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FOTO JULIETA CERVANTES

RAMEN
Er gaat een foto rond van het volledig met boeken gebarricadeerde raam van wetenschapper
Lev Shevchenko in Kyiv. Boeken om de bommen
buiten te houden. Van cultuur is in de stad niets
meer over, was het commentaar van een andere
wetenschapper aan de universiteit van Kyiv.
Houden boeken bommen buiten de deur?
Zijn kunst en cultuur sterker dan wapens?
Soms ga je twijfelen.
Via kunst leer je de gedachten van anderen
kennen. Via camera’s zie je de ander. De hele
wereld is zichtbaar in films. Toch staat ook de
domheid steeds weer op. De benepenheid en de
haat. Luide stemmen proberen je te laten denken dat die haat alomtegenwoordig is. Is niet
zo. Ook al is er nog van alles mis. Door die boeken en films hebben we elkaar sinds de Tweede
Wereldoorlog op allerlei manieren beter leren
kennen. Misschien daardoor kan ik het gevoel
niet onderdrukken dat oorlog een anachronisme
is, iets van zwakke mensen die met hun denken
nog in de negentiende eeuw leven. Kleine mensen die zich verschuilen achter wapens en ‘toxische nostalgie’, zoals Naomi Klein het afgelopen
week op The Intercept noemde. De wereld verdient beter.
‘Art objects’, schrijft Jeanette Winterson in
haar gelijknamige boek – kunst verzet zich. Een
van de meest wezenlijke dingen die ze schrijft,
is dat ‘we ons moeten realiseren dat de taal van
kunst niet onze moedertaal is’. Het is een van de
meest wezenlijke dingen die kunst ons heeft
geleerd, ruwweg sinds het impressionisme: dat
het normaal is als je iets niet meteen begrijpt.
Open staan voor het onbekende is een kracht.
Zwakke mensen willen dat alles hun moedertaal
wordt, dat alles zoals zijzelf wordt.
Houden boeken bommen buiten de deur?
Niet als ze vallen. Wel voordat ze gegooid worden. Via kunst en cultuur kennis nemen van de
gedachten van anderen werkt bevrijdend.
Daarom is het een obsessie van kleine mensen
om kunst en cultuur te beteugelen. Ik hoop dat
de kracht van die bevrijding niet meer te stoppen is, maar waarschijnlijk is hoop alleen niet
genoeg. Het vraagt daadkracht. Daarom vereisen kunst en cultuur een plek in het onderwijs,
om maar iets te noemen.
Want als het aan de kleine en zwakke mensen ligt, krijgen we meer gebarricadeerde
ramen. Haat. Agressie. Bommen.
‘All that is left to us now, is to look out of the
window’, schreef Virginia Woolf in Orlando. Een
pleidooi om de wereld in te kijken, om anderen
te zien. Hoe wrang zijn dan die boeken voor het
raam.
RONALD ROVERS

Een film die draait om luisteren
– niet naar wat de ander zegt,
maar naar de immense wereld aan emoties
die daarachter huist.
C’mon C’mon 4 14
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 7 APRIL

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang Nr. 10 op dvd

Als u nu een jaarabonnement neemt,
ontvangt u niet alleen een jaar lang de
Filmkrant in de bus, maar als welkomst
geschenk Nr. 10. Bent u al abonnee maar
brengt u een nieuwe abonnee aan? Dan
ontvangt u allebei het welkomstgeschenk.
‘De tiende speelfilm van Alex van Warmerdam
bevat waarschijnlijk de meest banale momenten en dialogen uit zijn hele oeuvre’, aldus Joost
Broeren-Huitenga in de Filmkrant #440 over
deze film die zich ontpopt tot thriller in het epische slotstuk. ‘Het is al lang niet meer zo dat
Van Warmerdam telkens hetzelfde maakt, zoals
bij zijn eerste handvol films misschien nog wel
vol te houden was. Maar Nr. 10 slaat wel héél
onvermoede richtingen in.’
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
Nr. 10’ en vermeld daarbij uw adresgegevens +
e-mailadres. Deze aanbieding is geldig tot 6
april 2022, met dank aan Cinéart.

AUTISME IN FILM
Meer dan een obstakel 4 16

QUO VADIS, AIDA?

POWER RANGERS

DEZE MAAND OP FILMKRANT.NL
4 THE THINKING MACHINE #56: GLIMLACH | Filmmaker
en -theoreticus Jean Epstein (1897-1953) omschreef in 1921,
toen pas 24 jaar oud, het ongeëvenaarde spektakel dat ontstaat als op een bioscoopscherm in close-up een glimlach
verschijnt. De kleinste gezichtsuitdrukking – waarbij hij niet
vermeldt of het een man of een vrouw is – roept bij Epstein
een delirisch carnaval aan metaforen op. Het gezicht is een
landschap, een decor, een piano; de glimlach is een aardbeving, een storm, een theaterdoek dat opgaat. Alles is dramatisch, terwijl er nog geen verhaal is. Een 30 seconden lange
close-up van Carola Regnier in Behindert (1974) van Stephen
Dwoskin – een shot zoals hij er vele maakte – roept bij Christina Álvarez López en Adrian Martin hetzelfde soort mijmeringen op, in hun nieuwe video-essay op filmkrant.nl/thinBEHINDERT
ALS IN EEN DONKERE SPIEGEL
kingmachine.

THE MAN WITH THE GOLDEN ARM
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NIET TE
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4

1 MADRES PARALELAS

4 11

2 DRIVE MY CAR

47

3 RED ROCKET

4 13

4 GROSSE FREIHEIT

4 21

5 SCHATTEN VAN DE KRIM

4 29

33 SILENCE OF THE TIDES

4 7 Drive My Car 4 11 Madres paralelas 4 13 Red Rocket
4 15 C’mon C’mon 4 21 Grosse Freiheit 4 29 Schatten van de Krim 4 31 I Am So Sorry
4 35 La Mif 4 37 Apples 4 39 Natural Light 4 40 Little Man, Time and the Troubadour
| Cyrano 4 41 The Duke | The Batman 4 43 Writing with Fire | The Lost Leonardo
4 45 Adieu Monsieur Haffmann | The Man with the Answers 4 56 jeen-yuhs: A Kanye
Trilogy 4 57 Texas Chainsaw Massacre | Prisoners of the Ghostland
PLUS RECENSIES VAN

30 ZHAO LIANG

4 6 Ryûsuke Hamaguchi over Drive My Car
4 12 Sean Baker over Red Rocket 4 14 Mike Mills over C’mon C’mon 4 20 Sebastian
Meise over Grosse Freiheit 4 24 Marie Amiguet en Vincent Munier over The Velvet Queen
4 26 Ari Folman over Waar is Anne Frank 4 32 Pieter-Rim de Kroon over Silence of the
Tides 4 36 Christos Nikou over Apples 4 38 Dénes Nagy over Natural Light
OVER I’M SO SORRY PLUS INTERVIEWS MET

PLUS DE RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 The Thinking Machine: Glimlach 4 5 Niet te missen
4 9 Dan-splaining: Zombie-Oscars 4 19 Freeze Frame: Willow and Wind 4 25 Prénom
Carmen: De knikkebollimiet 4 27 Het nieuwe kijken: Soldaten met smartphones
4 40 Kort 4 46 Agenda en evenementen 4 50 Filmsterren 4 53 Boeken:
Conversations with Kiarostami 4 55 Thuiskijken 4 58 Actie! Op de set van Met mes

4 DOSSIER: PEDRO ALMODÓVAR | Ook nu
hij de zeventig gepasseerd is, blijft de Spaanse maestro Almodóvar verrassen. In zijn
23ste (!) speelfilm Madres paralelas (zie pagina 11) verbindt hij zijn kenmerkende melodrama voor het eerst expliciet aan de littekens die werden nagelaten door de Spaanse
burgeroorlog. Op filmkrant.nl/almodovar
verzamelen we al onze eerdere stukken over
zijn films, inclusief niet eerder online gepubliceerde recensies van zijn vroege films Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988),
¡Atame! (1989) en Kika (1993).
4 SANDRA DEN HAMER | Eind februari
kondigde Sandra den Hamer aan komend
najaar te stoppen als directeur van Eye Filmmuseum. In een nieuw interview met de

LET THEM ALL TALK

55 DE LOCKDOWNFILMS
VAN STEVEN SODERBERGH
PLUS ARTIKELEN OVER 4 8 Films over rouw
Pizza en The Worst Person in the World

4 22 De twijfelende vrouwen van Licorice

Filmkrant op filmkrant.nl/denhamer blikt zij
terug op de hoogte- en dieptepunten van
haar directeursschap: “Eye is geworden wat
ik wilde dat het zou zijn.”

4 GEKKE GRIEKEN | Met Apples verschijnt

deze maand opnieuw een film die te scharen
is onder wat internationaal de Greek Weird
Wave wordt genoemd, de golf aan vervreemdende films in het kielzog van Dogtooth
(Yorgos Lanthimos, 2009). Filmkrant-medewerkers Kees Driessen en Nicole Santé
zetten de feiten rond de stroming in 2011 al
eens scherp op een rij; lees het terug op
filmkrant.nl/grieken.
PEDRO ALMODÓVAR

4 OSCARS | In de nacht van 27 op 28 maart

worden in Los Angeles voor de 94ste keer de

DOGTOOTH

Oscars uitgereikt. Lost Jane Campion haar
favorietenstatus in met The Power of the
Dog? Krijgt Paul Thomas Anderson na acht
onverzilverde eerdere nominaties eindelijk
het felbegeerde beeldje voor Licorice Pizza
(zie pagina 22)? Of gaat Ryûsuke Hamaguchi
er met het goud vandoor, na de verrassende
nominatie voor Drive My Car (zie pagina 6)?
Lees het op filmkrant.nl/oscars.
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‘ DE

