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LAWFARE
Ooit waren er geen embargo’s. Men vertrouwde
op de integriteit van de journalist. Zo ging het
lange tijd. Vanaf de eerste rotstekeningen tot
(dit is een schatting) 2010. Toen begonnen met
name de grote studio’s embargo’s voor te leggen: ondertekende afspraken dat de journalist
niet eerder dan een bepaalde datum over een
film zou publiceren. Dagbladen en tijdschriften
deden dat op een enkele uitzondering na toch al
niet, want wat hadden hun lezers aan stukken
over een film of serie die nog niet te zien was?
Het was de studio’s vooral te doen om individuele bloggers/vloggers, die in de jacht op likes en
reclame-inkomsten zo snel mogelijk met
nieuwtjes online wilden gaan.
Voor de duidelijkheid: er zijn uitstekende critici online. De kwaliteit van aardig wat recensies op Letterboxd kan zich prima meten met
wat voor officiële filmkritiek doorgaat. Maar er
is onmiskenbaar ook een groep (amateur)critici
die geen boodschap heeft aan beroepsethiek of
journalistieke principes. Bovendien is er de
onhebbelijke behoefte vanuit studiomarketing
om steeds meer grip te willen hebben op publicaties. Het gebruik van embargo’s heeft zich
dus doorgezet en ze worden steeds dwingender.
Zo kwam het dat ons in december ‘respectvol’ gevraagd werd onderstaande zaken niet te
noemen in stukken over seizoen 2 van The Witcher.
– De personages Voleith Meir en Duny/Emphyr
en ook niet de acteurs die de rollen spelen;
– Dat Yennefer haar krachten kwijtraakt na de
Slag om Sodden;
– De nieuwe monsters Myriapod en
Chernobog;
– Hoe Ciri’s Elder Blood verband houdt met het
witcher-mutageen en nieuwe witchers;
– Jaskiers identiteit van de Sandpiper.
Hier moesten we ons aan committeren om de
serie te zien te krijgen, dus om ons werk te kunnen doen. Dit ging best ver. Netflix was zo vriendelijk om het te vragen en het niet af te dwingen. Maar waar gaat deze ontwikkeling heen?
De rechter wordt steeds vaker ingezet om de
persvrijheid te beteugelen - de zaak tegen de
Britse journalist Carole Cadwalladr, bestuurders die passages geschrapt willen zien in het
nieuwe boek van NRC-journalist Joep Dohmen
over corruptie in Zuid-Limburg – en het is verstandig over deze ontwikkelingen na te denken
voordat de schade te groot is. De term voor die
ontwikkeling is trouwens lawfare, een variatie
op warfare. Moeten we straks een non-disclosure agreement tekenen voor elk
interview?
Uiteindelijk kun je als maatschappij voor
twee routes kiezen: die van wantrouwen – die
eigenlijk stelt dat mensen te dom zijn om zelf
na te denken, waardoor alles met regels/embargo’s dichtgetimmerd moet worden en de zuurstof uit de maatschappij verdwijnt – of die van
vertrouwen, waarbij je een paar misstanden op
de koop toe neemt, maar de meerderheid in vrijheid laat leven. Misschien goed om alvast te
verklappen dat een van die twee een
doodlopende weg is.
RONALD ROVERS

Dit is een documentaire én
een animatiefilm – de grootste
tegenpolen in de cinema.
Zou je zeggen.
Flee 4 11
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31 THE WORST PERSON
IN THE WORLD

4 9 The Card Counter 4 11 Flee 4 14 Memoria 4 15 Licorice
Pizza 4 21 Petrov’s Flu 4 25 The Last Ride of the Wolves 4 33 Tout s’est bien passé
4 34 Lamb | King Richard 4 35 The Mirror and the Window | The Eyes of Tammy Faye
4 36 Hytti Nro. 6 | The Alpinist 4 37 Prince of Muck | Dramarama 4 38 De son vivant |
Minyan 4 39 Olga | Haute couture 4 46 Censor | Licht 4 47 De komedies van Ernesto
Vaser 4 49 Taming the Garden | The Devil’s Trap
PLUS RECENSIES VAN

12 APICHATPONG WEERASETHAKUL OVER MEMORIA

4 6 Paul Schrader over zijn oeuvre 4 10 Jonas Poher Rasmus
sen over Flee 4 20 Kirill Serebrennikov over Petrov’s Flu 4 24 Alberto De Michele over
The Last Ride of the Wolves 4 32 François Ozon over Tout s’est bien passé
PLUS INTERVIEWS MET

Als u nu een jaarabonnement neemt,
ontvangt u niet alleen een jaar lang de
Filmkrant in de bus, maar als welkomst
geschenk The Father. Bent u al abonnee
maar brengt u een nieuwe abonnee aan?
Dan ontvangt u allebei het welkomst
geschenk.
‘De hoofdrol is Hopkins op het lijf geschreven –
zijn personage heet Anthony omdat Zeller geen
enkele andere acteur in de rol voor zich zag’,
schreef Joost Broeren-Huitenga in de Filmkrant
#438. ‘Omdat Hopkins’ tics en trucs als acteur
hier ook die van het personage zijn, de laatste
verdedigingslinie van een man die wanhopig de
schijn van controle probeert te houden. Terwijl
die controle allang vervlogen is. Dat is wat The
Father tot in je vezels invoelbaar maakt.’
Stort €46,- (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 9 maart
2022, met dank aan Cinéart.
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DEZE MAAND OP FILMKRANT.NL
4 THE THINKING MACHINE #55: HET ONBREEKBARE

KADER | Filmwetenschapper Noël Burch uitte in 1979 stevige

kritiek op de films van de Japanse filmmaker Mikio Naruse
uit de jaren vijftig. Naruse zou vastzitten in een “westerse
modus van representatie”, en zijn werk zou “academisch” en
“overgemonteerd” zijn. Zoals Burch het omschrijft, klinken
de films bijna als de soapseries die in diezelfde jaren op de
Amerikaanse televisiezenders verschenen. Wat Burch niet
zag is hoe Naruse een ogenschijnlijk simpele découpage
transformeert tot zijn geheime vorm van mise-en-scène,
met eindeloze variaties en modulaties. Cristina Álvarez
López en Adrian Martin leggen het bloot in een nieuw
video-essay op filmkrant.nl/thinkingmachine, waarin ze
achttien opeenvolgende shots uit Sound of the Mountain
SOUND OF THE MOUNTAIN
ALS IN EEN DONKERE SPIEGEL
(1954) onder de loep nemen.

22 OZU OPNIEUW TE ZIEN

TOKYO TWILIGHT

THE MAN WITH THE GOLDEN ARM

4 DOSSIER: PTA | Met zijn negende speelfilm Licorice Pizza lijkt Paul Thomas Anderson hard op weg eindelijk een Oscar te winnen. Want ondanks acht nominaties
(viermaal voor beste scenario, tweemaal
beste regie, tweemaal beste film) won hij nog
nooit. In ons dossier op filmkrant.nl/pta verzamelen we al onze stukken over zijn films,
die gezamenlijk een kroniek van het Amerika
van de twintigste eeuw vormen.
4 BUITEN BEELD | Wie werken er naast regisseurs en acteurs? Wie schrijft het script,
wie zorgt voor aankleding, het geluid, de
dieren, cast en de inwendige mens op de set?
In haar achter-de-schermenserie op
filmkrant.nl/buitenbeeld belicht Maricke
Nieuwdorp iedere maand een ander vakge-

bied. Deze maand gaat ze
langs bij de producent van
Sander Burgers familiefilm
Totem.

4 GUIDO VAN DER WERVE
– TASTBARE FUTILITEIT |

OP DE SET VAN TOTEM foto Maricke Nieuwdorp

Van 12 februari t/m 29 mei
presenteert Eye Filmmuseum de eerste overzichtstentoonstelling rond Guido
van der Werve, met een
ruime selectie uit zijn oeuvre
en nieuw werk. Films over de
nutteloosheid én de schoonheid van het bestaan. Lees
onze bespreking op
filmkrant.nl/werve.

4 EEN BRIEF VAN APICHATPONG WEERASETHAKUL | Met Memoria is de ‘volkomen

eigen vorm van surrealisme’ van de Thaise
filmmaker Apichatpong Weerasethakul eindelijk weer op de Nederlandse bioscoopdoeken te bewonderen. Dat surrealisme uitte
zich ook in de brief die hij in 2020 tijdens de
eerste corona-lockdown schreef aan de lezers van de Filmkrant, terug te vinden op
filmkrant.nl/weerasethakul. Daarin fantaseert hij over een radicaal onthaastte
post-covid-wereld. ‘We zijn ons bewust van
onze klokken – intern en extern. Ik heb mijn
ochtendroutine inmiddels gevonden. Ik herinner me elke stap die ik zet terwijl ik mijn
ontbijt klaarmaak. Ik herinner me uit welke
richting de zonnestralen komen op elk specifiek moment van de dag.’
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PAUL SCHRADER OVER THE CARD COUNTER
EN TAXI DRIVER ‘TRAVIS BICKLE SPRONG

ALS EEN BEEST HET PAPIER OP’
Paul Schrader, scenarist
van Taxi Driver en
regisseur van American
Gigolo, Light Sleeper en
First Reformed, maakt
met The Card Counter
een soort oerversie van
de Schraderiaanse film:
een man in een kamer,
schrijvend in zijn
dagboek, reflecterend
op schuld en boete, met
onafwendbaar geweld
in het vooruitzicht.
“Het draait allemaal
om het gewicht dat
op iemands schouders
rust.”

DOOR HUGO EMMERZAEL
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Aan het begin van de 21ste eeuw leek Paul Schrader
verleden tijd. Zijn The Exorcist-prequel Dominion
(2005) werd kritisch verguisd, zijn passieprojecten
kwamen niet van de grond en filmstudio’s grepen
meerdere keren in bij de films die hij wel voor elkaar
leek te krijgen. Maar inmiddels geniet de filmmaker,
gevierd als scenarist van Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) en regisseur van klassiekers als American
Gigolo (1980), The Comfort of Strangers (1991) en
Light Sleeper (1992), weer van een auteursreputatie.
Met First Reformed (2017) bewees Schrader dat zijn
filmstijl—even meditatief als brutaal en uitgesproken—nog altijd relevant kan zijn voor een jonger publiek. Hij wist de collectieve woede en angst over de
klimaatcrisis te bottelen in een film die inhoudelijk
reflecteerde op hedendaagse problemen en stilistisch
teruggreep op eerder werk.
Opvolger The Card Counter beleefde afgelopen jaar
zijn première in de competitie van het filmfestival van
Venetië en is als woeste reflectie op de onvergefelijke
oorlogsmisdrijven van het Amerikaanse imperialisme minstens even urgent. “Het voelt als validatie en
als opluchting”, vertelt Schrader in een hotellobby in
de Armeense hoofdstad Jerevan, waar hij afgelopen
herfst eregast was van het Golden Apricot International Film Festival . “Het succes van First Reformed
zie ik als een rechtvaardiging van mijn werk.”

ZEITGEIST

Schrader kan nog steeds de zeitgeist vangen. Precies
om die reden werd hij onthaald als één van de belangrijkste scenarioschrijvers van zijn generatie toen Martin Scorsese’s Taxi Driver uitkwam, een scenario dat
volgens Schrader “als een beest uit hem het papier
opsprong.” Met zijn script ving Schrader de onbehagelijke sfeer die op dat moment in Amerika in de lucht
hing. Hij kanaliseerde het schuldgevoel over de Vietnamoorlog en de maatschappelijke teleurstelling over
de gefaalde counterculture-beweging en stopte al die
wrok in het getroebleerde personage Travis Bickle,
een vat maatschappelijk ressentiment, onvergetelijk
vertolkt door Robert de Niro.
“Ik was toen nog helemaal geen scenarioschrijver”,
blikt Schrader terug op zijn doorbraak in de filmwereld. “Ik was een criticus met een boekpublicatie
op zak over transcendentale stijl in film. Het script
schreef ik dus niet voor een salaris, maar als een vorm
van therapie. Ik moest wel schrijven over Travis Bickle, omdat dit type man in de samenleving—en ook
in mijzelf—me bang begon te maken. Pas toen hij op
papier stond besefte ik dat dit personage nog nooit in
een film had gezeten. Hij was geen typisch filmpersonage, maar eerder een figuur uit de twintigste-eeuwse
existentiële literatuur. Hij had zo uit een boek van
Dostojevski of Sartre kunnen komen, maar eenmaal
op het grote doek herkenden mensen hem direct. Velen hebben geprobeerd zo’n soort script opnieuw te
schrijven, maar Taxi Driver is echt ontstaan in die tijd
en plek. Zelfs ik zou dat nu niet meer kunnen schrijven. Ik kan er alleen nog maar op voortbouwen.”

METAFOREN

Dat zie je in The Card Counter. Typische Schraderi-

‘De samenleving
heeft onze
hoofdpersoon
misschien al wel
vergeven, maar
hij kan zichzelf
nog niet vergeven
voor wat hij in
Abu Ghraib heeft
gedaan.’
PAUL SCHRADER MET OSCAR ISAAC OP DE SET VAN THE CARD COUNTER

aanse elementen komen in zijn nieuwste film weer
aan bod: een man, ’s nachts alleen in zijn kamer,
een dagboek op tafel met intieme reflecties op
schuld, vergiffenis, boetedoening en geweld. De
sprong van Taxi Driver naar The Card Counter, via
First Reformed, is makkelijk te maken. Al helemaal
als je kijkt naar de archetypische hoofdpersonages
van de films: stoïcijnse mannen die zwijgzaam hun
beroep uitoefenen—een taxichauffeur, een priester en
in het geval van The Card Counter een pokerspeler—
maar waarvan je aanvoelt dat onder het oppervlak
geweld schuilt.
Schrader legt uit: “Ik werk met zulke beroepsmatige metaforen om dichter te komen bij wat echt interessant is aan het personage. Neem het personage van
Oscar Isaac in The Card Counter. Hij komt uit de gevangenis en speelt daarna poker voor zijn geld. Er is
iets interessants aan dat beroep: poker draait om het
ellenlange verstrijken van de tijd, om zitten aan tafels
en uren wachten totdat je een goede hand hebt en er
iets belangrijks in het spel gebeurt. Wat schuilt daaronder? Het is een soort vagevuur, een arena voor de
noch levenden, noch niet-levenden, die alsmaar
wachten op dat ene moment. Dat zette me aan het
denken: misschien is dit een man met zo’n groot
schuldbesef dat hij het gevoel heeft dat hij het niet
verdient om te leven. Toen dacht ik, wat kan iemand
gedaan hebben wat hij zichzelf nooit zal kunnen vergeven? Dat moest verder gaan dan het persoonlijke,
het moest wel iets nationaals zijn. Dit is dus iemand
die zijn land heeft beschaamd. Zo raakte ik geïnteresseerd in de oorlogsmisdaden in Abu Ghraib, onvergefelijke daden die zwaar wegen op het geweten van ons
hoofdpersonage William Tell. De samenleving heeft
hem misschien al wel vergeven, zijn gevangenisstraf
heeft hij ook uitgezeten, maar hij kan zichzelf nog niet
vergeven voor wat hij in Abu Ghraib heeft gedaan.”

MENTALE GEVANGENIS

Met schuld is Schrader maar al te bekend. “Ik groeide
op binnen een Nederlandse Hervormde gemeenschap. Je bent daar geboren in schuld en wordt tijdens
je leven alleen nog maar schuldiger. Om uit die cyclus
te komen, moest je uit die omgeving ontsnappen. Ik

kreeg dat voor elkaar en zo bevond ik me eind jaren
zestig ineens in Los Angeles. Mijn broer was zelfs
naar Japan gevlucht, om de Vietnamoorlog te vermijden. Toen ik hem daar bezocht beviel het land me
enorm. Door die fascinatie met het land heb ik
later ook Mishima: A Life in Four Chapters [1985]
gemaakt. Maar wat ik me daar ook realiseerde is dat
de Japanse samenleving misschien nog wel meer
rigide en beperkend is dan mijn eigen achtergrond
was geweest. En toch was ik er gelukkig, omdat het
niet mijn eigen omgeving was. Zo realiseerde ik me
dat je jezelf bevrijdt door uit de ene gevangenis naar
de andere te ontsnappen. Dat principe, van die
terugkerende mentale gevangenissen, blijft terugkomen in mijn films. Daarom voelt het personage
van Oscar Isaac zich vrijer in de gevangenis dan
erbuiten.”
Zowel First Reformed als The Card Counter zijn
woeste en urgente films over moreel verval in Amerika, maar Schrader ziet ze—net als zijn vroegere
werk—niet per sé als politieke pamfletten. Hij grijpt
die politieke elementen vooral aan om hooggespannen situaties te creëren waarin mannen wel moeten
knappen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid
bij het publiek, want dat gaat mee in de grimmige,
neerwaartse spiraal van het hoofdpersonage. “Dat is
de essentie van mijn films”, concludeert Schrader. “Je
creëert een breuk, of een opening in de gedachten van
je publiek, dat probeert de logica in jouw verhaal te
vinden. Maar plots begint het hoofdpersonage zich
anders te gedragen, bijvoorbeeld meer sinister of irrationeel. De man met wie je meeleefde, is er ineens
niet meer. Wat doe je met die dissonantie? Moet je
nog wel naar die creep blijven kijken? Mijn doel is dat
het publiek dat morele gat zelf gaat vullen. Die onvermijdelijke verschuivingen in het narratief zijn dus
belangrijk voor mij. Daarom zit er ook een directe link
tussen Taxi Driver en The Card Counter. Vijfenveertig
jaar na Taxi Driver schrijft het personage van Oscar
Isaac precies dezelfde worden in zijn dagboek als Travis Bickle deed: ‘Elke dag is zoals de dag daarvoor, en
dan gebeurt er plots iets.’ Je zou kunnen zeggen dat de
geest van Travis Bickle al die jaren nog steeds aan het
wachten is.” 
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Hét filmhuis thuis

THE CARD COUNTER

UITGETELDE K A ARTSPELER
KENT GEEN GENADE

KIJK NU ONBEPERKT NAAR DE

ALEX VAN WARMERDAM
COLLECTIE
en nog meer dan 900 andere arthousefilms

GA NAAR WWW.CINEMEMBER.NL
EN PROBEER TWEE WEKEN GRATIS!

Een wezenloze pokerspeler, een
getraumatiseerde Abu Ghraibveteraan en een Wilhelm Tell met
wroeging. Oscar Isaac acteert het
allemaal minimalistisch, met
maximaal effect. Zolang hij in
beeld is—en dat is bijna de hele
tijd—is The Card Counter eigenlijk
DOOR KEES DRIESSEN
al goed.
The Card Counter is geen pokerfilm. Gelukkig maar.
Weinig filmclichés zijn ergerlijker dan de kunstmatig opgeklopte spanning van een pokerwedstrijd.
Die spanning is bovendien vals, vindt regisseur Paul
Schrader. Als deeltijd-pokeraar weet hij dat het spel
vooral neerkomt op wachten, tellen en geluk hebben—
zelden op echte intuïtie of kunde. Daarom slaat hij in
The Card Counter de wedstrijden grotendeels over.
Hij toont het wereldje eromheen. Een vreugdeloze
wereld van identieke casino’s en hotellobby’s, de gekozen biotoop van de wezenloze pokerspeler en gewezen soldaat William Tell, gespeeld door Oscar Isaac.
En wat is Isaac toch goed. Hij speelt Tell extreem
ingehouden, zijn gezicht vlak, zijn houding gesloten.
Maar met minieme bewegingen vertelt zijn gezicht
wat zijn personage denkt, voelt, verlangt en vreest.
Het is prachtig om te zien. Schraders camera zoomt
soms langzaam in op Isaacs gezicht, alsof Schrader
zelf gebiologeerd raakt. Zolang Isaac in beeld is, is The
Card Counter eigenlijk al goed—en dat is bijna de hele
tijd.
Tegenspeler Tye Sheridan, als de zoon van een
voormalige legermaat van Tell, is teleurstellend vlak,
maar Isaacs een-tweetjes met Tiffany Haddish (tot nu
toe vooral bekend van komische rollen) zijn hoogte-

puntjes. Zij runt een stal van pokerspelers en wil hem
overhalen voor grotere bedragen te spelen. Er ontstaat
een aanstekelijke romantische spanning, maar er is
ook een hoop uitleg over poker en het pokerwereldje
die me eerlijk gezegd gestolen kan worden.

ABU GHRAIB

Op Tells rug staat een tatoeage: ‘I trust my life to
Providence / I trust my soul to Grace’. Die tekst kwam
als songtekst al voor in Schraders Light Sleeper (1992),
in een lied geschreven door Michael Been, vader van
Robert Levon Been, de componist voor The Card
Counter. Terwijl de hoofdrolspeler van Light Sleeper,
Willem Dafoe, daar een moreel getergde asceet speelde die vergelijkbaar is met Isaac hier (en met de
hoofdpersonen die scenarist Schrader schreef voor
Scorseses Taxi Driver, 1976, zijn eigen First Reformed,
2017, en vele andere films). Dafoe duikt nu in The Card
Counter op als Tells vroegere legerchef Gordo.
Je zou een heel artikel kunnen schrijven over zulke
in-universe verbanden tussen Schraders films. Maar
dan zou je wel, zoals de Engelsen zeggen, de olifant in
de kamer negeren. Abu Ghraib.
Tell was soldaat in Abu Ghraib toen daar de martelingen plaatsvonden. Omdat hij op foto’s te zien was
werd hij als een van de weinigen veroordeeld, terwijl
hogergeplaatsten, onder wie Dafoe’s tirannieke Gordo
maar ook politiek verantwoordelijken zoals Donald
Rumsfeld (die kort voorbijflitst) buiten schot bleven.
Schrader toont de traumatische flashbacks naar Abu
Ghraib die Tells personage ’s nachts kwellen, vol martelingen, vernederingen en oorverdovende hardrockmuziek.
Die scènes ogen helaas een beetje fake, maar
Schrader verdient lof dat hij deze ongemakkelijke
waarheid terug onder de aandacht brengt. Het maakt
van The Card Counter behalve een spirituele ook een
politieke film, net zoals hij in First Reformed zijn vaste
thema’s en archetypische hoofdpersoon combineerde
met een waarschuwing voor de klimaatcrisis.

En dan nu de naam. William Tell. Dat verzint
scenarist Schrader natuurlijk niet voor niets. Sterker
nog: Tell heette eigenlijk, vertelt Isaacs personage zelf
in de film, Tillich. Dat verwijst ongetwijfeld naar de
protestants theoloog Paul Tillich, ook een getraumatiseerd oorlogsveteraan. Tillich schreef onder meer, in
zijn bestseller The Courage to Be, over ‘de moed jezelf
te accepteren, ondanks dat het onacceptabel is’.

GENADE

Dat is in een notendop het morele probleem van
Isaacs Tell. Hij heeft zijn straf uitgezeten, maar vindt
niet dat hij genoeg gestraft is—los van hoe weinig anderen gestraft zijn. “Niets kan rechtvaardigen wat we
daar gedaan hebben”, zegt hij. Het is en blijft onacceptabel. Onvergeeflijk. “De last van eerdere daden
[...] kan nooit verwijderd worden.” Zijn tatoeage
vraagt ook niet om vergeving, maar om grace, genade.
Maar dan moet hij, aldus theoloog Tillich, die genade
wel accepteren. En dat kan hij niet. Het afwijzen van
de naam Tillich kun je daarom zien als het opgeven
van het idee van verlossing.
En William Tell? Dat is de Engelse schrijfwijze
voor de Zwitserse nationale held Wilhelm Tell, vooral
beroemd om het kruisboogschot door een appel op
het hoofd van zijn zoontje. Dat deed ‘ie niet voor de
lol, maar gedwongen door een tirannieke hogergeplaatste. Voor het arme zoontje was dat natuurlijk een
marteling. En voor Wilhelm zelf een gruwelijk overschrijden van morele grenzen. Klinkt bekend? Ook
Wilhelms reactie hierop kent een echo in The Card
Counter, maar dat laat ik hier, als mogelijke spoiler,
achterwege. Met poker heeft het in ieder geval weinig
te maken. Gelukkig maar.
THE CARD COUNTER

VERENIGD KONINKRIJK/

CHINA/VERENIGDE STATEN, 2021 | REGIE PAUL
SCHRADER | MET OSCAR ISAAC, TIFFANY HADDISH,
TYE SHERIDAN, WILLEM DAFOE | 112 MINUTEN |
DISTRIBUTIE INDEPENDENT FILMS | TE ZIEN VANAF
10 FEBRUARI 
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‘WE

MOESTEN
DE HELE IJSBERG TONEN’

In de met prijzen overladen animatiedocumentaire Flee
visualiseert de Deense filmmaker Jonas Poher Rasmussen
het traumatische levensverhaal van zijn vriend Amin, die in
de jaren negentig Afghanistan ontvlucht en via een aantal
omwegen terechtkomt in Denemarken. “Hij begon situaties
DOOR OMAR LARABI
te herleven, in plaats van ze te herinneren.”

FLEE

De waarheid van een vluchteling
Als uitmuntende animatiedocumentaire is
vluchtverhaal Flee een pleidooi voor het
genre. Want wat als er geen beelden zijn en
de geïnterviewde anoniem wil blijven? Ani
matie maakt het persoonlijke universeel en
zo van het nadeel een voordeel.
Prijzenstofzuiger Flee (Flugt) is een documentaire én een animatiefilm—de grootste
tegenpolen in de cinema, zou je zeggen.
Bij documentaires denk je allereerst aan
eropuit trekken, de wijde wereld in, terwijl
animatie traditioneel begint met staren naar
een leeg vel papier. Documentaire begint met
alles en selecteert; animatie begint met niets
en creëert. Maar films als Persepolis (Marjane
Satrapi en Vincent Paronnaud, 2007) en
Waltz with Bashir (Ari Folman, 2008) bewezen al de artistieke mogelijkheden van de
combinatie. Flee, die zich bij hen voegt als

een van de beste animatiedocumentaires aller tijden, illustreert helder de drie belangrijkste beweegredenen voor de genrekeuze.
Eén: er zijn geen filmbeelden. In Flee vertelt een vriend van regisseur Jonas Poher
Rasmussen voor het eerst gedetailleerd hoe
hij als kind, ruim vijfentwintig jaar geleden,
van Afghanistan via Rusland naar Denemarken vluchtte. Dat zijn herinneringen; daar
zijn geen opnames van.
Twee: anonimiteit. Rasmussens vriend
gebruikt in Flee een pseudoniem, Amin—
vanwege zijn traumatische vluchtverhaal,
zijn homoseksualiteit en zijn Afghaanse familie. In zulke gevallen is animatie een aantrekkelijker oplossing dan een geblurd of
verduisterd gezicht—het documentaireaspect schuilt hoe dan ook in de geluidsband. Met als anker Amins stem, zachtaardig, weloverwogen en aarzelend tegelijk.

Amins verleden en hoopte ik dat hij zijn verhaal wilde
delen. Toen in 2015 de vluchtelingencrisis ontstond,
realiseerde ik me dat vluchtelingen vaak worden omschreven aan de hand van wat ze nodig hebben en
niet als de complexe, psychologisch wezens die wij
allemaal zijn. Toen veranderde ik de insteek van mijn
film: ik wilde het vluchtelingenverhaal een menselijk
gezicht geven. Onze vriendschap zou aan dat verhaal
allerlei nuances toevoegen. Dat betekende wel dat we
de hele ijsberg moesten tonen.”
Hoewel de film draait om Amin, voelt hij zeer persoonlijk.

“Ja, daar kwam ik geleidelijk achter. Tijdens het maken van de film moest ik regelmatig denken aan mijn
eigen familieachtergrond. De familie van mijn vaders
kant is Deens, maar mijn moeders kant bestaat uit een
mix van nationaliteiten. Zo kwam mijn grootmoeder
uit een familie van Russische Joden die de pogroms
ontvluchtten. Daar sprak ik veel over met mijn moeder.
“Mijn grootvader aan mijn moeders kant groeide
op in extreme armoede in Frankrijk; toen hij dertien
jaar oud was werd hij naar de Franse koloniën in
Noord-Afrika gestuurd om daar te gaan werken, omdat zijn familie geen geld had voor eten. Zodoende realiseerde ik me tijdens het filmproces dat iedereen
vluchteling kan worden, óók Europeanen.”

Kan je uitleggen waarom je Amin op een bank laat liggen?
Dat oogt in de film als een louterende ervaring. Wat dat ook
de bedoeling? “Niet in het begin. Het is een interview-

techniek die ik heb geleerd toen ik radio begon te maken bij de Deense publieke omroep. We hebben hier
een grote traditie van radiodocumentaires en deze
techniek is een van de dingen je als eerste leert. Dat
draait echt om in het moment zijn. Ik laat Amin liggen,
zijn ogen sluiten en in de tegenwoordige tijd praten,
zodat hij wordt gestimuleerd om zijn gedachten beeldend te omschrijven. In die zin draaiden de gesprekken om het tot leven brengen van het verleden. Elke
keer als Amin sprak over zijn herinneringen—spelen in
de tuin; de verhalen die zijn zussen vertelden over hun
vader—dan vroeg ik hem waar hij was en hoe dat eruitzag: hoe zagen de planten en bomen eruit? Hoe was
het binnen? Welke kleuren hadden de muren? Wat zag
je als je naar buiten keek? Dat gaf ons informatie die de
illustratoren goed konden gebruiken. Bovendien
bracht het Amin terug naar specifieke herinneringen
die weer nieuwe herinneringen opriepen: ineens begon hij zich gebeurtenissen te herinneren die hij was
vergeten. Hij begon situaties te herleven, in plaats van
ze te hervertellen.”

De meest traumatische scènes ogen abstract en zijn grijs
gekleurd. “Dat draait vooral om het afleggen van een

de geloofwaardigheid als documentaire.
Maar het werkt ook omgekeerd: het toevoegen van live-action archiefbeelden benadrukt dat de rest dus een verhaal is. Iemands
verhaal.
Net zoals bij de meeste interviewdocumentaires is de geloofwaardigheid van Flee
meer gebaseerd op trust dan op aantoonbare
truth. Want of dit de hele waarheid is over dit
specifieke individu, kan ik logischerwijs niet
zeker weten. Maar animatie abstraheert tot
een algemener niveau: is dit een geloofwaardig vluchtelingenverhaal? Ja, dat is het.
Waarbij eenzaamheid en liefde, ontbering en
overwinning, ook in getekende vorm hard
aankomen.
KEES DRIESSEN

FLEE

(FLUGT) DENEMARKEN, 2021 | REGIE JONAS

POHER RASMUSSEN | MET DANIEL KARIMYAR, FARDIN
MIJDZADEH, BELAL FAIZ, ELAHA FAIZ | 83 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN VANAF 3
MAART | LEES EEN LANGERE VERSIE VAN DEZE
RECENSIE OP

filmkrant.nl



‘Voordat we
begonnen zei
Amin dat het niet
uitmaakte of er
ook een film uit
zou voortvloeien.
Voor hem was
het delen van
zijn verhaal de
grootste
prioriteit.’

JONAS POHER RASMUSSEN OVER FLEE
Documentairemaker Jonas Poher Rasmussen (1981)
en zijn vriend Amin—die anoniem wil blijven—kennen elkaar al vanaf hun vijftiende. Maar van Amins
verleden wist Poher Rasmussen weinig, behalve dat
zijn vriend al vroeg wist dat hij op mannen valt. De
rest houdt Amin jarenlang voor zichzelf.
Totdat de Deen met Afghaanse roots besluit zijn
levensverhaal te vertellen. Poher Rasmussen interviewt
Amin zo’n twintig keer gedurende vier jaar. Tijdens
deze gesprekken gaat Amin op verzoek van zijn vriend
op een bank liggen, met zijn ogen dicht. In detail vertelt hij vervolgens hoe hij in de jaren negentig met zijn
familie Kaboel ontvluchtte en na een hoop omzwervingen zielsalleen terechtkwam in Denemarken.
Die gesprekken vormen de basis van Flee, een film
die inzichtelijk maakt hoe uniek elk vluchtelingenverhaal is. Hoe onterecht het is dat we die verhalen—door gebrekkige kennis en berichtgeving in de
media—zijn gaan generaliseren. Tijdens IDFA vertelt
Poher Rasmussen via Zoom vanuit zijn woonplaats
Kopenhagen dat hij graag meer dan dat topje van de
ijsberg wilde laten zien, al was zijn primaire behoefte
niet om een vluchtelingenverhaal te verfilmen.
“Toen ik in 2013 met het idee kwam voor deze film,
wilde ik vooral een film maken over mijn vriend. Flee
is dan ook een film die geworteld is in onze vriendschap. Aanvankelijk was ik vooral nieuwsgierig naar

Drie: universaliteit. Hoezeer animatieregisseur Kenneth Ladekjær ook z’n best
heeft gedaan Afghanistan, Rusland en Denemarken geloofwaardig te verbeelden, animatie betekent altijd abstrahering. Bambi
heeft minder haren dan een echt hert. Het is
die vereenvoudiging waarmee animatie naar
de essentie reikt en het particuliere verheft
tot het algemene.
Flee gebruikt zo weinig beeldjes per
seconde dat je ze vaak stap voor stap kunt
volgen, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door de precisie van houdingen,
kleuren en belichting. Mensen zijn getekend
in een variant op de Europese klare lijn, terwijl het vereenvoudigd realisme van de geschilderde achtergronden soms meer aan
anime doet denken—al noemen de makers
zelf liever Edward Hopper als inspiratiebron.
Regisseur Rasmussen komt dan ook niet
uit de animatiewereld en benaderde Flee
deels als live-action film. Zo gebruikte hij alleen maar camerahoeken die ook in werkelijkheid mogelijk zijn en voegde hij om het
werkelijkheidsgehalte te benadrukken
live-action archiefbeelden toe. Dat helpt bij

JONAS POHER RASMUSSEN

eerlijke getuigenis. Als Amin sprak over een traumatische gebeurtenis die hij zich niet goed kon herinneren,
of waar hij niet bij was, dan konden we dat niet letterlijk visualiseren. Sowieso wordt het verhaal in Flee
verteld vanuit een subjectief perspectief en wilde ik
dat bepaalde scènes draaiden om de emotie die Amin
erbij voelde. Dus kozen we soms voor een animatiestijl
die misschien iets minder expressief oogt.”
De animatie leidt in Flee tot een waarachtige ervaring. Hoe
verhouden die twee zich tot elkaar? “Het werkt omdat

het echte getuigenissen zijn. Waarachtigheid moest
weerklinken in alles. Daarom hebben we ook veel archiefbeelden in de film gestopt. We streefden naar authenticiteit. Soms lieten we beeldmateriaal uit het archief letterlijk overtekenen. Voor mij kan animatie net
zo waarachtig zijn als elk ander medium.”

