belang van taalgebruik,
spreekt is voor mij, bezien vanuit de Nederlandse
worden gekoppeld aan de concrete filmpraktijk, iets
praktijk, een jaloersmakende verademing.
wat in Nederland helaas nogal uitzonderlijk is. Alleen
BLIKVERNAUWING
daarom al is dit boek een aanrader.
Het is duidelijk dat de sympathie van Seventh Row
Ontboezemingen over banale keuzes op de set en
abstracte analyses wisselen elkaar af. Wanneer en hoe ligt bij de onafhankelijke, low- en no-budget filmma-

kers. Het boek ademt doe-het-zelf, een mooi verzet
tegen het grote issue-driven award-hunting documentairesysteem in de VS. Die situatie is onvergelijkbaar met Nederland, alleen al omdat hier structurele
overheidsfinanciering voor film is. Maar ook hier
hebben makers te maken met doelgroepdenken, kijkcijfers en een Academy-prijzensysteem. De kritiek op
het armetierige artistieke niveau die dit voortbrengt
– met name het taboe op ambiguïteit wordt benoemd
– mag ook ons aan het denken zetten.
Vrijwel alle personen die aan het woord komen
zijn Amerikaans of Canadees. Belangrijke Europese
makers die de grenzen van de documentaire hebben
verlegd – zoals Ulrich Seidl, om maar eens iemand te
noemen – komen niet aan bod, en een baanbrekende
film als The Act of Killing wordt in de honderden pagina’s slechts één keer genoemd. Films uit Azië, Rusland, Afrika en Latijns-Amerika lijken niet te bestaan.
Hoewel deze blikvernauwing in het voorwoord wordt
erkend, blijft het schokkend hoe weinig bereidwilligheid er is om aan de eigen tunnelvisie te ontsnappen.
Veel van de genoemde films zijn bovendien niet
beschikbaar in Nederland. De weinige films die ik
al kende, of die ik op platforms als Mubi, IFFR Un
leashed, Vimeo en de krochten van Netflix of Amazon
heb kunnen bekijken, zijn ook niet per se goed. Het
zijn vooral films die een spannend idee hebben en die
bereid zijn risico te nemen. Juist dat is ook wat het
boek relevant maakt. Zelfs als je de films niet kan zien
is het inspirerend om erin te grasduinen. Er wordt
voorbij vaststaande kaders gedacht en er spreekt een
grote drang tot maken uit. Doe-het-zelf betekent hier
ook echt dóén, máken. De liefde voor film – fictie of
non-fictie – spat van de bladzijden.
SUBJECTIVE REALITIES: THE ART OF
CREATIVE NONFICTION FILM ALEX HEENEY &
ORLA SMITH (RED.) | 2021, SEVENTH ROW PUBLISHING,
TORONTO | $29.99 CAD 

45

DE FILMKRANT 
#442 DECEMBER 2021

Thuiskijken
EARLY UNIVERSAL, VOL. 1

KOSTUUMS EN
UNIFORMEN

Het onvolprezen Britse label Masters of Cinema bracht onder de
noemer Early Universal een selectie uit van gerestaureerde films uit
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
de vroege jaren van filmstudio Universal.
Naar schatting is zeventig procent van alle zwijgende
films verloren gegaan. Daarom is het altijd verheugend als een film of filmfragment uit de vroege jaren
van de cinema wordt teruggevonden en gerestaureerd. Nog mooier is het als deze films vervolgens
verzameld worden in boxsets als Early Universal.
Filmstudio Universal werd in 1912 door de Duitse
immigrant Carl Laemmle opgericht en bestaat nog
steeds – tegenwoordig is het in handen van mediaconglomeraat NBC Universal. De meeste filmfans
kennen Universal van de meesterlijke reeks horrorfilms die het in de jaren dertig en veertig maakte, zoals Dracula, Frankenstein en The Mummy.
De vroegste film in de box is Skinner’s Dress Suit
(William A. Seiter, 1926), met hoofdrollen voor de van
oorsprong Britse komiek Reginald Denny en Laura La
Plante – indertijd een grote ster. Denny speelt Skinner, een kantoorklerk die van zijn vrouw Honey (La
Plante) zijn baas McLaughlin om een salarisverhoging
moet vragen. McLaughlin weigert, maar Skinner
durft dit niet aan zijn wat dominante vrouw te vertellen. Hij liegt dat hij tien dollar per week opslag krijgt,
waarna het echtpaar het geld – 520 dollar per jaar
rekent de opgetogen Honey razendsnel uit – alvast
spendeert. Om indruk te maken op een societyfeest in
het Ritz Hotel dringt Honey eropaan dat haar echtgenoot een rokkostuum koopt. Waarna het paar al snel
stijgt op de sociale ladder.
De gerestaureerde versie van deze bij vlagen leuke
komedie (vooral de dansscènes zijn erg geestig) is
samengesteld uit een 16mm- en 35mm-kopie. Dit
betekent wat storende fluctuaties in scherpte van
het beeld. Storender is de stereotypering van een
Joods personage, de leverancier van het rokkostuum.
De tussentitels geven hem als enige een zogenaamd
grappig accent en hij is erg op zijn geld belust.