AUTO IS EEN VAN DIE P
JE GEHEIMEN KUNT

RYÛSUKE HAMAGUCHI OVER DRIVE MY CAR
De Japanse regisseur Ryûsuke Hamaguchi timmert al jaren aan de
weg met uitstekende drama’s, maar overtreft al zijn eerdere werk met
het intieme epos Drive My Car, een emotioneel overweldigende
bewerking van Haruki Murakami’s gelijknamige korte verhaal. “Wat
ik als regisseur kan doen is, een omgeving creëren waarin acteurs iets
DOOR HUGO EMMERZAEL
kunnen voelen.”
Sinds afgelopen editie van Cannes maakt Ryûsuke
Hamaguchi furore als een van de meest prominente
Japanse regisseurs. Met het intieme epos Drive My
Car levert hij een meesterlijke bewerking van het gelijknamige korte verhaal van Haruki Murakami af. De
film won in Cannes de prijs voor Beste Scenario en
dingt nu mee in de Oscarrace voor vier gouden beeldjes, waaronder die voor Beste Film, Beste Internationale Speelfilm en Beste Regisseur.
De films van Hamaguchi zijn subtiel en intiem,
maar ook gelaagd en complex. Hij speelt met ongemakkelijke menselijke verhoudingen en onderzoekt
hoe mensen hun gevoelens verbergen achter een lastig te doorboren schild. Om aan te geven hoe gefascineerd Hamaguchi is door schijnbaar ondoordringbare
menselijke façades: als filmstudent regisseerde hij al
een speelfilmbewerking van Stanislaw Lems Solaris
(ook bewerkt door Tarkovski en Soderbergh), over een
astronaut die zijn overleden ex-vrouw op zijn ruimtestation aantreft.
Hamaguchi maakt talige films, met lange scènes
en veel dialoog waarin de emotionele gelaagdheid
van personages langzaam bloot komt te liggen, tot de
pure, rauwe emotie overblijft. Het is een cumulatief
effect: eerst word je meegenomen in het tedere ritme
van de film en dan word je omver geblazen door de
emotionele kracht van het verhaal.
Dat gebeurt in Drive My Car, waarin de verbeten
theaterregisseur Yûsuke Kafuku al jaren rouwt om
de dood van zijn vrouw. De uitnodiging om Anton
Tsjechovs Oom Vanja te regisseren voor een theater in Hiroshima biedt de kans de strakke regie over
zijn leven geleidelijk los te laten. Onderdeel van zijn
contract is dat hij niet zelf van en naar het werk mag
rijden. Op de achterbank van zijn eigen auto krijgt hij
eindelijk de gelegenheid zijn hart open te stellen. Zo
stevent Drive My Car af op een emotioneel indrukwekkende finale waarin al het verdriet van Kafaku
naar boven lijkt te komen.

Na de première in Cannes zat Hamaguchi met een
paar journalisten en een tolk aan tafel om over zijn
nieuwe drama te praten.
Rijdt u zelf auto? “Ik rij zelf niet, omdat het mij aan
concentratie ontbreekt. Ik weet zeker dat ik in een ongeluk terecht zou komen. Ik kan er wel van genieten in
een auto te zitten. Het is een van die plekken waarin je
geheimen kunt onthullen die je anders nooit zou prijsgeven. Dat idee was zelfs de drijfveer voor mij om deze
film te maken. Ik weet eigenlijk niet wat het is aan auto’s en aan transport in het algemeen, maar ik zie een
sterk verband met film omdat ze je allebei in beweging
brengen; je omgeving verandert constant. Het is een
manier om nieuwe verhalen te vertellen.”
RYÛSUKE HAMAGUCHI

Anton Tsjechovs Oom Vanja speelt een grote rol. Waarom
plaatste u het toneelstuk zo prominent in uw film? “Het

eenvoudige antwoord is dat ik zelf verliefd ben op Oom
Vanja. Daarnaast wilde ik het beroep van Kafaku laten
zien. Natuurlijk zit het toneelstuk ook in het originele
verhaal van Murakami, maar ik heb het opnieuw gelezen om er meer uit te halen. De dialoog die bij mij resoneerde heb ik in de film gestopt. Het zijn elementen
die op een bepaalde manier meer prijsgeven over het
innerlijke leven van Kafaku, de gevoelens die hij niet
tot uiting kan brengen. Misschien is Drive My Car wel
een expressie van mijn misplaatste verlangen om een
verfilming van Oom Vanja te maken. Ik denk dat het
wel is gelukt die twee teksten samen te voegen tot een
nieuw geheel.”

Het is knap hoe uw film uitdijt. Het originele verhaal is veel
compacter dan uw verfilming. “Ik dacht eerst dat de

film hooguit twee uur ging duren. Ik wist niet hoe ik
meer uit het korte verhaal kon halen. Toen realiseerde
ik me dat ik elementen kon lenen uit de andere korte
verhalen uit Murakami’s publicatie Men Without
Women. Dat materiaal is in de film geslopen, naast

elementen uit Oom Vanja, waar we het net over hadden. Wat ik ook in gedachten hield, is dat Murakami
vaak lange boeken schrijft met een specifieke structuur. Ik wilde zijn verhaalstructuur, waarin op het einde hoop doorschemert, intact houden.”
Murakami is een zeer intuïtieve schrijver en ik bespeur in
uw werk eenzelfde soort aanleg. In hoeverre speelt intuïtie
een rol in uw werk als regisseur? “De hoofdzaak is dat

wat de acteurs voelen wanneer ze spelen ook echt voor
de camera te zien is. Daarom hecht ik zoveel waarde
aan hun emotionele toestand op dat moment. Wat ik
als regisseur kan doen is een situatie of omgeving creëren waarin zij iets kunnen voelen. Dat ik die emoties
probeer te vangen — niet alleen van de personages,
maar ook van de acteurs — betekent misschien dat ik
intuïtief te werk ga.”

In de film is Kafaku’s vrouw Oto een scenarioschrijver.
U bent dat van uw eigen films. Hoe kijkt u naar uw eigen
schrijfproces? “Ik probeer te schrijven zonder er veel
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DRIVE MY CAR

Zielsverwanten

P LEKKEN WA ARIN JE
FLUISTEREN’
‘Ik rij zelf niet,
omdat het mij
aan concentratie
ontbreekt. Ik
weet zeker dat ik
in een ongeluk
terecht zou
komen. Ik kan er
wel van genieten
in een auto te
zitten.’

bij na te denken. Je hebt natuurlijk input nodig en je
moet veel elementen en details uitdiepen, maar als ik
alles in een verhaal giet, probeer ik er niet bij stil te
staan hoe ik dat doe. Het feit dat Oto haar verhalen vertelt terwijl ze seks heeft betekent dat ze op een of andere manier haar onderbewustzijn gebruikt voor haar
kunst. Murakami is blijkbaar ook het type schrijver dat
zo veel mogelijk vanuit het onderbewuste werkt.”
Seksualiteit speelt een belangrijke rol in uw werk, ook in
vorige film als Wheel of Fortune and Fantasy en Asako I & II.
Welke overwegingen zijn belangrijk voor u wanneer u seks
verbeeldt? “Ik zie de seksscène in deze film meer als

een dialoog. Kafaku en Oto hebben een gesprek, daarbovenop hebben ze seks. Het is niet het belangrijkste
onderdeel van hun interactie. Dit is de eerste keer dat
ik seks zo expliciet in beeld breng. Ik doe het meestal
niet, omdat ik het een groot risico vind voor de acteur.
Hier was het echter nodig voor de scène, want je voelt
dat Kafaku aan het rouwen is, dat hij pijn met zich
meedraagt. Wanneer mensen seks hebben, dwingt het
een intieme, fysieke relatie af. Wanneer we met elkaar
communiceren, hebben we die intieme relatie nodig
vanuit een mentaal perspectief. Soms lukt zo’n connectie ook tijdens seks maar je kunt ook lichamelijkheid zonder enige emotionele relatie ervaren. Je ziet
dat Kafaku en Oto seks hebben maar emotioneel afstandelijk zijn. We moeten hun lichamelijke intimiteit
dus niet verwarren met mentale intimiteit.”

Kunnen we het hebben over de diversiteit van de personages die in de vertolking van Oom Vanja spelen? Onder andere een Zuid-Koreaanse vrouw met stomheid, een oudere
Japanse vrouw en een man uit de Filipijnen zijn onderdeel
van de cast. Waarom stelde u dit pan-Aziatische ensemble
samen? “Laten we zeggen dat het afreizen van film-

festivals mij de gelegenheid gaf veel bijzondere mensen te ontmoeten. Wat me daar vooral opviel, is hoe
zeer verschillende mensen met elkaar kunnen mixen.
De meertaligheid spreekt me enorm aan. Ik wilde dat
toepassen op de cast van Oom Vanja in de film omdat
het mij dwingt op een andere manier naar acteren te
kijken. We zijn enorm afhankelijk van woorden om elkaar te begrijpen, ook als we aan het acteren zijn. Wat
zou er gebeuren als ik de acteurs zou afsnijden van hun
eigen talen en ze laat luisteren naar hun andere zintuigen om elkaar te leren begrijpen? Ik denk dat het een
hogere kwaliteit aanboort in het niveau van het acteren en dat wilde ik met jullie delen.”
In de film zegt Kafaku dat de tekst van Oom Vanja altijd iets
bevraagt bij degene die het opvoert. Ik vroeg me af of u zo’n
ondervragingsproces hebt ondergaan toen u de tekst er
weer bij pakte… “Daar heb ik eigenlijk nooit over nage-

dacht, maar ik denk dat dit is gebeurd. Dat is mijn eerste reactie op uw vraag, maar ik denk dat het nog jaren
gaat duren voor ik deze film zelf kan verwerken.” 