Opvallend aan Flee is dat de film niet uitsluitend draait om
Amins vlucht naar Denemarken, maar ook om zijn seksualiteit. Is dat de reden waarom hij anoniem wil blijven?

“Nee, hij kwam al uit de kast toen hij zestien jaar oud
was. Zijn anonimiteit heeft ermee te maken dat dit de
eerste keer is dat hij zijn verhaal deelt, zijn levenstrauma, en dat het niet makkelijk is voor hem om hierover
te praten. Dus wilde hij de touwtjes in handen houden
en zelf bepalen wanneer hij over zijn leven praat, in
plaats van op straat te worden aangesproken door
mensen die de film hebben gezien. Zijn homoseksualiteit heeft daar niets mee te maken. Hoewel de film in
zekere zin een dubbele coming-out is: uit de kast komen als homo en uit de kast komen met een vluchtelingenverhaal. De film heet Flee en draait natuurlijk
om de fysieke vlucht van Afghanistan naar Denemarken, maar hij gaat ook over niet kunnen zijn wie je wilt

zijn. Toen Amin aankwam in Denemarken kon hij zijn
verleden met niemand delen en moest hij bepaalde aspecten van zichzelf verstoppen. Gelukkig kan hij nu
volledig zichzelf zijn.”
De film eindigt dan ook in majeur. Alsof Amin zijn herinneringen beter is gaan begrijpen. En alsof de gesprekken hebben geleid tot een doorbraak. “Dat realiseerde ik me pas

toen we al met de film bezig waren. Tijdens het eerste
interview was het liggen op de bank nog onderdeel van
mijn interviewtechniek, maar voordat we begonnen
sprak Amin me aan en zei dat dit therapeutisch voor
hem was, en dat het niet uitmaakte of er ook een film
uit zou voortvloeien. Voor hem was het delen van zijn
verhaal de grootste prioriteit. Toen realiseerde ik me:
dit is meer dan het maken van een film, dit draait om in
het reine komen met iets wat zeer complex is.” 
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Met Memoria duikt Apichatpong Weerasethakul in
het geheugen van de gehele mensheid, dat, zonder
dat we het doorhebben, begraven ligt onder het
oppervlak van de aarde. Hij haalt er van alles bij—
verwijzingen naar oude sciencefictionverhalen
en vervreemdende thrillerelementen—om eigenlijk een heel simpel punt te maken: onze planeet
spreekt met ons en wij zouden ernaar moeten leren
luisteren. Net als in Weerasethakuls eerdere films
als Gouden Palm-winnaar Uncle Boonmee Who
Can Recall His Past Lives (2010) en Cemetery of
Splendor (2015) wordt Memoria ook een meditatieve reis inwaarts, een uitnodiging om te reflecteren
op de relatie tussen de mens en diens omgeving.
Voor het eerst maakt de Thaise cineast een film
buiten zijn thuisland, in Colombia, samen met steractrice Tilda Swinton die de hoofdrol vertolkt. Zij
speelt Jessica, een rouwende vrouw in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá die op onverwachtse
momenten een onverklaarbaar en onheilspellend
dreungeluid in haar hoofd hoort, wat haar op een
pad brengt om ook echt te leren luisteren naar de geheimen van de wereld. Na de première van Memoria
op het filmfestival van Cannes sprak Weerasethakul
met een klein groepje filmjournalisten over de rol van
stilte, acceptatie en aanraking in deze tedere film over
loslaten en verlies.
Het is bijna ontroerend om te zien hoe u de grenzen van uw
eigen oeuvre aan het verleggen bent. Zo lijkt uw filmstijl
bijna nog bescheidener of beheerster. “Misschien heet
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APICHATPONG WEERASE THA KUL OVER MEMORIA

‘WE DRAGEN ONZE EIGEN PL ANEET
A AN GEVOELENS M ET ONS MEE’

De Thaise regisseur Apichatpong
Weerasethakul staat bekend om zijn
meditatieve films over de complexe
relatie tussen mensen en hun omgeving.
Voor Memoria ging hij samen met Tilda
Swinton naar het regenwoud van
Colombia om in een van de grootste
bronnen aan menselijk leed te duiken:
ons collectieve geheugen.  DOOR HUGO EMMERZAEL

De belangrijkste scène van de film moet wel het moment
zijn dat Jessica een man in de jungle aantreft, Hernan, en
door zijn aanraking uitgezonden herinneringen van de aar
de ontvangt. Hoe was het om die scène te construeren?

APICHATPONG WEERASETHAKUL

om je te laten vergeten: de montage is snel, de camerabewegingen fel, de muziek is luid, dat soort dingen.
Deze film is eerder een tikje op je schouder, een signaal
dat zegt: ‘hé, je bent een film aan het kijken, dit is een
illusie.’”

film in Colombia te maken, voelde het als een stap verder verwijderd van wat ik eerder heb gedaan, als een
zoektocht naar iets nieuws dat we nog niet begrepen.
Het is heel belangrijk jezelf te verliezen en weer te leren luisteren en kijken. Alsnog veranderde deze film in
iets wat lijkt op wat ik eerder heb gedaan. Het voelt
alsof het een universum met mijn eerdere werk deelt.
Misschien gaat de film daar ook wel over, dat we onze
eigen planeet aan gevoelens hebben die we met ons
meedragen.”

Memoria draagt een besef met zich mee dat deze natuur
bedreigd wordt en onder druk staat van de mensheid. Gaat
deze film ook over angst voor het verlies van deze natuurlijke wereld? “Deze film zegt daar inderdaad iets over.

over aanraking.”

‘In commerciële
cinema is alles
gemaakt om je te
laten vergeten.
Deze film is eerder
een tikje op je
schouder: hé, je
bent een film aan
het kijken, dit is
een illusie.’

De bovennatuurlijke elementen en de meditatieve reis inwaarts zijn er nog. Toch voelt het alsof er meer rust en reflectie in deze film zit. “Toen Tilda en ik besloten deze

of het magisch realisme. Toen ik er zelf langer over nadacht kwam ik bij de jungle van de Amazone uit. Op de
een of andere manier is die plek verbonden met mijn
jeugd. Het is verbonden aan een Thais boek dat ik las
toen ik jong was, dat sterk beïnvloed is door het geromantiseerde beeld van het regenwoud.”

vinden om die opnames verder te ontrafelen. De film
gaat ook over hoe alles met elkaar verbonden is en elkaar door tijd en ruimte heen kan beïnvloeden. Het
doet me denken aan een experiment met twee ratten
in een laboratorium die in een doolhof naar hun eten
moeten zoeken. Eén rat leek slimmer dan de andere,
omdat hij het eten wel kon opsporen. De wetenschappers konden het verschil in intelligentie echter niet
verklaren. Wat bleek? De uiteindelijke hypothese is
dat de schijnbaar slimmere rat met meer liefde werd
verzorgd door de laboratoriumassistent.”
U bedoelt dat Memoria gaat over zorg? “Over zorg, ja, en

dat gewoon ouder worden?”

De keuze voor Colombia brengt allerlei connotaties met
zich mee, zoals de geheimen van het oerwoud en het magisch realisme van Jorge Luis Borges. Om welke redenen
koos u ervoor daar te filmen? “Het is niet zozeer Borges
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Zoals de titel suggereert speelt het geheugen een grote rol
in deze film. Herinneringen gaan met rouw en verdriet ge
paard. Wat betekent dat voor u, de zwaarte van herinneren?

Toen ik voor het eerst in Bogota aankwam, was ik
totaal onder de indruk van de grootte van de berg
Monserrate, samen met de wolken en het veranderende weer. In Bogota kan je veel verschillende
soorten weer op één dag meemaken—het kan even
regenen met kou, maar daarna klaart de lucht ineens op en wordt het warm. Ik vond dat fantastisch.
Dan kijk je naar het nieuws en hoor je over vreemde
aardbevingen of aardverschuivingen en lijkt het bijna alsof de natuur met je aan het communiceren is.
Ze praat met de mensen daar. Daarom hebben we
ook besloten dat deze film over luisteren gaat, over
een vorm van synchronisatie met de vibraties van
de wereld.”

Wat zo bijzonder is aan Memoria is hoe dat luisteren in de
kleinste dingetjes op aarde gaat zitten. Alleen al het boek
dat Jessica leest over ‘molecular spectacles’ geeft aan dat
u om alle levende wezens geeft die ons omsingelen. Hoe
vertaalt zo’n bewustzijn zich naar het maken van een film?

“Het draait vooral om acceptatie, om het omarmen
van wat er in de tegenwoordige tijd allemaal gebeurt.
Tilda en ik worden allebei een dagje ouder en ik denk
dat de zwaarte van ouder worden gereflecteerd wordt
in de film. Een onderdeel van de film is de verzamelingen orchideeën die Jessica probeert te behoeden voor
ziekte. Ze probeert een geschikte koelkast te kopen om
het leven van deze planten te verlengen. Dat gaat voor
mij over je verzetten tegen de natuurlijke flow. Onder-

tussen probeert de film zelf te vertragen en je uit te nodigen je juist niet tegen die vertraging te verzetten.
Uiteindelijk stopt het narratief van de film volledig en
vertraagt alles nog meer. Het was zo’n bijzondere ervaring om dat moment van verstilling op het grootste
doek van Cannes te beleven.”
Zo’n vorm van verstilling kan uitdagend zijn voor een pu
bliek, maar u bent nooit echt de strengste regisseur ge
weest als het aankomt op de manieren waarop mensen uw
films horen te beleven. “Voor mij gaat het om de vrij-

heid van het publiek. Al vind ik het wel prettig als een
publiek beseft dat het met elkaar ergens naar kijkt. Als
je kijkt naar commerciële cinema, dan is alles gemaakt

“Het is een uitdaging je niet te hechten aan het geheugen. Ik zou zeggen dat een film maken voor mij het tegenovergestelde is van meditatie. Mediteren vraagt
van je dat je je niet bindt aan gedachtes, dat je slechts
aanwezig bent en observeert in het hier en nu. Films
maken, daarentegen, draait om het terughalen of recreëren van herinneringen. Ik probeer die twee conflicterende staten van zijn te combineren wanneer ik
films maak. In de film zie je hoe Jessica rouwt en vasthoudt aan herinneringen, waardoor ze ook zichtbaar
lijdt. Wanneer ze loslaat en luistert, opent haar wereld
zich meer. De film gaat dus eigenlijk over de ontbinding van herinneringen.”
Geluid en vibraties spelen een belangrijke rol; in hoeverre
bent u geïnspireerd door de ideeën van psychoakoestiek en
geopsychologie? Vooral het idee dat herinneringen onder
deel van het landschap zijn en dat mensen die, ook via ge
luid, kunnen waarnemen? “Dat is zeker iets waar ik over

nadacht. Ik denk dat er veel opgenomen en opgeslagen
ligt in de aarde. In de toekomst gaan we vast manieren

“We draaiden op film, dus we hadden een beperkt
aantal minuten per rol voor een take. Iets van veertien
minuten. Dus we moesten deze lange scène van begin
tot einde goed hebben. Wat we deden was dit: ik gidste
Tilda eigenlijk door de scène heen door haar toe te
fluisteren waar ze over na moest denken. Ze moest
zich bijvoorbeeld muziek inbeelden en het geluid van
de omgeving. Zo ging het door totdat ze moest huilen.
Ze moest zodanig luisteren naar mijn stem dat ik eigenlijk aan het uitzenden was en zij aan het ontvangen. Ook die vorm van communicatie zie ik als een
vorm van aanraking. We hadden hooguit drie takes
voor de scènes nodig. Toen de laatste keer de filmrol
volgeschoten was en de take erop zat, was er een
doodse stilte in de ruimte. Iedereen was aan het huilen, maar Tilda veerde juist op en zag hoe er precies
buiten onze ruimte een biggetje was geboren. Ze pakte
haar eigen camera om het buiten vast te leggen. Ze
blijft dus nooit hangen in haar personage. Het was
magisch om daar getuige van te zijn.”
Zonder de geheimen van uw film prijs te geven, kunnen we
zeggen dat er een sciencefictionelement inzit. Hoe ziet u de
verbinding tussen de scifi van Memoria en de bovennatuur
lijke elementen van uw eerdere films? “Het einde van

Memoria is voor mij verwant aan dat van Tropical
Malady [2004]. Daar desintegreert het verhaal, of lost
het op en waait het weg in de wind. Het geheugen desintegreert ook en in die zin lossen de herinneringen
aan eerdere beschavingen ook op. Ik putte hier uit de
sciencefictionboeken die ik in mijn jeugd las over geavanceerde beschavingen uit ons verre verleden.”
Daardoor opent de film een soort tijd-ruimte-continuüm:
heden, verleden en toekomst lopen in de film door elkaar
heen. “Exact. Let maar op het geluid in die scène met

Tilda en Hernan. Er zit veel meer in dat je denkt. Heel
stilletjes zit er een opname in van Tilda die over haar
vader spreekt. Ik heb ook de allereerste geluidsopname van een mens in de mix verwerkt, een opname van
de Fransman Édouard-Léon Scott de Martinville uit
1860. In die scène schuilen dus herinneringen van mij,
van Tilda en van de gehele mensheid.” 
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							 MEMORIA

GEROMMEL UIT HET BINNENSTE
VAN DE A ARDE
Met zijn volkomen eigen vorm
van surrealisme boort de Thaise
filmmaker Apichatpong Weer
asethakul voor het eerst buiten
landse gronden aan. In en rond
de Colombiaanse hoofdstad
Bogotá tast Tilda Swinton de
littekens in het weefsel van de
SASJA KOETSIER
tijd af.	
De contouren van een slapend lichaam in de och
tendschemering. En dan vanuit het niets een harde,
diepe dreun. Memoria, de eerste buiten Thailand
opgenomen, Engelstalige speelfilm van Apichatpong
Weerasethakul, begint in verdwazing: wat was dat?
De simpele, concrete vraag waar dit geluid vandaan
komt, gaat vanzelf over in een meer metafysische: tot
welke dimensie behoort het? Want het is geen toeval
dat Memoria begint op het overgangsmoment tussen
slapen en waken.
In Weerasethakuls films en installaties bestaan
geen scheidslijnen tussen waarneming, droom,
herinnering en hallucinatie. Als afbeeldingen van
een werkelijkheid maken ze voor hem allemaal deel
uit van hetzelfde rijk waar ook cinema in thuishoort.

IN SLAAP VALLEN

Vier jaar geleden konden bezoekers van het filmfes
tival Rotterdam zich in zijn SleepCinemaHotel vanuit
een bedje een nacht lang laven aan een associatieve
montage van verhaal- en geluidloze archiefbeelden,
begeleid door een zacht ruisen van wind en water. Hij
gaf in interviews al eerder te kennen dat hij er niet
mee zit als mensen bij zijn films in slaap vallen; in
deze installatie werd dat zelfs nadrukkelijk aange
moedigd. De opstelling—een stellage van individuele,
doorzichtige slaapunits voor een groot scherm—sloeg
een brug tussen een collectieve en een zeer persoon
lijke ervaring van cinema, waarin ieders droombeel
den zich vermengen met de projectie op het scherm
en in elk individueel brein een andere film wordt
gemonteerd.
Iets vergelijkbaars gebeurt in Weerasethakuls films
(Tropical Malady, 2004; Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, 2010; Cemetery of Splendour, 2015)
in de hoofden van de personages; in Memoria in het
hoofd van de in Colombia gevestigde Britse botanist

Jessica, gespeeld door Tilda Swinton. Hun binnenwe
reld wordt voortdurend geïnfiltreerd door flarden van
een realiteit die aan hun directe waarneming is ont
trokken: gebeurtenissen uit een andere tijd, uit ande
re levens, die als rusteloze geesten blijven rondwaren.

ALLES HERINNEREN

Jessica logeert in Bogotá om haar zus te bezoeken,
die met luchtwegproblemen in het ziekenhuis ligt.
Ook de oorzaak daarvan ligt, zo suggereert de film,
niet noodzakelijk binnen de grenzen van het fysieke.
Jessica’s zus veronderstelt een verband tussen haar
mysterieuze aandoening en een niet-ingeloste belofte
aan een zwerfhond; haar zwager vermoedt dat onheil
over haar is afgeroepen door leden van een inheemse
gemeenschap met wie zij zelfs nooit persoonlijk in
contact is geweest.
Zelf wordt Jessica steeds meer in beslag genomen
door dat al even mysterieuze geluid, waarvan al snel
blijkt dat zij het als enige waarneemt. Het leidt tot
een meanderende, zintuiglijke ontdekkingstocht door
Bogotá en daarbuiten. Met de hulp van een jonge ge
luidsontwerper probeert ze de klank—een bons? een
knal? een dreun? een rommelen uit het binnenste van
de aarde?—te reproduceren.
Bij een bezoek aan een bevriende archeoloog be
kijkt en betast ze menselijke botten van duizenden
jaren oud, die zijn opgegraven op de plek waar een
tunnel wordt aangelegd. In een dorpje vlakbij de
vindplaats ontmoet ze een man die zich elke gebeur
tenis uit zijn leven kan herinneren—aangevuld met
een paar pijnlijke herinneringen van anderen.
Maar Memoria is geen film om te beschrijven aan
de hand van wat erin gebeurt. Om de bijzondere
voldoening te ervaren van Weerasethakuls cinema,
moet je er simpelweg de beelden en geluiden, het
ritme en de flow van ondergaan. Dan ontstaat het
tintelende besef dat je kijkt naar een raadsel dat zich
niet laat oplossen binnen de film: wat je ziet, zijn
slechts de schaduwen van een werkelijkheid die zich
ergens in de diepte verschuilt. De benige, bijna door
zichtige Swinton is de volmaakte belichaming van
iemand die zich tussen twee dimensies in bevindt. Zij
is onze gids op een slaapwandelende verkenning door
het littekenlandschap van de geschiedenis.

MEMORIA

COLOMBIA, 2021 | REGIE APICHATPONG

WEERASETHAKUL | MET TILDA SWINTON, DANIEL
GIMENÉZ CACHO, JEANNE BALIBAR | 136 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF
3 MAART 

LICORICE PIZZA

VAN FLIPPERK ASTEN
EN WATERBEDDEN
EN ONTLUIKENDE

													 LIEFDE
Het getuigt van Paul Thomas
Andersons talent dat vaak niet
makkelijk te zeggen is wat z’n
films zo goed maakt. In Licorice
Pizza is hij in topvorm.

DOOR RONALD ROVERS

Je hebt Amerikaanse regisseurs die hun grootsheid
graag etaleren. Met weidse shots. Glorieuze vergezichten. Complexe vertelstructuren. Fascinerende
beeldcomposities. John Wayne in de deuropening
in The Searchers. De helicopterscène in Apocalypse
Now. Maar je hebt ook regisseurs als Paul Thomas
Anderson, die hun kunst het liefst onzichtbaar maken, die het ambacht verstoppen.
Soms lijkt het alsof Andersons films achter elkaar
gezet de Grote Amerikaanse Tragikomedie vertellen.
Tom Cruise’s personage in Magnolia die de eenzaamheid overschreeuwt met z’n speed seduction system.
Philip Seymour Hoffmans beheerste verschijning
tegenover Joachim Phoenix’ getormenteerde acteren
in The Master, een tegenstelling die al eens geïnterpreteerd is als een verbeelding van de wisselende
houdingen van de VS in de eerste en tweede helft van
de twintigste eeuw. Boogie Nights als een mockumentary rond een naïeve tweederangs acteur in de Amerikaans porno-industrie, een satirische verbeelding
van iemand die zichzelf in de jacht op roem belachelijk maakt. Amerika door de lens van roem, religie,
macht en olie.
Maar zodra je van ietsje dichterbij kijkt, valt op dat
het Anderson meer om een zachtaardiger vorm van
satire en vooral een meer precieze blik te doen is. Bovendien is het bijna niet mogelijk om zijn films tot één
gedachte te reduceren. The Master zette misschien
die twee acteerstijlen tegenover elkaar, maar het was
ook een film over een sekte en een machtsverhouding

én het was een film over de (liefdes)relatie tussen
Phoenix’ personage Freddie Quell en Hoffmans Lancaster Dodd. Andersons vorige, Phantom Thread, ging
over macht maar ook over kunst én over de eigenaardige, bijna obsessief-compulsieve regeltjes die mensen zichzelf op kunnen leggen. ‘Its own breed of weird’,
schreef een collega over Inherent Vice, ‘een heel eigen
soort vreemd’.
Het is vooral knap hoe rijk zijn films zijn en dat is
geen nietszeggend paraplubegrip. Een veelheid aan
thema’s loopt bij Anderson moeiteloos in elkaar over,
de mise-en-scène is altijd perfect en beweegt foutloos met de camerastijl en de montage. Let bij Licorice
Pizza maar eens op de rol van beweging en hoe die
letterlijk de vaart in de film houdt. Daar is in de montage sterk rekening mee gehouden, vertelde editor
Andy Jurgensen aan Indiewire.
Ondertussen haalt Anderson ook nog even het
beste uit z’n acteurs. Bij ervaren acteurs als Hoffman,
Julianne Moore en Daniel Day Lewis, maar ook bij
beginners als Mark Wahlberg (ten tijde van Boogie
Nights) en nu in Licorice Pizza bij Alana Haim en
Cooper Hoffman. Je kunt zeggen dat Anderson met
dat alles in de traditie van Jonathan Demme en Robert Altman staat, makers die hem zeker hebben
beïnvloed, maar hij heeft onmiskenbaar een eigen
signatuur. Die heeft te maken met precisie—veel
aandacht voor details (historische details, maar ook
de aandacht van de camera voor stoffen in Phantom
Thread of voor Phoenix’ manier van bewegen in Inherent Vice). En het zit in een gevoel van vrijheid. Andersons scenario’s lijken zich vaak moeiteloos en vrij
meanderend voort te bewegen, zodat je geen idee hebt
waar het heen gaat, alsof het verhaal zichzelf voortdurend uitvindt, van de ene scène naar de volgende.
Hoe bescheiden Licorice Pizza op het eerste gezicht
ook lijkt—een zonnige liefdesverklaring aan een jeugd
in Californië door het prisma van een jeugdig odd
couple—Anderson is in topvorm. Het ambacht van

het filmmaken en het plezier in het filmmaken stralen van het scherm. Dat plezier begint bij de keuze
van de twee belangrijkste acteurs. Cooper Hoffman
(zoon van Philip Seymour) is gezegend met het gezette
lichaamstype dat vrijwel nooit een hoofdrol krijgt en
als het al een rol van enige betekenis krijgt toebedeeld,
dan nooit een rol zo guitig en onverzettelijk als Hoffman hier. Zijn tegenspeler is de (op een figurantenrol
na) eveneens debuterende Alana Haim, die al even imponerend het centrum van haar universum speelt.
Hij is een jongen van vijftien, zij een vrouw van 28,
maar dat hindert hem niet: hij voelt zich tot haar aangetrokken. En zij ook tot hem, tot haar verbazing, want
hij is vaak even irritant als zelfverzekerd. Toch ziet ze
ergens in die mix de vonk, de levensenergie, de vrije
geest die ze met hem deelt, met hem wil delen. Ze rennen samen door de scènes, door de Valley waar de film
zich afspeelt, langs flipperkasten, filmsterren en waterbedden. Hij was eerst kindacteur, nu waterbeddenverkoper en morgen misschien weer iets anders. Zij
raakt bevlogen van een lokale politicus en wil haar leven
graag serieuzer invullen. Maar wat ze ook doen, en hoe
vreemd ze als stel ook lijken, steeds blijft hun wederzijdse aantrekkingskracht voelbaar. Anderson gebruikt
die spanning eigenlijk als de achtbaan waarover we
door de San Fernando Valley van de jaren zeventig
razen. Het is die energie die de film zo goed maakt. De
energie van twee pluspolen die elkaar eigenlijk af zouden moeten stoten. Maar dat lekker niet doen.
LICORICE PIZZA VERENIGDE STATEN, 2021 | REGIE
PAUL THOMAS ANDERSON | MET ALANA HAIM, COOPER
HOFFMAN | 134 MINUTEN | TE ZIEN SINDS 27 JANUARI 
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PAUL THOMAS ANDERSON S
Met Licorice Pizza maakte Paul
Thomas Anderson alweer een
derde film die zich afspeelt in de
jaren zeventig, na Boogie Nights
(1997) en Inherent Vice (2014).
Samen vormen ze een kroniek
van het decennium van corduroy
DOOR ELISE VAN DAM
en pastelkleuren.
De films van Paul Thomas Anderson zijn vaak een
kroniek van de tijd waarin ze zich afspelen en dat geldt
zeker voor de drie films die hij maakte over de jaren
zeventig. Het roerige begin van het decennium in
Inherent Vice, de oliecrisis van 1973 in Licorice Pizza,
de overgang naar de jaren tachtig in Boogie Nights, het
zijn geen toevallig gekozen momenten.
Het zijn precies de tijdsgewrichten die de Amerikaanse historicus Rick Perlstein onderzoekt in zijn
drie monumentale opeenvolgende boeken Nixonland
(2008), The Invisible Bridge (2014) en Reaganland
(2020). Samen schetsen de drie films van Anderson
een decennium dat begon in tumult en paranoia en
via een kort moment van contemplatie eindigde in de
terugkeer naar een eenduidig moralisme.

VRIJE LIEFDE WERD PARANOIA

Met Inherent Vice volgde Anderson The Master (2012)
op en die twee films liggen in elkaars verlengde. The

Master bestrijkt de periode na de Tweede Wereldoorlog, waarin de welvaart een vlucht nam en in het kielzog van het materialisme de behoefte aan spirituele
zingeving. De film toont de opmaat naar de jaren zestig en de grotere vrijheid, die vervolgens in Inherent
Vice, dat zich afspeelt in 1970, alweer op z’n retour is.
Als privédetective Doc Sportello (Joaquin Phoenix)
zijn ex-vriendin Shasta (Katherine Waterstone) na
een jaar terugziet, heeft zij haar bikinibroekje en verwassen t-shirt ingeruild voor een net jurkje.
De titel van de film refereert aan de juridische term
die in Nederland bekend is als ‘eigen gebrek’, en betekent dat schade die voortkomt uit tekortkomingen
van een product zelf, niet kan worden verhaald op
de verzekering. In de film neemt de term een metaforische gedaante aan. Het is alsof alles wat de jaren
zestig definieerde zich binnenstebuiten heeft gekeerd.
Activisme werd cynisme, de highs van de drugs sloegen om in de rottende tanden van verslaving (“and
that’s the good part”, zoals iemand in Inherent Vice
opmerkt), de vrije liefde veranderde in paranoia.
In Nixonland beschrijft Perlstein het als een periode
waarin de consensus brak. Die consensus was misschien altijd al meer illusie dan waarheid, een vernislaagje. En zoals de verf die afbladdert van de door
het zout aangetaste strandhuisjes in het openingsshot
van Inherent Vice, braken gebeurtenissen als de
Watts-rellen, de studentenprotesten in Berkeley en
de zich voortslepende Vietnam-oorlog die illusie af.
Wat eronder vandaan kwam was de rot van een verdeelde natie. ‘De simpele referentietoestand van orde,
die de Amerikaanse middenklasse als haar geboorte-

recht beschouwde, raakte op drift’, schrijft Perlstein.
‘Amerika: ze begon te stinken.’

NIET MEER TE ONTWARREN

Dat gevoel van op drift zijn, is overal in Inherent Vice
aanwezig. Elk personage is van zijn anker losgeslagen, de plot kwijt. Dat ligt ook besloten in de stijl van
Thomas Pynchon, op wiens gelijknamige roman de
film is gebaseerd. Zijn boeken zijn zich opstapelende
labyrinten van namen en plaatsen die slechts geleend
lijken van onze realiteit om ze vervolgens een nieuwe
betekenis te geven in een universum waar speciale
eenheden in riolen op krokodillen jagen en casino’s
zijn vernoemd naar Hermann Göring.
Het is die sensatie dat dingen niet meer betekenen
wat ze altijd betekenden, van terugkeren naar je geboorteplaats en ontdekken dat je die niet meer herkent,
die Amerika op nationale schaal ervoer. Inherent Vice is
een detectiveverhaal over vastgoedkoningen en schimmige tandartspraktijken. De film gaat niet over de plot
die Doc tracht te ontwarren maar juist over het besef
dat die plot niet meer te ontwarren is. Amerika was
veranderd in een ‘kakofonische puinhoop.’

STILSTAANDE VRACHTWAGEN

Als Inherent Vice de kakofonie verbeeldt, dan tekent
Licorice Pizza ‘Amerika’s seizoen van melancholie’
dat daar op volgde. De film, over de hormonale
vriendschap tussen de vijftienjarige Gary Valentine
(Cooper Hoffman) en de tien jaar oudere Alana Kane
(Alana Haim), speelt zich een paar jaar later af. Die
tijd wordt door Perlstein in The Invisible Bridge be-

BOOGIE NIGHTS
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FREEDOM FROM WANT (NORMAN ROCKWELL, 1943)

KRONIEK VAN DE JAREN ZEVENTIG
schreven als een overgangsperiode tussen het tijdperk
van Richard Nixon, dat tegelijk zijn hoogtepunt vond
en desintegreerde in het Watergate-schandaal, en het
tijdperk van Ronald Reagan. Een periode waarin het
land even pas op de plaats maakte.
Perlstein wijst naar de olieboycot van oktober
1973, waarbij Arabische olieproducerende landen
stopten met leveren aan onder meer Amerika (als
reactie op diens steun aan Israël in de Jom Kippoeroorlog), als de climax van een jaar waarin de economische vooruitgang die sinds 1945 onstopbaar was
geweest ‘op mysterieuze wijze tot stilstand kwam.’
Die stilstand was letterlijk en figuurlijk en bovenal
symbolisch. Het was het moment waarop Amerikanen moesten erkennen dat hun manier van leven, zo
vereenzelvigd met die auto en het altijd in beweging
zijn, misschien niet houdbaar was.
Precies die oliecrisis vormt eenzelfde soort scharnierpunt in Licorice Pizza. Het is de katalysator van
een hilarische sequentie die eindigt met een stilstaande vrachtwagen midden op de weg. Terwijl Gary
en zijn maten ravotten, zit Alana een stukje verderop
op de stoeprand. Al een aantal keer eerder in de film
vroeg ze zich hardop af of het niet raar is dat ze zoveel
tijd spendeert met de veel jongere Gary. Nu stelt ze
zich die vraag in stilte en daalt het besef in dat ze niet
eeuwig in die jeugdigheid kan blijven hangen.

ZWEMBADFEESTJES

Alana gaat vervolgens voor een lokale politicus werken terwijl Gary een speelhal begint. Anderson speelt
die uit elkaar lopende levenspaden uit in een fijne welLICORICE PIZZA

Alles wat de jaren zestig
definieerde lijkt binnenstebuiten gekeerd. Activisme werd cynisme. De
highs van drugs sloegen
om in de rottende tanden
van verslaving (“and
that’s the good part”).
les-nietes-dialoog. “Jij denkt dat de wereld draait om
Gary Valentine en wat voor stomme onzin je ook verzint”, verwijt Alana hem. “Is ook zo”, antwoordt Gary,
waarna de twee nog even doorkibbelen.
Het is precies de dialoog die Amerika met zichzelf voerde in het kielzog van de oliecrisis. Een deel
van het land bleef hardnekkig vasthouden aan het
zelfbeeld van Amerika als epicentrum van de wereld,
terwijl een ander deel die houding wilde heroverwegen. Het jaar 1973 bood Amerika een kans, schrijft
Perlstein. ‘Een kans om eindelijk te reflecteren op
zijn macht, zijn arrogantie af te werpen, om een bescheidenere en betere wereldburger te worden – om
volwassen te worden – maar de opkomst van Reagan
smoorde dat in de kiem.’
Waar dat toe leidde, zie je in Boogie Nights. Van
de drie films lijkt Andersons spetterende portret van
de porno-industrie zich het minst te verhouden tot
het maatschappelijke landschap van die tijd. De film
verkeert in zijn eigen bubbel van filmsets, zwembadfeestjes en prijzengala’s. De buitenwereld lijkt
nauwelijks te bestaan. Maar juist daarmee is het een
perfecte afspiegeling van het Amerika van die jaren.
Van het hedonisme dat voortvloeide uit wat Perlstein
een ‘pandemie van politieke apathie’ noemt, maar
misschien nog wel meer van de terugkeer naar een
overzichtelijk soort moralisme.

HELDENVERERING

Boogie Nights begint in 1977 en eindigt in 1983 en
omvat zo precies de periode waarin Amerika dat korte
moment van zelfreflectie achter zich liet en koos voor
de visie van Ronald Reagan. Het fundament van zijn
succes was waarom hij lange tijd niet serieus werd genomen door politiek analisten: de manier waarop hij
onverstoorbaar vasthield aan een rigide moreel kader,
terwijl de realiteit dat kader aan alle kanten uit het
lood sloeg. Een ‘amicale struisvogel’, typeert Perlstein
hem, ‘leurend met sprookjes.’