GETINT

De minste film in de boxset, maar nog altijd bezienswaardig, is The Shield of Honor (Emory Johnson,
1927). Het is de enige film in de box die getint is – het
merendeel in sepia, maar een brandscène is rood getint en een nachtelijke sequentie blauw. The Shield of
Honor is opgedragen aan de politie van Los Angeles

SKINNER’S DRESS SUIT

(de LAPD) en handelt over een vader en zoon die
beiden bij de LAPD werken. Vader Dan staat op het
punt met pensioen te gaan, zoon Jack is piloot bij de
nieuwste divisie van de LAPD, de luchtpolitie.
Een misdaadplot over diamantdieven wordt vermengd met een liefdesverhaal tussen Jack en de
dochter van een diamanthandelaar. Naast de boeiende vliegsequenties is The Shield of Honor interessant
vanwege zijn nadruk op het belang van een kostuum
(net als in Skinner’s Dress Suit), hier het politie-uniform. Een thematiek waar de invloed van F.W. Murnau’s Der letzte Mann (1924) zich wellicht roert, over
een hotelportier die zich geheel vereenzelvigt met zijn
uniform. Als deze hem wordt afgenomen, stort hij helemaal in. Iets soortgelijks overkomt de 65-jarige Dan,
die bij zijn pensionering zijn badge en uniform moet
inleveren, wat hem zwaar valt. Hij is zijn status kwijt.

GERAFFINEERD

De beste film in de collectie is William Wylers The
Shakedown uit 1929. Hij toont aan dat de ‘politique
des auteurs’, met zijn nadruk op de superieure stijl van
uitverkoren regisseurs, toch niet helemaal onzin is.
Wyler is het bekendst van de films die hij samen met
cameraman Greg Toland maakte, waarvoor het duo
een geraffineerde deep focus-stijl ontwikkelde waarbij zowel voor- als achtergrond (meestal) scherp in
beeld werd gebracht. Hierdoor kon Wyler een dyna-

THE SHAKEDOWN

THE SHIELD OF HONOR

mische mise-en-scène ontwikkelen zonder te hoeven
monteren.
Een beroemd voorbeeld zit in Wylers The Little
Foxes (1937). Hierin krijgt een echtpaar daverende ruzie. We zien Bette Davis op de voorgrond, zittend op
een bank. Als haar echtgenoot een hartaanval krijgt
en vraagt of zij zijn hartmedicijnen van boven wil
halen weigert zij. We zien hem in de achtergrond naar
boven stommelen en halverwege de trap sterven, terwijl zij onaangedaan op de bank zitten blijft.
Een rudimentaire vorm van dat creatieve gebruik
van diepte is al te zien in The Shakedown, een combinatie van twee bij uitstek Amerikaanse genres: de
oplichtersfilm en de boksfilm. De boksscènes zijn behoorlijk dynamisch gefotografeerd en doen zelfs een
beetje denken aan Scorsese’s Raging Bull. Maar het
meest adembenemend is een shot waarin hoofdrolspeler James Murray op de takel staat van een kraan
die hem vervoert naar de top van een olieboortoren.
De camera bevindt zich boven hem en gaat mee omhoog, terwijl Murray min of meer schuin omhoog in
de camera kijkt. Van dit soort stilistische staaltjes
gaat je cinefielenhart sneller kloppen.
EARLY UNIVERSAL, VOL. 1