In het voor vier Oscars genomineerde
meesterwerk Drive My Car krijgt een
rouwende theaterregisseur ongewild
gezelschap van een zwijgzame chauffeur.
Inspiratie komt vaak tot je op de meest onverwachte momenten. Voor de gevierde
scenarist Oto (Reika Kirishima) vindt dat
moment vaak plaats direct na seks met haar
man, theateracteur Yûsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima). Hele verhandelingen verzint
ze, zodra de daad is voldaan.
Oto en Yûsuke vormen ogenschijnlijk een
droompaar – zo’n iets te succesvol stel met
een goed seksleven én een carrière om jaloers
op te zijn. Maar achter die façade schuilt natuurlijk een flinke dosis pijn, leren we al snel
in Drive My Car, een verpletterende verfilming van een kort verhaal van Haruki Murakami. Yûsuke en Oto verloren enkele jaren
geleden hun kind, en voor Oto lijkt rouwverwerking vooral neer te komen op vreemdgaan met haar jongere collega’s. Yûsuke is op
de hoogte, maar kaart de problemen niet
aan. De keuze om te zwijgen, houdt zijn illusie van perfectie in stand – voor zolang het
duurt. Maar dan komt ook Oto volstrekt onverwacht te overlijden.
In plaats van de nasleep daarvan uitgebreid uit te melken, kiest regisseur Ryûsuke
Hamaguchi hier óók voor de stilte. De film
springt twee jaar vooruit in de tijd. Yûsuke is
logischerwijs nog steeds worstelende, waarbij zijn rode Saab 900 zijn enige echt veilige
baken lijkt. Daar kan hij herinneringen ophalen aan zijn overleden vrouw, zonder dat
hij de ogen van de buitenwereld voelt. Maar
zelfs die veilige tempel wankelt, wanneer
Yûsuke een klus krijgt aangeboden in een
andere stad, waar hij een experimentele interpretatie van Tsjechovs Oom Vanja mag
ontwikkelen. Dat komt neer op heel veel
autoritjes, en daarvoor wijzen zijn opdrachtgevers hem een chauffeur toe, de jonge
vrouw Misaki (Tôko Miura, subliem).
Hoewel Yûsuke niet bepaald zit te wachten op een indringer in zijn tempel, vinden
Misaki en Yûsuku elkaar al snel in hun zwijgzaamheid. De rode Saab blijft zo een safe
space, waarin de twee getroebleerde hoofdpersonages langzaam toch verbonden raken.
De stilte wordt in het begin vooral opgevuld
door de achtergebleven cassettebandjes met
Oto’s spraakmemo’s. Drive My Car is een
film die drijft op (opgenomen) monologen en
dialogen, maar de meeste kracht vooral haalt
uit de gedeelde, stille pijn.
Hamaguchi maakt er nooit een overdreven sentimentele vertelling van; daarvoor
schuilen de boodschappen van de film te veel
onder het oppervlak. Drive My Car is een bezwerend meesterwerk dat draait om vrede
sluiten met het verleden – in weerwil van
zelfkwelling en schuldvragen. Dat uit zich
niet in melodramatische verhandelingen,
maar in de ingetogen verbondenheid tussen
twee gekwelde zielen. Seks mag dan een belangrijke bron van inspiratie zijn; uiteindelijk
gaat niets boven de ‘kracht’ van pijn.
ALEX MAZEREEUW

DRIVE MY CAR

(DORAIBU MAI KÂ) JAPAN, 2022 |

REGIE RYÛSUKE HAMAGUCHI | MET HIDETOSHI
NISHIJIMA, TÔKO MIURA, REIKA KIRISHIMA | 179
MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF 24 MAART 
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FILMS OVER ROUW

HET VERHAAL IS ZOEK

Rouw speelt zich in film, net als in de echte
wereld, vaak af in de stiltes, aan de randen van
het kader. Een vertelling met een kop en een
staart valt er eigenlijk niet van te maken. Maar
wat zou dat, want er zijn beeldschone films
waarin rouw op allerlei manieren zichtbaar en
DOOR SASJA KOETSIER
voelbaar wordt gemaakt.

THE SWEET HEREAFTER

Een theaterregisseur worstelt met de dood van zijn
echtgenote in het Japanse drama Drive My Car.
Wacht, wis, opnieuw.
Een theaterregisseur reist in het Japanse drama
Drive My Car twee jaar na de dood van zijn vrouw
naar Hiroshima om daar een voorstelling van Tsjechovs Oom Vanja te regisseren. De productie wijst
hem een lokale chauffeur toe die zijn klassieke, vuurrode Saab bestuurt. Wat hij na enig verzet accepteert
als hij ontdekt dat hij haar aanwezigheid – binnen de
grenzen van het fatsoen – kan negeren. Ze bestuurt
zijn auto zó dat hij bijna vergeet dat hij in een auto
zit, en hij kan bovendien gewoon blijven doen wat hij
ook zou doen als hij zelf achter het stuur zat: het stuk
doornemen aan de hand van oude oefentapes waarop
zijn vrouw de tekst van Vanja’s tegenspelers insprak.
Wat er in hem omgaat, en of dit inderdaad is hoe
hij worstelt met de dood van zijn echtgenote, vertelt de film niet. Is het beluisteren van die tapes een
gewoonte, of een vorm van rouw? Wat motiveert de
regisseur om de titelrol van Tsjechovs toneelstuk, die
hijzelf met veel succes vertolkte toen zijn vrouw nog
leefde, te geven aan een jonge soapster met wie hij
haar niet lang voor haar dood seks zag hebben – een
ontdekking die hij nooit met haar heeft durven te bespreken? Stelt hij de acteur op de proef? Wil hij hem
de sleutel tot een raadsel ontfutselen? Zoekt hij genoegdoening of is dit, opnieuw, een vorm van rouw?

TRAUMA

Begin februari, op het kantelpunt van de omikrongolf in Nederland, signaleerde filmjournalist Peter
de Bruijn in een column voor NRC dat er, analoog
aan de karige aandacht in de media voor het verdriet
van de nabestaanden van dodelijke slachtoffers van
de pandemie, ook eigenlijk maar betrekkelijk weinig
films over rouw worden gemaakt. Is Drive My Car de
uitzondering die deze regel bevestigt? ‘Betrekkelijk
weinig’ is uiteraard een betrekkelijk begrip, maar de
vraag is vooral: als het over rouw gaat, waar hebben
we het dan eigenlijk over? Hoe ziet rouw eruit, in
vier- of vijfentwintig frames per seconde?
Met name in genres als thriller en sciencefiction is
het verlies van een kind of partner of (minder vaak)
een ouder, zus of broer bij nadere beschouwing helemaal niet zo zeldzaam. Vaak is het iets uit het verleden wat de helden op pad stuurt, al is het maar in een
poging het trauma achter zich te kunnen laten, zoals
in Arrival (Denis Villeneuve, 2016) en Gravity
(Alfonso Cuarón, 2013). Een zere plek op de ziel van
de protagonisten, die hen kwetsbaar maakt voor
gevaar, zoals in Minority Report (Steven Spielberg,
2002) of Don’t Look Now (Nicolas Roeg, 1973). Een
wraakmotief, zoals in Sympathy for Mr. Vengeance
(Park Chan-wook, 2002), Red Road (Andrea Arnold,
2006) of Riders of Justice (Anders Thomas Jensen,
2020).

GENOEGDOENING

Een backstory die moet verklaren waarom een astronaut vrijwillig de dampkring verlaat voor een
onzekere missie, maakt een film natuurlijk nog niet
tot een portret van rouw. Rouw laat zich ook niet zo
makkelijk verenigen met een onversneden wraakplot.
Voor Jackie, de bewaker die zich in Red Road ontpopt
tot stalker van de man die haar echtgenoot en dochter
doodreed, staat haar behoefte om een daad te stellen
haar vermogen tot rouwen eerder in de weg.
Die dynamiek tussen verdriet, gevoelens van schuld
en het zoeken naar genoegdoening wordt invoelend
blootgelegd in Atom Egoyans klassieker The Sweet
Hereafter (1997), waarin een collectieve rechtszaak het
leed moet verzachten van de ouders van een groep verongelukte schoolkinderen – en dat natuurlijk niet kan.
Rouw speelt zich in film, net als in de echte wereld,
vaak af in de stiltes, aan de randen van het kader, in
een vorm waarin we niet altijd ondubbelzinnig een
uiting van rouw herkennen. In een minder plotgedreven film als Nomadland (Chloé Zhao, 2020) is het iets
wat de hoofdpersoon maar nauwelijks zichtbaar met
zich meedraagt, als de scherven van een oud stuk serviesgoed.

RITUELEN

“Gelukkige gezinnen lijken allemaal op elkaar, maar
een ongelukkig gezin is altijd ongelukkig op zijn eigen
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manier.” Tolstojs bekende openingszin uit Anna Karenina vertelt ook waarom films over rouw zo onvergelijkbaar zijn. De dood van een geliefde zet de poort
open naar een baaierd aan vaak tegenstrijdige emoties. Een ontsteltenis waarin vorm noch betekenis kan
worden gevonden. Het leent zich simpelweg niet voor
een vertelling met een kop en een staart.
Probeer je dat toch, dan heb je het al gauw eigenlijk over iets anders. Want rouw is ook: leegte. Een
vraag waarop geen antwoord komt. Een stroom die
bevroor. Een holle stilte waaruit geen verhaal kan
ontsnappen.
Op zijn rauwst wordt die toestand verbeeld in Drift
(Benny Vandendriessche, 2013). In van god verlaten
landschappen stort performancekunstenaar Dirk
Hendrikx zich op zoek naar verlossing keer op keer
in woeste, aardse, radeloze fysieke rituelen. Woordeloos, maar o zo expressief.

PROJECTIE

Innerlijke verwarring en uiterlijke verstilling, dat
is waar de mediabaas Pietro Paladini in Caos calmo
(Nanni Moretti, 2008) in vervalt nadat hij op dezelfde
dag het leven van een onbekende vrouw redt en zijn
eigen echtgenote verliest. Zijn leefwereld slinkt tot
het bankje tegenover de school van zijn dochter, waar
hij zijn dagen doorbrengt met wachten tot zij naar
buiten komt. De schok van het verlies dwingt hem tot
een radicale herziening van zijn prioriteiten, een bezinning op het leven en de wereld, waarin hij opnieuw
zijn plek moet vinden.
Wat universitair docent Marie in Sous le sable
(François Ozon, 2000) onder haar uiterlijke kalmte
wegstopt, is verontrustender. Nadat haar man op va-

‘Gelukkige
gezinnen lijken
allemaal op
elkaar, maar een
ongelukkig gezin
is altijd ongelukkig op zijn eigen
manier.’

kantie de zee in zwemt en niet meer terugkeert, blijft
Marie steken in ontkenning; een strategie die ze zo ver
doorvoert dat hij in hun Parijse appartement levend
en wel aan haar verschijnt. Een zuivere projectie van
haar verlangen (en een verre echo van de verschijning
van de door zelfmoord gestorven vrouw van Kris Kelvin in Tarkovski’s Solaris?), die ook de vraag oproept
in welke mate haar beeld van hem, ook toen hij nog
leefde, werd bepaald door wat zij wilde zien.
Betekent de dood niet altijd een confrontatie met
ons onvermogen om de ander helemaal te kennen?
Een pijnlijke herinnering aan de vragen die we niet
hebben gesteld?