INHERENT VICE

Maar na twee decennia vol politieke en morele
turbulentie, was dat precies waar een groot deel van
de Amerikanen naar snakte: een simpel verhaal van
goed en kwaad en een held om in te geloven. ‘Heldenverering was overal’, schrijft Perlstein in Reaganland;
hij haalt het grote succes van Superman (Richard
Donner, 1978) aan ter illustratie, waarbij volgens hem
cruciaal is dat Clark Kent de jaren zestig niet op aarde
heeft meegemaakt. ‘Hij keerde dus terug naar 1978
met niet alleen zijn superkrachten, maar ook met zijn
Norman Rockwell-waarden intact.’
Eddie Adams (Mark Wahlberg), die in Boogie
Nights als Dirk Diggler de pornowereld bestormt,
past perfect in die tijdgeest met zijn onschuldige, ongecompliceerde moralisme. Een terugkerend personage dat hij speelt in zijn pornofilms is Brock Landers,
die wordt aangeduid als een held in ‘een samenleving
waarin waarden en normen maar moeilijk te vinden
zijn’. Brock is het soort good guy zonder spoor van
morele ambivalentie dat in de jaren zestig en zeventig
nagenoeg volledig van het toneel was verdwenen en
nu plotseling weer werd omarmd alsof de tussenliggende jaren niet bestaan hadden.
Natuurlijk laat Anderson dat simplificerende moralisme stukslaan op de grillige realiteit. Want hoewel
Reagan als geen ander in staat was ‘het moeras dat
voor hem lag om te buigen tot een tableau van eenvoudige morele helderheid’, dat moeras lag er nog
steeds.
Tegelijk ontsnapt de film aan het einde ook weer
aan zo’n eenduidige lezing en ook dat is typisch voor
het werk van Paul Thomas Anderson. Hoe treffend
zijn films de maatschappelijke tijdgeest ook reflecteren, ze worden er niet door gedicteerd. Nergens blijkt
dat zo duidelijk als in de manier waarop de films eindigen. In weerwil van een decennium dat blootlegde
hoe diep en onoverkomelijk de verdeeldheid was
onder het oppervlak, eindigt elk van deze drie films in
een hereniging. 
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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 Stei-

ner 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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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 The Petrovs In and
Around the Flu 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.
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KIRILL SEREBRENNIKOV
OVER PETROV’S FLU

PETROV’S FLU

IJlend door de
onderwereld

‘ IK K AN ALLEEN MIJN

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.

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
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?

‘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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“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 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 Aleksej 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
24 FEBBRUARI, OOK VIA

picl.nl
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OZU
U GERESTAUREERD

SCHIT TERENDE
TE RENDE GEBREKEN
Als vaandeldrager voor haar uitgebreide Shochiku-programma
brengt Eye de laatste vier zwart-wit films van de Japanse grootmeester Yasujiro Ozu opnieuw uit, waaronder zijn bekendste
meesterwerk, Tokyo Story. De vier gerestaureerde werken zijn het
perfecte excuus voor een (hernieuwde) kennismaking met een van de
DOOR BOYD VAN HOEIJ
belangrijkste en meest intrigerende regisseurs ooit.
De Japanse filmstudio Shochiku is vooral bekend voor
zijn zogenaamde shomin-geki: kleine, hedendaagse
dramas over het gewone leven. Precies het tegenovergestelde dus van de historische epen die bijvoorbeeld
Kurosawa en Mizoguchi graag maakten. Yasujirō Ozu
begon zijn loopbaan bij Shochiku in de jaren twintig
als camera-assistent en maakte er als regisseur uiteindelijk vijftig films.
Veel van zijn vroege werk bestaat uit charmante
(zwijgende) komedies, waaronder het betoverende I
Was Born But... (Umarete wa mita keredo, 1932), zijn
eerste grote succes. De vier films die in het kader van
Eye’s Shochiku-programma worden uitgebracht,
zijn typerend voor de latere stijl waarmee Ozu nu het
sterkst mee geassocieerd wordt. Het gaat om ingetogen zwart-wit drama’s die zich vooral binnen huiselijke kring afspelen, of preciezer gezegd, vaak heen
en weer kaatsen tussen de plaats waar de personages
wonen en waar ze werken.
Een van de mooiste elementen in Ozu’s werk, en
dan vooral zijn naoorlogse films, is dat je Japan met
elke film een beetje ziet veranderen. In Late Spring
(Banshun, 1949)—een klassieker die geen deel uitmaakt van het retrospectief—is het naoorlogse Tokyo
nog een vrij lege en rustige stad. Vijf films en zeven
jaar later, als Early Spring (Soshun, 1956) uitkomt, is de
hoofdstad de drukke wereldstad geworden die we kennen, toen ook al inclusief knipperende lichtreclames.

KLEINE MOMENTJES

Achter ieder raam van ieder gebouw voltrekken zich
in die stad kleine drama’s die de specialiteit werden
van de regisseur en zijn co-scenarist Kogo Nada.
Kantoormedewerkers die een buitenechtelijke relatie
proberen te verbloemen in Early Spring; een jonge
vrouw die de relatieproblemen van haar gehuwde oom en tante gebruikt als excuus om zelf niet te
hoeven trouwen in The Flavor of Green Tea Over Rice
(Ochazuke no aji, 1952); de (schoon)ouders die op bezoek komen maar waar het gezin helemaal geen tijd
voor heeft in Tokyo Story (Tokyo monogatari, 1953);

twee zussen die hun moeder op latere leeftijd leren
kennen in Ozu’s laatste zwart-wit film, Tokyo Twilight (Tokyo boshoku, 1957).
Hoe Ozu de denkwereld van zijn personages
uiteenzet, via vele kleine momentjes die bij elkaar
opgeteld moeten worden, is prachtig om te zien. De
uitkomst van die optelsom is niet altijd eenduidig;
eerder het tegenovergestelde. Voor veel van de hoofdpersonen van deze vier films botsen hun ideeën en
verlangens met wat de Japanse gewoonten en tradities
voorschrijven. Maar daardoor zijn ze nog niet direct
vernieuwend of progressief. Veel van hen bevinden
zich juist in de nauwe ruimte tussen traditie en moderniteit; net als Japan zelf na de oorlog, dat opeens
een nieuwe identiteit moest vinden zonder dat het
alles wat eeuwenlang normaal was zomaar overboord
kon gooien.

Later, als ze haar man opbelt vanuit het kuuroord,
lijkt Mokichi nogmaals niet heel goed op te passen en
het wordt langzaamaan duidelijk dat het haar misschien niet echt kan schelen of haar man ontdekt wat
ze werkelijk aan het doen is. Misschien is het genoeg
dat hij weet dat ze gelogen heeft, zodat de schijn van
een goed huwelijk kan worden voortgezet. Een van de
andere personages zal later met afschuw spreken over
stellen die “niet eens de moeite meer nemen om tegen
elkaar te liegen,” wat deze indruk nog eens versterkt.
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Ze hebben het te
druk met praten
over alledaagse
dingen om het
over belangrijke
dingen te hebben.
Meestal komt ze
dit goed uit, want
het is natuurlijk
veel makkelijker
om over alledaagse dingen
te praten.

Dood aan
autoplay
COLUMN | Ebele Wybenga over wat hem

opvalt op het kruisvlak van cinema en
beeldcultuur.

MEDEMENSELIJKHEID

De jongere Setsuko denkt dat ze moderner is, dat ze
niet verstrikt wil raken in een relatie die veel moeite
kost en waarin mensen blijkbaar liegen of ongelukkig zijn (of, erger nog, beide). Maar dan komt een
prachtige lange scène in de keuken, waarin Maeko
en Mokichi samen proberen iets te eten te vinden

TOKYO STORY

DE MOEITE OM TE LIEGEN

Setsuko uit The Flavor of Green Tea Over Rice, bijvoorbeeld, wil niet uitgehuwelijkt worden. Het huwelijk van haar oom en tante, Maeko en Mokichi, die zelf
geen kinderen hebben en Setsuko bijna geadopteerd
lijken te hebben, is niet bepaald een lichtend voorbeeld. Dat lijkt op zich iets wat een jonge vrouw in de
vroege naoorlogse periode voor het eerst zou kunnen
bereiken, nadat de Amerikaanse bezetter Japanse
vrouwen stemrecht en andere rechten had gegeven in
de nieuwe “Japanse” grondwet van 1945-47. Maar is
niet willen trouwen een progressief idee als de reden
vooral het feit is dat het huwelijk van je oom en tante
niet perfect lijkt te werken?
Ozu maakt van Setsuko geen feministische heldin maar plaatst juist het huwelijk van de oudere
generatie onder de loep. Het wordt al vroeg in de
film duidelijk dat dit huwelijk niet veel voorstelt als
Mokichi een excuus zoekt om er tussenuit te knijpen
naar een kuuroord met een paar vriendinnen. Ze stelt
voor om te zeggen dat Setsuko ziek is geworden, maar
dat plan valt in duigen als de communicatie tussen
de verschillende partijen niet verloopt zoals gepland.

THE FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE

(normaal gesproken hebben ze daar een keukenhulp
voor). Ze praten over hoe eenvoudig ze hun rijst graag
eten—droog, of met soep of thee—en de verschillen
tussen hen lijken ineens grotere vragen op te roepen:
Wat is de definitie van eenvoud? Wat zijn manieren?
Hoe moeten we ons samen gedragen als ieder individu
dingen anders ziet?
Op het moment dat ze dat inzien, wordt hun gedeelde menselijkheid ineens veel sterker dan hun verschillen. Wat betekent dat voor Setsuko en de mogelijke man in haar leven? Ozu laat de deur hier op een
kier staan; hij is te fijnzinnig om er een happy end of
een feministische bevrijding aan te breien. Zoals vaak
in zijn films laat hij de waarheid in het midden en laat
hij vooral zien dat niet alles eenvoudig is.
Als ik nadenk over de complexe relaties die in
Ozu’s films onderzocht worden, tussen mannen en
vrouwen maar ook tussen zussen en hun moeder of
(groot)ouders en hun (klein)kinderen, moet ik vaak
denken aan kintsugi of kintsukuroi, de Japanse kunst
van het repareren van keramiek met goud. Ozu’s films

zijn heel kalm, met die camera die bijna nooit beweegt
en vrij laag de vaak zittende personages gadeslaat,
alsof je met hen in gesprek bent. Ze hebben het te
druk met het praten over alledaagse dingen om het
over de belangrijke dingen in het leven te hebben.
Meestal komt ze dit goed uit, want het is natuurlijk
veel makkelijker om over alledaagse dingen te praten.
(Totdat het soms te laat is, zoals in het laatste, hartverscheurende deel van Tokyo Story.) Anderen hebben het te druk met de schijn ophouden.
Het knappe aan de schijnbaar onverstoorbare
manier van filmen en vertellen van Ozu is dat hij er
uiteindelijk voor zorgt dat je als kijker toch alle breuklijntjes en barsten van zijn personages gaat zien. Dat
is schitterend, want daar zit het goud.
HET PROGRAMMA

Shochiku 100 IS T/M 2 MAART TE

ZIEN IN EYE FILMMUSEUM, AMSTERDAM | THE FLAVOR
OF GREEN TEA OVER RICE (1952), TOKYO STORY (1953),
EARLY SPRING (1956) EN TOKYO TWILIGHT (1957) ZIJN
NU LANDELIJK TE ZIEN 

Je kent het moment vast wel. Die paar seconden
om in te grijpen voordat een nieuwe aflevering
van een Netflix-serie automatisch start. Je wilt
eigenlijk gaan slapen of iets anders doen met je
leven dat nuttiger is dan bingewatchen. Met
enige moeite kom je overeind van de bank met
de bedoeling om op pauze, stop, ho maar, hoeft
niet meer te klikken. Een keer ‘tak’ op de spatiebalk en je hebt je leven weer terug.
Maar wat volgt is de ontluistering: er is
helemaal geen pauzeknop meer beschikbaar op
het moment dat een volgende aflevering bijna
start. Het laadbalkje ‘next episode’ loopt in een
oogwenk vol en ja hoor, daar zijn al de begintonen van een nieuwe aflevering. Je moet het
venster sluiten of op het kruisje in de hoek
klikken om uit de entertainmentfuik te ontsnappen. Een kleine moeite, maar net iets meer
moeite dan het zou moeten zijn.
Het is een expres ingebouwde belemmering
in het user experience design van Netflix. De
ergernis ebt in een paar seconden weg, maar
het grotere plaatje is verontrustend. Vrije-wilvijandige UX is een wapen in de streaming wars,
waarin concurrerende streamingplatforms er
álles aan doen om hun kijkers gebonden te
houden. Je kunt het vergelijken met de website
van Ryanair een jaar of tien geleden, waar je
door een wirwar van verwarrend opgemaakte
subpagina’s en menu’s moest vechten om géén
ongewenste reisverzekeringen te selecteren.
Toen Netflix zijn resultaten van het laatste
kwartaal van 2021 bekendmaakte, daalde de
beurswaarde op één dag met veertig procent.
Waarom? Omdat de aandeelhouders te horen
hadden gekregen dat de omzetgroei van het
bedrijf in het begin van dit jaar licht zou kunnen
tegenvallen. De reden hiervoor, ook al stijgen de
abonnee-aantallen nog steeds, is de toegenomen concurrentie van platforms als Disney+,
Amazon Prime en Apple TV. Het monster moet
gevoed met nieuwe abonnees en bestaande
abonnees mogen onder geen beding afhaken.
Pauzeknopjes op afhaakmomenten? Die hef je
als streaming-gigant daarom gewoon stilzwijgend op, al kost het miljoenen kijkers hun
slaap. Er zit maar één ding op: in de instellingen
van Netflix duiken om autoplay van volgende
afleveringen uit te schakelen. Vink het uit en je
hebt weer autonomie in plaats van autoplaytirannie.
EBELE WYBENGA
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THE LAST RIDE OF
THE WOLVES

Klinische kijk
op kunst van
het roven

‘HET IS TE MOOI OM WA AR TE ZIJN,
MA AR OOK TE MOOI
		
									
ALBERTO DE MICHELE OM NEP TE ZIJN’

In het intrigerende The Last Ride of the
Wolves zet een Italiaanse beroepscrimineel
zijn laatste roofoverval in de steigers. Film
maker Alberto De Michele speelt in zijn op
waargebeurde verhalen gebaseerde speel
filmdebuut lustig met feit en fictie.

OVER THE LAST RIDE OF THE WOLVES

Het kunstenaarschap van de Italiaans-Nederlandse regisseur
Alberto De Michele lijkt onlosmakelijk verbonden met het criminele
leven van zijn vader. Na zijn voor een Tiger Award genomineerde
kortfilm I lupi (2011) vat De Michele dat misdadigersbestaan met
The Last Ride of the Wolves in een hybride documentaire, die ook het
spanningsveld tussen feit en fictie opzoekt. “Als je met dieven werkt,
DOOR HUGO EMMERZAEL
moet je overal goed over nadenken.”

ALBERTO DE MICHELE

Eigenlijk zijn kunstenaars, schrijvers, regisseurs en
journalisten ook een soort boeven: ze ontfutselen
beroepsmatig verhalen uit hun omgeving. Wie dat accepteert, boort een nieuwe laag aan tijdens het kijken
naar The Last Ride of the Wolves, het speelfilmdebuut
van Alberto De Michele (1980).
Want is jatten niet precies wat deze Italiaans-Nederlandse regisseur doet wanneer hij het levensverhaal van zijn vader, een Italiaanse dief en gokverslaafde die nog één laatste roof wil doen, met zijn camera
vastlegt? De morele dilemma’s stapelen zich al gauw
op. Wat is erger, een overval plegen of die overval willen filmen?
Het is één van de vele kanten die deze fascinerende hybride documentaire je opslingert. Een hele andere kant is de vraag: wat geeft De Michele met
zijn film terug? Die vraag is simpeler te beantwoorden, omdat The Last Ride of the Wolves op een verfrissende manier de clichés van de misdaadfilm
doorboort. Dit is geen glamoureuze heist movie met
A-sterren, zoevende camerabewegingen en swingende muziek. Een overval beramen is hier grotendeels saai en administratief werk dat vooral het geduld op de proef stelt.
De Michele speelt weliswaar met het fictionele
scenario van een overval plegen, maar geeft je er de
realiteit voor terug. Het is een spannende constructie voor een film, want waar loopt feit over in fictie,
en andersom? En hoe ben je, als relatief beginnende
regisseur, zulke complexe situaties de baas wanneer
je met echte criminelen een misdaad plant? Tijdens
IFFR, waar The Last Ride of the Wolves in wereldpremière ging, reflecteerde de regisseur op de intieme,

complexe en fascinerende relatie die hij heeft met het
onderwerp van zijn eerste lange film.
Met de korte film I lupi (The Wolves, 2011) ging je in op hetzelfde onderwerp: jouw vader en zijn bende, ‘de wolven’.
Waarom dacht je bijna tien jaar later: hier zit nog een film
in? “Ik had toen eigenlijk maar een klein deel uitge-

licht van de wolven. Toen al had ik het gevoel dat ik
hier ook een lange film over kon maken. Maar welke
vorm dat zou krijgen, wist ik nog niet. Ik had de personages en de setting, maar ik had nog geen verhaal. In
die tien jaar ben ik meer betrokken geweest bij het
werk van mijn vader, waarbij ik een meer zichtbare
positie in nam dan bij het maken van I lupi. Dat zie je
terug in mijn werk.”
Hoe zie je die ontwikkeling op esthetisch niveau? I lupi is
één al mist, nevel en duister, terwijl The Last Ride of the
Wolves wat droger en zakelijker is. Je toont vooral de alledaagse aspecten van misdaad, zoals in de auto zitten en
wachten. “Ik moest een code zien te vinden om deze

film te maken, een beeldende code om dit verhaal mee
te benaderen. I lupi gíng ook over de mist. Hier gaat
het eigenlijk over een dubbele roof: van de hoofdpersonages en van mij. Zo kwam ik uit op perspectieven
die het gevoel geven dat je dit eigenlijk niet mag zien.
Een beetje het perspectief van de spion dus. Want toen
ik deze film begon, had ik een nog veel gekker idee: om
de voorbereidingen van de roof stiekem te filmen.
Toen dacht ik: hoe ga ik dat doen? Uiteraard door verborgen camera’s te plaatsen. Daardoor realiseerde ik
me wat de visuele code van de film moest worden.”

Hoe gingen jouw vader en de wolven om met die code? In
hoeverre waren ze zich ervan bewust dat ze een versie van
zichzelf aan het spelen waren? “Zodra je met echte

mensen gaat werken, moet je overal goed over nadenken. Zeker als je met dieven werkt. Een belangrijk punt
was dat een deel van mijn crew Nederlands was, waaronder cameraman Ton Peters. Dit is mijn eerste film,
dus er waren momenten waarop ik niet zo goed wist
wat ik aan het doen was. Het was belangrijk dat zij die
twijfels niet konden horen. Daarnaast liet ik de wolven
nooit ver van tevoren weten wat we gingen doen. Per
dag kregen ze te horen wat er ging gebeuren. Je wilt
namelijk niet dat ze er zelf rare elementen bij gaan halen, of ineens met maskers of wat dan ook op de set
verschijnen. Ik heb ze, zeg maar, binnen de lijntjes gehouden. Dat was de modus operandi om hen zo puur
mogelijk te laten spelen.”

Over I lupi zei je ooit dat je de film maakte vanuit een antropologische interesse. Is die interesse onlosmakelijk met je
vader verbonden? Wat nou als hij geen crimineel was, maar
een heel ander beroep had? “Wat zou Max Verstappen

zijn geweest als zijn vader geen coureur was... Ik ben
blij dat ik zelf niet in de criminaliteit ben gestapt, maar
dat ik kunst als mijn wapen ben gaan gebruiken. Ik was
ongeveer tien toen ik met mijn moeder naar Nederland verhuisde. Mijn ouders gingen scheiden en plots
woonde ik in de Noordoostpolder. Pas toen ik elke zomer terug ging naar mijn vader begon de fascinatie: ik
stapte uit het vliegtuig en wandelde een film in. Wat
hij mij heeft gegeven, niet alleen als dief maar ook als
gokverslaafde, is een drang naar adrenaline. Die zoektocht haal ik uit mijn kunst, bijvoorbeeld door een
huurmoordenaar te volgen of te filmen bij een illegale
paardenrace. Zulke ervaringen zijn mijn equivalent
van die twee seconden voordat het balletje in de gleuf
van het roulettewiel valt. Gaan we winnen of gaan we
verliezen? Je zou kunnen zeggen, het is te mooi om
waar te zijn, maar het is ook te mooi om nep te zijn.”

Als je deze wereld dan vanuit jouw kunst benadert, zie je
dat proces dan als een deconstructie of een recreatie?

“Eerder als een zoektocht. Door mijn achtergrond kan
ik in bepaalde obscure werelden infiltreren met een
insider’s view. Met elk werk komt de vraag wel terug:
waarom ben ik er zo tot aangetrokken? Ik stuitte ooit
op een geweldige metafoor. Aan het begin van de vorige eeuw was de Mona Lisa gestolen. Toen zijn er bijna
meer mensen naar de lege plek gaan kijken, dan naar
het schilderij toen het er nog hing. Het is een prachtig
schilderij natuurlijk, maar het is pas echt bekend geworden nadat het gestolen werd. Wat deden die mensen toen ze naar die lege plek keken? Ze bedachten er
een verhaal bij: wie heeft het? Hoe is het gestolen? Dat
vind ik er fascinerend aan: de afwezigheid, het gat na
de misdaad, en hoe dat een verhaal in jouw hoofd kan
openen.”
Is binnen die metafoor dezelfde rol weggelegd voor de kunstenaar als voor de crimineel? Zijn beide onlosmakelijk verbonden met het roven van iets? “Absoluut. De modus

operandi van een crimineel en een kunstenaar komen
heel dicht bij elkaar. Beide leven buiten de samenleving in een zelfgecreëerde realiteit. Bovendien: heb je
ooit meegemaakt dat je een film hebt gekeken en dat je
dacht: dit was zo slecht, niemand geeft mij die twee
uur van mijn leven terug. Als je er zo naar kijkt, is
kunst ook een vorm van stelen. Je steelt aandacht, je
steelt tijd en misschien geef je er ook iets voor terug.
Misschien ook niet. Misschien wordt je zonder broek
en zonder portemonnee achtergelaten, maar die roof
kan je juist ook een ervaring rijker maken. Dus ja, het
is het is een dunne lijn.”

De titel The Last Ride of the Wolves suggereert ook een
soort einde van een tijdperk. Heb je met deze film een punt
gezet achter de criminele carrière van jouw vader? “Abso-

luut. Ik zie het ook echt als een laatste rit met mijn vader, want dat is het ook. Wat ik echt mooi vind, is zijn
antwoord toen ik hem vroeg wat hij van de film vond.
Hij zei: ik heb alles vergokt in mijn leven. We waren
ooit rijk en ik ben alles kwijtgeraakt. Nu heb ik slechts
een pensioentje, maar ik heb tenminste iets achtergelaten met deze film.” 

Een misdadiger op leeftijd wil nog één keer
triomferen en met een grootse overval zijn
pensioen veilig stellen. Een geldtransport dat
in de nachtelijke uurtjes een route aflegt door
het Noord-Italiaanse achterland is het doel.
Twaalf miljoen euro kan er geoogst worden,
maar dan moet er wel eerst ‘zaaigeld’ worden
geïnd. Want voor zo’n majestueuze operatie
heb je auto’s, wapens, een schuilplek en een
dekmantel nodig. De voorbereiding van de
overval in The Last Ride of the Wolves is een
zakelijke investering met—als de onderneming slaagt—een ongekende winst.
Het speelfilmdebuut van Alberto De Michele, een alumnus van de Rietveldacademie, is deels gebaseerd op het schimmige
misdaadverleden van zijn vader Pasquale
waar hij eerder al de korte film I lupi (2011)
over maakte. In The Last Ride of the Wolves
speelt vaderlief de man aan het roer en zijn
zoon diens chauffeur. De temperamentvolle
Italiaan slaat de handen ineen met een groep
kermisexploitanten die zichzelf ‘De Wolven’
noemt. Zij zullen de overval uitvoeren.
De Michele verheft in The Last Ride of the
Wolves roven tot een kunst. Een kunst die zo
goed als ontdaan is van romantiek. De film
voelt vanaf de openingsscène als een klinische blik op misdaad, die doet denken aan
het werk van Robert Bresson in films als
L’argent (1983). De plaats van handeling, een
grauw, zielloos Italië, doet denken aan Mateo
Garrone’s Dogman (2018). Ook de personages zijn eerder grijze muizen dan woeste
wolven. Het zijn mannen die geenszins beantwoorden aan de clichés uit maffiafilms.
Ze ogen alledaags en hun werk beschouwen
ze als vanzelfsprekend.
Hierdoor voelt The Last Ride of the Wolves
realistisch en oprecht. Of zoals De Michele het
zelf treffend formuleert in de persmap van de
film: ‘Het komt erop neer dat ik verhalen van
andere dieven steel en deze voor mijn eigen
doeleinden gebruik’. Saillant is dat de sappige
anekdotes die Pasquale in de film terloops vertelt—zoals over seks in een koelcel—wél weer
doen denken aan welbekende verbeeldingen
van de georganiseerde misdaad. Of een van de
levenswijsheden die hij deelt: “Je moet altijd
een acteur zijn als je met foute lui praat, maar
je moet oppassen met leugens.”
Die zin is de film in een notendop, want
wat is echt en wat is verzonnen? Wanneer
wordt er geacteerd? En aan het eind rijst de
vraag: wie berooft wie?
OMAR LARABI

THE LAST RIDE OF THE WOLVES
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DE FILMKOEPEL

VAN

GEVANGENIS
NA AR
FILMTHEATER

ALEX RUTTEN

Haarlem is met de FilmKoepel
een spectaculair nieuw filmtheater rijker. Diep beneden in
de voormalige Koepelgevangenis
bieden zes zalen ruimte aan zeshonderd bezoekers. De Filmkrant
nam een kijkje en sprak Alex
Rutten, een van de twee directeuren en eigenaars. DOOR JOS VAN DER BURG
Het wordt wel eens vergeten maar geen land is beter
voorzien van filmtheaters dan Nederland. Wat een
halve eeuw geleden begon met zaaltjes vol klapstoelen, postzegelschermen en slecht geluid groeide in de
loop van de decennia uit tot een fijnmazig netwerk
van comfortabele zalen. Spectaculair zijn de filmtheaters in oude industriële gebouwen, zoals Lumière in
de oude, verlaten Sphinx-fabrieken in Maastricht.
Tot die categorie behoort ook de FilmKoepel in Haarlem. Verbluffend is de metamorfose die de in 1901
gebouwde Koepelgevangenis, die tot 2016 in gebruik
was, heeft ondergaan. De FilmKoepel is het pièce de

résistance van de door architectenbureau Buro van
Stigt, dat geleid wordt door André van Stigt, ontworpen herinrichting van het pand.
Beneden in de Koepel ligt rond een grote ronde
foyer het uit zes zalen bestaande filmtheater. Dat het
filmtheater er is gekomen, is te danken aan de inventiviteit van Van Stigt, zegt Alex Rutten, die met
compagnon Kadir Selçuk de eigenaar en exploitant
is van de FilmKoepel. Beiden zijn bekende namen in
de filmtheaterwereld, zij exploiteren ook The Movies
en de Filmhallen in Amsterdam. Lachend herinnert
Rutten zich hoe hij drie jaar geleden werd gebeld door
Van Stigt. “Ik ken hem van de herinrichting van de
Hallen, maar nu ging hij van de Koepel iets geweldigs
maken, zei hij. Er kon alleen geen bioscoop in, want
daar was het pand niet geschikt voor. Oké dacht ik,
jammer, maar je kunt niet alles hebben in het leven.
Ik vergat het gesprek, maar twee weken later liep Van
Stigt ineens mijn kantoor binnen en zei dat er toch
een bioscoop in kon. Hij had bedacht dat er gewoon
een heel groot gat voor gegraven moest worden. Toen
kon ik geen nee meer zeggen.”

KAAL CASCO

Een gat graven klinkt simpel, maar in het geval van de
FilmKoepel leek het meer op het naar het andere einde van de aarde graven. Rutten: “We zitten hier nu op
vier meter onder het grondwaterniveau. Ik weet niet
hoeveel kuub zand er afgevoerd is, maar het was een
gigantische operatie.” In de bioscoop hebben Rutten en Selçuk zelf veel geld gestoken. “We kregen de
FilmKoepel als kaal casco opgeleverd en hebben al het
geld dat we met de Filmhallen hebben verdiend in de
aankleding en inrichting gestoken.”
Met de FilmKoepel is Haarlem een imposant
filmtheater rijker, maar toch is niet iedereen er blij
mee. De Filmschuur, die tot nu toe de enige vertoner
van arthousefilms in Haarlem was, heeft alles uit de
kast gehaald om de FilmKoepel tegen te houden uit

angst dat het ten koste zou gaan van hun publiek,
zegt Rutten. “Ik denk dat het onterecht is, want er is
gewoon ruimte voor meer aanbod in Haarlem. Toen
we de Filmhallen begonnen, was men in Amsterdam ook bang dat het ten koste zou gaan van andere
filmtheaters, maar dat is niet gebeurd. Integendeel,
door de Filmhallen is het totale filmbezoek in Amsterdam gestegen. Dat verwacht ik ook in Haarlem.”

VERLIEFD

De programmering van de FilmKoepel zal met een
klein verschil lijken op die van de Filmhallen, zegt
Rutten. “Een brede programmering – ja, ook James
Bond – maar omdat we drie zalen minder hebben dan
in de Filmhallen zal de kleine arthousefilm iets minder aan bod komen. De programmering hangt ook af
van het publiek, dat we nog moeten leren kennen.”
Rutten is niet bang dat het publiek het door de
concurrentie van de streamingdiensten zal laten afweten. “Een bioscoopervaring is echt iets anders dan
thuis voor een scherm zitten. In de bioscoop draait
het om beleving. Die willen wij geven. Daarom verkopen wij ook geen popcorn. Alsjeblieft geen rommel,
lawaai en popcorngeur in de zalen.”
Trots toont Rutten één van de zalen, waarin een
film proefdraait. Beeld en geluid zijn perfect en er is
veel beenruimte voor de stoelen. Even later wijst hij
in de foyer op de grote ronde lampen. “Hier ben ik dus
trots op! Ze zijn vijfenenzeventig jaar oud en komen
uit een oud bankgebouw in Londen. Toen ik ze op een
foto zag was ik er meteen verliefd op.” Ook de hoge
houten de hoge bar heeft met deze Londense bank
te maken. “Het is een kopie van de balie in die bank.
Ik heb die exact laten namaken. Schitterend toch?”
Lachend: “Ja, ik ben vooral van de inrichting en Kadir
van de programmering.”
DE FILMKOEPEL IS SINDS 3 FEBRUARI GEOPEND |
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Regisseur Shady El-Hamus (De libi, Forever Rich) brengt
maandelijks een ode aan een bijzondere filmscène. Deze maand:
een hartverscheurend zinnetje in Steven Spielbergs Hook.

HIJ IS NOG MAAR
EEN JONGETJE
Rufio is de onverschrokken leider van een groep
weeskinderen die zich The Lost Boys noemen. Hij is
een held, heeft niemand nodig. Althans, zo lijkt het.
Want als hij aan het einde van Hook in Peter Pans
armen ligt te sterven en met zijn laatste adem fluistert: “Ik wou dat ik een vader had zoals jij”, zie je in
zijn ogen opeens dat hij nog maar een jongetje is.
De film uit 1991 wordt gezien als een van Steven
Spielbergs slechtere, maar voor mij is het zijn beste. Het is de eerste film die ik als kind verslond en
volledig uit mijn hoofd kende en dus loop ik over
van nostalgie als ik hem terugzie. De film is zo nu en
dan totaal over de top, en duurt een half uur te lang,
maar ik begrijp nog steeds heel goed waarom hij me
altijd zo wist te betoveren. Zoals zo vaak bij films van
Spielberg is het niet alleen een meeslepend en onvergetelijk avontuur maar ook een ontroerende vertelling
over de kracht van familie.

Robin Williams speelt advocaat Peter Banning,
een arme stakker die niet meer weet dat hij ooit Peter
Pan was. Peter heeft jaren geleden Neverland verlaten
omdat hij verliefd werd op een meisje uit de ‘echte
wereld’. Met zijn keuze voor haar en voor de liefde
werd hij toch volwassen, wat hij eerder had afgezworen. Niet zomaar volwassen, maar een zelfzuchtige
workaholic uit wie elk stukje warmte, speelsheid en
verbeelding verdwenen is. Als zijn kinderen door
Captain Hook worden ontvoerd naar Neverland moet
Peter de confrontatie met zijn oude vijand en zijn vergeten verleden aangaan.
Zoals het een goed Hollywood-personage betaamt
leert Peter inzien wie en wat hij geworden is, herinnert hij zich weer wie hij ooit was en waar hij voor
stond, en beseft hij zich dat hij er onvoorwaardelijk
voor zijn kinderen moet zijn. Vrij klassiek, en toch
weet Spielberg er meer van te maken dan een sche-

matische karakterontwikkeling. Hij vertelt dit verhaal
in de vroege jaren negentig, de hoogtijdagen van het
kapitalisme in de westerse wereld, en lijkt met Peter
een personage te kiezen dat staat voor die tijd. Het
was een tijd waarin we steeds meer op onszelf, en
steeds minder op elkaar, gefocust raakten – een trend
die dertig jaar later helaas nog steeds volop aan de
gang is.
Peter is als volwassen man vergeten ook nog kind
te zijn, maar vooral om een goede vader te zijn. Hij is
volledig opgeslokt door ideeën over carrière, maakbaarheid en groei en heeft geen oog meer voor zijn
kinderen. Op de belangrijke momenten is hij er niet,
en als hij er wel is denkt hij nog steeds aan zijn werk.
Spielberg lijkt te willen zeggen dat de man die alleen
op zichzelf gefocust is en tegelijkertijd het kind in
zichzelf heeft laten insneeuwen, het gevaar zal lopen
zijn kinderen voorgoed door zijn vingers te laten glippen. Kinderen hebben zorg en aandacht nodig want
krijgen ze dat niet, dan breekt er iets in hen.
Waar het Peter lukt zijn band met zijn kinderen
te herstellen is het voor Rufio te laat. Rufio, het iconische personage dat staat voor elk kind dat zich
groot houdt maar een gebroken hart verbergt. Een
weeskind, gedwongen om vroeg volwassen te worden en te verharden, met alle gevolgen van dien. Als
hij sterft, en die pijnlijke laatste woorden uitspreekt,
breekt mijn hart. Zelfs in een van zijn ‘slechtere’ films
weet Spielberg me genadeloos te ontroeren. Rufio
hield zich groot, gaf niet op, maar had een ouder
nodig die er onvoorwaardelijk voor hem was.
SHADY EL-HAMUS
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DE GROTE VLUCHT

Wanneer onze alledaagse werkelijkheid verstikkend en
overweldigend aanvoelt, zoeken we onze toevlucht in
geruststellende films. Maar zij vormen op hun beurt
DOOR PIM VAN DEN BERG
				
een nieuwe kooi. 