VERENIGDE STATEN,

1927/ 1927/ 1929 | REGIE WILLIAM A. SEITER/EMORY
JOHNSON/WILLIAM WYLER | DISTRIBUTIE EUREKA!
MASTERS OF CINEMA (BLU-RAY, REGIO B) | TE KOOP
SINDS 27 SEPTEMBER 
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Ivo van Hove & Jan Versweyveld

3 Oct 2021–23 Jan 2022
Exhibition / Films & talks

Antonioni Project (naar Michelangelo Antonioni), 2009,
Toneelgroep Amsterdam, director: Ivo van Hove, lighting and set design: Jan Versweyveld, © Jan Versweyveld
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PASSING

PASSING IS ONCOMFORTABEL EN
DAT VOELT DE KIJKER
Passing is het imposante debuut van Rebecca Hall, die
de bewerking van de gelijknamige roman van Nella
Larsen uit 1929 zelfverzekerd op zich neemt. Hall levert een kleine maar gelaagde film met onberispelijk
belichte, getextureerde beelden. Ze presenteert een
rijk verhaal dat niet alleen draait om haar observaties
over ras, maar ook klasse, gender en seksualiteit onderzoekt in de dialogen, die druipen van de subtekst.
Passing is in feite een kostuumdrama dat zich afspeelt in Harlem, New York tijdens de drooglegging.
Maar de observaties over de maakbaarheid van identiteit voelen eveneens modern aan. Denk aan Judith
Butlers theorie van identiteit als een act, een voorstelling, gestileerd en tot leven geblazen.
Irene Redfield (Tessa Thompson), een welgestelde
zwarte vrouw, wordt tijdens haar kerstinkopen door
verkopers voor wit aangezien. In een hotelcafé, waar
ze normaal gesproken vanwege haar kleur geen voet
binnenzet, komt ze haar oude vriendin Clare Bellew
(Ruth Negga) tegen. Clare, een zwarte vrouw met een
lichte huidskleur, wordt eveneens voor wit aangezien
– al komt dat in haar geval voort uit de bewuste keuze
om als wit door het leven te gaan.
Passing, naar de term voor al dan niet toevallig gezien worden als behorend tot een bevoorrechte groep,
onderzoekt wat het betekent om als zwart persoon
door het leven te gaan als wit. Volgens de one drop
rule waarop de segregatie in de jaren twintig berust,
ben je namelijk óf zwart óf wit.
Dat deze zwarte vrouwen voor wit worden aangezien is iets wat werkt, maar niet zou moeten werken,
en de film – in een zwart-wit dat niet alleen herinnert
aan de jaren twintig, maar ook de kleurverschillen
zowel verbergt als er de aandacht op vestigt – bouwt
hierop voort. Clare en Irene worden gezien als wit,
maar zijn tegelijkertijd duidelijk niet-wit, iets wat de
film nooit tracht te verbergen.
Dit alles helpt bij het opbouwen van de spanning
die het kloppende hart is van Passing: dat deze vrouwen, en in het bijzonder Clare, die een nietsvermoedende witte echtgenoot heeft, dan wel privileges
verwerven door zich voor wit voor te doen, maar
daar een enorme prijs voor moeten betalen. Clare
verlangt niet alleen naar Harlem omdat ze de zwarte
cultuur mist, ze verlangt ook naar de veiligheid die ze
voelt wanneer ze omringd is door zwarte mensen. Ze
spreekt over de angst die ze voelde tijdens haar zwangerschap, niet wetende of haar toekomstige kind een
lichte huidskleur zou krijgen.
Clare is de mot en Irenes leven is de vlam. Zij voelt

In haar debuut verfilmt Rebecca Hall een roman over een zwarte
vrouw die haar eveneens zwarte jeugdvriendin tegenkomt die door
het leven gaat als wit. Passing, die op Netflix te zien is, is geschoten
in zwart-wit, wat de onderlinge kleurverschillen zowel verbloemt als
DOOR ROOSJE VAN DER KAMP
onder de aandacht brengt.