DOOLHOF

“Leef ik?” vraagt de dementerende Shigeki in The
Mourning Forest (2007) van Naomi Kawase aan een
boeddhistische priester in het verzorgingshuis waar
hij woont. De rouw om de dood van zijn vrouw vormt
een doolhof waarin zijn geest verstrikt is geraakt. Hij
leeft, maar de connectie met de kern van wat ‘leven’
is, lijkt hij verloren te hebben.
Totdat de nieuwe verzorgster Machiko, zelf getraumatiseerd door het verlies van haar kind, contact met
hem maakt. Als zij door een levendige herinnering
aan de verdrinking van haar zoontje buiten zinnen
raakt, heeft Shigeki een les voor haar: “Het water van
een stromende rivier keert nooit terug naar de bron.”
Net als de ontredderde ouders in Tonio (Paula van der
Oest, 2016) moet zij het onomkeerbare accepteren om
het leven door te kunnen leven.
Daarover gaat ook Heart of a Dog (2015), Laurie
Andersons verkenning van rouw in al zijn verschijningsvormen. Ze droeg de film op aan haar overleden
man en maakte hem naar aanleiding van de dood van
haar hond, maar hij bevat ook herinneringen aan haar
moeder, aan de wereld waarin Anderson opgroeide,
en aan haar woonplaats New York vóórdat het internationale terrorisme en het opgevoerde kapitalisme
van de nieuwe eeuw daar toesloegen. Op een stroom
van associaties voert Anderson haar publiek door een
complete geografie van persoonlijk gemis.

CONTOUREN

Openingszin van
Tolstojs Anna Karenina
HEART OF A DOG

MABOROSI

En als we het over gemis hebben, moeten we zeker
het oeuvre van Hirokazu Kore-eda niet overslaan. In
meerdere van zijn films vormt een ontbrekend gezinslid het middelpunt van de verhoudingen, zoals de
verdronken zoon in Still Walking (2013), of de vader
die al bij leven een grote afwezige was voor de zussen
in Our Little Sister (2015).
Met een minimalistische vertelling over een jonge
moeder die zich na de zelfmoord van haar man probeert te schikken in een nieuw bestaan, tekent zijn
speelfilmdebuut Maborosi (1995) al heel precies en
subtiel de contouren van de rouw uit. In kalme, uitgebeende scènes waarin ogenschijnlijk weinig opzienbarends gebeurt, maar veel wordt blootgelegd.
Een onuitgesproken gevoel van schuld; een vraag die
nooit beantwoord zal worden. Een hang naar een
verleden dat niet meer bestaat. Een stil verzet; een
onzichtbare pijn.
Het wordt niet van de daken geschreeuwd. En
toch: we zien het heus wel. 

Zombie-Oscars
COLUMN | Dan Hassler-Forest zoekt als de

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

Waarom kreeg Spider-Man geen Oscarnominatie?
Toen de jaarlijkse lijst vorige maand bekend werd
gemaakt, was de reactie inmiddels voorspelbaar:
komieken en filmfans maakten grapjes over hoe
weinig mensen The Power of the Dog gezien hadden. Zouden de grootste filmprijzen ter wereld
niet meer relevantie hebben als ze expliciet ook
publieksfavorieten meer op de voorgrond zouden
zetten? Zou de neerwaartse lijn van de kijkcijfers
met een dergelijke kunstgreep nog omgekeerd
kunnen worden? En hebben de Oscars nog wel
relevantie in een industrie die niet meer structureel investeert in originele filmproducties?
De Academy ziet al jaren met lede ogen aan
dat de interesse in de Oscar-ceremonie steeds
verder afneemt. Terwijl de organisatie met
hashtags als #OscarsSoWhite terecht bekritiseerd wordt voor het in stand houden van racisme in de filmindustrie, blijkt dat het voor het
grote publiek nauwelijks uitmaakt hoeveel aandacht ze aan verhoogde diversiteit besteden: het
vertaalt zich niet naar betere kijkcijfers.
Dit leidde er al eerder toe dat het aantal nominaties voor Beste Film werd verhoogd van vijf
naar maximaal tien. Zo zou er meer ruimte ontstaan voor een breder spectrum aan films, en
daarmee meer interesse vanuit fans die bijvoorbeeld graag een Marvel-film zien winnen. Ook
worden steeds meer prijzen uit de live-uitzending
geschrapt: dit jaar worden zelfs essentiële prijzen
als Beste Montage, Beste Make-up en Beste
Score achter de schermen uitgereikt.
Maar het gewenste resultaat blijft uit. Welke
kunstgrepen de Academy ook toepast, ze zwemmen tegen de stroom in met urenlange mediaspektakels die ouderwets op tv worden uitgezonden. Elk jaar blijken minder mensen bereid te zijn
om een hele avond te gaan zitten voor een
live-evenement waarin beroemdheden zichzelf
feliciteren voor het werk dat ze doen.
Voor een deel komt dit zeker doordat steeds
minder mensen überhaupt televisie kijken. Maar
voor een ander deel is dit ook een resultaat van de
structurele reorganisatie van Hollywood. Waar
studio’s ooit fabrieken waren die een breed spectrum aan films produceerden, hebben ze zich in
de laatste jaren meer en meer toegelegd op eindeloze franchises die gegarandeerd geld opleveren. Geen wonder dat de prestigefilm met de
meeste Oscar-nominaties dit jaar geen studiofilm is, maar een productie van streamingdienst
Netflix: tegenwoordig verwacht niemand meer
dat de gemiddelde kijker de deur uit wil voor een
drama zonder licht-zwaarden, race-auto’s of
superhelden.
Ergens hebben de verongelijkte fans van Spider-Man dus ook wel gelijk: blockbusters en franchises zijn in Hollywood geen uitzondering meer,
maar de regel. Kleinere films verliezen in veler
ogen daardoor hun bestaansrecht. De Oscars zijn
dan ook geen prijzen meer die aan een levendige
en diverse filmindustrie worden uitgereikt. Ze zijn
een dood relikwie uit een vervlogen tijdperk; een
ritueel ter meerdere eer en glorie van een industrie die eigenlijk al dood is, maar die zich als een
zombie blijft voeden met de laatste restanten van
een levenloos studiosysteem.
DAN HASSLER-FOREST

FRANZ
ROGOWSKI

GEORG
FRIEDRICH
WINNER

EUROPEAN FILM AWARDS

Best Cinematography
Best Original Score

ANTON
VON LUCKE

THOMAS
PRENN

WINNER

SARAJEVO FILM FESTIVAL

Best Film
Best Actor: Georg Friedrich

“An exquisite
marriage of personal,
political and sensual
storytelling”
Variety

A FILM BY SEBASTIAN MEISE

GROSSE

FREIHEIT
VANAF 17 MAART IN DE BIOSCOOP EN OP PICL.NL
www.imaginefilm.nl
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MADRES PARALELAS

HISTORISCHE
PARALLELLEN IN NIEUWE
KLEUREN
In Madres paralelas (‘parallelle moeders’) laat Pedro
Almodóvar nog maar eens zien hoe je efficiënt en
filmisch verhalen vertelt. De Madrileense fotografe
Janis (Penélope Cruz) wordt gevraagd een portret te
schieten van forensische antropoloog Arturo (Israel
Elejalde). Hun fotosessie geeft de openingsscène een
vleugje glamour.
Bepaald minder glamoureus is het feit dat in het
geboortedorp van Janis tijdens het Franco-bewind
een tiental bewoners zijn vermoord en bij elkaar gegooid in een greppel. De dorpelingen zouden de lichamen graag op willen laten graven om ze met hun eigen
familieleden te kunnen herbegraven. Janis vraagt of
Arturo, als forensisch expert, kan helpen.
Dan enkele korte tableaus: Arturo belt Janis;
woensdag zal hij in Madrid zijn, zodat ze over een
eventuele opgraving kunnen praten. Vitrage voor
een open raam fladdert in de wind terwijl Arturo en
Janis binnen de liefde bedrijven; de soepele maar
wilde gordijnbewegingen zeggen meer dan de meeste
seksscènes. Dan een shot van een kraamkliniek en
het gehijg van een vrouw die weeën heeft, waarbij het
gekreun bijna naadloos doorloopt van de slaapkamer
naar het ziekenhuis. In minder dan een minuut is Almodóvar door negen maanden tijd geracet en kan het
verhaal beginnen.

SCHEDELS

Almodóvar zou Almodóvar niet zijn als hij alleen even
snel de voorgeschiedenis zou schetsen. Nee, in deze
openingsscènes worden meteen alle belangrijke thema’s van de film aangestipt. Janis wil tijdens de fotosessie geen foto van Arturo maken met een schedel.

Dat is té obvious, alhoewel Arturo en zijn schedels
later wel degelijk te zien zijn. En in het vrijen met en
een kind krijgen van een forensisch antropoloog komen de dood en nieuw leven wel heel dicht bij elkaar
te staan en worden terloops nieuwe familiebanden
gecreëerd. Wil je een buitenechtelijk kind — Arturo is
getrouwd — van iemand die voor zijn beroep doden
opgraaft en identificeert? Hoe belangrijk zijn identificatie en identiteit eigenlijk voor de familie en voor de
persoon zelf en, op een veel grotere schaal, voor het
kunnen afsluiten van een donker hoofdstuk uit de recente Spaanse geschiedenis? De kiemen voor al deze
ingrediënten zitten al in die eerste paar scènes.
Zoals de titel al doet vermoeden, gaat het niet om één
maar twee moeders: naast Janis ook Ana, gespeeld door
de Spaans-Nederlandse Milena Smit. De twee delen
een kamer in de kraamkliniek. Ana is nog net geen
achttien; Janis hikt tegen de veertig aan. “Ik heb nergens spijt van”, zegt Janis over het feit dat ze een alleenstaande moeder wordt, maar de meer teruggetrokken
Ana heeft dat wel. Haar vochtige reeënogen suggereren
dat er meer aan de hand is. Later zal dit raadsel worden
opgelost, hoewel de film vooral bij het blikpunt van Janis blijft. Zij draagt een explosief geheim met zich mee,
dat haar relatie met Ana onder druk zet.
Hoe de rasregisseur een oeroud melodramatisch
gegeven nieuw leven inblaast is prachtig en hartverscheurend om te zien. En door er dan nog eens
een buitensporig melodramatische twist bovenop te
leggen wordt alles, heel paradoxaal, rustiger en meer
invoelbaar, omdat de eerste twist meer naar de achtergrond verdwijnt en de thema’s dood en identiteit
heel natuurlijk boven komen drijven.