THE LION KING

DUNE

Zoals iedereen zonder uitzicht op een vaste woning,
een vast inkomen, een pensioen en de nodige zorg
en rust al weet, begint ons bestaan te voelen als een
uitzichtloze uitputtingsstrijd. Voor velen in dit ontzettend gave land is het heden al lastig te verdragen en
de toekomst minstens even somber. De planeet staat
in de fik en er lijkt geen ontkomen aan.
Op het besef dat deze manier van leven onhoudbaar is, volgt niet vanzelf het vermogen om de nodige
politieke verandering teweeg te brengen. De wind is
tegen: door de jaren heen is er een systeem opgetuigd
om zo veel mogelijk aan de aarde en zijn bewoners
te onttrekken zonder iets terug te geven, en er wordt
aardig wat moeite in gestoken om dat zo te houden.
Het is makkelijk je compleet machteloos te voelen, en
terecht.

VEILIG EN VOORSPELBAAR

Als vechten onmogelijk is, dan maar vluchten. Elke
keer dat de bestaanszekerheid afneemt, groeit het
verlangen naar afleiding en ontsnapping.
Populaire films zijn hier ontzettend goed in geworden. Zodanig dat films niet alleen maar films zijn: ze
scheppen tegelijk fictieve werelden, waaruit hele
filmreeksen en talloze andere media kunnen voortkomen, en waar ieder die dat wil zich volledig in kan onderdompelen en verdwijnen. Denk aan Marvel, Star
Wars, DC, alles met robots, monsters en bekende namen. Voorbij de plot en de personages van de film leer
je achtergrondinformatie over de topografie, de geschiedenis, het politieke klimaat, geldstromen en logistieke uitdagingen die het verhaal vormgeven.
Hier hebben films daadwerkelijk iets opgestoken
van dat jongere medium, games. Wat escapisme be-

treft hebben games een streepje voor: ze schotelen
ons niet alleen die fantastische werelden voor, maar
geven ons ook het vermogen dingen in die wereld te
veranderen. Games zijn repetitief en daarom vaak
veilig en voorspelbaar.

REGELS

Een game is opgebouwd uit regels, over hoe de speelwereld werkt en wat je erin kunt doen. Iedereen,
spelers en computergestuurde tegenstanders, houdt
zich aan die regels. Iedereen vervult hun voorbestemde rol. Elke actie heeft altijd een logische reactie: je
drukt op de aanvalsknop, je klieft een ork in tweeën,
er vallen wat goudstukken uit zijn lendendoek en je
begint weer van voren af aan. Even voel je je sterk en
is de wereld weer op orde. Even ben je weer de speler
in plaats van de speelbal.
Zo’n wereld die zich altijd aan de regels houdt, is
een verademing vergeleken met onze wereld waar
regels er niet echt meer toe lijken te doen. Daar zit de
deels de aantrekkingskracht van world building.
Hoewel populaire films je in tegenstelling tot
games aan de zijlijn van de actie zetten, voorzien ze
net zo goed in onze hunkering naar zekerheid en controle — zolang gebeurtenissen zich voltrekken volgens
de regels die de film uiteenzet.

onbesproken waren, zijn nu expliciet. Voorbeeld: in
de oorspronkelijke Jungle Book ontdekken de wolven die Mowgli hebben opgevoed dat de tijger Shere
Khan teruggekeerd is en van plan is Mowgli te doden.
Niemand vraagt waarom; Shere Khan haat mensen
nu eenmaal, dus Mowgli’s aanwezigheid brengt de
hele roedel in gevaar. De wolven zijn het erover eens,
Mowgli moet weg. In een vlotte zeven minuten zie je
Mowgli opgroeien en vertrekken, op zoek naar een
nieuw thuis.
De nieuwe film besteedt het kostbare eerste kwartier aan een letterlijk dagenlange, officiële vergadering
tussen een coalitie van dieren genaamd ‘De Raad’ over
‘Het Waterbestand’, een afspraak dat ze elkaar niet opeten bij het schaarse drinkwater. Shere Khan verstoort

SHERE KHAN

In de nieuwe, gefilmde uitvoeringen van Disney’s
tekenfilmklassiekers is het toegenomen belang van
world building te zien. Veel van de extra speelduur
die de films hebben ten opzichte van hun voorgangers wordt besteed aan het opzetten van de interne
regels van hun filmwerelden. Dingen die voorheen

JUNGLE BOOK

In de nieuwe
Jungle Book is
Shere Khan niet
gevaarlijk omdat
hij mensen en
andere dieren eet,
maar omdat hij
dat doet zonder
eerst de juiste
formulieren in te
vullen.

de vergadering vanwege de aanwezigheid van Mowgli,
een mens, tegen de Wetten van de jungle in. “Het is
verboden!” brult hij. Mowgli’s wolvenmoeder Raksha
bijt hem toe: “Wat weet jij nou van de wet?” De tijger
eet ten slotte wie hij wil, wanneer hij wil.
Als ongetemde natuurkracht had Shere Khan geen
motivatie nodig. De nieuwe Jungle Book lijkt hem
echter niet gevaarlijk te noemen omdat hij mensen
en andere dieren eet, maar omdat hij dat doet zonder
eerst de juiste formulieren in te vullen.

ORDELIJKE WERELD

Zie ook The Lion King. Wanneer de neushoornvogel
Zazu per ongeluk de maaltijd van de kwaadaardige
leeuw Scar laat ontsnappen, besluit Scar half-serieus
om dan Zazu maar op te eten. In de oorspronkelijke
film is het een luchtig stukje slapstick, waar Zazu’s
snavel uit Scars bek steekt om koning Mufasa te groeten, die net op tijd komt aanlopen. In de nieuwe film
is de achtervolging tussen Scar en Zazu iets langer en
intenser. Vlak voordat Zazu tussen Scars kaken lijkt te
verdwijnen, doet hij een beroep op de wet dat het toch
echt niet is toegestaan om leden van Mufasa’s hof te
eten. Moord alla, maar regels zijn regels.
De allure van een ordelijke wereld is begrijpelijk,
evenals de wens dat degenen die de regels breken
onvermijdelijk bestraft worden. Maar het levert
kunst op die fundamenteel voorspelbaar is, die de
complexiteit van het menselijk bestaan zodanig abstraheert en versimpelt dat het haast is uit te drukken
in een sommetje, dat alleen al kijkende kan worden
opgelost.

VISUELE GRAMMATICA

Alle kunst is een abstractie en elke film, zeker een populaire, volgt een strikt schema van narratieve logica
en visuele grammatica die door de jaren heen tot in
de puntjes is verfijnd — wat dat betreft niks nieuws
onder de zon. Maar er was altijd ruimte voor reflectie
op de wereld buiten de film, of de grilligheid van de
mens. Films die vooraf vastleggen hoe het verhaal zal
verlopen, volledig conform onze verwachtingen, bestendigen een wereldbeeld waarbij de rangschikking
van onze samenleving volledig vastligt. Degenen met
macht horen het te hebben, en wie om wat voor reden

dan ook breekt met deze regels is verdacht en ongewenst. Het vermogen om te vervreemden, om ons te
confronteren met ideeën die we tot op dat moment
voor lief nemen, om onze toestand buiten de bioscoop
nog eens onder de loep te nemen, wordt zo uit de film
verwijderd. Vervreemding is per definitie ongemakkelijk, maar het is een noodzakelijk onderdeel van
kunst en dito voor de groei van kritische kijkers.

Mission:
Impossible

MESSIAS

Ja ik weet het, de bioscopen zijn weer open,
hallelujah! En toch wil ik deze maand even een
lans breken voor thuiskijken. Specifieker: doe als
ik en leg jezelf een overbodige rewatch van alle
Mission: Impossible-films op. Want er is niks
dat meer voelt als een warme kruik en een fluffy
fleecedeken als de gespannen onderkaak van
Ethan Hunt en alle onnodige stunts die Tom
Cruise per se zelf moest doen.
Dit is geen Star Wars-achtig verhaal met
vermoeiende fantheorieën over de kijkvolgorde.
Begin gewoon met deel 1 uit 1996 en eindig met
Mission: Impossible Fallout uit 2018. M:1 is een
regelrechte Brian de Palma spionagethriller. Je
ziet lekkere spionnen een beetje sexy doen op
verschillende locaties in Europa (het mag wat
kosten!), Jon Voight draagt een trenchcoat, er
wordt flink wat afgehackt op zware laptops en
het clowneske maskertrekken van Tom Cruise
begint hier al vroeg. Leuk feitje: later zou Neerlands eigenste Ethan Hunt, Alberto Stegeman,
het maskertrekken overnemen bij het confronteren van internetoplichters en pedofiele kappers.
Nu wordt het eventjes heel zwaar. Mission:
Impossible 2 is dankzij/ondanks John Woo niet
om aan te zien. Ik ga niet al teveel in op het plot
maar Ethan Hunt is echt strontirritant in dit
deel, draagt zo’n misselijke Oakley zonnebril
waar je ziedend van wordt en is zich heel erg op
aan het dringen bij Thandiwe Newton. Als kijker
sta je de hele tijd op het punt om namens haar
naar HR te stappen. En toch blijf je kijken.
Door naar deel 3. Er wordt weer aanstellerig
veel over de wereld gevlogen—ondanks dat dit het
jaar was van Al Gore’s An Inconvenient Truth—en
de cast is fun (Keri Russell, Billy Crudup, Laurence Fishburne!). Denk: Duitsers, ontploffende
hersenen, veel stoer gehack, dikke laptops, Philip
Seymour Hoffman als stoute rotzak en een Kanye
West-nummer genaamd ‘Impossible’ als officiële
themasong. Echt een heel saai liedje helaas.
Oké, even door naar M:I Ghost Protocol. Inmiddels ga je je echt vragen of Tom Cruise geen
vrienden heeft die zeggen: ‘Liefie, doe het niet’
als hij ze opgefokt vertelt dat ’ie voor z’n nieuwe
film aan de zijkant van de Burj Khalifa wil hangen. Anyway, deze is fun. Inclusief dezelfde valse
beschuldiging-trope als in deel 1: Hunt wordt ditkeer beschuldigd van een bomaanslag op het
Kremlin (spoiler: hij was het niet).
In 2015 kwam Rogue Nation uit en was er
weer een gigantisch team aan mensen dat
‘prima’ zei toen werd besloten dat Tom Cruise
(wel in een full-body harnas) aan de buitenkant
van een Airbus A400M moest worden geklemd.
Waarom ook niet? De klad raakte er hier wel een
beetje in voor mij. En toch ben ik als een hongerige straathond naar de Pathé gehinkt toen in
2018 M:I Fallout uitkwam. Já, het zat weer vol
huurmoordenaars, races tegen de klokken, dolken in ruggen, verouderde gadgets en Ving Rhames die wéér heel weinig toevoegt aan het
geheel—maar dat boeit me niks. Ik wil deel
zeven. Meer comfort. Warme kruik. Nu.

Het eerste deel van Denis Villeneuve’s tweedelige sciencefiction-epos Dune is volledig in zichzelf gekeerd,
betoverd door de regels van het eigen universum.
Begrijpelijk, omdat het een kostbare verfilming is van
een gezaghebbende en invloedrijke roman.
In de film leren we dat de hoofdpersoon, Paul
Atreides, troonopvolger van een prominente adelijke
familie in een interstellair keizerrijk, de uitverkoren
Kwisatz Haderach is, een messias die voorbestemd is
om de mensheid naar een glansrijke toekomst te leiden, op basis van zijn afkomst. Paul ziet zijn toekomst
in kraakheldere visioenen; zijn lot staat vast. Hij hoeft
niet te groeien, noch zijn eigen keuzes te maken. Hij
hoeft alleen maar de aangeboren krachten aan te roepen die hij voorbestemd was te gebruiken.
Dune besteedt veel tijd aan het uiteenzetten van
de onderlinge intriges in de adelijke families waarvan
Paul deel uitmaakt. De film geeft zeer grondige uitleg,
soms zelfs in educatieve video’s die Paul kijkt, over
de oorspronkelijke bewoners van de zandplaneet Arrakis, hun gebruiken, de natuurlijke rijkdommen die
ze beschermen en wie die rijkdommen komen stelen.
Tell, don’t show.
De wereld lijkt aanvankelijk complex en interessant, tot begint te dagen hoezeer de uitkomst van
de film al vast ligt, hoe weinig invloed personages
hebben op het verloop. Ze worden in wezen teruggebracht tot vleespoppen die zinnetjes oplezen die door
hun positie in dit universum wordt voorgeschreven.

DICTATUUR VAN EUGENETICA

Er staat weinig subtekst tegenover. Dune lijkt kolonialisme te bekritiseren, maar doet dat op ouderwets
oriëntalistische manier, met een exotisch volk dat
dichter bij de natuur staat en een witte verlosser die
hen een grotere wereld laat zien. Gaat het dan over
het omverwerpen van tirannen die zelfbeschikking
in de weg staan? Nee, want het gedweep met adel en
goede bloedlijnen pleit voor een nieuwe dictatuur van
eugenetica.
Villeneuve filmt Dune’s universum met het ontzag
waartoe zo’n klassieker uitnodigt, ogenschijnlijk zonder zich af te vragen waarom, of waartoe het verhaal
doet. Wat is Dune behalve intrigerende sciencefiction
nog meer? Wat zegt het, zoals sciencefiction graag
doet, over de wereld waarin het verhaal geschreven is?
Waar gaat het écht over? Dune gaat vooral over Dune.
Zulke compleet in zichzelf gekeerde films, waarin
de natuurlijke orde zich alleen maar onvermijdelijk
hoeft te ontvouwen, zijn op zijn minst voorspelbaar.
Op hun slechtst normaliseren ze reactionaire, of zelfs
fascistische wereldbeelden. Zo zeggen ze toch iets
over de wereld waaruit ze voortkomen. 
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THE WORST PERSON
IN THE WORLD

HOE JE EEN UITGEK AUWD
VERHA AL OPFRIST

Met vertrouwde subtiliteit en
emotionele nuance vat Joachim
Trier het dertigersdilemma van
een jonge vrouw in zijn vijfde
speelfilm, die de energie heeft
van een debuut.

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

LITTLE WHITE LIES

E E N F I L M VA N C I N D Y J A N S E N

Voor wie het uiterst empathische werk van de Noorse
regisseur Joachim Trier kent, is de titel van zijn vijfde
speelfilm behoorlijk intrigerend. The Worst Person in
the World heet die, of Verdens verste menneske in het
Noors. Het ligt bepaald niet in de lijn der verwachting
dat Trier zijn personages zo zou veroordelen als die
titel lijkt te doen—zelfs de drugsverslaafde, suïcidale
recidivist die centraal stond in zijn gevierde Oslo, 31.
August (2011) kon rekenen op Triers medeleven.
Geen zorgen: die empathie staat nog steeds voorop in Triers nieuwe film. Sowieso heeft geen van de
centrale personages echt kwaad in de zin, ook al doen
ze elkaar onbedoeld pijn in de liefdesdriehoek waarin ze terechtkomen. Dit zijn niet eens de slechtste
mensen in Triers oeuvre. Het oordeel komt dan ook
niet van de filmmaker, maar van de personages zelf,
en—cruciaal—het slaat niet op de ander maar telkens
op henzelf.
Liefdesdriehoek? Inderdaad: Trier waagt zich hier
aan misschien wel het meest uitgekauwde van alle
filmverhalen—één vrouw, twee mannen, tel uit je drama. We zagen het talloze keren, van Casablanca (Michael Curtiz, 1942) en Jules et Jim (François Truffaut,
1962) tot aan eindeloos veel Hollywood-romkoms.
Wat maakt dan dat The Worst Person in the World toch
zo fris en urgent voelt, en toch zo weet te ontroeren?

DERTIGERSDILEMMA

VANAF 10 FEBRUARI IN DE BIOSCOOP

Reden nummer één: het perspectief: jongen valt voor
meisje maar dat meisje is al met een ander die duidelijk niet goed bij haar past, tot ze toch voor de jongen
kiest—eind goed al goed.
Maar die talloze romkoms vertelden dat verhaal
door de ogen van de jongen die het meisje uiteindelijk verovert. Dat is hier Eivind (innemend gespeeld
door de in Nederland nog vrijwel onbekende Herbert
Nordrum, een soort Noorse versie van Adam Driver),
en van de drie centrale personages is hij juist degene

2018). The Worst Person in the World sluit stilistisch
weer aan bij zijn debuut Reprise (2006) en internationale doorbraak Oslo, 31. August—de drie films worden
samen gepresenteerd als zijn ‘Oslo-trilogie’.
Vooral zijn postmoderne, door de Nouvelle Vague
geïnspireerde debuut is een interessante spiegel voor
The Worst Person in the World. Omdat de centrale
personages min of meer even oud zijn en min of meer
dezelfde zoektocht doormaken: wat is mijn plek in
de wereld? Het leidt in beide gevallen tot energieke
films die niet bang zijn hun realisme te doorbreken
met speelse filmtrucs—zie die literair aandoende
hoofdstukken, en de ironiserende voice-over. Maar
waar die spielerei bij Reprise vooral bedoeld leek om
VLUCHTIGE WERELD
te tonen wat Trier als filmmaker in huis had, staat het
Reden nummer twee: Trier plaatst de film nadrukkenu in dienst van zijn personage. De voice-over voert
lijk in het gedigitaliseerde heden. Zo wordt The Worst
ons uiteindelijk dieper Laura’s ervaring in, omdat hij
Person in the World deels ook een onderzoek naar hoe
afstand creëert op de momenten dat Laura zelf ook
het oude—oude machtsverhoudingen, oude plotmeafstand tot anderen houdt.
chanismen, oude clichépersonages—doorwerkt in
Ander voorbeeld: het magisch-realistische modeze nieuwe tijd, of juist niet.
ment waarop Laura besluit weg te gaan bij Aksel en
Al in de proloog wordt Laura’s keuzestress verletterlijk de tijd stilzet om door de stad naar Eivind te
bonden met de constante afleiding van sociale media. rennen. Het is een euforische scène, prachtig gefilmd,
Die openingsscène raast in hink-stap-sprongen door
maar we kennen het, zagen het al zó vaak. Dat het
Laura’s volwassen leven tot nu toe: twee afgebroken
toch werkt, is omdat Trier vervolgens weer met beistudies en een halfslachtige carrière als fotograaf, met de benen op de grond komt en in detail het pijnlijke
voor elke fase ook een andere kortstondige geliefde.
gesprek tussen Laura en Aksel laat zien dat in de werNog scherper komt het thema naar voren in een
kelijkheid nodig is om die vluchtige euforie te kunnen
hartverscheurend gesprek tussen Laura en Aksel, laat
bereiken.
in de film, waarin ze zich—onder veel meer—eindelijk
Die combinatie is waarom The Worst Person in
rekenschap geven van het leeftijdsverschil dat ze tijdens the World zo verkwikkend voelt. Het is een film met
hun relatie altijd gebagatelliseerd hebben. Veertiger
de tomeloze energie van een debuut die meesterAksel is van de laatste generatie die nog opgroeide zon- lijk wordt gekanaliseerd door emotionele volwasder de alomtegenwoordigheid van digitale technologie. senheid.
Hij hecht aan het tastbare; Laura’s wereld is vluchtiJOOST BROEREN-HUITENGA
ger. Triers film is—deels—een poging van een veertiger
om in het reine te komen met die vluchtigheid.
wiens binnenwereld we het minst leren kennen.
In plaats daarvan ligt het perspectief resoluut bij
Julie (Renate Reinsve, die in Cannes de acteerprijs
won voor haar rol). Nu ze de dertig nadert, laait het
dertigersdilemma op: wat moet dat worden, mijn leven? En wil ik dat eigenlijk wel vastzetten?
De film presenteert zichzelf in een openingstitel expliciet als een portret van Julie, “in twaalf hoofdstukken met een proloog en epiloog”. En de meeste aandacht gaat uit naar haar relatie met Aksel (vaste Triermedewerker Anders Danielsen Lie), de oudere man die
op papier niet bij haar past. Zo stevent de film dus niet
af op het geijkte happy end, maar op een tragedie.

SPEELSE FILMTRUCS

Reden drie: de stijl. Trier waaierde uit met zijn meest
recente films, met uitstapjes naar Hollywood (Louder
Than Bombs, 2015), naar het horrorgenre (Thelma,
2017) en naar de documentaire (Den andre Munch,

THE WORST PERSON IN THE WORLD
(VERDENS VERSTE MENNESKE) NOORWEGEN/
FRANKRIJK/ZWEDEN/DENEMARKEN, 2021 | REGIE
JOACHIM TRIER | MET RENATE REINSVE, ANDERS
DANIELSEN LIE, HERBERT NORDRUM | 127 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 10 FEBRUARI
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FRANÇOIS OZON OVER TOUT S’EST BIEN PASSÉ

BANG

‘IN DE WESTERSE WERELD ZIJN WE VEEL TE
VOOR DE DOOD ’
Voor gemakkelijke antwoorden op moeilijke vragen
moet je niet bij François Ozon (1967) zijn. Zeker
niet als het om persoonlijke situaties gaat. En het
verhaal van Tout s’est bien passé (‘Alles is goed
gegaan’) maakte hij van zeer dichtbij mee, vertelt
hij op een zonovergoten terras in Cannes, waar zijn
tweeëntwintigste speelfilm in juli 2021 in première
ging.
De film is gebaseerd op de gelijknamige, autobiografische roman van Ozons goede vriendin Emmanuèle Bernheim. Ze beschrijft hoe haar vader (in de
film gespeeld door André Dussollier, vooral bekend
als de verteller uit Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)
na een rijk en bont leven een beroerte krijgt en het ultieme offer aan zijn dochters vraagt: laat mij waardig
sterven. Geen sinecure in Frankrijk, waar actieve medische levensbeëindiging niet is toegestaan. “Ik weet
niet wat ik in Emmanuèle’s plaats zou doen”, zegt
Ozon. “Vermoedelijk ben ik niet sterk genoeg om de
wet te breken en een illegale weg te bewandelen voor
iemand die me dierbaar is. Dit is een complexe situatie zonder winnaars en verliezers.”

FRANÇOIS OZON

In Tout s’est bien passé
onderzoekt filmmaker François
Ozon hoe euthanasie een gezin
kan verscheuren, als een vader
zijn dochters vraagt om een
waardig einde. “Het gaat om de
paradox dat de vader houdt van
het leven, maar ook dood wil. En
om het dilemma van de dochters,
die hun vader onvoorwaardelijk
steunen, maar hem niet dood
willen laten gaan. Die complexe
gevoelens en grijstinten, dat
spreekt mij aan.”
DOOR RONALD SIMONS

DOODSWENS

Bernheim en Ozon leerden elkaar kennen tijdens het
schrijven van het scenario van Sous le sable (2000) en
werkten nog samen aan Swimming Pool (2003), 5×2
(2004) en Ricky (2009). “Emmanuèle was een hele
goede vriendin van mij, zowel zakelijk als persoonlijk. Nadat haar boek verscheen, stelde ze voor dat ik
het zou bewerken tot een filmscenario. Maar ik vond
het te persoonlijk. Natuurlijk was ik geraakt door de
geschiedenis van de doodswens van haar vader, maar
het kwam te dichtbij. Ik kon daar op dat moment gewoon niet mijn eigen film van maken.”
Gelukkig waren er andere regisseurs geïnteresseerd, dus liet hij het project van zich af glijden zonder dat het hun vriendschap op de proef stelde. “Maar
de film kwam er maar niet. Nadat Emmanuèle in 2017
overleed, pakte ik het boek nog eens op. Ik las het opnieuw en had vertrouwen dat ik er nu wel een bewerking van zou kunnen maken.”
Ozon doet zijn zonnebril af als hem wordt gevraagd
wat hem het meeste aantrok in dit maatschappelijk
beladen onderwerp. “De maatschappelijke lading
speelde in ieder geval totaal niet mee in mijn beslissing”, benadrukt hij. “Het boek raakte me de tweede
keer meer, omdat ik zelf in de tussentijd enkele sterf-

gevallen had meegemaakt, maar het was vooral een
manier om Emmanuèle weer terug te vinden. Om via
de cinema tot een beter begrip van haar te komen via
de relatie met haar vader.”

Sophie Marceau. “Meteen na mijn eerste bewerking
stuurde ik haar het script”, vertelt Ozon. “Zij deelt
een bepaalde joie de vivre met Emmanuèle, maar lijkt
fysiek totaal niet op haar. Dat gaf mij een veilig gevoel;
zo konden we in ieder geval emotioneel wegblijven
van een biopic. Maar ik ben zakelijk genoeg om te weten dat ik voor een Franse speelfilm over euthanasie
echt een hele bekende actrice nodig had, die interesse
bij financiers zou verzekeren.”

KNORRIG

CONTROVERSE

Het klinkt wellicht als een loodzware film, maar Ozon
balanceert zoals in zijn beste werk op de grens van
drama, troost en zwarte humor. “De paradox van de
film is natuurlijk dat de vader enorm houdt van het
leven, maar wel echt dood wil. En juist voor die situatie leek mij sarcastische humor enorm geschikt,
omdat het eerlijk is. Het is als lachen op een begrafenis: totaal ongepast, maar het geeft wel lucht aan de
ellende.”
Gedurende het interview toont Ozon zich steeds
opvallend mild en begripvol voor de knorrige vader.
Het blijkt de filmmaker om ’s mans omgang met de
dood te gaan. “André kijkt de dood recht in de ogen,
terwijl het probleem van de westerse wereld is dat
we bang zijn voor de dood.” Dus toch nog een maatschappelijke lading? “Misschien toch wel, ja. Wij
praten hier liever niet over de dood en schuiven alles
zo snel mogelijk onder het tapijt. André gedraagt zich
juist als een kind, dat nergens bang voor is en gewoon
zegt wat hij voelt en wil.”
De achtergrond voor het verhaal van Tout s’est
bien passé is een retrospectief rond Luis Buñuel in de
hoofdstedelijke Cinémathèque française, waar Bernheims echtgenoot Serge Toubiana lange tijd directeur
was. “Het stond zo in het boek, dus ik heb het gewoon
overgenomen. Ik vond het ook wel passend gezien
Buñuel’s ironische blik op de dood. Ik zie de hele
strijd van Emmanuèle en haar zus als een eerbetoon
aan het oeuvre van Buñuel.”
Als hij zelf een retrospectief zou mogen kiezen, zou
Ozon trouwens kiezen voor Rainer Werner Fassbinder.
Misschien dat hij daarom Hanna Schygulla vroeg voor
de rol van euthanasiearts. Lachend: “Het verbaasde
mij als fanboy wel dat ze de rol direct accepteerde. Ik
vond het echt fantastisch dat zij met mij wilde werken.” Ozon en Schygulla zullen het op de set ongetwijfeld veel over Die bitteren Tränen der Petra von
Kant hebben gehad, waarin de actrice in 1972 schitterde, want volgende maand gaat op de Berlinale
Ozons bewerking van Fassbinders speelfilm in
première.
Maar de hoofdrol in Tout s’est bien passé is voor

Het is de tweede film op rij waarin Ozon een controversieel onderwerp aansnijdt: in Grâce à Dieu
verkende hij de waargebeurde geschiedenis van drie
Franse mannen die claimen misbruikt te zijn door een
Katholieke priester. De film deed veel stof opwaaien
en werd overal waar hij draaide begeleid door controverse. Maar daar is het Ozon niet om te doen, ook
met Tout s’est bien passé niet. “Ik deel de emoties en
gebeurtenissen en laat het publiek een oordeel vellen.
Ik houd mij als kunstenaar ver van politiek en beweeg
mij in de grijze zone, waar niks zwart-wit is.”
Als we hem complimenteren met zijn enorme werklust—op zijn 53ste staat de teller al op 23 speelfilms—
antwoordt de regisseur schalks: “Sorry, is het teveel
Ozon voor jullie?” Dan serieuzer: “Het is mijn ritme.
Als een film klaar is, sla ik de pagina om. Ik ben misschien een slechte vader, want ik laat meteen na de geboorte mijn kinderen in de steek om een nieuwe te
maken.” En dan lachend: “Zoals voor alle regisseurs is
het filmproces voor mij afzien—maar in het leven lijd ik
nóg meer, dus blijf ik maar speelfilms maken.” 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

Halfbakken euthanasiedrama
Het euthanasiedrama Tout s’est bien passé
doet vergeefs zijn best om diep over te
komen. De nieuwe film van de Franse film
maker François Ozon presenteert een mo
derne kijk op euthanasie, maar de subtiliteiten in de karakters van de hoofdperso
nages komen niet helemaal van de grond.
Tout s’est bien passé is het filmische equivalent van een croissant: gelaagd en door en
door Frans. Maar sommige van die laagjes
zijn beter geslaagd dan andere. Om bij de
metafoor te blijven: Tout s’est bien passé is
slechts half gerezen, met deeg dat aan elkaar
blijft plakken in plaats van luchtig rijst.
De eerste laagjes slaan op de bewerking
van de gelijknamige roman waarop François

Ozon zijn film baseerde. Emmanuèle Bernheim schreef deze roman over haar hulp bij
de euthanasie van haar vader. Bernheim, die
als coscenarist betrokken was bij vier van
Ozons eerdere films, overleed zelf in 2017.
Ozon draagt de film die hij op gebeurtenissen in haar leven baseerde, op zijn beurt
weer aan haar op.
De volgende laagjes gaan over de dood,
die ons allemaal zal treffen. De vader van
Emmanuèle (Sophie Marceau) heeft een beroerte gehad, is half verlamd geraakt en wil
niet verder leven. Tegelijkertijd gaat het al
langer niet goed met haar moeder. De confrontatie met de sterfelijkheid van haar ouders doet haar denken aan haar eigen sterfelijkheid.