zich aangetrokken tot Irenes leven als zwarte vrouw
in het overwegend zwarte Harlem, maar hoe meer tijd
zij doorbrengt te midden van zwarte mensen, hoe gevaarlijker haar leugen wordt en hoe groter de kans dat
ze ontmaskerd zal worden.
Het feit dat de kijker weet dat deze vrouwen zwart
zijn, en dat het idee dat de vrouwen doorgaan als wit
dus nooit helemaal wordt doorgetrokken naar het
publiek, doet niets af aan de krachtige boodschap.
In feite versterkt het die: de witte mensen in de film
nemen alleen maar aan dat deze vrouwen ook wit zijn,
want, zo denken ze, het is immers onmogelijk dat een
zwarte vrouw zich in hun ruimtes bevindt. Hoe kunnen deze vrouwen iets anders zijn dan wit, als ze zo
beleefd, stijlvol – zo normaal – zijn?
Hall, die zelf carrière maakte als actrice, laat de

twee hoofdrollen schitteren. Wanneer de vrouwen als
wit door het leven gaan, wordt dit met subtiele verschillen in hun manier van doen duidelijk gemaakt.
Een stijvere houding, rusteloze ogen, veel pauzes in
hun zinnen. Je als wit voordoen is oncomfortabel en
dat gevoel wordt overgebracht op de kijker.
De roman waarop Passing is gebaseerd is een
complex verhaal. Het is een portret van het dagelijks
leven, waarin spanningen, tussen Irene en haar hulp,
bijvoorbeeld, constant borrelen onder het oppervlak.
Hall vertaalt die complexiteit moeiteloos naar beeld.
PASSING

VERENIGDE STATEN, 2021 | REGIE REBECCA

HALL | MET TESSA THOMPSON, RUTH NEGGA, ANDRÉ
HOLLAND | 98 MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX (VOD) |
TE ZIEN SINDS 27 OKTOBER 
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THE BEATLES: GET BACK

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
EN DE GEESTDRIF T VAN EEN

ARCHEOLOOG
Eindelijk The Beatles: Get Back. Het heeft even
geduurd maar dan heb je ook wat. Misschien zelfs
wat te veel. De driedelige documentaire, sinds eind
november op Disney+ te zien, klinkt en oogt
fantastisch dankzij ringmaster Peter Jackson en de
kunstmatige intelligentie van zijn gereedschap.

THE BEATLES: GET BACK

Anti-vaxxers, flat-earthers, holocaustontkenners
(godbetert!)—tegenstinkers houd je natuurlijk altijd.
Maar dat The Beatles een belangrijk cultuurverschijnsel zijn is voor het gros van de mensheid net
zo’n gegeven als de rondheid van onze planeet. Sterker, er zijn stapels steekhoudende argumenten om
The Beatles de belangrijkste band van de twintigste
eeuw te noemen. Zo band belichaamt de sixties en
laat dat nou een cruciaal decennium zijn geweest voor
de vormgeving van onze wereld.
Op tal van manieren en zeker als recording artists
kleurden The Beatles graag buiten de lijntjes, maar
toevallig bleven ze wel binnen de lijntjes van dat ene
decennium—ze zetten maar één stapje in het volgende: op 3 januari 1970 was de allerlaatste studioopname van de band. John Lennon ontbrak, hij was
met Yoko Ono op vakantie in Denemarken, maar de
andere drie werkten in de EMI studio’s (Abbey Road)
aan ‘I Me Mine’, een recent nummertje van George
Harrison dat moest worden afgemaakt voor de elpee
die tegelijk met de film Let It Be zou verschijnen.
Daarin zat namelijk een korte maar belangrijke scène
waarin John en Yoko een walsje doen terwijl de andere
drie ‘I Me Mine’ uitproberen. Zo spontaan, zo leuk en
lief. ‘I Me Mine’ moest op de plaat.
De achterliggende werkelijkheid was anders. Lennon, die bij voorbaat neerkeek op alles wat Harrison
aan songs probeerde in te brengen, vond ‘I Me Mine’
een bespottelijk niemendalletje. Zijn walsje met Yoko
was een cynisch pesterijtje.
De leukigheid aan het oppervlak van het fragment
was trouwens niet opgewassen tegen de totaalsfeer
van de film. De tachtig minuten die regisseur Michael
Lindsay-Hogg chronologisch maar toch onsamenhangend in elkaar had geplakt suggereerden vooral
futloosheid en verstoorde verhoudingen. Alleen de

DOOR ROLF HERMSEN

deus ex machina aan het eind, het sterke groepsoptreden op het Apple-kantoordak in hartje Londen,
zorgde voor verlichting, opwinding zelfs. Luctor et
emergo. Hier glansden de goden op hun working
man’s Olympus.