Penélope Cruz
speelt een
nieuwbakken
moeder in
Madres
paralelas, de
nieuwe film van
de Spaanse
maestro Pedro
Almodóvar.
Toch gaat de
film expliciet
niet alleen over
haar of over
moederschap,
een van de
favoriete
thema’s van de
regisseur van
Todo sobre mi
madre (1999).
DOOR BOYD VAN HOEIJ

KARMOZIJNROOD

Niet alles werkt perfect. Beide moeders beschikken
bijvoorbeeld over oneindig veel (familie?)geld, waardoor ze hun taken grotendeels kunnen uitbesteden
aan huishoudsters, au-pairs of babysitters. Dat een
van hen voor de ander gaat werken voor een honger
loontje lijkt hierdoor onwaarschijnlijk. Ook een
huiselijk bedoelde scène rond een lesje aardappels
schillen lijkt eerder een neorealistische fantasie van
een oude rijke man dan iets dat geloofwaardig is in
de context van het verhaal. En dat geldt ook voor de
merkkleren en de product placement, die eerder afleiden dan het verhaal verder helpen.
Maar het laatste deel, dat zich in het geboortedorp
van Janis afspeelt, maakt veel goed. Het biedt iets
nieuws, omdat Almodóvar altijd persoonlijke verhalen vertelde in plaats van verbindingen te maken
tussen zijn geliefde thema’s en de recente Spaanse
geschiedenis. Het onderwerp dat hij hier aansnijdt is
zelfs zo beladen dat Almodóvar zijn geliefde karmozijnrood, toch een beetje zijn handelsmerk, inruilt
voor een groene tint. De kleur van passie is hier niet
gepast. Groen als de natuur en nieuw leven weer wel,
hoewel groen ook de kleur is van het masker van een
chirurg die een pijnlijk gezwel moet verwijderen zodat
een patiënt eindelijk verder kan leven. Bij Almodóvar
is er altijd meer dan één laag.

MADRES PARALELAS

SPANJE, 2021 | REGIE

PEDRO ALMODÓVAR | MET PENÉLOPE CRUZ, MILENA
SMIT, ISRAEL ELEJALDE | 123 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINÉART | TE ZIEN VANAF 10 MAART 
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SEAN BAKER
OVER
RED ROCKET

De Amerikaanse
filmmaker Sean Baker
(Tangerine, The Florida
Project) houdt van figuren
in de marge en van stevig
in de realiteit verankerde
tegendraadse fictiefilms.
Met de kleurrijke fabel
Red Rocket levert hij
een ontluisterend beeld
van de Amerikaanse
droom én realiteit.
DOOR IVO DE KOCK

‘MIJN VERHALEN ZIJN AL

TRA

SEAN BAKER

“Ik voel me nog altijd een buitenbeentje,” vertelt
Sean Baker (1971) wanneer we hem in Deauville (waar
Red Rocket de Juryprijs én de Persprijs won) polsen
naar zijn positie in de filmindustrie, “in een oude
Franse documentaire zag ik ooit hoe John Cassavetes
met zijn wagen door Hollywood reed. Zijn woon- en
werkplaats, maar hij zag zich nog altijd als een outsider. Zo voel ik me ook. De mails die kwamen na Willem Dafoe’s Oscarnominatie voor The Florida Project
negeerde ik. Ik wil geen sterren in mijn films maar
echte mensen. Daarom plaats ik in Red Rocket een
pornoacteur in de echte wereld.” Dat is hustler op zijn
retour Mikey Saber, een antiheld die de omgekeerde
beweging maakt van het meisje dat in Bakers debuut
en karakterstudie Starlet naar Los Angeles trekt om er
pornoster te worden.
Uw protagonist is opnieuw verbonden met de pornoindus
trie. “Coscenarist Chris Bergoch en ik begonnen bij

Red Rocket met de research die we deden in de adult
movie-wereld van Los Angeles voor Starlet. Een archetype fascineerde ons. De suitcase pimp, de mannelijke pornoacteur die leeft van het uitbuiten van vrouwelijke performers. Ze zijn extreem narcistisch, leven
in zelfontkenning en beseffen totaal niet welk toxisch
effect ze hebben op de levens van vrouwen. Die karaktertrek verwerkten we in het script maar het waren de
acteurs die improviserend de spanningen en emoties
tot leven brachten.”

De mix van professionele acteurs en amateurs creëert
daarbij een extra dimensie. “Filmen op locatie en werken

met echte mensen opgepikt op de straten van Texas, in
plaats van vaak narcistische professionele acteurs,
zorgt voor authenticiteit. De drie protagonisten worden vertolkt door professionele acteurs (Simon Rex,
Suzanna Son en Bree Elrod, IdK) maar hun interactie
met lokale amateurs zorgt ervoor dat alles verankerd
blijft in de realiteit. Ik doe mijn eigen casting en zoek
vooral persona’s, mensen die ik zelf op het grote doek
wil zien. Zowel bij Starlet (2012), Tangerine (2015), The
Florida Project (2017) als Red Rocket (2021) had ik het
geluk te kunnen werken met acteurs met talent, persoonlijkheid én improvisatievermogen. Zij zorgden in
Red Rocket voor mijn favoriete dialoogzinnen. Ons
budget was beperkt, waardoor we maar drie dagen
konden repeteren, en draaien tijdens de pandemie
vereiste door de veiligheidsmaatregelen een kleine
crew en een gesloten set. Maar dat creëerde een samenhorigheidsgevoel waardoor we in volle vertrouwen gingen experimenteren. Heel veel dingen ontstonden dan ook tijdens de opnamen.”
Waarom werd het na Los Angeles en Florida ditmaal Texas?

“Omdat veel pornoacteurs uit staten als Ohio, Louisiana en Texas komen. Bovendien wilde ik een link leggen met een andere industrie die polariseert, de petroleumindustrie. Die is milieuonvriendelijk maar
biedt in deze streek ook een levenslijn aan mensen die
proberen te overleven. We draaiden in de buurt van
Texas City en bijna iedereen is daar afhankelijk van de
raffinaderijen. De regio heeft een donkere, trieste industriële geschiedenis en tijdens de locatiezoektocht
zochten we plaatsen die dit visueel weerspiegelen.

Toen we de Donut Hole in de buurt van Port Arthur
zagen waren we meteen overtuigd. Alles was gewoon
perfect: dat grote teken, het kleine restaurant tegen
een industriële achtergrond met tinten die verwijzen
naar de veelkleurige wereld van de jonge verkoopster
Strawberry.”
Zoals de ontmoetingsplaats in Tangerine. “Waar donuts
ook een seksuele connotatie hebben en de kleuren
versmelten met de personages. Net als de regenboog
in The Florida Project magie introduceert, versterkt de
veelkleurigheid in Red Rocket het fantasiegehalte van
de Strawberry-subplot. Maar tegelijk verankeren de
locatie en de lokale acteurs alles in de realiteit. Ik vertel eigenlijk verhalen van gewone Amerikanen. Doorsnee mensen voor wie donuts comfort food zijn. Meer
dan bloem, suiker en boter is het niet maar wij Amerikanen zijn er gek op. Er is een donkere kant aan dit
stukje Americana: de ongezonde levensstijl. Tegelijk
zijn deze plaatsen ook uitgegroeid tot happy places.
Plaatsen waar mensen zich thuis en goed voelen. Suiker kan een drug zijn en die drug is nergens populairder dan in de VS. Mijn interesse gaat naar mensen die
in de marge leven, die beproefd worden en mijn verhalen zijn altijd een tikkeltje triest en tragisch.”
Bij The Florida Project vreesde u door die sterke interesse
voor het ‘marginale’ een karikatuur te worden. Stuurt u met
de somberheid van Red Rocket en het minder aaibare van
de protagonist uw carrière in een andere richting? “Ik zag

Starlet, Tangerine en The Florida Project als themafilms, als films met een onderwerp. En de film waar ik
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RED ROCKET

Performancekunstenaar
In Sean Bakers Red Rocket keert een in
ongenade gevallen pornoacteur terug naar
zijn al even vervallen geboortedorp.

TIJD EEN BEETJE TRIEST EN
GISCH ’
aan werkte tot Covid er een stokje voor stak ging over
druggebruik-activisme. Red Rocket bevat ook thema’s
zoals uitbuiting en armoede, maar is meer een sfeeren karakterschets. Dus mogelijk evolueer ik maar het
is moeilijk voor een filmmaker om zijn instinctieve
keuzes te duiden. Waar ik wel over nadenk is het feit
dat kunst eronder gaat leiden wanneer je ideologie laat
prevaleren. Bovendien merk ik dat je in een erg gepolariseerd Amerika meer mensen kan bereiken door
zwartwit-tegenstellingen te vermijden en ruimte te
laten voor verschillende visies. Ik wil niet enkel voor
de progressieve kerk preken maar beide kampen aan
het denken zetten.”

winnen. Dat vond ik terugkijkend bijzonder fascinerend. Ook omdat Minervini focust op in de marge
levende mensen, de mensen die vergeten worden door
politici en weggezet waren als deplorables, betreurenswaardige figuren. Net als hij reageer ik op het feit
dat het verhaal van sommige mensen en gemeenschappen nooit verteld wordt in film of op televisie.
Daarom blijf ik een heel aparte microkosmos creëren.”

Wat niet belet dat Red Rocket, met campagneborden en
televisiebeelden die verwijzen naar de presidentsverkiezingen, een politieke film is. “Er is een politieke onder-

Heel vreemd: verschillende Donut Hole-klanten betalen
eenzelfde bedrag, 6 dollar en 32 cent. “Je bent de eerste

stroom. Ik situeerde alles heel bewust in 2016, voor de
verkiezing van Donald Trump. Maar er zijn zowel scènes waaruit je zou kunnen opmaken dat Mikey een
Clinton-aanhanger is als momenten waarop hij fulmineert à la Trump. Het is aan de kijker om dit te interpreteren. Door naast de beelden van politieke bijeenkomsten ook reality television te tonen wil ik aangeven
dat er een kloof is tussen de werkelijkheid en de televisierealiteit.”

We lijken ook naar een ander tijdperk te kijken. “Als er een

invloed op Red Rocket is dan wel Roberto Minervini’s
documentaire The Other Side (2015) waaruit blijkt hoe
we in Amerika dachten voor de presidentsverkiezingen. Iedereen was ervan overtuigd dat Hilary ging

Wat betekent de titel Red Rocket? “Je moet maar eens kij-

ken op urbandictionary.com, het is slang. Amerikaanse
straattaal die verwijst naar de private delen van een mannelijke hond. A dog’s erect penis om het niet te zeggen.”

die dit opmerkt. Het is een van de hints die ik strooide
over de film. Een van de thema’s van Red Rocket is geschiedenis. De geschiedenis van de streek en de locatie maar ook van de relatie van Mikey en zijn ex Lexi.
Is de Strawbery en Mikey-subplot echt of fictie, een
opnieuw vertellen van de geschiedenis van Mikey en
Lexi? Dat is de vraag. Misschien speelt Mikey’s verbeelding hem parten en is het zijn manier om zijn klotebestaan te verwerken. Het is aan de toeschouwer
om dit te bepalen. Maar ik injecteerde dingen die wijzen op herhaling, op identieke zaken in de wereld van
Strawberry en Lexi. Waardoor je kan gaan denken dat
het wel misschien dezelfde mensen zijn. De terugkerende prijs is een van deze hints.” 