En dan zijn er nog de laagjes van de titel
Tout s’est bien passé (‘Alles is goed gegaan’),
de woorden waarmee de film ook eindigt.
Het slaat op de euthanasie van haar vader,
waarvoor Emmanuèle wegens wettelijke
beperkingen in Frankrijk een dienst in Zwitserland inschakelt. Dat deze euthanasie
daadwerkelijk lukt, is dankzij die titel geen
verrassing. Ozon speelt vrolijk met de ironie
van het zinnetje. Wat hier goed is gegaan, is
immers iets dat normaliter juist als vreselijk
wordt gezien: de dood van een ouder. Als alles goed is gegaan, dan is hij dus gestorven;
als alles níet goed is gegaan, dan zal hij nog
leven. Een deel van de personen die euthanasie wil plegen, ziet daar namelijk op het
laatste moment van af, vertelt een expert.
Maar is de dood eigenlijk wel het ergste wat
een mens kan overkomen? Emmanuèle ontdekt gaandeweg dat verlossing bieden aan
een lijdende geliefde misschien wel het
grootste teken van liefde is.
Dan zijn er nog de laagjes die Ozon aan

het verhaal toevoegt om inzicht te geven in
het personage van Emmanuèle. Deze zijn
minder geslaagd. Zo is er een broodje uit de
ziekenhuiskantine, die Emmanuèle half
aan haar vader voert en dan mee naar huis
neemt, maar lange tijd niet durft weg te
gooien—net zoals ze geen afscheid durft te
nemen van haar vader. Een voor de hand
liggende metafoor. Ozon vult dit aan met
flashbacks naar Emmanuèle’s jeugd, die inzicht moeten geven in haar complexe band
met haar vader, maar onafgewerkt aanvoelen. Daarmee komt Tout s’est bien passé
nooit echt van de grond.
ROOSJE VAN DER KAMP

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

FRANKRIJK, 2021 |

REGIE FRANÇOIS OZON | MET ANDRÉ DUSSOLLIER,
SOPHIE MARCEAU, GÉRALDINE PAILHAS | 113 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN SINDS 3
FEBRUARI 
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LAMB

Een sage voor nu
Valdimar Jóhannsson grijpt terug op klas
sieke sagen voor zijn speelfilmdebuut
Lamb, dat zelfverzekerd samenbrengt wat
nooit gemengd had moeten worden.
Driemaal dient zich een indringer aan. Drie-

maal trekt iemand met een geweer de kale
IJslandse vlaktes op. Driemaal loopt dat
slecht af. Veel dingen blijken cyclisch in Valdimar Jóhannssons Lamb (Dýrið). Dit speelfilmdebuut voelt alsof het is gebaseerd op
een bestaande Noord-Europese sage, en

LAMB

KING RICHARD

Hij gaf de wereld Venus
en Serena Willams
In biopic King Richard speelt Will Smith
tennisvader Richard Williams, die zijn on
conventionele opvoedmethoden inzette om
van dochters Venus en Serena levende le
gendes te maken.
Hij was ooit de grootste filmster op aarde, die
alleen met zijn naam op de poster al honderden miljoenen binnenharkte. Een paar decennia later lijkt Will Smith echter steeds
meer symbool te staan voor vervlogen filmtijden. Inmiddels komt het grote publiek niet
meer automatisch af op namen, maar vooral
op franchises. In dat opzicht spreken Smiths
meest recente succesfilms boekdelen: superheldenfilm Suicide Squad, Bad Boys 4 en
een remake van Disney-klassieker Aladdin.
‘Originele’ films als Gemini Man en Collateral Beauty flopten en raakten razendsnel in

de culturele vergetelheid.
In de geslaagde tennisbiopic King Richard
slaat Smith voor het eerst in jaren weer eens
een andere weg in: die van serieuze karakteracteur. Richard Williams is een vader van vijf
die zijn hele leven heeft gewijd aan de toekomst van zijn kinderen. De meeste tijd investeert hij daarbij in de tennistraining van
dochters Venus en Serena, in wie hij de potentie ziet om de grootste tennisspeelsters
aller tijden te worden. Een missie die – van
spoilers kunnen we niet spreken – glansrijk
slaagde.
Richard is een atypische sportvader. Hij
staat niet schreeuwend langs de zijlijn, maar
hanteert wel andere onconventionele methoden om zijn dochters het uiterste uit
zichzelf te laten halen. Het gezin mag bijvoorbeeld nooit normaal naar een Dis-

DEATH ON THE NILE
Kenneth Branagh | Na het succes van Murder
on the Orient Express (2017) kruipt Branagh als
regisseur én hoofdrolspeler opnieuw in de huid
van Hercule Poirot, de door Agatha Christie
bedachte ijdele detective. Ditmaal onderzoekt
hij een moord op een luxueus cruiseschip op de
Nijl. Door de pandemie lag de film ruim twee
jaar op de plank, en in de tussentijd ontstond er
een rel rond Armie Hammer, die een van de
hoofdrollene speelt. Na onthullingen van exen
over kannibalistische neigingen en seksueel
overschrijdend gedrag verdween hij van de Hollywood-radar. In de nieuwste trailer wordt zorgvuldig om hem heen gemonteerd, maar de film
was al af. Maar goed: echte Christie-fans laten
zich niet tegenhouden door wat controverse.
DEATH ON THE NILE

TE ZIEN VANAF 9 FEBRUARI 

hoewel dat niet letterlijk zo is, putten
Jóhannsson en zijn coscenarist, de IJslandse
dichter Sjón, rijkelijk uit de toon en structuur van die klassieke mythes.
In zekere zin doen ze met Lamb ook hetzelfde als onze voorouders met die aloude
verhalen deden: abstracte menselijke angsten een concrete vorm geven. Om precies te
zijn: de angst voor de natuur die wraak
neemt op menselijke uitbuiting.
Zoals het een mythe betaamt, begint het
uiterst alledaags. Maria (Noomi Rapace) en
Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) wonen op
een afgelegen boerderij – alleen zij twee, een
kudde schapen en een hond. Het lijkt een
zwijgzaam maar tevreden bestaan, al hinten
bijzinnen en blikken van verstandhouding
ook naar een fundamenteel gemis in hun leven. Totdat het lammerenseizoen komt, en er
op een nacht een wel heel bijzonder schepsel
ter wereld komt. Maria en Ingvar besluiten
het wezentje in huis te nemen als ware het
hun eigen kind, met alle gevolgen van dien.
Wat dat wezentje precies is, zal ik hier niet
prijsgeven, al ziet de voor de Amerikaanse
markt geproduceerde trailer die ook hier in
Nederland wordt gebruikt er geen been in
vast wat beelden ervan prijs te geven. (Een
internationale trailer, die online kwam toen
de film vorig jaar op het filmfestival van
Cannes in première ging in het programma
ney-film kijken als ze daar na afloop níet de
juiste moraal uithalen. Dan maar nog een
keer kijken. Opscheppen is al helemaal uit
den boze. Alles in het huishouden staat in
het teken van slagen, ook omdat Richard die
kans zélf nooit kreeg. Zijn motto is niet voor
niets: ‘Als je faalt om te plannen, plan je om
te falen.’
Richard wil er vooral voor zorgen dat zijn
dochters van de straat blijven – hoe moeilijk
dat ook is met alle (financiële) verlokkingen
die voortdurend op de loer liggen voor de extreem getalenteerde Venus en Serena. Het
leidt er zelfs toe dat de meiden jarenlang
geen professionele wedstrijden mogen spelen, omdat dat volgens Richard de enige manier is om ze weg te houden van al die verlokkingen.
Het is aan Smith te danken dat Richard
ondanks dat soms wat rigide ‘regime’ nooit
onsympathiek wordt. We weten allemaal dat
fanatieke ouders vreselijk kunnen zijn langs
de zijlijn van het sportveld, maar Richard
wordt nergens een gemakzuchtige karikatuur. King Richard is dan ook geen klassieke
biopic over twee sporthelden, maar vooral
een film over vaderschap, eigenrichting en
de eeuwige strijd van Afro-Amerikaanse ou-

Un Certain Regard, is terughoudender.) Laten we het erbij houden dat goed te zien is
dat Jóhannsson voor hij begon te regisseren
als special effects-medewerker rondliep op
de IJslandse filmsets van Amerikaanse
blockbusters als Prometheus (2012) en Star
Wars: Rogue One (2016).
Tegelijkertijd is ook de invloed van Béla
Tarr onmiskenbaar aanwezig – de Hongaarse maestro, aan wiens filmschool
Jóhannsson deelnam, krijgt een credit als
executive producer. Jóhannsson deelt misschien niet diens zwartgallige mensbeeld, en
– hoe statig Lamb ook geschoten is – al helemaal niet diens magistrale zwart-witbeelden. Maar wel de vanzelfsprekende omgang
met het mystieke, zoals dat aanwezig is in
het alledaagse.
Zo is Lamb als film eigenlijk net zo’n onwaarschijnlijke mutatie als dat raadsel
achtige wezentje waar het om draait: half
horrorfilm vol visuele effecten, half
slowcinema-karakterstudie. Een monster
waar eindeloos veel leven in zit.
JOOST BROEREN-HUITENGA

LAMB

(DÝRIÐ) IJSLAND, 2021 | REGIE VALDIMAR

JÓHANNSSON | MET NOOMI RAPACE, HILMIR SNÆR
GUÐNASON | 107 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS
| TE ZIEN VANAF 3 MAART 
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THE MIRROR AND THE WINDOW

De lange schaduw van de dood
In The Mirror and the Window volgt filmma
ker Diego Gutiérrez zijn moeder en zijn bes
te vriend, die beiden binnenkort zullen ster
ven. De persoonlijke documentaire is een
ontroerende overpeinzing over het leven en
de angst voor onze vergankelijkheid.
In de openingsscène van de documentaire
The Mirror and the Window vertelt Danniel
over het verschil tussen iets kennen en er
daadwerkelijk naar kijken. Hij spreekt over
een foto uit zijn jeugd waar hij zo bekend mee
is dat hij er eigenlijk niet goed meer naar
kijkt. Misschien wil hij daarom dat hij gefilmd wordt door zijn beste vriend tijdens de
laatste maanden van zijn leven: om weer gezien te worden.
The Mirror and the Window is een diep
ontroerende documentaire over de dood,
waarin filmmaker Diego Gutiérrez zijn moeder Gina Cope en zijn beste vriend Danniel
volgt, die allebei zijn geconfronteerd met
hun naderende dood en aan Gutiérrez hebben gevraagd tijdens hun laatste maanden
door hem gefilmd te worden.
Cope en Danniel spreken er eigenlijk wei-

Keurige vertelling over
ondeugende dominee
KING RICHARD

ders voor een betere toekomst voor hun kinderen. Kijk niet vreemd op als Smith binnenkort eindelijk zijn eerste Oscar in
ontvangst neemt. De filmster van weleer is
een volleerd karakteracteur geworden.
ALEX MAZEREEUW

KING RICHARD

VERENIGDE STATEN, 2021 | REGIE

REINALDO MARCUS GREEN | MET WILL SMITH,
AUNJANUE ELLIS, SANIYYA SIDNEY, DEMI SINGLETON |
144 MINUTEN | DISTRIBUTIE WARNER BROS | TE ZIEN
SINDS 3 FEBRUARI 

Actrice Jessica Chastain ondergaat een bij
vlagen afleidende fysieke transformatie in
deze weinig verheffende biopic over de op
komst en ondergang van de in 2007 overle
den televisiedominee Tammy Faye Bakker.
In The Eyes of Tammy Faye kruipt actrice Jessica Chastain in de huid van de televisiedominee uit de titel. Dagelijks waren make-up
artiesten zo’n vier tot zeven uur bezig haar
slanke gezicht om te vormen tot het iets hoekigere gelaat van Tammy Faye. Ze kreeg een
prothese op haar kin – die haar eigen karakteristieke kuiltje moest verbloemen – en
twee kussentjes die haar wangen dikker
maakten. Naar verluidt hield ze er blijvende
huidschade aan over. Waarom toch zo’n
transformatie? Sowieso omdat ze het goed

knaller van jewelste in de hitlijstjes, en de twee
staan op het punt om te trouwen tíjdens een
concert. Maar dan ontdekt Kat dat Bastian is
vreemdgegaan, en besluit ze in een vlaag van
verstandsverbijstering te trouwen met geschei-

TE ZIEN VANAF 9 FEBRUARI 
SING 2

MARRY ME
Kat Coiro | Na haar glansrol in Hustlers is Jennifer Lopez terug op vertrouwd terrein: de romkom. Ze speelt zangeres en superster Kat Valdez
(Lopez), die samen met artiest Bastian (debuterend zanger Maluma) een opmerkelijk celebritykoppel vormt. Hun liedje ‘Marry Me’ is een

CLIFFORD THE BIG RED DOG

doen bij de Oscars, moet Chastain misschien
hebben gedacht. Ook “kreeg ze er energie
van”, zei ze in een interview.
Niettemin leidt Chastains voorkomen af,
vooral in het eerste deel van de film. Ze ziet
er cartoonesk uit, lachwekkend bijna. Maar
omdat ze simpelweg een goede actrice is
krijg je gaandeweg toch sympathie voor haar
personage: een eigengereide preker die, nadat ze in 1952 het licht ziet, haar leven in
dienst stelt van de Heer. Samen met haar bijbelvaste vriend en latere echtgenoot Jim
Bakker (Andrew Garfield) reist ze door het
land om Gods woord te verkondigen, in ruil
voor giften natuurlijk. “God wil niet dat we
arm zijn”, verkondigt hij op een gegeven
moment.
De god die ze aanbidden, houdt van het

den wiskundeleraar Charlie (Owen Wilson), die
toevallig aanwezig is bij het concert. Liefde op
het eerste gezicht was zelden zó letterlijk.
TE ZIEN VANAF 10 FEBRUARI 

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 FEBRUARI 

Dezelfde beweging wordt gemaakt in deze
intens droevige, maar nooit melodramatische documentaire, die zich achterwaarts
keert in het aangezicht van het grote onbekende. De dood wordt vaak afgebeeld als de
laatste reis en The Mirror and the Window
presenteert het afscheid dat voor deze reis
nodig is.
ROOSJE VAN DER KAMP

THE MIRROR AND THE WINDOW

NEDERLAND,

2021 | REGIE DIEGO GUTIÉRREZ | 92 MINUTEN |
DISTRIBUTIE MOKUM FILMDISTRIBUTIE | TE ZIEN VANAF
10 FEBRUARI, OOK VIA

picl.nl



THE MIRROR AND THE WINDOW

THE EYES OF TAMMY FAYE

entertainment, maar zijn nog op zoek naar die
ene spectaculaire muzikale gast. Daarvoor wenden ze zich tot verlopen rockster Clay Calloway
(U2-ster Bono), die een teruggetrokken bestaan
leidt. De grote vraag die boven de markt hangt,
is of ze hem zo ver krijgen om een optreden te
verzorgen. Verwacht wederom talloze popklassiekers, prachtige animatie en genoeg vrolijkheid.

SING 2
Garth Jennings | Vervolg op de charmante animatiemusical uit 2016. Koala Buster Moon en
zijn collega-dierenartiesten bereiden “het
meest extravagante muzikale optreden ooit”
voor. Ze beloven glitter, glamour en heel veel

nig over maar toch beïnvloedt de dood elk
moment in de documentaire. Hij werpt zijn
lange schaduw over elke gedachte, elke handeling, elk gesprek. De overpeinzingen van
Cope en Danniel zijn vooral een terugblik op
hun leven, maar daarmee tegelijkertijd ook
een vooruitblik op hun sterven. We kijken
vooral terug op wat achter ons ligt wanneer
de reis voltooid is.
Hun naderende dood doet zowel Cope en
Danniel praten over de belangrijke momenten in hun leven. Maar bij de een is die blik
naar buiten gericht, alsof ze door een raam
tuurt naar de personen en objecten in haar
leven, en bij de ander is de blik naar binnen
gericht, alsof de gebeurtenissen in zijn leven
een spiegel zijn waarin hij vooral zichzelf gereflecteerd ziet.
De een wordt vaak met een bewolkte lucht
achter zich geschoten, de ander voor de achtergrond van een stad gehuld in mist. Deze
beelden van de filmmakers geliefden, in
close-up geschoten, worden afgewisseld
met beelden van een reis naar Antarctica, de
wereldse plek die misschien wel het dichtst
komt bij wat we ons voorstellen van de dood.

Wit, stil, leeg. Een plek waar het noorden
bovendien plots het zuiden is en waar de
mens geen invloed kan uitoefenen op zijn
omgeving.
In een van de video’s die Danniel en Gutiérrez elkaar op WhatsApp stuurden, zien
we voeten die door een vers pak sneeuw lopen. Voor zich een uitgestrekte leegte, een
wit landschap dat hij nog nooit heeft betreden. De man in de video loopt een paar stappen naar voren, zijn tuin in, en draait zich
dan om. In plaats van het besneeuwde landschap te filmen, kijkt hij terug naar de stappen die hij heeft gezet.

THE EYES OF TAMMY FAYE

kapitalisme, zoveel is duidelijk. Tijdens een
potsierlijke scène bij een motel – waarin
Bakkers auto is weggesleept omdat hij de
maandelijkse afbetaling niet heeft voldaan –
smeken de twee het opperwezen om hulp.
Gods genade is groot: hij maakt televisiesterren van het stel. Bakker blijft onhandig

FELIX, OP ZOEK NAAR DE SCHAT VAN M
Nicola Lemay | Animatiefilm over de twaalfjarige Felix, die op zoek gaat naar zijn verdwenen
vader. Die raakte twee jaar geleden vermist op
zee, en dus treedt Felix in zijn voetsporen:
samen met gepensioneerde visser Old Tom,
stelende papegaai Squawk en de hondachtige
kat Rover gaat hij het water op om zijn vader
terug te vinden. Ze stuiten onderweg op een
mysterieus eiland, waar een geheime gemeenschap in een ondergrondse stad blijkt te leven.
Wat het allemaal nog wat interessanter maakt,
is dat de leider van dit stadje over een kostbare
schat blijkt te beschikken.

met geld omgaan: hij belandt jaren later achter de tralies vanwege fraude met inkomsten
die eigenlijk voor zijn kerk waren bedoeld.
Meer dan een keurige lineaire vertelling,
ondanks de affaires die de revue passeren,
wordt The Eyes of Tammy Faye niet. Filmmaker Michael Showalter (The Big Sick, 2017)
lijkt geen interesse te hebben in de werkelijke
drijfveren van Jim en Tammy Faye Bakker.
Was het echt allemaal devotie? Tammy Faye
geeft ergens halverwege de film een aanwijzing: “Ik doe niet alsof ik iets ben wat ik niet
ben.” De close-up van haar fonkelblauwe
ogen aan het begin van de film spreekt eveneens boekdelen. Maar dat ze zoveel make-up
droeg – ze liet zelfs haar wenkbrauwen tatoeëren – duidt er weer op dat ze een façade
overeind moest houden. Of hoorde het bij de
show?
OMAR LARABI

THE EYES OF TAMMY FAYE

JESSICA CHASTAIN, ANDREW GARFIELD, VINCENT
D’ONOFRIO | 126 MINUTEN | DISTRIBUTIE WALT DISNEY |
TE ZIEN SINDS 3 FEBRUARI 

held van deze animatiefilm is er één die je niet
vaak ziet: deze Hopper is namelijk half kip en
half haas. Hopper wil niets liever dan opgenomen worden in de groep, en in alles net zo stoer
zijn als zijn vader, Koning Peter, een haas die

TE ZIEN VANAF 16 FEBRUARI 

HOPPER EN DE HAMSTER DER DUISTERNIS
Ben Stassen & Benjamin Mousquet | De titel-

VERENIGDE

STATEN, 2021 | REGIE MICHAEL SHOWALTER | MET

HOPPER EN DE HAMSTER DER DUISTERNIS
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DE ALPINIST

Klimmen naar
God, de hemel
aanraken
Het is een prachtig verhaal, het is een triest
verhaal, het is een uitzonderlijk verhaal.
Maar het is geen uitzonderlijke film.
HYTTI NRO. 6

HYTTI NRO. 6

Tegenpolen op een trein
De Finse student Laura stapt in de peres
trojka-jaren op de trein van Moskou naar
Moermansk en zit in haar slaapcomparti
ment opgescheept met boertige zuiplap
Ljoha.
Ruim twaalfhonderd kilometer met de trein
heeft de Finse student Laura (Seidi Haarla)
voor de boeg, van Moskou naar Moermansk.
Kilometers waarin ze alle ruimte heeft om
haar relatie met Irina (Dinara Drukarova) te
heroverwegen. Irina, de wat oudere professor die niet alleen haar geliefde is maar ook
haar huisbaas. Irina, die eigenlijk met haar
mee zou gaan op deze meerdaagse treinreis
om samen verafgelegen grotschilderingen te
bekijken, maar op het laatste moment afzegde. Irina, die nu de telefoon niet opneemt
als Laura haar uit een telefooncel onderweg
probeert te bereiken.
Laura zit dus alleen in deze trein. Wanneer
ze zo’n beetje eenderde van de reis heeft afgelegd, komt ze langzaam tot de conclusie dat
hun relatie wat Irina betreft al veel langer
voorbij was. Intussen zit ze opgescheept met
Ljoha (Joeri Borisov), de boertige jongen met
wie ze door het lot is samengebracht in slaapcoupé nummer 6 van deze langeafstandstrein
(dat is dus die hytti uit de titel). Het is bepaald
geen vriendschap op het eerste gezicht. Waar
Laura reist uit nieuwsgierigheid, zit Ljoha in
deze trein uit noodzaak, onderweg naar werk
in de mijnen, en hij brengt de reis liefst zo laveloos mogelijk door.
Kwestie van tijd tot deze tegenpolen elkaar beginnen aan te trekken, natuurlijk. Re-

wereldfaam verwierf met zijn spannende avonturen. Die kans krijgt hij als zijn kwaadaardige
oom uit de gevangenis ontsnapt, en een greep
naar de macht doet. Hopper komt in het geweer,
samen met een slimme schildpad en een stoere
vechtsportexpert.

gisseur Juho Kuosmanen (The Happiest Day
in the Life of Olli Mäki, 2016) neemt daar gelukkig ruim de tijd voor in zijn kalme verfilming van de gelijknamige roman van Rosa
Liksom uit 2011 (in het Nederlands gepubliceerd als Coupé no. 6). Dat geduld leverde
hem op het filmfestival van Cannes in 2021
de Grand Prix op, de tweede plaats in de
hoofdcompetitie (hij deelde de prijs met Asghar Farhadi’s A Hero).
Waar Liksoms boek draaide om een reis op
de Transsiberië Express in de nadagen van
het Sovjet-regime, verplaatst Kuosmanen de
handeling naar de perestrojka-jaren kort na
de val van de Muur en reist de trein hier
noordwaarts de kou in. Het geeft zijn bescheiden drama een grotere politieke achtergrond. Zonder dat hij de menselijkheid van
hun scherp neergezette personages uit het
oog verliest, maakt Kuosmanen van Laura,
Ljoha en Irina ook een beetje symbolen:
Laura het vrije Westen dat nieuwsgierig achter de muur snuffelt, Irina de oude elite die
haar zogenaamd met open armen ontvangt
maar in feite uitbuit, en Ljoha het Russische
volk dat de kat uit de boom kijkt.
Het is een welkome herinnering aan die
tijd van toenadering, nu de geopolitieke
winden inmiddels weer hard de andere kant
op waaien.

RONALD ROVERS

DE ALPINIST

VERENIGDE STATEN, 2021 | REGIE

PETER MORTIMER, NICK ROSEN | 92 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PIECE OF MAGIC FILM | TE ZIEN VANAF
17 FEBRUARI 

HYTTI NRO. 6

KUOSMANEN | MET SEIDI HAARLA, JOERI BORISOV | 107
MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
DE ALPINIST

een groene mier om een gouden boon te bezorgen bij een grote mierenkolonie. Die boon blijkt
leven te bevatten, en wordt daardoor al snel een
gewild object voor een stel kwaadaardige
boomwantsen.
TE ZIEN VANAF 16 FEBRUARI 

JACKASS FOREVER
Jeff Tremaine | ’s Werelds gevaarlijkste vriendengroep is terug van weggeweest met een
vierde Jackass-film, die door de Amerikaanse
filmrecensent David Ehrlich werd omschreven
als ‘een kruising tussen Magic Mike XXL en
Salò’. Johnny Knoxville en zijn crew komen
opnieuw samen voor een buslading levensgevaarlijke stunts, die de wetten van het verstand
én de goede smaak tarten. Trailer en synopsis
beloven dat Johnny en zijn team verder gaan
dan ooit, dus dat zal een filmervaring van ongekende omvang worden. En we blijven het zeggen: doe dit thuis vooral niet na!
TE ZIEN VANAF 17 FEBRUARI 

MAYA EN HET GOUDEN EI

DRAMARAMA

Jezelf zijn terwijl iedereen acteert
Niet veel drama, maar wel genoeg chemie
tussen de jonge acteurs in Wysocki’s auto
biografische debuutfilm Dramarama, over
een vriendengroep die op het punt staat uit
elkaar te vallen.
Ze hebben grote ambities, de vijf theaternerds uit Jonathan Wysocki’s vermakelijke
coming-of-age-film Dramarama. Ze brengen een laatste avond met elkaar door voordat ze uitvliegen naar verschillende universiteiten: Rose (Anna Grace Barlow) gaat in
New York theater studeren, Oscar (Nico
Greetham) doet dat in Los Angeles, Ally (Danielle Kay) heeft haar zinnen gezet op de
opera en Claire (Megan Suri) wil uiteindelijk
iets met kostuumontwerp doen. Alleen de
twijfelende Gene (Nick Pugliese) blijft achter
in het provinciale Escondido – striptekenen
zou iets voor hem kunnen zijn, of in een
bandje spelen, maar hij oriënteert zich in ieder geval liever dicht bij huis dan dat hij verre
dromen heeft.
Misschien komt het ook omdat Gene homoseksueel is – een woord dat hij expliciet
gebruikt wanneer hij zichzelf in de spiegel
bekijkt en oefent voor zijn geplande coming

IK WIST HET
Jamel Aattache | Een gloednieuwe Nederlandse

romkom, voor de afwisseling. De nieuwste van
Aattache (Zwaar verliefd!, Casanova’s) is gebaseerd op de bestseller van Chantal van Gastel.
De dertigjarige Mia (Sigrid ten Napel uit Penoza)
heeft nog steeds niet de man van haar leven
ontmoet, en is zwaar ongelukkig in haar werkende bestaan. Ze krijgt steeds vaker dromen
met een profetisch tintje, en besluit die dromen
– letterlijk – na te jagen. Ze opent daarom een
bloemenwinkel, en weet zeker dat de liefde van
haar leven binnen mum van tijd op de stoep zal
staan. Dat blijkt Feo, die een tostitruck runt op
het plein voor haar bloemenzaak. De twee krijgen een relatie, maar dan ontmoet Mia – plottwist! – de introverte Axel, die haar helpt met
het maken van vlogs. Dat wordt dus nog een
verdomd lastige keuze.
TE ZIEN VANAF 17 FEBRUARI 

out later die avond. Al is dat in de problemen-weglachen-sfeer van deze vriendengroep moeilijk aan te kaarten: hoe zeg je dat
je op mannen valt als je vrienden door hun
katholieke achtergrond überhaupt elk
gesprek over seks uit de weg gaan? En hoe
word je serieus genomen terwijl je als Dr.

DRAMARAMA

ZAK HENRI | 91 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE
DRAMARAMA

persoonlijkheid: 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 mag dan geen koning
meer zijn, 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 niet dat we

een lange reis vanuit Zuid-Afrika terugkeert op
de boerderij waar ze woont, gaat Mamma Boe
zich afvragen wat haar thuis precies is. Is er
geen andere plek op de wereld waar ze zich
beter thuis kan voelen? Haar beste vriend Kraai
waarschuwt haar nog dat het gras elders niet
altijd groener nog, maar het lijkt al te laat, want
Mamma Boe gaat vrolijk op zoek naar een
nieuwe leefomgeving.
TE ZIEN VANAF 17 FEBRUARI 

NINE DAYS

VERENIGDE STATEN, 2020 | REGIE

JONATHAN WYSOCKI | MET NICK PUGLIESE, DANIELLE KAY,

Een koninkrijk voor een koe

MAMMA BOE – OP ZOEK NAAR THUIS
Christian Ryltenius & Tomas Tivemark |
Zweedse animatiefilm over de ontheemde
Mamma Boe, die begint te twijfelen over de zin
van het bestaan. Als haar vriend Ooievaar na

Jekyll verkleed in gesprek bent met Sherlock
Holmes en Mina Harker?
Regisseur Jonathan Wysocki (maker van
enkele prijswinnende korte films, waaronder
het bijzondere queer-video-essay A Doll’s
Eyes over zijn liefde voor Jaws) maakt met
Dramarama een kleine, aandoenlijke film

over jezelf zijn in een omgeving waarin iedereen acteert. Het verhaal is gebaseerd op
Wysocki’s eigen schoolervaringen en daarom
gesitueerd in 1994; de vijf hoofdpersonages
zijn net als Wysocki zelf theaternerds. Dat
geeft aanleiding tot extravagante verkleedfeestjes en interessante observaties over hoe
vooral vrienden mooi weer spelen voor
elkaar, maar ook tot gemanierde dialogen en
obligate verwijzingen naar bijvoorbeeld The
Glass Menagerie van Tenessee Williams.
Dat je desondanks langzaam die quirky
vriendengroep in wordt getrokken, komt
vooral door de energieke chemie tussen de
vijf jonge acteurs. In de film wordt hun bubbel kortstondig doorgeprikt door pizzabezorger JD (Zak Henri), een iets oudere high
school drop out die Gene uitnodigt de anderen te verlaten voor een echt feestje
verderop. Ineens zien we de vijf voor wat ze
zijn: pubers, die hun toekomst ondanks die
torenhoge ambities ook angstig en onzeker
tegemoet zien. Ineens is er ook een blik van
begrip mogelijk tussen Gene en Ally, die zijn
geaardheid door lijkt te hebben. Zo’n echt
gebaar, dat is eigenlijk precies wat hij nodig
heeft.
GUUS SCHULTING

PRINCE OF MUCK

“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

FINLAND, 2021 | REGIE JUHO

VANAF 17 FEBRUARI 
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De documentaire Prince of Muck van de Ne
derlands-Schotse filmmaker Cindy Jansen
is een meditatie op de dood, verandering en
nalatenschap aan de hand van een portret
van een bejaarde man die het verleden niet
kan loslaten. Gefilmd in het adembenemen
de heuvellandschap van het Schotse eiland
je Muck volgen we Lawrence MacEwan, de
gepensioneerde grondbezitter van het ei
land die zijn taken niet kan opgeven.

JOOST BROEREN-HUITENGA

TE ZIEN VANAF 16 FEBRUARI 

MAYA EN HET GOUDEN EI
Noel Cleary & Alexs Stadermann | Maya de Bij
heeft er weer een behoorlijk zooitje van
gemaakt. De bijenkoningin is boos op Maya,
omdat ze samen met haar vriend Willy weer
eens voor chaos heeft gezorgd in de bijenkorf.
Maya en Willy besluiten daarom samen op
avontuur te gaan, om aan de koningin te bewijzen dat ze meer in huis hebben dan enkel herrie
schoppen. Onderweg worden ze benaderd door

Weinig mensen kenden Marc-André Leclerc,
een jonge Canadese klimmer, opgegroeid in
British Columbia, toen hij in 2015 plotseling
op het toneel verscheen. Hij had de corkscrew route in Patagonië in Argentinië bedwongen, een ‘monumentale prestatie’. En
hij had het solo gedaan. Filmmakers Peter
Mortimer en Nick Rosen zoeken Leclerc op
en vinden een vrolijke vrije geest, iemand die
het liefst in z’n eentje klimt, die geen behoefte heeft aan de sterrenstatus die bekende klimmers in de sport inmiddels verworven hebben.
“Na twintig jaar [klimmers] filmen,” zegt
Mortimer ergens nogal doorzichtig voor dramatisch effect, “ben ik nauwelijks beter gaan
begrijpen wat deze mensen beweegt.” Onzin
natuurlijk, want de psychologie van het gevaar opzoeken is niet ingewikkeld. De klimmers zeggen het zelf herhaaldelijk, ook in de
film: nergens voelen ze zich zo vrij, nergens
is het leven zo simpel en ben je zo hypergefocust. It’s the adrenaline, stupid!
Dat er niet veel meer achter zit, breekt na-

tuurlijk elke documentaire over bergbeklimmen op. Je kunt maar zoveel ontzagwekkende beelden achter elkaar laten zien. En
inderdaad schreeuw je een paar keer
“Neeeeee!!!” naar het scherm als iemand
zonder touw op een krankzinnige hoogte
hangt, vingertoppen in een spleet, tot bloedens toe, waar één enkele fout het einde
betekent.
Leclerc is een fascinerende figuur omdat
hij volledig z’n eigen ding doet. Dat betekent
ook dat Mortimer en Rosen soms pas achteraf te horen krijgen dat Leclerc een spectaculaire klim heeft verricht. Het is niet echt
solo als jullie erbij zijn met de camera, is zijn
reactie als de filmmakers smeken hen de volgende keer van zijn plannen te laten weten.
Marc lacht vooral veel en kijkt liefdevol naar
zijn vriendin en medeklimmer Brette Harrington. Samen leven ze het leven dat ze
willen leven. Ze zijn, zoals dat heet, in
hun element.
Een dramatisch verhaal maken over bergbeklimmers is zoiets als een satire maken
over Trump: je kunt er niet overheen. Dat
neemt niet weg dat filmmakers soms indrukwekkende, halsbrekende toeren uithalen om ons toch iets van de ervaring te laten
zien. Zodat wij opnieuw kunnen zweren
nooit, maar dan ook nooit bergen of dodelijke rotswanden te beklimmen. Misschien
als iemand een virtual reality game ontwikkelt die je bergen laat beklimmen.
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NINE DAYS
Edson Oda | Sciencefiction-achtig drama met
een interessante premisse. Will (Winston Duke)
is een interviewer die ‘sollicitatiegesprekken
voor het leven’ voert. Als er iemand overlijdt,
komt er op de wereld een plek vrij voor nieuw
leven, en de gegadigden om die plek in te vullen

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 verweven met de geschiedenis van het eiland.
Het heuvelachtige landschap komt goed
tot zijn recht voor de camera van Julian Schwanitz, die de dagelijkse bezigheden van Lawrence laat zien in weidse beelden, in relatief weinig contrast. Vooral de beelden

– dan nog ongeboren zielen – gaan bij Will langs
voor een ondervraging. Eén van hen mag vervolgens door naar de volgende ronde, terwijl de
afvallers letterlijk ophouden te bestaan. Maar
als Will vrije geest Emma (Zazie Beetz uit
Atlanta) op bezoek krijgt, begint zijn wereldbeeld langzaam te kantelen.