ONTBINDING

The Beatles: Get Back, de nieuwe montage die topregisseur Peter Jackson samenstelde uit het ruwe materiaal van Lindsay-Hogg—60 uur beeld en 150 uur
geluid—liet even op zich wachten, tijd die nuttig gebruikt kon worden om alvast een ander narratief te
slijten. We hebben ons namelijk collectief vergist. Er
werd in januari 1969 gegrapt en gelachen, de band
was nog steeds behoorlijk hecht en hun muzikale intuïtie was in topvorm.
De nalatenschap wordt opgepoetst. Paul McCartney en Yoko Ono zijn daar al dertig jaar mee bezig.
Eerst nog vooral tegenover elkaar, maar begin jaren
negentig beseften de partijen het belang van samenwerking. Ringo was meegaand als altijd en bij George
was de geldnood groter dan zijn weerzin om in het
verleden te duiken. Zo werd het omvangrijke
Anthology-project (1995) mogelijk. Talrijke Beatles(her)uitgaven volgden.
In tegenstelling tot wat de voorpubliciteit ons wil
doen geloven, toont Get Back wel degelijk een band in
ontbinding. Nadat Harrison, die eventjes uit de band
stapte, weer terug is gepaaid lijkt het collectief wel
bereid nog één keer de schouders eronder te zetten.
De sfeer knapt op, Lennon lijkt wakker geworden uit
een wekenlange heroïne-waas en er wordt met meer
focus gewerkt richting het—lang onduidelijke—eindpunt. Maar gedurende de hele film zeurt onder het
oppervlak van grappen en muzikale quasi-lol de onderlinge spanning door.

In feite is het pijnlijk om getuige te zijn van de onmacht van de hoofdrolspelers om te ontsnappen aan
hun jongenshumor, hoe komisch die soms ook is.
Vanaf hun prille begin was het die snappy onderlinge
dynamiek die The Beatles tot een hechte, weerbare en
onweerstaanbare eenheid maakte. Maar tegen de tijd
van deze opnamen is de band als een gezin waarvan
de volwassen zonen allang het huis uit zijn en een eigen leven hebben. Komen ze weer eens samen thuis,
met de Kerst bijvoorbeeld, dan vervallen ze meteen in
de oude patronen: hier een steek onder water, daar
een stoot onder de gordel.

MICROFOON IN DE BLOEMPOT

Toen Disney in 2020 wegens corona besloot de release
van Get Back uit te stellen, ging het nog om een documentaire van 2,5 uur. Maar Jackson kon een jaar lang
verder knutselen, als een mad professor in zijn geheime lab. Hij verdedigt het tot drie delen van elk 2,5 uur
uitgedeide eindresultaat met een goed argument:
deze schat had vijftig jaar in een kluis gelegen en hij
wilde voorkomen dat de wereld maar een glimps zou
zien waarna de hele handel opnieuw achter slot en
grendel zou verdwijnen.
Het beeldmateriaal (in 1969 gedraaid op 16mm) is
digitaal state of the art opgewaardeerd. De verbetering van het geluid is zelfs ronduit spectaculair—de
kwaliteit maakt een lachertje van de extra cd’s bij de
net verschenen ‘Super Deluxe 50th Anniversary
Edition’ van het album Let It Be. Regisseur Peter Jackson liet nieuwe AI-software ontwikkelen waarmee
mono-opnamen uit elkaar konden worden getrokken.
Het programma (MAL genoemd, naar supercomputer
HAL uit Kubricks 2001: A Space Odyssey) ontrafelt
kakofonie tot aparte stemmen, instrumenten en geluiden. Zo werden in geluid verdronken gesprekken
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verstaanbaar en kon de muziek opnieuw, nu in stereo,
worden gemixt. Let op: MAL gaat ons ook na Get Back
nog veel opleveren.
Voor Beatles-historici en -fanatici (10 op een
schaal van 1 tot 10) is de driedelige documentaire een
schatkist, eindelijk opgegraven. Voor de gemiddeld
geïnteressseerde mens (4-7 op die schaal) lijkt Get
Back me een onnodig grote opgave. Op zijn verjaardagsfeestje vertoonde Paul McCartney (79) eerder dit
jaar een versie van net boven de anderhalf uur; waarschijnlijk is dat een betere populaire editie van
Jacksons archeologische werk. Zelfs voor mij als vurig
Beatles-liefhebber (9 op een schaal van 1 tot 10) voor
wie Get Back een must is, bleek acht uur een lange zit;
vooral het weglaten van het meest doodlopende rock’n-roll-gerammel zou deze kijker een stuk frisser
hebben gehouden.
Je krijgt het gevoel naar een director’s cut te kijken.
Maar nee, Peter Jackson zint nog op zijn versie, die
waarschijnlijk achttien uur zal gaan duren. We mogen
natuurlijk in onze handjes knijpen met Jackson als opzichter van het project, maar The Beatles: Get Back is
gemaakt dóór een Beatlesfanaat vóór Beatlesfanaten.
Jackson had carte blanche en heeft zijn kans gegrepen.
Het met MAL blootgelegde geluidsmateriaal heeft
het vuur zeker aangewakkerd: dit moet de wereld
meemaken. Vooral in het eerste deel laat Jackson veel
gesprekken horen waar geen beeld bij bestaat. Dan zie
je shots, meestal van een afstandje, die een illusie van
gelijktijdigheid half in stand houden. Creatiever is het