Regisseur Sean Baker reist in zijn films graag
naar plekken waar de Amerikaanse Droom
morsdood is. Neem de groezelige parkeerplaatsen in Tangerine (2015) of het felroze
motel in The Florida Project (2017). Het zijn
plekken waar de hoop op verbetering voorgoed lijkt opgegeven.
Texas City past prima in dit rijtje. In deze
afgelegen fabrieksstad oogt alles vervallen en
troosteloos. De kleurrijkste elementen in het
straatbeeld zijn de ‘Make America Great
Again’-borden, die inwoners in 2016 aansporen om op een dubieuze vastgoedmiljardair te stemmen. Texas City is een plek die je
ontvlucht zo gauw je de kans hebt, en zeker
geen plek om ooit naar terug te keren.
Toch loopt Mikey (perfect gecaste Simon
Rex) in de openingsscène van Red Rocket door
het plaatsje dat hij met succes leek te zijn ontvlucht. Maar nu is hij vies, gehavend en heeft
hij naar eigen zeggen slechts 22 dollar op zak.
Het enige dat hij nog over heeft, zijn gladde
praatjes. Daarmee lult hij zich naar binnen in
het huis van zijn ex-vrouw en schoonmoeder.
Over de reden van zijn terugkeer vanuit Los
Angeles blijft hij opvallend vaag.
De zoektocht naar werk in zijn geboorteplaats verloopt moeizaam. Mikey was een
grote naam in de pornowereld van Los Angeles, met meer dan tweeduizend films op zijn
naam. Die reputatie blijkt niet bepaald goed
samen te gaan met een terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt, want stel je voor dat
iemand ooit een van zijn films heeft gezien!
Mikey is gelukkig niet voor één gat te vangen en heeft in mum van tijd een nieuwe
richting gevonden. Hij gaat aan de slag voor
een lokale drugsdealer, en neemt een zeventienjarige donutverkoopster onder zijn
hoede. Dat laatste lijkt hij in eerste instantie
vooral te doen uit geilheid, maar zijn motieven blijken duisterder. Mikey ziet in deze
‘Strawberry’ (revelatie Suzanna Son) een
nieuwe superster die de pornowereld zou
kunnen veroveren. Waar zij echte liefde ziet,
ziet hij een verdienmodel: Strawberry zou
zijn ‘ticket terug’ kunnen zijn.
Authenticiteit is altijd een groot goed in de
films van Baker, die ook voor Red Rocket weer
met succes veel onbekende Amerikanen
castte. Maar bij het personage van Mikey is
die authenticiteit ver weg. Hij is een man die
het moet hebben van zijn praatjes, waarbij
uiteindelijk zelfs zijn erecties niet meer dan
een kortdurend acteerklusje zijn. Het maakt
Mikey een van de meest verwerpelijke filmpersonages in tijden, waarbij Baker zijn mogelijke sympathie of afkeer slim in het midden
laat. Wie de échte Mikey precies is, komen we
nooit te weten. Mikey’s hele bestaan is bovenal één grote performance, waarbij gladde
praatjes het altijd winnen van de pijnlijke realiteit. Veel treffender kan de Amerikaanse
Droom niet worden samengevat.
ALEX MAZEREEUW

RED ROCKET

VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE SEAN

BAKER | MET SIMON REX, SUZANNA SON | 130 MINUTEN |
DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF 24 MAART 
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Mike Mills hoort bij de slinkende
groep Amerikaanse filmmakers
die nog onafhankelijk en
compromisloos films kan maken.
Het levert ook met C’mon C’mon
weer een fijne autobiografisch
geïnspireerde acteursfilm op.
Maar het filmkapitalisme hijgt
ook Mills in de nek. “Ik heb geluk
als ik nog drie of vier films in mijn
leven kan maken.” DOOR JOS VAN DER BURG
Ja, ze bestaan nog, al zijn het wel steeds minder:
onafhankelijke Amerikaanse filmmakers die geen radertjes zijn in de Hollywoodmachine, maar compromisloze films maken. Films vanuit hun eigen hart en
hoofd. De in 1966 in Berkeley in een kunstzinnig gezin
– moeder tekenaar, vader kunstcurator en -historicus
– geboren Mike Mills is zo’n regisseur voor wie het
woord filmauteur is uitgevonden. Geen man die films
als een marketingproduct ziet, maar als een artistieke
creatie. Omdat creëren zich niet laat commanderen
en in tijdschema’s laat persen, staat nooit vast wanneer Mills weer met een nieuwe film komt. Hij laat
zich niet opjutten, zodat hij in zeventien jaar niet
meer dan vier films maakte. Die onafhankelijke houding had Mills al in zijn jeugd. Hij voelde zich thuis
in de punk- en skatewereld met hun do-it-yourselfhouding. Hij speelde in een punkband en ontwierp
T-shirts, skateboards en platenhoezen. Mills maakte
er naam mee en onder andere de Beastie Boys vroegen
hem voor hun albumhoezen. Hij ging filmen toen hij
films van Jim Jarmusch zag. Dat kon hij ook, dacht hij.
Na videoclips voor kunstzinnige groepen als Air, Sonic Youth en Pulp en een paar korte films sprong Mills
in 2005 in het diepe met de speelfilm Thumbsucker.
Die gaat over een puber die het duimzuigen niet kan
laten, waarna hij in een akelige streber verandert als
medicijnen hem ervan af helpen. De boodschap, zoals ook in Mills latere films: waarom moet iedereen
hetzelfde zijn? Het leven kent veel zijtakken. Onschuldige afwijkingen horen erbij. Het streven naar
perfectie is pervers. Het leven is rommelig, slordig en
onvoorspelbaar.

VREEMDEN

Geen eenvormigheid in Mills’ films, maar authenticiteit. Ja, een vaak misbruikt woord, maar Mills slaagt
erin om het niet als nep te laten voelen. Dat komt
ongetwijfeld doordat hij inspiratie haalt uit zijn eigen
leven. Beginners, over een zeventiger die alsnog als
homo uit de kast komt, was gebaseerd op het leven
van zijn vader. Voor 20th Century Women liet hij zich
inspireren door zijn opvoeding door zijn alleenstaande
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MIKE MILLS OVER C’MON C’MON

‘IK BEN NIET GEÏNTERES
MET ZIJN

moeder in de periode van de blije en vrije eindjarenzeventig in Californië. In het lichtvoetige drama vraagt
een geestige en creatieve non-conformistische moeder aan twee jonge vrouwen of ze haar willen helpen
bij de opvoeding van haar puberzoon. “20th Century
Women is gebaseerd op mijn gesprekken met mijn zus.
De backstory van de film komt van haar.”

WIJSNEUZERIG

Mills heeft een goed gevoel voor het gestuntel en ongemak in menselijke relaties. Dat is fijn om te spelen,
zodat geweldige acteurs – van Christopher Plummer
tot Annette Bening en van Greta Gerwig tot Tilda
Swinton – graag met hem werken. Dat helpt flink mee
aan het succes van zijn films, beseft ook Mills. “Laten
we eerlijk zijn: doordat acteurs van mijn films houden
kan ik ze maken. Ik ben alleen maar de regisseur.”
Voor C’mon, C’mon slaagde hij erin kassamagneet
Joaquin Phoenix te strikken voor de rol van de oom
die met zijn neefje optrekt. Hoe hem dat hem lukte?
“Joaquin las het script en wilde me ontmoeten. Hij
vond het script interessant, maar wist niet hoe hij het
personage moest aanpakken. Vervolgens hebben we
maanden met elkaar rondgehangen en over het script
gepraat. Hij had allerlei vragen, twijfels en angsten.
Hij zei nooit dat hij zou meedoen, maar ook niet dat
hij het niet zou doen. Ondertussen maakte hij het
script beter, minder zwaar, want daar heb ik nogal een
handje van. Uiteindelijk wilde hij de rol spelen.”

‘Ik hoop dat mijn
films persoonlijk
zijn. Dat is
subversief in het
kapitalisme in
Hollywood, want
persoonlijk zijn
wordt daar gezien
als in jezelf
gekeerd zijn in
plaats van eerlijk.’
MIKE MILLS

Spannend daarna was de eerste ontmoeting van
Phoenix met Gaby Hoffman, die in de film zijn zus
speelt, die even geen ruimte heeft voor haar zoontje.
“Ze wilden elkaar vóór het draaien van de film niet
ontmoeten. Dat is in mijn filmproces ongebruikelijk
en dus was de eerste ontmoeting spannend. Maar het
pakte goed uit, de onderlinge verstandhouding was
uitstekend.” Belangrijk was ook of het klikte tussen
Phoenix en Woody Norman, het Britse jochie dat al
sinds zijn vijfde in films en tv-drama’s speelt en die
in C’mon C’mon het neefje van Phoenix’ personage
speelt. “Ze vonden elkaar steeds beter en vormden
een geweldig team. Aan het einde van de draaidagen
waren ze echt hecht met elkaar.”
Dat het neefje voor een kind van negen nogal wijsneuzerig is (“Heb jij moeite met het uitdrukken van je
gevoelens?” vraagt hij aan zijn oom) hoort Mills niet
voor het eerst. “Ik ken mensen die hem te clever en
daardoor vervelend vinden. Hij is gebaseerd op mijn
zoontje. Die is slim en zegt alles recht voor zijn raap,
waardoor ik besef hoe vast ik zit in denkpatronen.”

CONTRAST

Dat Mills C’mon C’mon in zwart-wit heeft gemaakt,
is geen artistiekerige interessantdoenerij, zegt hij.
“Zwart-wit creëert een zachtheid, die helpt om je de
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SSEERD IN DE HOLLYWOODBUSINESS

AWARDS EN
E N BL ABL A’
film binnen te voeren. Ik associeer zwart-wit met
pianomuziek van Satie. Het geeft openheid en ruimte
en helpt een delicate, intieme wereld te tonen.” Hij
pakt een een zwartwittekening van de oom en zijn
neefje en houdt deze voor de webcam. “Toen ik het
script schreef, zag ik deze personages in mijn hoofd
in zwart-wit. Ik denk dat ik ze niet in kleur zag, omdat zwart-wit ze uit de realiteit haalt. Ik hou van het
contrast tussen film als een zeer realistisch medium
met documentaire kwaliteiten en film als mythische
vertelling. De tegendelen versterken elkaar en dat
wilde ik in deze film doen.” Hij verwijst naar de documentaire fragmenten in C’mon C’mon, waarin kinderen over hun beeld van de toekomst praten. Deze interviewtjes geven het fictiedeel meer gewicht, meent
Mills. “Je ziet kinderen serieus praten over de grote
wereld en de toekomst en die lading neem je mee als je
weer naar het intieme fictieverhaal terugkeert.” Weifelend: “Dat is althans de bedoeling.”