ZIEN SINDS 3 FEBRUARI 

PRINCE OF MUCK

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 10 FEBRUARI, OOK VIA

picl.nl



BELFAST
Kenneth Branagh | Autobiografische
zwart-witfilm waarin regisseur Kenneth Branagh terugkeert naar het Ierland van zijn jeugd.
We volgen de negenjarige Buddy, die opgroeit in

TE ZIEN VANAF 17 FEBRUARI 

SWORD ART ONLINE THE MOVIE -PROGRESSIVE- ARIA OF A STARLESS NIGHT
Ayako Kawano | Bioscoopvervolg op de in
thuisland Japan mateloos succesvolle animeserie Sword Art Online, waarin spelers van een
online spel daarin vast blijken te zitten – tot aan
hun dood. Deze prequel, die zich afspeelt in
november 2022, toont hoe het allemaal begon.
TE ZIEN VANAF 17 FEBRUARI 

BELFAST
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OLGA

Vechten voor de toekomst van Oekraïne

DE SON VIVANT

Met troostende popsongs
op weg naar de dood

DE SON VIVANT

Hoe verfilm je de weg van een medisch
slechtnieuwsgesprek naar de dood een jaar
later? De makers van De son vivant kiezen
voor overkokend melodrama. In de film le
ren een moeder en haar 39-jarige zoon zijn
naderende dood accepteren.
Emmanuelle Bercot is een van de zeldzame
actrices die ook als regisseur werken. Knap
hoe ze het filmplafond bijna vijfentwintig
jaar geleden na haar afstuderen aan de Filmacademie in Parijs meteen doorbrak door te
werken aan een acteer- én regiecarrière. Acteren doet ze in films van anderen; bij haar
eigen films is ze naast regisseur ook altijd
(co)scenarist. Prijzenswaardig in haar films
is dat ze sociale problemen en taboes niet uit
de weg gaat.
Niet dat ze een Franse Ken Loach is, want
daarvoor zijn haar films niet rauw genoeg en
leunen ze te veel tegen melodrama aan. Maar
toch. La tête haute (2015), destijds de openingsfilm van Cannes, is een sterk sociaal
drama over een kinderrechter die een agressieve tiener zo lang mogelijk buiten de gevangenis wil houden. En La fille de Brest
(2016) is een overtuigend, op feiten gebaseerd drama over het verzwijgen door een
farmaceutische fabrikant van ernstige, soms
dodelijke bijwerkingen van een afslankmedicijn. Bercots hang naar melodrama
schuurt in deze films soms met het sociaal

een turbulent arbeidersgezin. Buddy is dol op
films en muziek, maar moet zich ook staande
houden te midden van de sociale onrust in het
Belfast van eind jaren zestig. Zijn ouders spelen
daarom met het idee om Noord-Ierland te verlaten. De film was een publiekstrekker op meerdere filmfestivals, en werd omarmd als Oscarfavoriet, mede dankzij de imponerende cast,
met onder meer bijrollen van Judi Dench en
Ciaràn Hinds.
LEES DE RECENSIE OP filmkrant.nl | TE ZIEN VANAF

realisme ervan, maar dat geknars is niets
vergeleken met het ongemak bij De son vivant (‘Tijdens zijn leven’). Daarin botsen de
twee benaderingen pijnlijk hard op elkaar,
met een zwabberend drama met een inconsistente toon als gevolg.
In De son vivant hoort een 39-jarige, lang
geleden gescheiden toneeldocent (Benoît
Magimel) dat hij terminale kanker heeft. Zowel hij als zijn dominante moeder (Catherine
Deneuve), die bij het slechtnieuwsgesprek
aanwezig is, is uiteraard verpletterd door het
nieuws. In de maanden erna – de film is opgedeeld in vier seizoenen – moeten moeder
en zoon het onvermijdelijke leren accepteren. Een zwaar proces, maar ze worden geholpen door een oncoloog die niet alleen met
een medisch oog naar patiënten kijkt, maar
ook oog heeft voor de psychische en spirituele dimensie van het afscheid nemen van het
leven. Zijn advies aan de terminaal zieke man
om geen onafgewerkte zaken uit het verleden
achter te laten, leidt tot een overbodige, geforceerd dramatische zijlijn met een nog
steeds boze ex van lang geleden en een plotseling opduikende zoon.
De oncoloog wordt gespeeld door Gabriel
A. Sara, in het echte leven ook oncoloog in
een New Yorks ziekenhuis en de eigenlijke
ster van de film. De man, die zijn acteerdebuut maakt, benadrukt in besprekingen met
verplegers het belang van empathie. Ook
speelt hij gitaar en zingt hij met hen graag
troostende popsongs. De boodschap dat een
patiënt geen nummer maar een mens is,
komt over, maar de film ontspoort als in het
zicht van de dood een romance opbloeit tussen een verpleegster en de terminale man.
Daarna kan er vredig worden gestorven.
Er valt best iets goeds te zeggen over De
son vivant – de oncoloog heeft wijze humane
inzichten – maar wie houdt de volgende keer
Bercot melodramatisch in toom?
JOS VAN DER BURG

DE SON VIVANT FRANKRIJK, 2021 | REGIE
EMMANUELLE BERCOT | MET CATHERINE DENEUVE,
BENOÎT MAGIMEL | 92 MINUTEN | DISTRIBUTIE GUSTO
ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 3 MAART 

sonage, laten we eerlijk zijn), die als freelance
‘fixer’ voor de FBI werkt. Zoals het een goed
Neeson-personage betaamt, staat hij op het
punt om met pensioen te gaan, maar dan stuit

MINYAN

MINYAN

Een coming out als mensch
In het bedachtzaam opgebouwde drama
Minyan komt een New Yorkse jongeman uit
de kast, terwijl zijn Joodse familiekring zich
met andere zaken bezighoudt.
Als Davids grootmoeder overlijdt moet opa
op zoek naar kleinere en goedkopere woonruimte. Er komt een gesubsidieerd appartement beschikbaar. Maar er is een bijzondere
voorwaarde: David moet bij opa intrekken.
Met twee bewoners erbij kan de rabbi van de
inpandige synagoge namelijk altijd het minimum van tien volwassen Joodse mannen optrommelen dat nodig is voor een minjan, een
volwaardige Joodse gebedsdienst. David is
een jongeman die het anderen graag naar de
zin maakt. Hij stemt dan ook in met zijn verhuizing naar het bejaardenhuis. Net zoals hij
voor zijn moeder thoralessen blijft volgen op
de Hebreeuwse school, hoewel hij zelf liever
naar een gewone high school zou gaan.
Veel ruimte voor wat David al dan niet wil
is er echter niet, in de Brooklynse wijk Brighton Beach in het midden van de jaren tachtig.
Zijn groeipijnen vallen in het niet bij de grote
drama’s waarmee hij opgroeit. De generatie
van zijn opa haalt in het jiddisch herinneringen op aan familieleden die de Holocaust
niet overleefden. Zijn ouders maakten onderdrukking mee als Joden in de Sovjet-Unie, terwijl ze na hun immigratie naar
Amerika genoegen moeten nemen met banen onder hun niveau. En als David dan eindelijk zijn eerste schreden zet op het pad van
de mannenliefde wordt hij alweer geconfronteerd met het volgende grote drama: de

aidsepidemie die steeds meer dodelijke
slachtoffers opeist in het gay circuit.
Eric Steel, die zijn sporen verdiende als
producent (Bringing Out the Dead; Julie &
Julia) en documentairemaker (The Bridge),
neemt in zijn speelfilmdebuut alle tijd voor
Davids coming out: als homoseksueel, maar
ook als mensch. Met gevoel voor plaats en
tijd schildert Steel het onthaaste leven in een
Russisch-Joodse migrantenwijk. De sterke
soundtrack van klarinettist David Krakauer
onderstreept de sfeer met trefzeker geplaatste klezmer-accenten.
Met net zoveel oog voor detail treft Minyan
de omgangsvormen in de New Yorkse gayscene. De tamelijk directe seksuele omgangsvormen in de homobars worden mooi afgezet
tegen de relatie van twee oude mannen die bij
zijn opa op de gang wonen. Volgens de gemeenschap zijn het bevriende weduwnaars,
maar David ziet dat hun relatie dieper gaat.
Hoofdrolspeler Samuel H. Levine is misschien net te oud om een middelbare scholier
te spelen, maar zijn vertolking van een jongeman die meer voelt dan hij laat merken en die
meer ziet dan hij vertelt overtuigt wel degelijk. Zijn personage mag dan een man van
weinig woorden zijn, de ogen van Levine
spreken boekdelen.
FRITZ DE JONG

MINYAN

VERENIGDE STATEN, 2020 | REGIE ERIC STEEL

| MET SAMUEL H. LEVINE, RON RIFKIN | 158 MINUTEN |
DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE ZIEN SINDS 3 FEBRUARI, OOK
VIA

picl.nl



hij ineens op een schimmige operatie waarbij
onschuldige burgers het doelwit zijn. Block bijt
zich samen met een jonge journaliste vast in de
zaak, maar vrij van gevaren is dat niet. Al snel
worden zijn dochter en kleindochter bedreigd.
Maar we hebben er natuurlijk alle vertrouwen in
dat Liam dit gewoon weer gaat fixen.

BLACKLIGHT

DOG
Reid Carolin & Channing Tatum | Het was een
tijdje stil rondom acteur Channing Tatum. Hij
dook weliswaar op in een paar bijrolletjes, maar
voor zijn laatste échte hoofdrol moeten we
terug naar 2017 (Logan Lucky). Tatum lijkt zijn
rollen zorgvuldig te kiezen, getuige deze komische buddy cop movie, waarin voormalig soldaat Briggs (Tatum) wordt gekoppeld aan leger-

Hoewel de titel Olga verwijst naar één mens
– de gelijknamige hoofdpersoon, een getalenteerde, vijftienjarige Oekraïense turnster
– gaat de film over de vele krachten die haar
tegen haar wil in bewegen. Dat is wel het
laatste wat een jonge, gedreven atleet wil
horen, want Olga (Anastasia Budiashkina)
wil zelf niets liever dan turnen. Ze is goed
genoeg om Oekraïne te vertegenwoordigen
op het EK, en daarna mogelijk op de Olympische Spelen.
Ze werkt ervoor. Olga duurt maar 85 minuten, maar komt keer op keer terug op Olga’s inzet en doorzettingsvermogen. In de
stille momenten tussen scènes in doet ze oefeningen, is ze aan het hardlopen, wrijft ze

magnesium in haar handen of maakt ze de
toestellen schoon. Haar trainingen, gefilmd
in close-ups van haar gezicht en ledematen,
verbeelden hoezeer ze opgaat in haar routine. Bij groepstrainingen en competities
neemt de camera afstand en brengt het de
turnbewegingen volledig en zonder onderbreking in beeld, om recht te doen aan de
schoonheid van de sport en de vaardigheid
van de professionele turnsters in de cast.
Waar in sportfilms het harde werk dat aan
succes voorafgaat maar al te vaak wordt gevat in een enkele montagesequentie, brengt
Olga dat moeiteloos en boeiend in beeld. Na
afloop kan je bewondering voor de sport alleen maar gegroeid zijn.
Olga is vaak kwaad op haar moeder, die
amper tijd en aandacht heeft voor haar
sport. Maar de tiener leert al snel dat ze geen
eiland is. Haar moeders verslaggeving over
de corruptie in Kiev brengt allebei hun levens in gevaar. Na een aanslag boort er zich

een flinke glasscherf in haar onderarm; de
wereld staat voor de deur, of ze nou wil of
niet. Voor haar veiligheid wordt Olga naar de
familie van haar overleden vader in Zwitserland gestuurd, waar ze haar training voor het
EK moet voortzetten.
Wanneer in Oekraïne de revolutie tegen
president Janoekovitsj uitbreekt, raken Olga’s moeder en oude vrienden meegesleept
in het geweld van de staat tegen de eigen bevolking. Zoals Oekraïne wordt verscheurd
tussen Europees en Russisch imperialisme,
zo moet Olga kiezen tussen haar sport of
haar thuis. Budiashkina’s onweerstaanbare
personage bezit een haast stoïcijnse kracht,
ondanks de pijn en kolossale verantwoordelijkheden die zichtbaar zwaar wegen op haar
tienerschouders. Noch van haar moeder,
noch van haar thuisland krijgt ze de aandacht en zorg die nodig is om haar uitzonderlijke talenten te ontplooien. Het is nu aan
haar of ze vertrekt, of blijft om te vechten

HAUTE COUTURE

Net als de Parijse banlieue de jonge vrouw
voorgoed de troosteloze diepte in dreigt te
sleuren, komt een coupeuse uit het naai
atelier van Dior deze ruwe diamant redden
met de schoonheid van een klein gebaar.
Twee vriendinnen uit de verpauperde buitenwijk Saint-Denis hangen kansloos stelend rond in de Parijse metro. Thuis wacht
Jade (Lyna Khoudri) haar bedlegerige, depressieve moeder. De twintigjarige dreigt nu
al te verzuipen in haar eigen lamlendigheid.
Tot ze een tas steelt waarin ze schetsen aantreft van hautecouture-jurken. Geïntrigeerd
zoekt ze Esther (Nathalie Baye) op, de eigenaresse ervan die bij het naaiatelier van Dior
werkt, in het centrum van Parijs.
Hoewel de buitenwijken er hemelsbreed
slechts enkele kilometers vandaan liggen, is
de kloof levensgroot. In dit moderne feelgood-sprookje wordt die schijnbaar onoverbrugbare afstand echter soepel beslecht.
Waar men in werkelijkheid ongetwijfeld
jarenlange strijk- en stiksessies tijdens een
gespecialiseerde modevakopleiding door-

maakt voordat men ook maar één voet in een
naaiatelier van een Frans modehuis mag zetten, krijgt Jade direct kans om er stage te lopen. Ze blijkt ‘goede handen’ te hebben. Esther biedt haar, met eigen motieven in het
achterhoofd, een gouden kans. Jade grijpt die
gretig aan, al heeft ze moeite zich te schikken
in de mores van het kleermakersvak. Dat één
en ander zich ten goede ontwikkelt voor alle
partijen, behoeft geen nadere uitleg.
Het achterliggende idee is dat iedereen,
ook als je wieg op een rottige plek stond, zich
kan ontwikkelen. Met een beetje boel geluk
ook, natuurlijk. Bovendien kunnen gewone
vrouwen de ongelijke wereld eigenhandig
verbeteren door elkaar met kleine gestes te
helpen. Tot slot wordt, bij monde van
Esthers personage, over de waarde van een
ambacht betoogd; vakkennis kan je doorgeven. Amen.
Schrijver en regisseur Sylvie Ohayon, die
in 2014 met Papa Was Not a Rolling Stone
eveneens een jonge vrouw uit de achtergestelde buitenwijken volgde, heeft vooral een
warm verhaal geschreven over veelvormige

DOG

hond Lulu. Briggs moet deze onhandelbare viervoeter naar de begrafenis van haar overleden
baasje brengen. Een simpel klusje, maar Lulu

PIM VAN DEN BERG

OLGA

FRANKRIJK/ZWITSERLAND/OEKRAÏNE, 2021 |

REGIE ELIE GRAPPE | MET ANASTASIA BUDIASHKINA,
SABRINA RUBTSOVA, CATERINA BARLOGGIO | 85 MINUTEN
| DISTRIBUTIE GUSTO ENTERTAINMENT | TE ZIEN SINDS
3 FEBRUARI, OOK VIA

picl.nl

HAUTE COUTURE



FRANKRIJK, 2021 | REGIE

SYLVIE OHAYON | MET NATHALIE BAYE, LYNA KHOUDRI,
PASCALE ARBILLOT, CLAUDE PERRON | 100 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 24 FEBRUARI
HAUTE COUTURE

daar blijkt de ecologische catastrofe echter nog
veel groter te zijn dan iedereen had verwacht,
en is een Apocalyps plots een reëel scenario.

gie. Benieuwd of hij het inmiddels behoorlijk
uitgekauwde Batman-verhaal nieuw leven kan
inblazen.

TE ZIEN VANAF 24 FEBRUARI 

TE ZIEN VANAF 3 MAART 

THE BATMAN
Matt Reeves | Wat is een filmjaar zonder deze
gemaskerde brombeer? Robert Pattinson treedt
in de voetsporen van iconische voorgangers als
Michael Keaton, Christian Bale en, vooruit, Ben
Affleck en zet voor het eerst het iconische Batman-masker op. Ook zijn beroemdste bondgenoten én vijanden zijn weer van de partij, zoals
butler Alfred (Andy Serkis), Catwoman (Zoë
Kravitz) en de Penguin (Colin Farrell). Maar het
is vooral de betrokkenheid van regisseur Matt
Reeves die nieuwsgierig maakt, die eerder
indruk maakte met zijn Planet of the Apes-trilo-

voor de toekomst van Oekraïne – zelfs als
dat ten koste gaat van haar eigen droom.

MARICKE NIEUWDORP

TE ZIEN VANAF 24 FEBRUARI 

THE NORTH SEA
John Andres Andersen | Noorse ecologische
thriller met een actueel randje. Sinds de ontdekking van het grootste olieveld ter wereld in
1969 is er jarenlang roofbouw gepleegd met de
winning van aardgas. Maar nu lijkt de aarde
haar wraak te nemen. Jarenlange boringen hebben een enorme scheur in de bodem van de oceaan veroorzaakt, en na een aardbeving verdwijnt een heel boorplatform de diepte in. Een
onderzeeër wordt naar de zeebodem gestuurd
om op zoek te gaan naar overlevenden. Eenmaal

OLGA

vrouwenrelaties. Daarnaast scheert het
scenario lichtjes langs grote thema’s als polarisatie, segregatie en het gewicht van je eigen kruis (sic). Haute couture toont geen realistische wereld, maar cynisme heeft weinig
plek in dit drama, waarin vrouwen elkaar een
handje helpen. Qua werk en kennis, maar
ook met vriendschap, door voor elkaar te koken, op de ander te letten en elkaar te introduceren in een andersoortig bestaan.
Die grote boze buitenwereld verdwijnt in
deze cocon waarin zoveel moois gecreëerd
wordt. Net als in het naaiatelier zelf trouwens. Nergens trekken een extraverte ontwerper of glorieuze catwalkshows de aandacht. Zelfs de collectie waaraan gewerkt
wordt is onopvallend wit- en huidkleurig.
Niets leidt de aandacht af van wat er zich
achter de schermen aan menselijk moois
voltrekt. Op een curieuze soundtrack na
misschien, die eigenlijk nergens qua thema,
stijl of sfeer lijkt te passen.

Een naaiatelier vol menselijk moois

blijkt allesbehalve makkelijk gezelschap. Uiteraard groeien de twee alsnog naar elkaar toe. Een
verrassende rentree dus van Tatum, die met
Dog tevens zijn regiedebuut maakt.

TE ZIEN VANAF 24 FEBRUARI 

24 FEBRUARI 

BLACKLIGHT
Mark Williams | Eindelijk, de eerste Liam
Neeson-actieknaller van het jaar! De knuffelbare rouwdouwer speelt ditmaal Travis Block
(een perfecte naam voor een Liam Neeson-per-

De Zwitserse inzending voor de Oscars is
een onweerstaanbaar portret van een ge
dreven jonge turnster uit Oekraïne, die
moet kiezen tussen haar sport en haar
thuisland.



MRS. F.
Chris van der Vorm | Theatermaker Ifeoma
Fafunwa (ook wel bekend als ‘Mrs F.’) heeft over
de hele wereld succes met haar toneelstuk Hear
Word!, over het misbruik van vrouwen in de
Nigeriaanse samenleving. Nu gaat ze de uitdaging aan om de voorstelling op te voeren in
Makoko, een straatarme wijk in hoofdstad
Lagos, met hoofdrollen voor jonge vrouwen uit
de wijk zelf. Deze observerende documentaire
laat weliswaar geen radicale veranderingen
zien, maar toont wel hoe Fafunwa een nieuw
bewustzijn aanwakkert bij (jonge) vrouwen,
waarna ook mannen héél voorzichtig hun wangedrag beginnen in te zien.
TE ZIEN VANAF 3 MAART 

THE BATMAN

ALEX MAZEREEUW

41

DE FILMKRANT 
#443 FEBRUARI 2022

The Best of

Children of the Mist
O, Collecting Eggs Despite
the Times
Handbook
Where Are We Headed

Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van maart moeten vóór
vrijdag 25 februari 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 9 maart en loopt t/m woensdag 6 april.

on Tour

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

The Best of IDFA on Tour is weer begonnen!
Vier prijswinnende documentaires die door de jury’s van IDFA
2021 zijn bekroond, in jouw favoriete filmtheater.
Alle films, data en locaties vind je op idfa.nl/ontour

Pettemerstraat 3 | 072-520
2022 | filmhuisalkmaar.nl

The Alpinist do 24.2 | The Duke
do 24.2 | Felix, op zoek naar de
schat van M. wo 16.2 | Mamma Boe do 17.2 | Memoria do 3.3
| Nine Days do 17.2 | The Worst
Person in the World do 10.2 |
Documentaires Prince of Muck
do 10.2 | Movies That Matter
Colombia in My Arms di 15.2

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850
264 | filmhuisalmelo.nl

Madres paralelas vr 18.2 | Persona non grata vr 25.2 | Riders
of Justice vr 11.2

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

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

Spencer vr 11.2, za 12.2, di 15.2,
wo 16.2

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 036-521 5929 |
cultureelcentrumcorrosia.nl
Galapagos vr 25.2 | In the
Mood for Love vr 11.2 | Weldi vr 18.2

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

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

En attendant Bojangles vr 11.2
| Royal Ballet Romeo & Juliet
ma 14.2, zo 20.2 | Special Best
of IDFA za 19.2, zo 6.3

| Natural Light do 17.2 | Nine
Days do 17.2 | De son vivant do
3.3 | Documentaires Aquarela | The Cave | Honeyland | Marianne & Leonard | Once the
Dust Settles vanaf 20.2 | Film
& Architectuur Building Bastille do 24.2 | Gay Minyan |
Jeugd vanaf do 17.2 Mamma
Boe | De beste verjaardag ooit |
Movies That Matter Columbia
in My Arms ma 14.2

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie

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

The Last Ride of the Wolves do
10.2 | The Mirror and the Window do 10.2
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020681 1419 | filmhuiscavia.nl

I’m a Cyborg, But That’s OK vr
11.2 | The Driller Killer za 12.2 |
The Woman Who Makes Doves Fly za 19.2 | Liberty: An Ephemeral Statue wo 23.2 | And
Then We Danced vr 25.2
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 020623 6615 | cinecenter.nl

Death on the Nile | House of
Gucci | Licorice Pizza | Nightmare Alley | Tout s’est bien
passé | West Side Story | Pre
mières Belfast do 24.2 | The
Card Counter do 10.2 | De son
vivant do 3.3 | The Duke do
24.2 | Flee do 3.3 | Hytti nro 6

In februari zie je in Movies
that Matter On Tour Colombia
in My Arms, een visueel ster-

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13 |
033422 6555 | lievevrouw.nl

Vier digitaal (4K) gerestaureerde klassiekers van de
Japanse meester Yasujiro Ozu vanaf 3 februari in de
bioscoop. The Flavor of Green Tea over Rice, Tokyo
Story (‘Greatest ﬁlm of All Time’ - Sight & Sound, 2012),
Early Spring en Tokyo Twilight.

IJpromenade 1 | 020-589
1400 | eyefilm.nl

Licorice Pizza zo 6.3 | Bad
lands Sharif Adbel Mawla &
Bodil Matheeuwsen wo 2.3 |
Cinemini Mannetje Tak zo 13.2
| Jeugd Mamma Boe wo 16.2
| Koolhoven & Simons - Tee
nage Night The Outsiders do
24.2 | Shochiku 100 Carmen
Comes Home ma 21.2 | Castle of Sand zo 20.2 | Departures
wo 16.2, za 26.2 | Early Spring
ma 28.2 | Fall Guy do 10.2, vr
18.2 | Good-for-Nothing do 17.2
| The Human Condition za 19.2
| The Neighbour’s Wife and
Mine vr 25.2 | Night and Fog in
Japan di 15.2, wo 23.2 | Ornamental Hairpin zo 13.2 | Sonatine vr 11.2 , wo 2.3 | Souls on
the Road zo 27.2 | Tokyo Story
zo 13.2 | Tokyo Twilight zo 20.2
| Tora-san, Wish You Were
Here ma 28.2
4 FC Hyena

Het genie Paul Thomas Anderson
Raar dat de filmmaker die een
van de briljantste van onze
tijd wordt genoemd, acht
keer genomineerd werd voor
een Oscar, maar hem (nog)
nooit won. Het zegt ongetwijfeld meer over de belegen
opvattingen van de Oscar-
stemmers dan over Paul Thomas Anderson, de filmmaker
over wie we het hier hebben.
Wie nog eens wil zien hoe
briljant hij is, kan in een aantal filmtheaters naast zijn
nieuwe film Licorice Pizza
vroegere films van hem zien.
Er zijn niet veel filmmakers
die onder hun initialen bekend staan maar in de filmwereld volstaat PTA voor Paul
Thomas Anderson. Het zegt
veel over de status van Anderson, die na zijn doorbraak
met Boogie Nights in 1997
met elke film groter werd. De

COLOMBIA IN MY ARMS

maker is uniek doordat zijn
films een geweldige combinatie zijn van het beste van twee
werelden, namelijk Hollywood-vertelkunst en arthousecinema. Anderson vergeet bij al zijn stilistische
kwaliteiten nooit het woord
toegankelijkheid, zonder
door de knieën te gaan.
Zijn films zijn een staalkaart van wat mensen elkaar
zoal kunnen aandoen: in
Magnolia zijn familieleden
akelige vreemden voor elkaar,
Boogie Nights toont de exploitatie in de porno-industrie, There Will Be Blood portretteert een door geld geobsedeerde oliebaron, The Master en Hard Eight gaan over
achter een vriendelijk masker
verhulde machtswellust en in
Phantom Thread ontspoort
liefde voor een ambacht in

Aambeeldstraat 24 | 020-363
8502 | fchyena.nl
Premières Nine Days do 17.2
4 Het Ketelhuis

Pazzanistraat 4 | 020-684
0090 | ketelhuis.nl

Amélie | Encanto | Tout s’est
bien passé | Premières De
beste verjaardag ooit do 17.2
| De son vivant do 3.3 | Hopper en de hamster der duisternis do 10.2 | Hytti nro 6 do 17.2
| The Last Ride of the Wolves
do 10.2 | Mamma Boe do 17.2 |
Maya en het gouden ei do 17.2 |
The Mirror and the Window do
10.2 | Prince of Muck do 10.2
| Sing 2 do 10.2 | Deutsches
Kino Coup di 22.2 | Film & soep
Hytti nro 6 do 3.3 | Films for a
Sustainable Mindset ma 7.3
| Gay Film Special Minyan di
15.2 | Hoe lees ik een film? wo
23.2 | Psychoanalyse & film
Ida wo 23.2
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 020-623
1709 | kriterion.nl

ke documentaire over Colombia na de vredesovereenkomst tussen de regering en

een ongezonde obsessie. Welkom in de wereld van Anderson, die naast deze heftige drama’s soms stoom afblaast met
lichtvoetiger werk, zoals de
romantische komedie PunchDrunk Love en het heerlijk
weirde Inherent Vice.
Met als aanleiding Andersons nieuwste film Licorice
Pizza, een nostalgisch liefdesdrama, vertoont Lab111
zes films van de filmauteur,
die acteurs tot grootste prestaties weet aan te zetten.
Waarbij helpt dat hij alleen
met geweldige acteurs werkt,
onder wie een aantal keren
Daniel Day Lewis en de betreurde Philip Seymour Hoffman. Te zien zijn Anderson
debuutfilm Hard Eight, Inherent Vice, Punch-Drunk Love,
The Master, There Will Be
Blood en Phantom Thread.
Magnolia is te zien in LantarenVenster, evenals PunchDrunk Love en Hard Eight.
Ook Filmschuur in Haarlem
vertoont Magnolia, met
daarnaast Hard Eight en
Boogie Nights. Eye Filmmuseum vertoont Magnolia en
Hard Eight op 35mm.
LAB111.NL
LANTARENVENSTER.NL
SCHUUR.NL

HARD EIGHT

Barbarella ma 14.2, za 19.2 |
Black Is... Black Ain’t zo 20.2 |
La jetée + 12 Monkeys ma 21.2,
za 26.2 | Kase-san and Morning
Glories wo 16.2 | Tetsuo: The
Iron Man ma 28.2, za 5.3 | World on a Wire za 12.2 | Premières
The Card Counter do 10.2 | Flee
do 3.3 | Hytti nro 6 do 17.2 |
Lamb do 3.3 | Nine Days do 17.2
| The Worst Person in the World
do 10.2
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 |
020-616 9994 | lab111.nl

Colombia in My Arms On Tour

AMERSFOORT

Licorice Pizza | The Lost
Daughter | Nightmare Alley |
Olga | Sun Children | Tout c’est
bien passé | Premières Belfast
do 24.2 | The Card Counter do
10.2 | The Duke do 24.2 | Flee
do 3.3 | Haute Couture do 24.2
| Hytti nro 6 do 17.2 | Lamb do
3.3 | The Last Ride of the Wolves do 10.2 | Memoria do 3.3

do 17.2 | Lamb (Engels ondertiteld) do 3.3 | The Worst Person
in the World do 10.2
4 Eye Filmmuseum

de FARC-guerrilla’s. Als in
2016 de Colombiaanse regering een vredesdeal sluit met
de grootste linkse guerrilla
groep FARC, gloort er hoop
op “een nieuw Colombia”.
Maar al snel blijkt het bijzonder moeilijk uit te stijgen boven decennia van oorlog en
pijn. Met verkiezingen in
aantocht, hopen sommige
politici te profiteren van het
nog verder opstoken van de
spanningen. Overleeft de fragiele vrede het wantrouwen
en de rancune opgebouwd
door decennia van oorlog?
MOVIESTHATMATTER.NL/ONTOUR

EYEFILM.NL

Classics Amélie za 12.2, zo
13.2, za 19.2 | The Matrix zo
13.2, za 19.2 | Ozu Early Spring
za 12.2, zo 13.2, za 19.2, zo 20.2
| The Flavor of Green Tea over
Rice za 12.2, zo 13.2, za 19.2, zo
20.2 | Tokyo Story za 12.2, za
19.2, zo 20.2 | Tokyo Twilight
za 12.2, zo 13.2, za 19.2 | Paul
Thomas Anderson Hard Eight
za 19.2, zo 20.2 | Inherent Vice
za 12.2, za 19.2 | The Master zo
13.2, zo 20.2 | Phantom Thread
zo 20.2 | Punch-Drunk Love
za 12.2, zo 13.2, zo 20.2 | There
Will Be Blood za 12.2, zo 13.2,
zo 20.2
4 De Melkweg

Premières The Worst Person
in the World do 10.2 | Hytti nro
6 do 17.2 | Sprookjes in de Kro
kus De krekel | Ook muizen
gaan naar de hemel za 19.2
t/m zo 27.2 | La Riot Lamb di
22.2, wo 23.2
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692
0422 | studio-k.nu

The Alpinist do 17.2 | Belfast
do 24.2 | Flee do 3.3 | The Batman do 3.3 | The Worst Person
in the World do 10.2
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223
2416 | uitkijk.nl

Haarlemmerdijk 161 | 020638 6016 | themovies.nl

Flee do 3.3 | Nine Days do 17.2
| Prince of Muck do 10.2 | Werckmeister Harmonies zo 13.2,
zo 20.2 | Film en Filosofie ma
28.2 | Simulacrum Tangerine
wo 16.2 | Specials Komedie om
geld di 1.3 | There Will Be Blood
di 22.2 | They Shoot Horses
Don’t They di 15.2 | Vrienden
film Otto e mezzo wo 23.2
4 Zuid-Afrikahuis

Ceintuurbaan 338 | 020676
8700 | rialtofilm.nl

APELDOORN

Lijnbaansgracht 234a | 0205318181 | melkweg.nl
Jimi Hendrix in Maui vr 11.2,
za 12.2 | Thomas Azier zo 20.2
| The Spot Presents Belly do
24.2 | Kaboom Anime On-Gaku: Our Sound za 12.2
4 The Movies
Tijdelijk geen voorstellingen
4 Rialto De Pijp
4 Rialto VU

De Boelelaan 1111 | 020598
4466 | rialtofilm.nl
Onderstaande films draaien
in Rialto De Pijp of Rialto VU.