traag verschuivende beeld van een lege kantine terwijl
we meeluisteren met een vertouwelijk gesprek tussen
John en Paul dat daar is stiekem opgenomen—er zat
een microfoon in de bloempot, hier prominent in
beeld.

BOOTLEGS

Er zijn veel redenen waarom het ruwe materiaal van
de film Let It Be decennia lang in een kluis heeft gelegen. Een ervan is dat een essentieel deel daar juist niet
in lag. Verdwenen, spoorloos zoekgeraakt—tot uiteindelijk toch een aanwijzing werd opgepikt. Nederland
spreekt daarbij een woordje mee. Op 1o januari 2003
was het wereldnieuws: de originele geluidsbanden, de
zogenaamde ‘Nagra Tapes’, waren in Amsterdam in
beslag genomen. De politie verrichtte arrestaties in
Amsterdam en Londen. Al vroeg in de jaren zeventig
waren de banden achterovergedrukt, en sindsdien
ontstond een lucratieve handel in topkwaliteit Beatles-bootlegs. Pas met deze tapes terug in de kluis
werd een remake een serieuze optie.
Lindsay-Hogg’s eerste montage van de film Let It
Be duurde ruim anderhalf uur. Na een vertoning voor
de band kwamen er drie telefoontjes met dezelfde
boodschap: de schaar erin. George, Paul en Ringo
wilden minder Yoko Ono. Zo bleef 81 minuten fim
over. In The Beatles: Get Back valt het Yoko Onogehalte mee, al toont Jackson plichtsgetrouw wat
fragmenten van haar beruchte krijsperformances.
De raarste daarvan is een chaotische jamsessie nadat