SUBVERSIEF

Mills is geen filmmaker die zich laat opjagen. Dat het
vijf jaar duurde na 20th Century Women voordat
C’mon C’mon in de bioscoop belandde, noemt hij
gekscherend ‘niet lang’. Lachend: “Ik zal mijn the-

C’MON C’MON

Het weefsel
van een leven

Als radiomaker Johnny tijdelijk opge
scheept wordt met zijn negenjarige neefje,
leidt dat voor beiden tot een nieuwe blik op
het leven in Mike Mills’ op ongedwongen
wijze ontroerende C’mon C’mon.
In de korte film I Am Easy to Find (2019) vatte
regisseur Mike Mills een tegelijk specifiek en
universeel mensenleven in verstilde momenten, op muziek van de band The National. Het leven van een meisje, een vrouw, van
geboorte tot dood, samengebald in pakweg
25 minuten. Gevat in flarden en fragmenten,
zonder dialogen maar met ondertitels die de
momenten definiëren en het universele extra

rapeut vragen of hij je wil bellen om dit met hem te
bespreken.” Serieus: “Ik zou best sneller willen werken. Ik zou gelukkig zijn als ik elke twee jaar een film
zou maken, maar dat lukt niet. Ik werk hard, maar
doe soms drie jaar over een script, draai vervolgens
een jaar en werk daarna nog een jaar aan de montage.
Filmmaken is moeilijk. Soms ben ik totaal verloren en
weet ik niet wat ik moet doen.”
Wat Mills wel weet is dat hij niet in Hollywood wil
werken. “Ik ben niet anti-Hollywood, want het interesseert me niet genoeg om ertegen te zijn, maar ik
hoop dat mijn films persoonlijk zijn. Dat is subversief
in het kapitalisme in Hollywood, want dat vertelt ons
dat we niet persoonlijk moeten zijn. Dat wordt gezien

aanzetten: van ‘Ze ontdekt haar handen en
voeten’ via ‘Haar echtgenoot blijkt anders
dan ze dacht’ tot ‘Een onverwachte ziekte’.
Mills’ nieuwe film C’mon C’mon is als een
van die momenten, uitgesponnen tot speelfilmlengte. De ondertitel zou kunnen zijn:
‘Hij zorgt voor zijn neefje’.
De drie eerdere speelfilms van de Californische filmmaker Mills (Thumbsucker, 2005;
Beginners, 2010; 20th Century Women, 2016)
draaiden om kind-zijn. In C’mon C’mon
richt de regisseur zich opnieuw op de band
tussen ouder en kind, maar dan vanuit het
perspectief van de ouder. Radiomaker Johnny
(Joaquin Phoenix, lekker verfomfaaid) wordt
door zijn zus, met wie de band sinds het
overlijden van hun moeder moeizaam is,
ingeschakeld om tijdelijk voor zijn negenjarige neefje Jesse (Woody Norman) te zorgen. Dat Johnny radiomaker is, is geen toeval,
want C’mon C’mon draait om luisteren –
niet naar wat de ander zegt maar naar de immense wereld aan emoties die daarachter

als in jezelf gekeerd zijn in plaats van eerlijk zijn. Ik
ben niet geïnteresseerd in de Hollywoodbusiness met
zijn awards en blabla. Begrijp me goed: er is genoeg
in Hollywood waar ik wel van hou, zoals de films van
Chaplin en Keaton. Zie je die foto achter me op de
muur? Dat is Keaton.”
Het wordt steeds moeilijker in de filmwereld voor
onafhankelijke filmmakers als hij, stelt Mills. “Ik voel
me een bedreigde soort, een dinosaurus. Het filmkapitalisme wordt steeds bizarder. Mijn films zijn niet
klein en niet groot, maar behoren tot de middengroep. Dat is geen superstabiel economisch model.”
Glimlachend: “Ik heb geluk als ik nog drie of vier
films in mijn leven kan maken.” 

huist.
Net als die eerdere films vindt C’mon
C’mon zijn oorsprong in Mills’ eigen leven –
de kiem werd gelegd, zo vertelde de regisseur
in interviews, door een onbevangen gesprekje tijdens het badderen met zijn eigen
kind, destijds zeven jaar oud. Hij wilde een
film maken opgebouwd uit dat soort kleine
momenten – de draden waaruit het weefsel
van een mensenleven bestaat, maar die de
meeste films overslaan op weg naar de volgende horde in de plot.
Het leidt hem tot zijn meest minimalistische maar ook rijkste film. Rijk aan invoelbare emotie en menselijke observaties. Minimalistisch in zijn prachtige zwart-wit
beelden, die een milde abstractie veroorzaken; in zijn uitgekiende geluidsontwerp en
eclectische soundtrack; en in zijn plot – die
is er nauwelijks. Johnny sleept Jesse mee op
een werktrip langs New York, Detroit en
New Orleans. Ze maken weinig bijzonders
mee – als Jesse zich aan het eind van de film

zorgen maakt dat hij zich de reis later niet zal
herinneren, is dat zeer waarschijnlijk. En
toch zijn ze er beiden onherroepelijk door
veranderd.
Het is een van de centrale observaties van
C’mon C’mon: weliswaar herinneren we ons
de uitzonderlijke momenten en grote gebeurtenissen het makkelijkst, maar het is de
alledaagse gewoonheid die vormt wie we
zijn en hoe we in het leven staan. De omschrijving van radio maken die Johnny ergens in de film aan Jesse geeft, zou ook kunnen dienen als motto voor C’mon C’mon,
en eigenlijk voor al het werk van Mills: “Je
neemt iets alledaags en dat maak je cool en
onsterfelijk.”
JOOST BROEREN-HUITENGA

C’MON C’MON

VERENIGDE STATEN, 2021 | REGIE

MIKE MILLS | MET JOAQUIN PHOENIX, WOODY NORMAN,
GABY HOFFMANN | 108 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE
SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 31 MAART 
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AUTISME IN FILM

WE ZIJN MEER

DAN EEN DING OF EEN

OBSTAKEL

Hoe laat je autisme in films goed
zien? Daar bestaat natuurlijk niet
één antwoord op. Tien films
waarvan de meeste het verkeerd,
maar sommige het goed
DOOR THEODOOR STEEN
aanpakken. 
Voor mij, als autistische filmjournalist, is het bijna
onmogelijk een lijst te maken van de beste representaties van autisme op het witte doek. De reden:
ik kan geen tien films te bedenken die autisme laten
zien zoals het is. Autistische personages worden als
rekwisiet gebruikt; als bron van conflict; of als een dilemma om op te lossen. Ze zijn er om de plot vooruit
te helpen en dan worden ze weer vriendelijk terzijde
geschoven. Een eigen leven hebben ze zelden, laat
staan een liefdesrelatie.
Representatie van autisme staat dus nog in de kinderschoenen. In een ideale wereld zou elke film over
autisme eerst langs een aantal autistische consultants
gaan, maar dat gebeurt (nog) niet. Beeldvorming over
autisme is helaas in handen van neurotypische (dus:
niet-autistische) filmmakers, en (terecht) omstreden
Amerikaanse bedrijven als Autism Speaks. Het gevolg is dat ik als autistische kijker veel films zie die de
plank misslaan. Daarom een lijst waarin de films zijn
gerangschikt van slecht naar goed, met slechts een
drietal positieve uitschieters.

10 MUSIC
SIA, 2021

Music, de debuutfilm van popster SIA, raakte in opspraak omdat SIA nogal heftig reageerde nadat autistische activisten haar erop wezen dat ze beter een
autistische acteur had kunnen casten in de titelrol, in
plaats van de neurotypische Maddie Ziegler. Volgens
mij had dit niet per se gehoeven. Maar het had wel
voorkomen wat er nu gebeurt in de musicalscènes die
zich in het hoofd van de autistische Music afspelen:
de repetitieve bewegingen die veel autisten maken,
worden gereduceerd tot stereotiepe dansbewegingen.
Dat voelt verkeerd. Kwalijk is dat SIA ook een omstreden ‘kalmeringstechniek’ toont om autisten rustig te
krijgen, een zware houdgreep die meerdere doden tot
gevolg heeft gehad. Ondanks SIA’s belofte een disclaimer toe te voegen, is dat tot op heden niet gebeurd.

9 HORS NORMES

OLIVIER NAKACHE & ÉRIC TOLEDANO, 2019

Ook Hors normes toont zulke gevaarlijke ‘kalmeringstechnieken’ als acceptabel. Wel goed is dat de
film laat zien hoe de overheid op autisten afgestemde
zorg bemoeilijkt door regelgeving én dat de autistische personages worden gespeeld door autistische
acteurs. Die keuze voor autistische acteurs voor de
autistische personages staat wel haaks op een van de
grote thema’s van de film: dat een bepaalde groep autisten niet voor zichzelf zou kunnen spreken of op zou
kunnen komen. Dat betekent een van twee dingen: of
de regisseurs maakten misbruik van autisten zonder

zelfinzicht, door deze te casten in zware rollen in hun
film zonder dat deze doorhadden waar ze voor tekenden. Exploitatie dus. Of de hele premisse van de film,
dat ook zogenaamde ‘zwaardere gevallen’ niet in staat
zijn voor zichzelf te communiceren, zelfs niet met de
juiste handvatten, is op zijn minst lichtelijk overtrokken. Kies maar.

8 BEN X

NIC BALTHAZAR, 2007

Ben X schiet op veel punten van autisme-representatie raak. De overprikkeling door geluiden en beelden,
de moeite met het begrijpen van neurotypische sociale regels en de noodzaak van routine bijvoorbeeld.
Maar de film schetst ons ook als eeuwig vriendeloos
en kneuzen op liefdesgebied, waardoor het een verademing is voor de autistische kijker als Ben eindelijk
een (internet)vriendin krijgt, Scarlite genaamd. Maar
vervolgens geeft de film ons een klap in het gezicht
want Scarlite blijkt denkbeeldig. Doordat andere details over autisme wél kloppen, is het extra pijnlijk dat
Ben X elementen toevoegt die geenszins horen bij wat
autisme is, want waanbeelden zijn geen onderdeel
van de diagnose. De filmmakers lijken van het wensdenken uit te gaan: laat de fantasie van de eenzame
autist maar in stand.