Keizersgracht 141-C | 020624 9318 | zuidafrikahuis.nl

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055521
6346 | gigant.nl

Amélie | The Card Counter |
The Eyes of Tammy Faye | The
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Father | Licorice Pizza | The
Lost Daughter | Nightmare Alley | Olga | Sun Children | Tout
s’est bien passé | West Side
Story | Premières The Alpinist
do 17.2 | Belfast do 24.2 | De
son vivant do 3.3 | The Duke do
24.2 | Flee do 3.3 | Hytti nro 6
do17.2 | Lamb do 3.3 | The Last
Ride of the Wolves do 10.2 |
Natural Light do 17.2 | Nine
Days do 17.2 | Petrov’s Flu do
24.2 | Prince of Muck do 10.2 |
The Worst Person in the World
do 10.2 | Boek en film The Lost
Daughter di 22.2 | Klassieker
The Godfather vr 25.2, zo 27.2
| Royal Ballet Romeo & Juliet
ma 14.2, zo 27.2

Mamma Boe do 17.2 | Natural
Light do 17.2 | Petrov’s Flu do
24.2 | Prince of Muck do 10.2 |
The Worst Person in the
World do 10.2

ARNHEM

DEN BOSCH

Audrey Hepburnplein 1 | 088
190 0666 | focusarnhem.nl

Boschdijkstraat 45 | 073-681
8160 | verkadefabriek.nl

4 Focus Filmtheater

Premières The Alpinist do 24.2
| Belfast do 24.2 | The Card
Counter do 10.2 | Cow do 17.2 |
The Duke do 24.2 | Hytti nro 6
do 17.2 | Lamb do 3.3 | The Last
Ride of the Wolves do 10.2 |
Memoria do 3.3 | The Mirror
and the Window do 10.2 | Natural Light do 17.2 | Nine Days
do 17.2 | Petrov’s Flu do 24.2
| Prince of Muck do 10.2 | The
Worst Person in the World do
10.2 | Gelders doek Do Not Hesitate
wo 16.2 | Royal Ballet Romeo &
Juliet ma 14.2

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-012
8560 | asserfilmliga.nl

The Last Days of Gilda vanaf
ma 14.2 | Persona non grata
vanaf za 12.2 | Pig vanaf ma 21.2

BERGEN

4 CineBergen/Zwarte Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914
| cinebergen.nl

The Card Counter do 10.2 | The
Hating Game vr 11.2 | House of
Gucci do 10.2, zo 13.2, di 15.2 |
The Worst Person in the World
do 11.2 | Premières The Duke do
24.2 | Hytti nro 6 do 17.2

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 |
076-530 3131 | chasse.nl

Premières The Card Counter
do 10.2 | The Duke do 24.2 |
Hytti nro 6 do 17.2 | Memoria
do 3.3 | The Worst Person in
the World do 10.2 | Royal Ballet
Romeo & Juliet ma 14.2

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-693 8694
| filmhuisbussum.nl

Premières Apples do 17.3 | Belfast do 24.2 | The Card Counter do 10.2 | De son vivant do
3.3 | The Duke do 24.2 | Hytti
Nro 6 do 17.2 | Lamb do 3.3 |

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-458 6300 |
isalatheater.nl
The French Dispatch di 15.2 |
Tout s’est bien passé di 22.2

DELFT

4 Filmhuis Lumen

Doelenplein 5 | 015214 0226 |
filmhuis-lumen.nl

Charlie Chaplin The Great Dictator ma 7.3

4 Verkadefabriek

Premières The Alpinist do 17.2
| Belfast do 24.2 | The Card
Counter do 10.2 | De son vivant
do 3.3 | Death on the Nile do
10.2 | Flee do 3.3 | Haute couture do 24.2 | Hopper en de
hamster der duisternis do 17.2

| Hytti nro 6 do 17.2 | Lamb do
3.3 | Maya en het gouden ei do
17.2 | Memoria do 3.3 | The Mirror and the Window do 10.2 |
Nine Days do 17.2 | Petrov’s Flu
do 24.2 | Prince
of Muck do 10.2 | Sing 2 do 10.2
| The Worst Person in the
World do 10.2 | Cursus Goth La
maschera del demonio + Black
Sunday di 15.2 | Film & filo
sofie Liebe in den Gängen wo
9.2 | Filmontbijt elke zondag |
Food & Film maandag, dinsdag
en woensdag | Nieuwe filmers
filmcafé wo 16.2 | Sneak Pre
view elke dinsdag

DEN HAAG

4 Filmhuis Den Haag

Spui 191 | 070365 6030/345
9900 | filmhuisdenhaag.nl

Premières Binckhorst fase 3
do 10.2 | De son vivant do 10.2 |
The Last Ride of the Wolves do
10.2 | Holland Dance Festival
Cunningham do 10.2

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 0223610 941

| cinemazevenskoop.nl

Herself do 10.2 t/m ma 14.2 |
Licorice Pizza do 3.3 t/m ma
7.3 | Pig do 17.2 t/m ma 21.2 |
The Tragedy of Macbeth do
24.2 t/m ma 28.2

DEVENTER

filmmaker in dit genre. Dat
dit terecht is, kan iedereen
weer eens vaststellen bij de
vertoning van vier van Ozu’s
meesterwerken: Tokyo Story
(1953), The Flavor of Green
Tea over Rice (1952), Tokyo
Twilight (1957) en Early
Spring (1956). De films zijn te
zien in Eye en worden ook
landelijk in de filmtheaters
uitgebracht; zie ook pagina
22.
Na de oorlog bood de studio ook ruimte aan sociaal geëngageerde regisseurs. Zo
maakte Masaki Kobayashi er
zijn anti-oorlogstrilogie The
Human Condition (19591961). In de samen bijna tien
uur durende films probeert
een dienstweigeraar, die als
vervangende dienstplicht
naar een mijn in het door Japan bezette Mantsjoerije
wordt gestuurd, zijn menselijkheid overeind te houden.
Dat hij Chinese mijnwerkers
niet als slaven behandelt,
brengt hem in conflict met Ja-

THE HUMAN CONDITION

let Romeo & Juliet ma 14.2, zo
20.2 | Specials Illegale vrijheid
za 19.2 | Dokter Kees di 22.2
4 Filmhuis De Zwarte Doos

DOESBURG

La haine wo 16.2 | Last Night in
Soho ma 14.2, di 15.2 | The Power of the Dog ma 21.2 t/m wo
23.2 | The Rescue ma 7.3 t/m
wo 9.3

4 Filmhuis Doesburg

4 MIMIK

Achter de Muren Vispoort 10
| 0570618 822 | mimik.nl

Premières The Alpinist do 17.2
| Belfast do 24.2 | Bigger Than
Us do 17.2 | The Card Counter
do 10.2 | Cow do 17.2 | De son
vivant do 3.3 | Death in Venice
do 17.2 | The Duke do 24.2 | Flee
do 3.3 | Hytti nro 6 do 17.2 |
Mamma Boe wo 16.2 | Petrov’s
Flu do 24.2 | Prince of Muck do
10.2 | There Is No Evil do 17.2 |
The Worst Person in the
World do 10.2 | Klassiekers
Early Spring do 3.3 | Tokyo
Story do 17.2 | Royal Ballet Romeo & Juliet ma 14.2, zo 20.2

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 020600 1897 | theaterdeomval.nl

Honderd jaar filmstudio Shochiku
Regisseurs krijgen de meeste
aandacht in de filmwereld,
maar zonder goede productiebedrijven kunnen zij niet
werken. Eye Filmmuseum zet
onder de titel ‘Shochiku 100
– Een eeuw filmklassiekers
uit Japan’ nog t/m 2 maart de
schijnwerper op het honderdjarige bestaan van filmstudio Shochiku, die films
produceerde van onder andere Yasujirõ Ozu, Takeshi Kitano en Akira Kurosawa.
Hollywood heeft studio’s
als Warner Bros en 20th Century Fox; filmbedrijven met
legendarische geschiedenissen, waarin tirannieke producenten als Jack Warner bepaalden wat er gemaakt werd
en door wie. Ook Japan kent
een geschiedenis van invloedrijke filmstudio’s. Daaronder het in 1895 als productiebedrijf van kabuki-theater
opgerichte Shochiku, dat
zich later ook met film ging
bezighouden. In 1921 maakte
de studio naam met Souls on
the Road van Minoru Morata,
door de mengeling van westerse avantgarde-invloeden
en Japanse esthetiek een
mijlpaal in de Japanse filmgeschiedenis. Na de intrede van
de sprekende cinema werd
Shochiku beroemd met het
shoshimingeki-genre: huiselijke (melo)drama’s met grote
sterren, gericht op een vrouwelijk publiek. Yasujirõ Ozu,
die vrijwel uitsluitend voor
Shochiku werkte, was vanaf
de jaren dertig de beroemdste

De beste verjaardag ooit zo
20.2 | The Lost Daughter zo
13.2, di 22.2 | The Power of the
Dog do 10.2, za 19.2, di 22.2 |
Sing 2 zo 13.2

panse bezettingsautoriteiten.
Vanaf de jaren vijftig vond
een nieuwe generatie filmmakers een thuis bij Shochiku. Zoals filmmakers van de
Nouvelle Vague in Frankrijk
gingen Japanse filmmakers de
straat op, onder wie Nagisa
Oshima (Night and Fog in Japan) en Kiju Yoshida (Goodfor-Nothing). Hun ongepolijste, speelse filmstijl werd
de Shochiku Nouvelle Vague
genoemd. Decennia later
stond Shochiku met een filmmaker als Takeshi Kitano ook
weer in de filmvoorhoede. In
2009 beleefde de studio met
de Oscar voor Departures van
Yôjirô Takita een nieuw internationaal hoogtepunt in
de rijke geschiedenis. Uit alle
roemruchte perioden zijn in
Eye films te zien. Films uit de
zwijgende periode worden
muzikaal live begeleid. Een
aantal films wordt ingeleid
door kenners van de Japanse
cinema.
EYEFILM.NL

Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 15 | 0313482 336 | filmhuis-doesburg.nl
Riders of Justice vr 11.2, wo
16.2

DOETINCHEM

4 Amphion Cultuurbedrijf

Hofstraat 2 | 0314-340 943 |
amphion.nl

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

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668 250
| filmhuisemmen.nl

Charlatan ma 14.2 | Dear Comrades! di 15.2 | Twee films op
één avond The Human Voice +
Petit maman ma 21.2

The Alpinist do 17.2, za 19.2,
ma 21.2, wo 23.2 | Amélie do
10.2, za 12.2, ma 14.2, di 15.2,
za 19.2, zo 20.2, di 22.2 | Don’t
Look Up do 10.2, zo 13.2, za
19.2, zo 20.2 | En attendant
Bojangles vr 11.2, zo 13.2, ma
14.2, wo 16.2, vr 18.2, zo 20.2,
wo 23.2 | The Father vr 11.2, vr
18.2 | House of Gucci do 10.2,
za 12.2, di 15.2, do 17.2, vr 18.2,
ma 21.2, wo 23.2 | Hytti nro 6
do 17.2, za 19.2, di 22.2 | Olga vr
11.2 t/m zo 13.2, wo 16.2 | The
Power of the Dog zo 13.2, za
19.2, ma 21.2 | Tout s’est bien
passé vr 11.2, ma 14.2, di 15.2
t/m vr 18.2, zo 20.2, di 22.2 |
The Tragedy of Macbeth vr 11.2
t/m zo 13.2, vr 18.2, zo 20.2
| West Side Story do 10.2, vr
11.2, zo 13.2, ma 14.2, wo 16.2,
vr 18.2 t/m ma 21.2, wo 23.2 |
Special Best of IDFA zo 27.2

Colombia in My Arms ma 21.2 |
Premières The Alpinist do 24.2
| The Card Counter do 10.2 |
The Duke do 24.2 | Hytti nro 6
do 17.2 | The Last Ride of the
Wolves vr 11.2 | Memoria
do 3.3 | Petrov’s Flu do 24.2 |
The Worst Person in the World do 10.2 | Cinema Unfiltered
Whiplash di 22.2 | Cinemen
taal Cold War ma 14.2 | Eng
Subs Hytti nro 6 wo 23.2 | The
Worst Person in the World wo
16.2 | Ontbijt & film zo 20.2, zo
6.3 | Royal Ballet Romeo & Juliet ma 14.2, zo 20.2

DORDRECHT

ERMELO

Nieuwstraat 60-62 |
078-720 0777 |
themoviesdordrecht.nl

Raadhuisplein 4 | 0620207920 | filmhuisermelo.nl

4 Cinema The Movies

The Card Counter do 10.2 |
Lamb do 17.2 | Special Barry
Lyndon za 5.3 | Filmclub
Belfast ma 14.2

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

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

The Lost Daughter vr 11.2 |
Riders of Justice za 12.2 | The
Tragedy of Macbeth zo 13.2,
wo 16.2 | West Side Story do
10.2

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 | 040294
6848 | natlab.nl

Premières The Alpinist do 17.2
| Belfast do 24.2 | The Card
Counter do 10.2 | De son vivant do 3.3 | The Duke do 24.2
| Haute couture do 24.2 | Hytti nro 6 do 17.2 | Lamb do 3.3 |
Mamma Boe do 17.2 | Maya en
het gouden ei wo 16.2 | Natural Light do 17.2 | Nine Days do
17.2 | Prince of Muck do 10.2 |
The Worst Person in the World
do 10.2 | Meet the Maker Shiny
New World do 10.2 | Royal Bal

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

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

4 Filmhuis Ermelo

Nomadland za 12.2 | Sunset
di 8.3

GELDERMALSEN
4 LingeFilm

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

Benedetta za 12.2, zo 13.2 |
Captain Nova wo 2.3 | House
of Gucci za 19.2, zo 20.2 | Un
monde vr 4.3, wo 9.3 | Persona non grata vr 18.2, wo 23.2 |
The Power of the Dog wo 16.2,
vr 11.2 | Spencer vr 25.2, wo 2.3
| The Truffle Hunters za 26.2,
zo 27.2
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vr 11.2, ma 14.2 | Un monde zo
13.2 | Persona non grata wo
16.2 | The Power of the Dog do
10.2, zo 13.2 | Sun Children za
12.2, di 15.2 | The Truffle Hunters do 10.2, wo 16.2

GRONINGEN

4 Forum Groningen

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

Early Spring zo 6.3 | The Flavor
of Green Tea over Rice zo 20.2 |
Flee wo 16.2, do 3.3 | The Godfather vr 25.2, zo 27.2 | Petrov’s Flu do 24.2 | Tokyo Story zo 13.2 | Tokyo Twilight zo
27.2 | Tron za 19.2 | Tron: Legacy za 19.2 | Visages villages wo
16.2 | Engels ondertiteld Lars
and the Real Girl ma 14.2 | IDFA
Prince of Muck do 10.2 | IFFR
The Last Ride of the Wolves
do 10.2 | International Movie
Night elke zondag | Sneak pre
view zo 9.3 | Spruit Cinema De
Gruffalo zo 6.3 | De slak en de
walvis zo 20.2, zo 27.2 | Wie is
er kwijt? zo 13.2
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 |
050526 2482 | rkzbios.nl

Tijdelijk geen voorstellingen

HAARLEM
4 Schuur

Lange Begijnestraat 9 | 023517 3910 | schuur.nl

Documentaire The Mirror and
the Window ma 14.2 | Klas
siekers Early Spring wo 23.2
| Tokyo Story wo 16.2 | Tokyo
Twilight wo 2.3 | Paul Thomas
Anderson Boogie Nights za
26.2 | Hard Eight za 19.2 | Magnolia za 5.3 | Special Best of
IDFA za 12.2, zo 13.2, ma 21.2,
ma 28.2, di 8.3, wo 9.3
4 Filmkoepel

Harmenjansweg 4 | filmkoepel.nl

Premières The Batman do 3.3
| Belfast do 24.2 | The Duke do
24.2 | Hytti nro 6 do 17.2 | The
Worst Person in the World do
10.2 | Documentairepremières
The Alpinist do 24.2 | Prince of
Muck do 10.2 | Jeugd Sing 2

HARDENBERG

IDFA op tournee
Het is traditie dat IDFA na het
jaarlijkse festival een aantal
van de beste films op tournee
door het land stuurt. Ook dit
jaar vertonen meer dan twintig filmtheaters vier festivalfilms, die, zo stelt IDFA, ‘je
kijk op de wereld zullen veranderen’.
Het mooie van IDFA is dat
het naast gevestigde namen
in de documentairewereld
ook veel nieuw talent onder
de aandacht brengt. Het doet
dat nadrukkelijk met het
competitieprogramma First
Feature, dat werd gewonnen
door Where We Are Headed
van de Rus Ruslan Fedotow.
Ook won de film, een van de
vier die op tournee door het
land gaat, de cameraprijs op
het festival. Where We Are
Headed geeft een indringend
beeld van het dagelijkse leven
in de Moskouse metro. We
zien kleurrijke personages,
zoals een als Kerstman verklede accordeonist die met een
getroebleerde passagier praat
over Dostojevski, het universum en de Russische ziel. Wie
er oog voor heeft, ziet in de
metrogangen een theatraal
decor van een doorlopende
tragikomische voorstelling.
In een Vietnamees bergdorpje speelt Children of the
Mist van Diem Ha Le zich af.
De film volgt drie jaar lang
een twaalfjarig meisje, dat

niet hetzelfde lot als haar
moeder en zus wil ondergaan.
Die werden op jonge leeftijd
in een kindhuwelijk gedwongen, maar deze tiener leert op
school dat je ook anders kunt
leven. Ze verzet zich tegen de
traditie, waarbij het de vraag
is of ze die kan overwinnen.
De film won de regieprijs in
de Internationale Competitie.
De beste korte film op het
festival was volgens de jury
Handbook van Pavel Mozhar.
Daarin volgt de Wit-Russische filmmaker in zijn kamer
in zijn woonplaats Berlijn vol
afschuw het neerslaan van de
demonstraties afgelopen zomer in Wit-Rusland. Om te
begrijpen hoe het repressieve
systeem werkt, laat hij in zijn
kamer verhoren en afgedwongen getuigenissen van arrestanten naspelen. Het resultaat
geeft een pijnlijk inzicht in
hoe dictatoriale regimes pro-

HEEMSKERK

Do Not Hesitate vanaf vr 18.2
| The Duke vanaf zo 6.3 | The
Hand of God vanaf do 10.2 |
Martin Luther King vs the FBI
vanaf vr 25.2 | Pig vanaf vr 11.2
| The Power of the Dog vanaf vr
25.2 | Riders of Justice vanaf vr
4.3 | Sun Children vanaf vr 18.2
| Jeugd Ook muizen gaan naar
de hemel vanaf wo 23.2

filmhuishoogeveen.nl

HILVERSUM

4 Film Aan de Slinger

4 Filmhuis Heemskerk

Laurentz A. Verherentstraat
1 | decirkelheemskerk.nl/film
Persona non grata vanaf vr
25.2 | Sweetness in the Belly vanaf vr 11.2 | Tre piani vanaf vr 18.2

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

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

Sorry We Missed You di 8.3 |
Cinema+ Sorry We Missed You
do 3.3

The Card Counter zo 13.2 | The
Good, the Bad and the Ugly zo
13.2 | In a Lonely Place zo 20.2
| Licorice Pizza do 3.3 | Prince
of Muck vr 11.2, wo 23.2 | Silent
Ones vr 18.2, wo 2.3 | Slalom
do 10.2 | Tokyo Story wo 16.2 |
Tokyo Twilight wo 23.2

The Truffle Hunters vr 11.2, di
15.2, wo 16.2

HARDERWIJK

HELMOND

GOUDA

Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 |
filmhuisharderwijk.nl

Cacaokade 1 | 0492529 009 |
cacaofabriek.nl /film

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113228 142
| tbeest.nl

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182522
200 | filmhuisgouda.nl

En attendant Bojangles zo
13.2, wo 16.2 | The French Dispatch za 12.2, di 15.2 | Herr
Bachmann und seine Klasse
za 19.2 | The Lost Daughter

4 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280
353 | bioshardenberg.nl/
filmhuis

4 Filmhuis Harderwijk/

Benedetta do 10.2, ma 14.2 | I
Care a Lot za 26.2, di 1.3 | Nr. 10
zo 20.2, di 22.2 | Persona non
grata za 19.2, ma 21.2 | Spencer za 12.2, di 15.2 | Wild Mountain Thyme do 24.2, ma 28.2

testen de kop in drukken.
De laatste film in The Best
of IDFA on Tour is O, Collecting Eggs Despite the Times
van Nederlander Pim Zwier.
De film won de regieprijs in
de Envision Competitie,
waarin het draait om verrassende en vernieuwende filmvormen. De film portretteert
de Duitse ornitholoog Max
Schönwetter (1874-1961), die
toen de wereld in de Tweede
Wereldoorlog in brand stond,
in alle rust doorwerkte aan
het verzamelen en bestuderen van eieren uit alle windstreken. Archiefbeelden van
de turbulente buitenwereld
contrasteren met nagespeelde beelden uit de werkkamer
van Schönwetter. Op straat
marcheren de nazi’s, binnen
meet de verzamelaar de eitjes
van exotische vogels. O, Collecting Eggs Despite the Times
gaat over het wegkijken van
gruwelijkheden en roept
daarmee pijnlijke vragen op
over onze tijd.

LEIDEN

4 Filmhuis Middelharnis

4 Kijkhuis

Movies That Matter Colombia
in My Arms ma 14.2

Druk do 17.2 | The Father do
24.2 | Les plus belle annees
d’une vie do 10.2

LEIDEN

NEERIJNEN

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

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

4 Trianon

For Your Eyes Only elke derde
maandag van de maand

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

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

Don’t Look Up di 8.3 | The Hand
of God di 1.3 | The House of
Gucci di 15.2

4 Filmtheater

Herenplein 5 | 035623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl

HENGELO

HOOGEVEEN

Beursstraat 44 | 074-255
6789 | filmhuishengelo.nl

VUE Hoogeveen | Van Echtenplein | 0528-234 000 |

4 Filmhuis Hoogeveen

HOUTEN

De Slinger 40 | 030-635 1024
| aandeslinger.nl
En attendant Bojangles do
17.2, vr 18.2 | The Lost Daughter di 22.2, wo 23.2 | The Rescue di 15.2, wo 16.2, wo 16.2 |
Tout s’est bien passe do 24.2,
vr 25.2 | The United States vs
Billie Holiday do 10.2, vr 11.2

KAMPEN
4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

Do Not Hesitate vr 18.2, za 19.2
| Herself vr 4.3, za 5.3 | Persona non grata vr 11.2, za 12.2

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

Wilhelminaplein 92 | 058205
0300 | sliekerfilm.nl
Ailo, het dappere rendier di

The Father di 22.2 | De luizenmoeder do 10.2 | Quo vadis,
Aida? vr 25.2

NIJMEGEN

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

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

O, COLLECTING EGGS DESPITE THE TIMES

Death on the Nile | The Worst
Person in the World

4 Kaleidoskoop

LEUSDEN

The French Dispatch di 22.2 |
The Quest for Tonewood di 15.2

Krententuin 25 | 0229-232
296 | cinemaoostereiland.nl

Sorry We Missed You do 10.2

NIEUWKOOP

4 Filmtheater Lelystad/Agora

Floralisplein 69 | 0252213 458
| filmhuis-lisse.nl

4 Cinema Oostereiland

4 Stroomhuis Neerijnen

LELYSTAD

4 Filmhuis Lisse

HOORN

(Het Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482 400 | hetdiekhuus.nl

4 De Filmtuin

Tijdelijk geen voorstellingen

MIDDELHARNIS

Vrouwenkerksteeg 10 | 07151233900 | bioscopenleiden.
nl /Kijkhuis

LISSE

Lezing Filmmuziek Ennio Morricone do 17.2 | Royal Ballet Romeo & Juliet ma 14.2, zo 20.2

4 Filmhuis Hengelo

vanaf di 15.2 | Special Best of
IDFA zo 27.2 | Ozu The Flavor
of Green Tea over Rice vanaf do 10.2 | Tokyo Story do 17.2,
zo 20.2

Downton Abbey ma 14.2 |
Figlia mia di 8.3

The Alpinist do 24.2 | Belfast
do 24.2 | De beste verjaardag
ooit wo 16.2 | The Card Counter do 10.2 | The Duke do 24.2 |
Flee do 3.3 | Hytti nro 6 do 17.2 |
Lamb do 3.3 | The Last Ride of
the Wolves do 10.2 | Mamma
Boe do 17.2 | Maya en het gouden ei wo 16.2 | Memoria
do 3.3 | Petrov’s Flu do 24.2
| Prince of Muck do 10.2 | Die
Wannsee Konferenz do 24.2 |
The Worst Person in the World
do 10.2 | Royal Ballet Romeo &
Juliet ma 14.2

4 De Cacaofabriek

IDFA.NL

22.2, za 26.2 | Wolfwalkers
wo 23.2, zo 27.2 | Premières
The Card Counter do 10.2 | The
Worst Person in the World do
10.2 | Sliekerdoks Prince of
Muck do 10.2

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043321 4080 |
lumiere.nl

The Porter zo 20.2 | Sisters with Transistors do 10.2
| Spoorloos wo 9.3 | Premiè
res Belfast do 24.2 | The Card
Counter do 10.2 | De sont vivant do 3.3 | The Duke do 24.2 |
Flee do 3.3 | Hytti nro 6 do 17.2 |
Lamb do 3.3 | The Last Ride of
the Wolves do 10.2 | Memoria
do 3.3 | Natural Light do 17.2 |
Nine Days do 17.2 | Petrov’s Flu do 24.2 | The Worst
Person in the World do 10.2 |
AIMS Colombia in My Arms
(Engels ondertiteld) wo 23.2
| Maastricht Young Academy
The Assistant ma 21.2 | Spe
cial Valentijnslezing (Engelstalig) ma 14.2

4 Lux

Premières The Alpinist do 24.2
| Belfast do 24.2 | De son vivant do 3.3 | The Duke do 24.2
| Hytti nro 6 do 17.2 | Lamb do
3.3 | Memoria do 3.3 | Natural
Light do 17.2 | Nine Days do 17.2
| Petrov’s Flu do 24.2 | Classics
Early Spring | The Flavor of
Green Tea over Rice | Tokyo
Story | Tokyo Twilight | Cursus
Belfast wo 23.2 | Premières
elke maandag | Jeugd Mamma
Boe do 17.2 | Maya en het gouden ei wo 16.2 | Junior Special
wo 2.3 | Psychoanalyse & Film
Ida wo 16.2 | Royal Ballet Romeo & Juliet zo 20.2 | Speci
al Filmkring do 10.2, di 15.2, do
24.2, di 1.3

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 0541-511
094 | filmhuisoldenzaal.nl

Herself di 22.2, wo 23.2 | No
Time to Die di 1.3 | Persona non
grata wo 16.2 | Jeugd Clifford
wo 23.2

OSS

4 Cultuurpodium

Groene Engel

MIDDELBURG

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

Achter de Houttuinen 30 |
0118613 482 | cinemamiddelburg.nl

OUDENBOSCH

4 Cinema Middelburg

The Hand of God vanaf vr 11.2
| The Last Ride of the Wolves
vanaf do 10.2 | Licorice Pizza
do 3.3 | The Lost Daughter
vanaf do 10.2 | Tout s’est bien
passé vanaf do 10.2 | The
Worst Person in the World

The French Dispatch zo 13.2 |
In Search of Beethoven zo 20.2

4 Filmtheater Fanfare

Markland College, Utopiazaal | Pagnevaartweg 7 |
0165-314503 |
filmtheaterfanfare.nl
The Duke do 3.3 | Herself do
24.2 | Un monde do 17.2 | The
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Death on the Nile
The Electrical Life of Louis Wain
The Eyes of Tammy Faye
Gogo
Ich bin dein Mensch
Jinn
King Richard
Licorice Pizza
The Lost Daughter
Minyan
The Matrix Resurrections
The Mirror and the Window
Natural Light
Nightmare Alley
Ook muizen gaan naar de hemel
Les Olympiades
Passing
Petrov’s Flu
Prince of Muck
Scream
Sisyphus at Work
Spider-Man: No Way Home
Sun Children
Tous s’est bien passé
The Tender Bar
The Tragedy of Macbeth
West Side Story

11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
11111
111231
111231
11111
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111

11111
123111
11111
11111
11111
11111
111231
11111
111123
11111
11111
11111
11111
11111
111231
11111
11111
11111
11111
123111
112311
111231
11111
11111
11111
111123
11111

SOEST

4 Artishock

4 Filmclub Schijndel/

’t Spectrum

Steeg 9 | 073-547 4837 |
schijndelfilm.nl

Steenhoffstraat 46 | 035-601
9577 | artishock-soest.nl

The Duke do 24.2 | Herr Bachmann und seine Klasse zo 20.2
4 Filmclub Schijndel/
Het Gasthuis

Eiffel ma 28.2 | Herself ma 14.2
| Un monde zo 20.2 | Pourris
gâtés zo 13.2, ma 21.2 | The Rescue zo 27.2 | Un triomphe wo
23.2 | De veroordeling wo 16.2 |
Jeugd Captain Nova vr 11.2

Son-Mother di 22.2

STADSKANAAL

SITTARD

Menistenplein 9 | 0599610
777 | smoky.nl

Lidwinahof 70

4 Filmliga Stadskanaal

4 Filmhuis De Domijnen

Ligne 3 | 088-599-5587 |
dedomijnen.nl
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Mijn vader is een vliegtuig di
22.2 | Riders of Justice di 15.2
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11111 is zeer goed | 11111 is goed | 11111 is redelijk | 11111 is matig | 11111 is slecht | 11111 is niet gezien

The Alpinist | Amelié | Belfast
| The Card Counter | The Duke |
En attendant Bojangles | Hytti
nro 6 | King Richard | Lamb |
Licorice Pizza | The Matrix Resurrections | Nightmare Alley |
Nine Days | Sun Children | Tout
s’est bien passé | The Worst
Person in the World | Specials
Best of IDFA zo 20.2 | The Godfather do 24.2, vr 25.2

UDEN

4 Filmhuis De Pul

Kapelstraat 13 | 0413-265
091 | filmpul.com

Premières The Man Who Sold
His Skin do 10.2 | Persona non
grata do 17.2 | Tout s’est bien
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Tolsteegbrug 1 | 030232 0452
| hartlooper.nl
4 Springhaver

Springweg 50 | 030231 3789 |
springhaver.nl
Onderstaande films draaien
in LHC of Springhaver

The Alpinist do 17.2 | Belfast
do 24.2 | De beste verjaardag
ooit wo 16.2 | The Card Counter
do 10.2 | De son vivant do 3.3
| Haute couture do 24.2 | Hytti nro 6 do 17.2 | Lamb do 3.3 |
The Last Ride of the Wolves do
10.2 | Memoria do 3.3 | Natural
Light do 17.2 | Nine Days do 17.2
| Ook muizen gaan naar de hemel wo 16.2 | Prince of Muck do
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Gemiddeld
(aantal)

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

Premières Flee do 3.3 | Mamma Boe do 17.2 | The Mirror and
the Window do 10.2 | Natural
Light do 17.2 | Special Best of
IDFA zo 20.2 | CineArt Watch
Bad Movies with Good Comedians do 3.3 (in De Nijverheid)
4 Louis Hartlooper Complex

Coen van Zwol
NRC Handelsblad

4 Cinecitta

Filmzaal Bibliotheek Neude |
Neude 11 | 030-2312216 |
hoogt.nl

Gudo Tienhooven
Algemeen Dagblad

TILBURG

Death on the Nile ma 28.2, di
1.3 | Riders of Justice di 22.2
| The Tragedy of Macbeth ma
7.3, di 8.3 | De veroordeling ma
14.2, di 15.2
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Ballet Romeo en Julia in de bioscoop

4 Hoogt On Tour

Ronald Rovers
De Filmkrant/Trouw

SCHIJNDEL

Leeuwenburg 12 | 0515412341 | filmhuis-sneek.nl

Maricke Nieuwdorp
Algemeen Dagblad

Verwacht Cette musique ne
joue pour personne | The Lost
Daughter | Tout s’est bien passé

UTRECHT

Dana Linssen
NRC Handelsblad

Vijgensteeg 2 | 010-473 3000
| wennekercinema.nl

St. Agnietenstraat 2 | 0344673 500 | agnietenhof.nl

Remke de Lange
Trouw

Bor Beekman
de Volkskrant

Premières Amélie do 10.2
| Herself do 10.2 | The Lost
Daughter do 10.2 | Un monde
vr 11.2 | Persona non grata do
10.2 | West Side Story zo 13.2,
ma 14.2 | Specials Un homme
et une femme zo 13.2 | Les plus
belles années d’une vie zo 13.2,
wo 16.2 | Van boek naar doek
Bibliorura do 17.2 | The Hate U
Give do 24.2

4 Wenneker Cinema

passé do 10.2

En attendant Bojangles di
15.2, wo 16.2 | Frida, viva la
vida do 10.2 | Amélie zo 27.2 |
Licorice Pizza di 22.2, wo 23.2
| Nightmare Alley vr 25.2

4 Filmhuis Sneek

Romy van Krieken
Veronica Magazine

ECI 13 | 0475-317 171 |
ecicultuurfabriek.nl

The Alpinist do 17.2 | Belfast
do 24.2 | De son vivant do 3.3
| The Duke do 24.2 | Flee do
3.3 | The Last Ride of the Wolves do 10.2 | Memoria do 3.3 |
Nine Days do 17.2 | Petrov’s Flu
do 24.2 | The Worst Person in
the World do 10.2 | Cursus In
vloedrijke regisseurs vanaf ma
7.2 | Jeugd Ook muizen gaan
naar de hemel za 26.2 | Paul
Thomas Anderson Hard Eight
zo 27.2, di 29.2 | Magnolia za
13.2, di 15.2 | Punch-Drunk
Love za 20.2, di 22.2

SCHIEDAM

TIEL

4 Filmtheater Agnietenhof

SNEEK

Jaap-Harm De Jong
Nederlands Dagblad

4 ECI Cultuurfabriek

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

Amélie do 17.2, vr 18.2 | The
Hand of God do 24.2, vr 25.2 |
Spencer vr 25.2 | Filmkring
Minari do 10.2 t/m za 12.2

Premières The Duke do 24.2
| Sun Children do 10.2 | The
Worst Person in the World do
10.2 | Verwacht in maart The
Alpinist | De son vivant

Belinda van de Graaf
Trouw

ROERMOND

Death on the Nile | Sing 2 | Pre
mières The Alpinist do 17.2 |
The Batman 3.3 | Belfast do
24.2 | Flee do 3.3 | The Godfather do 24.2 | Hytti nro 6 do
17.2 | Memoria do 3.3 | Prince
of Muck do 10.2 | The Worst
Person in the World do 10.2 |
4 Lantaren Venster

Elise van Dam
Cine.nl

Benedetta vr. 11.2, di 15.2 | The
French Dispatch di 22.2 | Herself za 26.2, di 1.3 | I Care a Lot
vr 4.3, di 8.3 | Mijn vader is een
vliegtuig za 19.2, di 22.2 | Nr.
10 di 8.3 | Persona non grata za
12.2, di 15.2 | The Power of the
Dog vr 18.2, zo 20.2 | The Rescue vr 25.2, di 1.3

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

Gerhard Busch
Cinema.nl/VPRO

Kerkstraat 11 | 0299-416 506
| filmhuispurmerend.nl

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

4 Scagon De Luxe

Joost Broeren-Huitenga
Het Parool

4 Filmhuis Purmerend

SCHAGEN

4 KINO Rotterdam

Basje Boer
De Groene Amsterdammer

PURMEREND

ROTTERDAM

Berend Jan Bockting
de Volkskrant

Rescue do 10.2 | Verwacht De
son vivant | Sun children
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grafie geldt als een klassieker
en wordt nog steeds opgevoerd. De opvoering ervan
door The Royal Ballet is 14 februari in een drie uur durende live-stream te zien in
Filmhuis Parkvilla (Alphen
a/d Rijn), Filmtheater Podium/Gigant (Apeldoorn), Focus Filmtheater (Arnhem),
Chassé Cinema (Breda), Natlab (Eindhoven), Concordia
Film Theater Expositie (Enschede), de Cacaofabriek
(Helmond), Hilversum
Filmtheater, Louis Hartlooper Complex (Utrecht), AnnexCinema (Woerden), Cine
City (Vlissingen) en Filmtheater de Fabriek (Zaandam).