George uit de band is gestapt. Van de vier stoorde hij
zich het meest aan Ono, en nu de overige Beatles in
een soort emotionele apenkooi-modus zijn beland
ziet zij haar kans schoon.
De gewichtigste gebeurtenis in de Get Back-maand
speelt zich af buiten het bereik van de camera’s, al
wordt er in beeld wel zijdelings aan gerefereerd. John
en Yoko dineren met Allen Klein die manager van The
Beatles wil worden. Sinds de dood van Brian Epstein
in 1967 is de band stuurloos, vaderloos eigenijk. Klein
pakt het slim aan. John valt als een blok voor zijn mafia-uitstraling en het respect waarmee hij hem en
vooral Yoko benadert. Dit is het echte begin van het
eind van The Beatles, de eerste en laatste keer dat ze
niet tot een unanieme beslissing kunnen komen. Paul
verdomt het om zich aan Allen Klein uit te leveren.
Het gaat om veel geld, het wordt drie tegen één en de
solocarrières kunnen beginnen.
De elpee Let It Be is het zwakste officiële Beatlesalbum, en de oorspronkelijke film was een zeperd.
Toch levert zo’n halfbakken project nu de meest luxe
herverpakking op van alle Beatles-heruitgaven, puur
en alleen omdat er een berg materiaal is. Het geeft
een vertekend beeld. Waren de opnamesessies voor
Revolver (1966) maar zo uitgebreid vastgelegd.
THE BEATLES: GET BACK
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Of ze in een bepaalde richting moet kijken,
vraagt de Berlijnse operazangeres Ines Theileis nadat ze naast een rek met verkleedkleding is gaan staan. Ze draagt een zwart pak.
En een dikke nepbuik. In het gangpad ernaast, tussen de feestartikelen en carnavalsaccessoires, staan een strijkkwartet en
buisklokken opgesteld. “No, just to eternity”,
antwoordt regisseur/kunstenaar Guido van
der Werve.
In de feest- en theaterartikelenwinkel
Dam in Amsterdam-Oost is Van der Werve
bezig met de opnamen van Nummer achttien, the breath of life, zijn speelfilmdebuut.
Theileis, behalve operazangeres ook Van der
Werve’s zanglerares, speelt een zwangere
zakenvrouw, die een aria zingt in zijn visualisatie van de hel. Dat zit zo: in mei 2016 had
Van der Werve een ernstig fietsongeluk in
Berlijn, waarbij hij werd geraakt door een
passerende toeristenbus. “Ik was bijna dood,
en misschien was ik dan wel naar de hel gegaan. Dit is mijn versie van de hel.”
Nummer achttien is ‘autofictie’: een poëtisch zelfonderzoek naar hoe Van der Werve’s minderwaardigheidscomplex en angst
voor de dood zijn leven hebben gered. Er is
onder meer gefilmd bij zijn ouderlijk huis in
Papendrecht (het decor van Nummer twee,
just because I’m standing here doesn’t mean I
want to uit 2003), in zijn huis in Finland (te
zien in Nummer dertien, poverty in three effugium uit 2011) en in het Berlijnse revalidatiecentrum waar hij maanden verbleef.
Tijdens zijn revalidatie moest hij van zijn
artsen en psychiaters terug naar zijn jeugd.
Van der Werve realiseerde zich dat de trauma’s van zijn ouders (zijn moeder was lange
tijd in een inrichting opgenomen, zijn vader
vocht jaren tegen dementie alvorens aan de
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ziekte te overlijden) hem met een diepgewortelde angst voor de dood hadden opgezadeld. Zijn antwoord hierop was sporten.
Rennen; marathon; triatlon. Dat vormde ook
de basis voor een aantal van zijn beste films,
waaronder het met een Gouden Kalf bekroonde meesterwerk Nummer veertien,
home (2012). En toen was daar dus dat ongeluk.
“We gaan een generale repetitie doen”,
zegt uitvoerend producent Mandy Lim, nadat de camera van director of photography
Ben Geraerts achter een rek met fleurige
boa’s is geposteerd. “Everybody ready? Iedereen klaar voor repetitie? Goed; drie,
twee, een... en actie!” De slagwerker zet de
toon, de strijkers zetten in. De camera wordt
langzaam over een rails naar de andere kant
van de winkel geduwd. “Er ist nur Guido”,
zingt Theileis, op de wijs van de oorwurm ‘O
sole mio’ (de tekst op de zijkant van de toeristenbus die hem raakte). “Er ist nur Guido,

vergessliches Menschen, wertlos. Er ist nur
Guido, offizielle erstaunbare Eintagsfliege.”
Van der Werve, zijn Finse eega/regieassistent Johanna Ketola en producent Danielle
Guirguis volgen de opnamen via een beeldscherm in de krappe keuken, helemaal achterin de zaak. In de eerste take vindt Van der
Werve de rijbeweging van de camera iets te
snel gaan. Na kortstondig overleg dirigeert
Lim iedereen weer naar zijn plek.
De slagwerker slaat weer tegen de buisklokken, het strijkkwartet valt in, Theileis’
stem galmt door de zaak. “Mit der Zeit wird
die Sonne zu einem roten Feuerball anschwellen und die Erde verschlucken.” (‘Mettertijd
zal de zon opzwellen tot een rode vuurbal en
de aarde opslokken.’) Voor de monitor staan
Van der Werve en Ketola zachtjes mee te deinen.
“Perfect”, zegt Van der Werve als de laatste noten zijn weggestorven. “That was
beautiful.” Dan, tegen Guirguis: “Zullen we
hem nog één keer doen voor de heb?”
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