Live-streams van opera’s in
de bioscoop kenden we al,
maar deze maand kunnen we
in ruim tien filmtheaters naar
een drie uur durende ballet
uitvoering van Romeo en Julia door het Londense Royal
Opera House.
Van je familie moet je het
hebben. Nou, Romeo en Julia
niet. Hadden ze maar niets
met hun families te maken.
Dan zou Shakespeares liefdesdrama over de twee hartstochtelijke geliefden een
happy end hebben gehad. En
ze leefden nog lang en gelukkig. Helaas, door de rivaliteit
en vijandschap van de families Capulet en Montague in
Verona tarten de twee geliefden met hun verboden liefde
het noodlot. Wat eindigt in de
dood, tragisch genoeg ook
nog eens door een misverstand tussen de twee geliefden. Gruwelijk verhaal, maar
ook een meeslepende tragedie over jeugdige onschuld
versus vastgeroeste wrok en
jaloezie van benepen volwassenen.
Dat Romeo en Julia onverwoestbaar is, blijkt uit het
overeind blijven van de liefdestragedie in alle genres en

disciplines. Er zijn honderden theatervoorstellingen,
films, musicals en balletten
van het stuk gemaakt. In Nederland bewerkte Rudi van
Dantzig in 1967 het toneelstuk tot een ballet, waarbij hij
zich baseerde op de eerste
balletversie van Romeo en Julia door Leonid Lavrovski in
1940. Dantzigs choreografie
wordt nog geregeld opgevoerd, zoals ruim twee jaar
geleden door Nationale Opera en Ballet. Twee jaar vóór
Van Dantzig bewerkte choreograaf en directeur
Kenneth MacMillan van The
Royal Ballet de tragedie tot
een ballet. Ook deze choreo-

10.2 | Petrov’s Flu do 24.2 | The
Worst Person in the World
do 10.2 | Royal Ballet Romeo &
Juliet ma 14.2

VLAARDINGEN

WEESP

VUE Vlaardingen | Veerplein
134E | hetzeepaard.nl

Herengracht 23 | 0294-458
093 | wesopa.nl

VEENDAM

4 Filmhuis vanBeresteyn

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

Encanto wo 23.2 | The Father
di 15.2 | Herself ma 28.2 |
Spencer ma 21.2 | The Voice of
Love ma 14.2

VEENENDAAL

4 Filmhuis Veenendaal

Spectrum | Kees Stipplein 72 |
Info: 06-5388 3412 |
filmhuisveenendaal.nl

Amélie zo 6.3 | Cry Macho za
19.2 | Eiffel vr 11.2 | The French
Dispatch za 26.2 | Persona non
grata za 12.2, za 5.3 | Riders
of Justice zo 20.2 | Spencer zo
13.2 | West Side Story zo 27.2

VENLO

4 Filmtheater

De Nieuwe Scene

Nieuwstraat 13 | 077351 8183 |
nieuwescene.nl

A Beethoven Journey zo 20.2 |
Premières The Alpinist do 17.2
| Herr Bachmann und seine
Klasse 25.2 | Hytti nro 6 do 17.2
| Lamb do 3.3 | Licorice Pizza
do 3.3 | Memoria do 3.3 | Natural Light do 17.2 | The Worst
Person in the World do 10.2

do 24.2 | The Card Counter do
10.2 | The Duke do 24.2 | Hytti nro 6 do 17.2 | The Last Ride
of the Wolves do 10.2 | Mamma Boe do 17.2 | Natural Light
do 17.2 | Petrov’s Flu do 24.2 |
The Worst Person in the World do 10.2 | 50+ Licorice Pizza
do 10.2 | Tout s’est bien passé do 17.2 | The Worst Person in
the World do 24.2 | Royal Bal
let Romeo & Juliet ma 14.2

ZALTBOMMEL

4 Filmtheater Cinemaarten

Theater de Poorterij | Nieuwstraat 2 | cinemaarten.nl
Riders of Justice di 15.2 |
Benedetta di 22.2 | Pig di 8.3

ZEIST

4 Hotel Theater FIGI

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

Boek en film First Cow ma 21.2
| Kom hier dat ik u kus ma 7.3

ZEVENAAR

4 Filmhuis Zevenaar

Kerkstraat 27 | 0316-331 527 |
filmhuiszevenaar.nl

ROMEO EN JULIA

4 Filmtheater Het Zeepaard

The French Dispatch do 17.2,
zo 20.2 | Un monde do.10.2, zo
13.2 | Tout s’est bien passé do
24.2, zo 27.2

VLISSINGEN
4 Cine City

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Premières Clifford wo 16.2 |
Maya en het gouden ei wo 16.2
| Royal Ballet Romeo & Juliet
ma 14.2

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Prinses Marijkelaan 4 | 071561 2566 | filmtheatervoorschoten.nl

4 City of Wesopa

Falling for Figaro do 24.2 | The
Last Days of Gilda do 17.2 |
West Side Story do 10.2

WINTERSWIJK

4 Filmhuis Winterswijk

Meddosestraat 4-8 | 054-352
1515 | filmhuiswinterswijk.nl
Ich bin dein Mensch di 8.3 |
Sun Children di 22.2

WOERDEN

4 AnnexCinema

Rosmolenlaan 1 | 0348-436
510 | annexcinema.nl

Don’t Look Up do 10.2 | The
Tragedy of Macbeth vr 11.2

Premières Clifford wo 16.2
| Hopper en de hamster der
duisternis wo 16.2 | Maya en
het gouden ei wo 16.2 | Royal
Ballet Romeo & Juliet ma 14.2

WAALWIJK

IJMUIDEN

Vredesplein 12 | 0416-337746 | deleest.nl

Groeneweg 71 | 0900-1505 |
filmtheatervelsen.nl

4 Filmtheater De Leest

The Rescue di 15.2 | The Truffle
Hunters di 15.2

WAGENINGEN
4 Filmhuis Movie W

Wilhelminaweg 3A |
moview.nl

Gogo za 12.2, wo 16.2 | Herself
vr 11.2, zo 13.2 | The Power of
the Dog do 10.2

4 Filmtheater Velsen

House of Gucci zo 13.2 | De luizenmoeder vr 11.2 | The Tragedy of Macbeth do 10.2 | The
Worst Person in the World do
10.2, vr 11.2, zo 13.2

ZAANDAM

4 Filmtheater De Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12 | 075631
1993 | de-fabriek.nl
The Alpinist do 17.2 | Belfast

Don’t Look Up | En attendant
Bojangles | Olga | The Power
of the Dog | West Side Story | Premières Amélie do 10.2
| House of Gucci do 10.2 | The
Alpinist do 17.2 | Hytti nro 6 do
17.2 | The United States vs Billie Holiday zo 20.2 | Movies
that Matter Colombia in My
Arms wo 16.2

ZIERIKZEE
4 FiZi

Kerkhof 3 | 0111-410 202 |
fizi.nl

Druk vr 11.2 | En attendant Bojangles vr 18.2, di 22.2 | Encanto zo 13.2, wo 16.2 | House
of Gucci vr 11.2, za 12.2 | Ron’s
Gone Wrong ma 28.2, vr 4.3 |
West Side Story za 12.2, do 17.2
| The Worst Person in the
World di 15.2, vr 25.2 | FbtS
The Father za 19.2 | The Tragedy of Macbeth zo 13.2, ma 21.2

ZOETERMEER
4 Filmhuis Cameo

Theaterplein 10 |
filmhuiscameo.nl

Babyteeth di 15.3 | Calamity di
1.3 | The Courier di 29.3 | Cowboys di 22.2 | Falling di 15.2 |
I Care a Lot di 22.3 | Perfect 10
di 8.3 | Persona non grata di
5.4 | Radiograph of a Family zo
27.3 | Sweat di 1.3

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor

Houtmarkt 64 | 0575513 750 |
luxorzutphen.nl
The Duke do 24.2 t/m ma 28.2
| The Electrical Life of Louis Wain vr 11.2, za 12.2, ma
14.2, wo 16.2 | The French Dispatch do 24.2, vr 25.2, zo 27.2
| The Great Dictator wo 23.2
| The Hand of God do 24.2,

Lezersacties februari
DE VEROORDELING

Sander
Burgers
Gouden
Kalf-winnaar gaat
over de Deventer
moordzaak,
maar tegelijk over
meer dan alleen wat er gebeurde op die ene septemberdag meer dan twintig jaar geleden, schreef Thomas Heerma van Voss in de Filmkrant
#439. ‘De film draait ook om
het belang van gedegen waarheidsvinding tegenover vage
rondgepompte theorieën. En
over hoe onrechtvaardig de
wereld eruit zou zien als de
mensen die het meeste geluid
produceren automatisch gelijk zouden krijgen.’
September Film stelt vijf
dvd’s ter beschikking.

GAGARINE

De zestienjarige Yuri
groeit op in
Gagarine,
een buitenwijk van
Parijs. Zijn
grote
droom is
om astronaut te
worden. Als
Yuri te horen krijgt dat er plannen zijn
om Gagarine te slopen, doet
hij er alles aan om dit te voorkomen. Ivo de Kock in de
Filmkrant #440: ‘Al te vaak
krijgt de cité-jeugd een ‘no
future’-stempel, ook al vechten ze juist tegen uitzichtloosheid. Het is belangrijk

om die clichés, het negatieve
imago, te vernietigen.’
Cinéart stelt vijf dvd’s ter
beschikking.
THE LAST RIDE OF THE
WOLVES

In deze intrigerende
misdaadfilm, die
vorige
maand te
zien was op
IFFR, zet
een Italiaanse beroepscrimineel zijn laatste roofoverval
in de steigers. ‘Filmmaker Alberto De Michele speelt in
zijn op waargebeurde verhalen gebaseerde speelfilmdebuut lustig met feit en fictie’,
schrijft Omar Larabi in zijn
recensie (zie pagina 25).
Gusto Entertainment stelt
vijf truien ter beschikking.

GUNDA

Dit observerend documentair
portret van
de Noorse
zeug Gunda
en haar
biggen doet
het zonder
commentaar, zonder muziek en zelfs
zonder kleur. Regisseur en
cameraman Viktor Kossakovsky doet moeite om dit ene
individuele varken met haar
kinderen te portretteren, niet
anders dan wanneer hij een
mens voor zijn lens had. ‘Dat
kun je met recht een mijlpaal
noemen’, aldus Karin Wolfs in
de Filmkrant #435.
Periscoop Film stelt vijf
dvd’s ter beschikking.

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 9 maart. Winnaars ontvangen
bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
za 26.2, ma 28.2 | Herself do
17.2, vr 18.2, zo 20.2, di 22.2 |
The Lost Daughter do 17.2, za
19.2 t/m ma 21.2 | Minyan do
17.2, za 19.2, ma 21.2 | The Mirror and the Window do 10.2, za
12.2, ma 14.2 | Modern Times
wo 16.2 t/m vr 18.2, zo 20.2, di
22.2, wo 23.2 | The Power of
the Dog vr 11.2, zo 13.2, di 15.2 |
Prince of Muck do 10.2, vr 11.2,
zo 13.2, di 15.2 | Tout s’est bien
passé do 10.2 t/m ma 14.2 |
The Truffle Hunters do 10.2, za
12.2, ma 14.2 | The Worst Person in the World do 24.2, zo
27.2 | Jeugd Captain Nova zo
20.2 | Stormwind 5 zo 13.2

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 |
filmtheaterfraterhuis.nl

The Electrical Life of Louis
Wain | En attendant Bojangles | Licorice Pizza | Premiè
res Belfast do 24.2 | Death on
the Nile do 10.2 | The Duke do
24.2 | Haute couture do 24.2
| Natural Light do 17.2 | The
Worst Person in the World do
10.2 | Zwolse premières Along
the Way | The Alpinist | Cow |
I Am Zlatan | Best of IDFA zo
13.2 | Academie Dr. Aarsman
za 12.2 | Succes gegarandeerd
za 19.2 | Foley Artist za 26.2
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Thuiskijken

DE KOMEDIES VAN ERNESTO VASER

ANARCHIE, CHAOS EN
DESTRUCTIE

LICHT

Het genie los van de mens
Documentairemaker Oeke Hoogenijk scheidt
de mythe van de mens in haar doortastende
documentaire over componist Karlheinz
Stockhausen. Licht is tegelijk een lofzang en
een kritiek op het genie dat in 2007 overleed
maar alom aanwezig is in de film.
In 2016 wordt door onder meer de Nationale
Opera en het Holland Festival het ambitieuze
plan opgevat om Licht van Karlheinz Stockhausen (1928-2007) op de bühne te brengen.
De Duitse componist, die bekendstaat om
zijn avantgardistische, atonale composities,
werkte 26 jaar aan zijn magnum opus dat zeven opera’s en 29 uur beslaat. Theaterregisseur Pierre Audi en de twee vrouwen met wie
Stockhausen jarenlang samenleefde, Suzanne Stephens (muzikaal en dramaturgisch
adviseur) en Kathinka Pasveer (muzikaal leider), slaan de handen ineen om met een gigantisch team dat bestaat uit meer dan vijfhonderd dansers en musici het schier
onmogelijke te bewerkstelligen.
Die inspanning resulteert in het voorjaar
van 2019 in een voorstelling waarover The
New York Times kopt: ‘Three Days, Four Helicopters, One Bone-Shaking Opera’. Documentairemaker Oeke Hoogendijk (Mijn
Rembrandt, 2019) toont de logistieke operatie die hieraan voorafging. Jarenlang filmde
ze de voorbereidingen; zo komt ze op een gegeven moment terecht bij de vrouw die in
een jaar tijd 410 (!) repetities moet inplannen. Vanzelfsprekend gaat niet alles van een
leien dakje. Zo botert het niet altijd tussen

Audi en de weduwen. Ze erkennen allemaal
dat Stockhausen een genie was, maar Audi
wil het publiek graag een “nieuwe interpretatie” tonen van Licht die niet “potsierlijk
oogt” terwijl Pasveer en Stephens de instructies van Stockhausen – die naast de
muziek ook de choreografie en set design
optekende – tot op de letter volgen.
Voor hen staat hun geliefde – Stockhausen was een polygamist – nog steeds hoog op
een voetstuk. Dat geldt echter niet voor de
kinderen van de componist: zij vertellen in
de film openhartig hoe alles in het gezin om
muziek draaide. Wie daar niet in meeging,
werd vakkundig geëxcommuniceerd. Stephens ziet dat anders: “Hij hield niet van
zichzelf.” Hoewel ze even later opmerkt dat
Stockhausen ooit zei dat zijn zoon Simon –
een begenadigd componist – “misschien
over meer talent beschikte dan hijzelf”.
Licht staat bol van dat soort pijnlijk-geestige tegenstellingen, waarin de man wordt
losgerukt van de mythe. Hoogendijk weet die
twee aspecten – het genie en de mens – met
veel vernuft van elkaar te scheiden. Daarmee
is Licht naast een concertfilm ook, of vooral,
een kritische biografie van Stockhausen, een
gemankeerd talent dat ver na zijn dood nog
mensen weet te inspireren en frictie weet te
creëren.
OMAR LARABI

LICHT

NEDERLAND, 2022 | REGIE OEKE HOOGENDIJK |

120 MINUTEN | DISTRIBUTIE DOXY FILMS/PICL (VOD) | TE
ZIEN SINDS 3 FEBRUARI 

CENSOR

CENSOR

Vrouw Horror Schuldvraag
Engels horrordebuut met een triple female
gaze geeft een originele draai aan de maat
schappelijke hysterie rond de opkomst van
VHS-horror in de jaren tachtig. Want wat
als de filmkeurder zelf ontspoort?
Het uitgangspunt is geweldig. Vanaf daar
kan het al bijna niet meer misgaan – en dat
doet het dan ook niet. Censor gaat over Enid,
een jonge vrouwelijke medewerker van de
Britse filmkeuring. We bevinden ons in het
Engeland van de jaren tachtig, ten tijde van
de paniek rond de zogenoemde Video Nasties – heftige horrorfilms die zomaar te huur
waren op het nieuwe medium VHS.
Enid neemt haar werk zeer serieus, met
een gestrengheid die zelfs haar collega’s af
en toe te veel wordt. Ondertussen lijkt ze zelf
volstrekt onberoerd te blijven onder alle groteske gruwelen die ze beoordeelt – waarbij
‘lijkt’ natuurlijk het sleutelwoord is.
Censor is het debuut van regisseur Prano
Baily-Bond en samen met het camerawerk
van Annika Summerson en hoofdrolspeler
Niamh Algar, die in elke scène zit, kunnen we
spreken van een triple female gaze op het

overheersend mannelijke subgenre van de
hak- en zaaghorror, waarin vrouwelijke personages het doorgaans zwaar te verduren
hebben. Wat niet betekent dat Baily-Bond
het genre aan- of afvalt. Integendeel, ze is
een uitgesproken horrorfan en heeft met veel
liefde nep-Nasties gecreëerd voor de stukjes
VHS-film-in-de-film (met de titel Don’t Go
in the Church als parodie op het bekende
Don’t-format). In interviews noemt ze daarnaast de Italiaanse giallo, met name Dario
Argento’s Suspiria (1977), als inspiratiebron
voor de blauw-rood gestileerde horreur die
Censor gaandeweg binnensijpelt.
Wat ze wel doet, net als andere vrouwelijke regisseurs die in toenemende mate het
horrorgenre veroveren, is de bekende stramienen tegen het licht houden, uit elkaar
trekken en met de onderdelen nieuwe, andere constructies bouwen. Waarbij de (al dan
niet verstoorde) subjectieve beleving van de
vrouwelijke hoofdpersoon vaak centraal
staat. Zie bijvoorbeeld het sterke Saint Maud
(Rose Glass, 2019), waarmee Censor production designer Paulina Rzeszowska deelt.
Net als Saint Maud verliest Enid langzaam
haar grip op de werkelijkheid. Maar is dat
een bewijs dat die horrorfilms inderdaad gevaarlijk zijn? Met een sneer naar de arrogantie van filmkeurders die zichzelf onkwetsbaar wanen voor ‘schadelijke beelden’? Of
ligt het helemaal niet aan de films, maar aan
de bedreigingen die Enid krijgt als juist een
goedgekeurde film een moord geïnspireerd
zou hebben? Of aan haarzelf en haar traumatische verleden – haar collega’s hebben tenslotte nergens last van?
Censor stileert dit helaas allemaal ietsje te
netjes en overzichtelijk. Als kijker bezie ik
Enids langzaam groeiende waanzin meer dan
dat ik erin word meegesleurd. Maar dat
neemt niet weg dat Censor ongetwijfeld een
van de horrorhoogtepunten van het jaar is.
KEES DRIESSEN

CENSOR

VERENIGD KONINKRIJK, 2021 | REGIE

PRANO BAILEY-BOND | MET NIAMH ALGAR, MICHAEL
SMILEY, NICHOLAS BURNS | 84 MINUTEN | DISTRIBUTIE
REMAIN IN LIGHT (DVD/BLU-RAY) | TE ZIEN VANAF 16
LICHT
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Veel filmliefhebbers zullen zonder veel moeite in ieder geval enkele namen van vroege Amerikaanse filmkomieken kunnen oplepelen: Charles Chaplin, Buster
Keaton, Laurel & Hardy, misschien ook Harold Lloyd.
Maar Europese? En dat terwijl iemand als de Franse
komiek Max Linder een grote inspiratiebron was voor
Chaplin – zonder Linder geen Chaplin.
Mooi dus dat Eye Filmmuseum nu een programma
biedt rond de Italiaanse komiek Ernesto Vaser (18761934), gratis te zien via de Eye Film Player. De films
uit de periode 1909-1913 komen uit de collectie van
Eye, maar het programma werd overgenomen van het
Nederlands Silent Film Festival (NSFF). De begeleidende pianomuziek van Daan van den Hurk, tevens
directeur van het NSFF, werd er vorig jaar zelfs live
opgenomen. Bij sommige films zijn de tussentitels in
het Duits, die zijn helaas niet ondertiteld.

Eye Filmmuseum presenteert, gratis te zien via de Eye Film Player,
een programma met vroege films rond de Italiaanse komiek Ernesto
Vaser (1876-1934). Verpakt in zijn aanstekelijke anarchie zit het
prototype van een komisch typetje dat ook vandaag nog populair is:
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
de kindman.

TURIJN

Rond 1905 ging Italië de concurrentie aan met de wereldwijd succesvolle Franse filmindustrie. Eén strategie was het simpelweg kopen van Frans filmtalent,
zoals André Deed, Raymond Dandy (beter bekend als
Kri Kri) en Marcel Fabre. Deed ging in Italië aan de
slag als Cretinetti en Fabre werd Robinet.
Het was Fabre die het talent van Vaser ontdekte en
hem een contract gaf bij filmmaatschappij Ambrosio.
Daar werkte Vaser tussen 1905 en 1912 en heette zijn
personage Fricot. In 1912 verkaste Vaser naar Itala
Film, waar hij door het leven ging als Fringuelli. Dat al
deze personages in het buitenland weer andere namen
kregen, laten we voor het gemak maar even buiten
beschouwing – het is al verwarrend genoeg. Beide
productiemaatschappijen waren gevestigd in Turijn,
waar Vaser ook geboren werd. De straten van Turijn
fungeren als decor voor de buitenopnames.

POMPEUS HEERTJE

Vaser is een klein, gezet mannetje met een expressief
gezicht. Naar de normen van nu doen hij en de andere acteurs soms aan gekke bekken trekken, maar dat
was indertijd gebruikelijk, ook al omdat de filmtaal
nog jong en in ontwikkeling was. Vaser speelde vaak
een pompeus heertje, gekleed in rokkostuum en hoge
hoed.
De films zelf zijn eenvoudig. Elk shot is één scène,
binnen shots wordt er nog niet gemonteerd. Camerabewegingen zijn schaars, met hooguit een zijwaartse
beweging. De komedies zijn gefilmd in tableaux-stijl
waarbij zowel voor- als achtergrond scherp zijn. Die
scherptediepte is ideaal voor achtervolgingen waarbij
personages van achter naar voren diagonaal door het
beeld rennen. Buon anno! (‘Gelukkig nieuwjaar!’) uit
1909 is er een goed, grappig voorbeeld van. Die achtervolgingen zijn een van de terugkerende elementen
in slapstickfilms, evenals lelijke, lastige schoonmoe-

ders – meestal gespeeld door mannen in vrouwenkleren.
Achtervolgingen hebben iets anarchistisch, zeker
als daarbij gezagsdragers in hun gezicht geslagen worden, zoals in het geestige Il moscone (‘De bromvlieg’,
1911). Hierin wordt Fricot lastig gevallen door een
hinderlijke bromvlieg – we zien het touwtje waarmee die bewogen wordt. Telkens als hij de vlieg wil
doodmeppen, slaat hij iemand in zijn gezicht of op
zijn hoofd, van gesprekspartner tot politieagent. Fricot eindigt dan ook in de cel, uiteraard vergezeld door
de bromvlieg.
In hoeverre deze aanstekelijke anarchie een reactie
is op de burgerlijke Italiaanse maatschappij, waarin
velen wilden klimmen op de sociale ladder, is voer
voor historici.

CHAOS EN DESTRUCTIE

In enkele films probeert Fricot wanhopig vrouwen
op te pikken, altijd vergeefs. In het leuke Al cinematografo guardate… ma non toccato (‘In de bioscoop
kijken… maar niet aanraken’, 1912) volgt Vaser een
vrouw de bioscoop in, waar hij naast haar gaat zitten.
Hij denkt met haar voetje te vrijen, maar de voeten
horen toe aan een (lelijkere) vrouw die achter hem
zit en die haar benen vooruit heeft gestoken. Als de

dame die hij op het oog heeft doorheeft dat Vaser met
haar flirt, wisselt ze van plaats met haar verloofde.
Drie keer raden met wie Vaser vervolgens een kus uitwisselt, waarna hij weer eens voor zijn kop geslagen
wordt.
De films uit de vroege jaren tien bevatten rudimentaire trucages en stukjes animatie. Een leuk special
effect zit in de inventieve film waarin Fringuelli – ditmaal gekleed in geblokt pak – een enorme sombrero
koopt ter vervolmaking van zijn nieuwe, modieuze
look. We zien hoe die sombrero onder andere dienst
doet als grote paraplu en als visnet. Maar in een terloops, geestig moment is ook te zien hoe de scherpe
randen van de gigantische hoed iemand onthoofden.
Het levert een aardige trucage op à la Georges Méliès.
Vaser was wellicht niet de beste Italiaanse komiek,
maar de zeven korte films zijn ook interessant omdat
ze de historische bron laten zien van een universeel
komisch type: dat van de kindman, een groot, dreinend wezen dat impulsief en onvolwassen is. Een type
dat de laatste twee decennia weer erg populair was en
waarvan het goed is om te beseffen dat diens wortels
al een dikke eeuw oud zijn.
GRATIS TE ZIEN OP EYE FILM PLAYER,

player.eyefilm.nl
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TAMING THE GARDEN

Als jij niet naar de bomen wilt komen, dan
zorg je er toch voor dat de bomen naar jou
komen.
In Nederland mokt een minderheid omdat
een brug uit elkaar moet voor het superjacht
van een miljardair. Lokale politieke partijen

vinden het goed “omdat het voor banen
zorgt”. Het is een absurde parabel. Prinsen en
paupers. Brood en spelen. Vergis je niet: de
passage van de Bezos-boot zal voor spektakel zorgen en ergens is al een eventmanager
bezig is om tribunes te regelen zodat men
geld kan vragen voor zitplekken.

Om de contouren van dit soort bizarre taferelen nog wat duidelijker te schetsen, geeft
de documentaire Taming the Garden een nog
extremer voorbeeld uit een voormalige Sovjetrepubliek, waar kleine tirannen de afgelopen decennia hun zakken konden vullen mits
ze trouw bleven aan Moskou.

De film van Salomé Jashi – vorig jaar op
IDFA, nu op MUBI – geeft aanvankelijk een
paar hints over het licht verbijsterende
schouwspel dat over het scherm voorbij
trekt. “Hij stapte uit z’n auto en keek alleen
naar de boom”, zegt een van de paupers. “En
stapte weer in. Hij zei niets.” “Hij heeft een
getrainde hond”, zegt een ander. “Getraind in
wat?” “Iets met wapens.” “Maar al zijn bewakers hebben al wapens.” Overal op het Georgische platteland worden eeuwenoude bomen zorgvuldig met wortel en al uit de
bodem gehaald. Hele teams voeren ingewikkelde operaties uit om de bomen vervolgens
over land en water op de plaats van bestemming te krijgen. Wegen worden stuk gereden
en gerepareerd, hellingen worden gestut zodat ze niet bezwijken onder het gewicht,
enorme pontons vervoeren de bomen als het
even kan over water.
Taming the Garden richt zich op de mensen die de bomen kwijt raken. De mensen die
opgroeiden en speelden onder hun takken,
sliepen en stiekem vreeën in hun schaduwen. Natuurlijk wil je als kijker de hele tijd
zien waar de bomen heen gaan, maar Jashi
geeft niet toe. Pas aan het eind, maar zonder
uitleg. Een mindere maker had hier een voice-over onder gezet, waardoor het surreële
van deze hele toestand was verdwenen. Analyseren heeft namelijk geen zin: blijkbaar accepteert de wereld zulke excessen, in ieder
geval in Georgië. Zie het zo: als Jeff Bezos tijdens de Schepping aanwezig was geweest,
had hij een bod uitgebracht op het Paradijs.
En God zou gezwicht zijn.
RONALD ROVERS

TAMING THE GARDEN

(MOTVINIEREBA)

GEÖRGIË/DUITSLAND, 2021 | REGIE SALOMÉ JASHI |
91 MINUTEN | DISTRIBUTIE MUBI (VOD) | TE ZIEN SINDS
19 JANUARI 

THE DEVIL’S TRAP

Frantisek Vlácils gotische, bescheiden meesterwerk
Zeven jaar na de late bioscooprelease van
Marketa Lazarová (1976), misschien wel de
Tsjecho-Slowaakse klassieker der klassie
kers, verschijnt Frantisek Vlácils eerdere
middeleeuwse epos The Devil’s Trap op bluray. Een mooie aanleiding om in het gran
dioze filmwerk van de meester van de Tsje
chische film te duiken.

internationaal
filmfestival assen

11 — 13 mrt
THE DEVIL’S TRAP

In Tsjechië wordt hij nog altijd gezien als een
van de belangrijkste filmmakers uit hun rijke
filmgeschiedenis, maar buiten de culturele
grenzen van Oost-Europa kan kunstenaar en
regisseur Frantisek Vlácil (1924–1999) op
weinig bijval rekenen. Zeven jaar geleden
mocht het Nederlandse publiek dankzij de
late release van Marketa Lazarová (1976)
even kennismaken met het geestverruimende filmbrein van deze Tsjechische meesterfilmer. Of dat genoeg erkenning is voor
een van de beste naoorlogse regisseurs blijft
de vraag. In eigen land wordt Vlácil gezien
als de spirituele grondlegger van de Tsjechische New Wave. Hij was voor Tsjecho-Slowakije wat Robert Bresson voor de Franse
Nouvelle Vague was. Dat de meeste van zijn
films hier nauwelijks te zien zijn, betekent
dat er voor velen nog een cinefiele schatkist
verborgen ligt.
Gelukkig is er het boetieklabel Second
Run, dat de afgelopen decennia bijna het
volledige oeuvre van Vlácil beschikbaar
heeft gemaakt voor de thuiskijkers, waaronder nu dus ook The Devil’s Trap (1962), wat
— afhankelijk hoe je het wilt bekijken in zo’n

rijk oeuvre — dé sleutelfilm in het werk van
Vlácil is. Zijn doorbraak The White Dove
(1960) wordt gezien als het filmische begin
van de Tsjecho-Slowaakse New Wave, een
sociaal-realistische en maatschappelijk betrokken allegorie over de strijd tussen goedheid en kwaad. Met opvolger The Devil’s
Trap dook Vlácil gelijk zo diep als hij kon in
zijn eigen fascinatie met de Europese middeleeuwen, en dan vooral de historische
grenzen van de wreedheid van de mens.
Je kan het hallucinante Marketa Lazarová
en het meer barokke Valley of the Bees (1968)
erbij nemen voor een losse trilogie over historische wreedheid, conflict en corruptie. Dan
is The Devil’s Trap wel het buitenbeentje:
geen breedbeeldspektakel, maar een evengoed virtuoze, historische film in veel krappere kaders. Van die bijna vierkante Academy
ratio maken Vlácil en cameraman Rudolf Milic overigens mooi gebruik door de strijd tussen een middeleeuwse molenaar en een verbeten priester vooral visueel te verkennen.
Zoals in het lang aangehouden openingsshot
van de decoraties aan de buitenkant van een
kerk, waarin we een gepijnigde Jezus zien ter-

wijl de priester gehuld in zwart door de straten schuifelt. Je begrijpt direct dat er in The
Devil’s Trap hogere machten spelen.
Nog mooier wordt dat verbeeld met een
terugkerend, zwevend shot dat van het platteland naar de voordeur van de misschien
wel behekste molen vliegt. Bijna als een
home invasion- of monsterfilm dus, maar
dan vanuit een dogmatische, ideologische
aanval. Het doet denken aan Sam Raimi’s
iconische monster point of view-shots uit
The Evil Dead (1981), maar dan is het monster hier de lokale geestelijkheid die de molenaar wantrouwt. Die visuele rijkdom, in
combinatie met het psychedelische geluidsdesign en de haarscherpe Eisensteiniaanse
montage maken van The Devil’s Trap een onmisbaar hoofdstuk uit de geschiedenis van
de Tsjechische film.
HUGO EMMERZAEL

THE DEVIL’S TRAP

(DÁBLOVA PAST) TSJECHO-

SLOWAKIJE, 1962 | REGIE FRANTISEK VLÁCIL | MET
VÍTEZSLAV VEJRAZKA, MIROSLAV MACHÁCEK, CESTMÍR
RANDA | 85 MINUTEN | DISTRIBUTIE SECOND RUN
(BLU-RAY) | TE ZIEN VANAF 28 FEBRUARI 
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“Je staat op mijn tekening”, zegt beeldend
kunstenaar Natasja Kensmil tegen cameraman Jurgen Lisse, die tijdens het filmen per
ongeluk op een van haar kostbare prenten is
gaan staan. “Sorry, je mag me straks slaan”,
antwoordt Lisse terwijl hij onverstoorbaar
doorfilmt maar toch maar een stapje achteruit zet.
In Kenmils enorme, opvallend lege atelier
aan het IJ in Amsterdam – er staan slechts
drie grote schildersdoeken tegen de muren,
achterstevoren – schiet regisseur Lisa
Boerstra nog wat inserts voor Natasja Kensmil – Into the Darkness [werktitel], haar documentaire over de Amsterdamse kunstenaar die vorig najaar de Johannes Vermeer
Prijs (de Nederlandse staatsprijs voor de
kunsten ter waarde van honderdduizend
euro) kreeg uitgereikt door demissionair
minister Ingrid van Engelshoven.
De eerste plannen voor de film dateren al
van veel eerder, uit 2018, toen Kenmil nog
niet was doorgebroken. Interakt-producent
René Mendel hield destijds al van haar werk;
bovendien vond hij haar aardig en interessant, zo had hij ontdekt bij het produceren
van René Roelofs’ Hollandse meester-aflevering (2011) over Kensmil.
Voor de regie benaderde hij Boerstra, die
eerder al Hollandse meester-portretten over
Juul Kraijer, Jennifer Tee en Michael Tedja
had geregisseerd, en met wie Mendel de
lange documentaire Leaving Limbo over Jennifer Tee had gemaakt. Boerstra – ze studeerde kunstgeschiedenis en rondde in 2004
de Filmacademie af – filmde de afgelopen

COLOFON

V.L.N.R. GELUIDSMAN BRAM MEIDERSMA, CAMERAMAN
JURGEN LISSE, REGISSEUR LISA BOERSTRA EN KUNSTENAAR EN
DOCUMENTAIRE-ONDERWERP NATASJA KENSMIL

tweeënhalf jaar onder meer bij Kensmil
thuis, in haar volkstuintje en in haar oude
atelier; tijdens de Vermeerprijsuitreiking in
Het Hem in Zaandam; bij een verzamelaar in
Heemstede; in de Hermitage en het Stedelijk
Museum in Amsterdam en in Kunsthal KAdE
in Amersfoort, waar afgelopen winter A
Poison Tree stond, Kensmils eerste overzichtstentoonstelling in Nederland.
Boerstra is al bezig met de montage; er
komt een lange versie die in Eye Filmmuseum en een aantal musea te zien zal zijn en
een kortere versie voor televisie. In Kensmils
atelier maakt Boerstra nog een aantal inserts
voor die lange versie, van Kensmils tekeningen en van de kunstenaar die door haar

schetsboek bladert (“Moet ik heen- of terugbladeren?”). Daarna gaat de ploeg nog
één keer naar de Amsterdam Museumvleugel
van de Hermitage, waar een serie sinistere
schilderijen van archetypische regentessen
te zien is, die Kensmil maakte als aanvulling
op de vaste tentoonstelling Groepsportretten
van de zeventiende eeuw.
Terwijl Lisse zijn werk doet vertelt Kensmil dat haar atelier zo leeg is omdat ze het
pas net heeft én omdat bijna alhaar schilderijen sowieso zijn verkocht aan musea, banken en verzamelaars. Het loopt via Andriesse
Eyck Galerie, die vijftig procent krijgt, zegt
ze. Lisse vindt dat vreselijk veel; de cameraman betaalt zijn agent maar twintig procent.

NATASJA KENSMIL – INTO THE
DARKNESS NEDERLAND 2022 | SCENARIO EN REGIE
LISA BOERSTRA | PRODUCTIE RENÉ MENDEL & MIRA
MENDEL (INTERAKT) | IN COPRODUCTIE MET AVROTROS
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(PREMIÈRE), DAARNA VERTONINGEN IN ONDER MEER
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