7 LIFE, ANIMATED

ROGER ROSS WILLIAMS, 2016

De documentaire Life, Animated houdt een pleidooi
voor de autist die voor zichzelf op kan komen. Re-
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het stelt: “Sommige experts geloven dat autisme de
volgende stap is in de evolutie van de mensheid.” De
Predator wil DNA-onderzoek doen op autisten om
daar zelf beter van te worden. Het is een belachelijk
gegeven en plaatst de autist opnieuw ergens buiten de
rest van de samenleving.

3 THE REASON I JUMP
JERRY ROTHWELL, 2020

THE REASON I JUMP

gisseur Roger Ross Williams vertelt het verhaal van
Owen Süskind, die aan de hand van zijn liefde voor
Disney-films leerde communiceren met zijn familie.
Helaas zit de film in de eerste helft vol kwalijke clichés
over autisme, waaronder het idee dat Owen ‘gevangen
raakt in zijn eigen lichaam’ en dat zijn ouders ‘hem
verloren aan autisme’. Gelukkig breekt de film uiteindelijk met dat idee, maar doet dit jammer genoeg wel
door van het verhaal van Owen ‘inspiratieporno’ te
maken: feelgood-materiaal over minderheden, zodat
de meerderheid niet te diep hoeft na te denken over
de echte problemen waar deze minderheden mee te
kampen hebben.

6 RAIN MAN
BARRY LEVINSON, 1988

Net als veel andere autismefilms draait Life, Animated om de ouders en verzorgers, niet om de autist.
Dat begon eigenlijk al bij deze klassieker met Tom
Cruise en Dustin Hoffman. Rain Man wordt gehaat
door veel autisten, omdat de film een vrij stereotiep
beeld van autisme schetst. Wat de film vooral pijnlijk
maakt, is dat Raymond zelf geen diepgang krijgt in
zijn eigen verhaal, ook al is de film naar hem vernoemd. Rain Man is vooral het verhaal van zijn broer
Charlie, gespeeld door Cruise. Raymond blijkt eerst
een struikelblok en later nuttig voor Charlie. De autist
als rekwisiet dus, een katalysator voor de emotionele
ontwikkeling van de neurotypische hoofdpersoon en
een middel om de plot vooruit te helpen. Maar geen
volwaardig mens.

5 CUBE

VINCENZO NATALI, 1997

Een groep mensen wordt wakker in een mysterieus
doolhof, waar elke nieuwe kamer gevuld kan zijn met
dodelijke vallen. Hun opdracht: ontsnappen. Het
grootste obstakel blijkt echter niet de dodelijke vallen,
maar dat ze daar zitten opgesloten met een autist. In
Cube van Vincenzo Natali is het autistische personage
namelijk net zo’n grote puzzel als de dodelijke puzzelkamers zelf. Eerst blijkt de autist een obstakel dat
overwonnen moet worden en vervolgens de sleutel
tot het mysterie. Weer een ander soort rekwisiet dus,
geen personage met diepgang. Dat neurotypische
mensen autisten als puzzels zien of dilemma’s om
op te lossen, uit zich ook in het bekende puzzelstukjessymbool dat veel organisaties rondom autisme
gebruiken. Autisten zelf zijn over het algemeen niet
zo’n fan van dat symbool en met een reden. We zijn
mensen, geen opgaven.

4 THE PREDATOR
SHANE BLACK, 2018

The Predator is een tamelijk belachelijke film, waarbij
de makers in een poging progressief te zijn volledig
op hun bek gaan. Een autistische jongen komt in het
bezit van een helm van een buitenaards wezen. Deze
Predator wil de helm terug, maar waar hij anderen
die hem in de weg staan de dood in jaagt, besluit hij
de jongen alleen te ontvoeren. Reden: de Predator
herkent de autistische jongen als een soort van superheld. Zoals een van de wetenschappers in de film

MIND MY MIND

Voor een kritische, autistische kijker bestaat de documentaire The Reason I Jump (vanaf 7 april in de
Nederlandse bioscoop) uit open deuren die ingetrapt
worden. Want natuurlijk zijn non-verbale autisten
mensen met een innerlijke belevingswereld, empathie
en intelligentie. Voor neurotypische kijkers blijkt de
film echter een openbaring, afgaand op de vele lovende recensies. The Reason I Jump is dan ook vooral gericht op een neurotypisch publiek. Sterker nog, voor
autistische kijkers kunnen sommige van de gebruikte
licht- en geluidseffecten overprikkelend zijn. Toch is
het ook een belangrijke en sterke film, die invoelbaar
maakt wat er in de hoofden van autisten omgaat.
The Reason I Jump slaagt waar andere autismefilms
falen door autisten zelf, op hun eigen manier, aan het
woord te laten.

2 MIND MY MIND
FLOOR ADAMS, 2019

Nog sterker is de animatiefilm Mind My Mind, die
letterlijk een inkijkje geeft in het hoofd van een autistische man. De vele processen die spaak lopen in
het hoofd van autisten, omdat de wereld te druk en
te gecompliceerd is, worden sterk verbeeld door een
klein mannetje dat in het brein van de hoofdpersoon
alle processen handmatig uitvoert. Dit is hoe het werkelijk voelt om autist te zijn. Niets gaat automatisch,
terwijl de wereld dat wel van je verwacht. Het is een
begripvolle film die onze belevingswereld en emoties voelbaar maakt. Een film ook, die neurotypische
kijkers vraagt empathie op te brengen voor de autist;
absoluut geen gebruikelijk verzoek, zoals uit bovenstaande opsomming duidelijk zal zijn. Bovendien is
het heel fijn een keer een film te zien waarin in het
leven van het autistische personage ruimte is voor
vriendschap en romantiek.

1 POWER RANGERS
DEAN ISREALITE, 2017

Uiteindelijk is het doel van representatie, voor welke
minderheid ook, dat het vanzelfsprekend wordt geacht dat we te zien zijn op het witte doek, in al onze
facetten. Dat we net zoveel gelaagdheid en ruimte
krijgen als personages die niet tot een minderheid
behoren. De ideale film met een autistisch personage
zou dus niet per se autisme als hoofdonderwerp moeten hebben; zou autisme niet per se neerzetten als
struikelblok of obstakel en ook niet als superkracht.
Maar zou autisme ook niet volledig uitvlakken. Ik
ken maar één film die dat doet. Dat is Power Rangers,
waarin een van de superhelden uit de titel een autistische jongen is die ongegeneerd autistisch mag zijn,
maar die meer is dan alleen een autistische jongen.
Dat juist een middelmatige actiefilm gebaseerd op
een versleten jaren-negentig-franchise tot dusver de
sterkste filmautist in zich heeft, zegt alles over hoeveel winst er nog te behalen valt. 
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Regisseur Shady El-Hamus (De libi, Forever Rich) brengt
maandelijks een ode aan een bijzondere filmscène. Deze maand:
een jongen achter glas in Willow and Wind.

HIJ HEEF T ZIJN LOT
IN HANDEN
Ik had nog niet eerder van Mohammad Ali-Talebi gehoord toen ik tijdens mijn studie in Engeland hoorde
dat hij langs zou komen voor een masterclass. In die
tijd waren masterclasses van David Fincher en Wim
Wenders niet uitzonderlijk en dus sprong ik nog niet
meteen een gat in de lucht toen ik het hoorde. Onterecht, want de Iraanse Ali-Talebi bleek meerdere
succesvolle speelfilms op zijn naam te hebben staan
en een generatiegenoot en goede vriend te zijn van
bekendere Iraanse filmmakers als Asghar Farhadi en
Abbas Kiarostami. Ter introductie kregen we als studenten een aantal linkjes om onszelf bekend te maken
met zijn werk en zo kwam het dat ik op een doordeweekse regenachtige avond in Beaconsfield, een van
de saaiste dorpen van het Verenigd Koninkrijk, ademloos naar Willow and Wind zat te kijken.
De opzet van de film is simpel. Kuchakpourso, een
jongetje van een jaar of elf, heeft per ongeluk met een

bal een ruit van zijn schoolgebouw kapotgeschoten en
tot hij die ruit heeft vervangen mag hij als straf de klas
niet in. Het gebroken raam is tijdelijk dicht getaped
maar in het noorden van Iran blijkt regen en wind net
zo normaal te zijn als in Nederland en dus wordt alles
en iedereen in het lokaal nat geregend. De leraar is genadeloos – het duurt nu al een paar dagen en als
Kuchakpourso het niet voor morgen heeft geregeld
wordt hij van school gestuurd. In de ogen van de jongen zien we de wanhoop, hij wil koste wat kost op
school blijven, maar voor een nieuw raam is geld nodig
en dat heeft zijn familie niet. Als Kuchakpourso uiteindelijk via de vader van een vriendje alsnog genoeg geld
kan lenen begint er een zenuwslopende trip waarin de
jongen te voet, door weer en wind, een nieuwe ruit gaat
kopen. Met het stuk glas, in lengte zo groot als hij zelf,
moet hij vervolgens de hele weg terug naar school. Hij
waadt door water, wankelt door een storm en krijgt een
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lift achterop een brommer. Je zit op het puntje van je
stoel, een thriller is het, zenuwslopend omdat je constant voelt hoe hij zijn eigen toekomst ieder moment
uit zijn handen kapot kan laten vallen.
De laatste tientallen jaren zijn er zoveel bijzondere
films gemaakt in Iran, een land waarin het in diezelfde
periode helaas niet uitzonderlijk was dat filmmakers
gecensureerd, opgepakt, of zelfs verbannen werden
op basis van hun werk. Zo ontstond er een traditie
waarin films steeds meer ‘ondergronds’ gemaakt en
uitgebracht werden en makers hun maatschappijkritiek steeds meer via metaforische vertellingen overbrachten. Zo is er in Willow and Wind een moment
dat Kuchakpourso tegen de regen en de wind schuilt
onder een boom. Hij houdt de glazen ruit voor zich
vast en zo zien we als kijker een jongen achter glas,
gevangen als het ware, afgesloten van de wereld om
hem heen. Vervolgens is er ook nog een point of viewshot door de ruit heen waarin we even voelen hoe het
is om achter glas te leven, kijkend naar de wereld zonder er echt onderdeel van te kunnen zijn.
Tijdens zijn masterclass merkte ik dat Mohammad
Ali-Talebi een dappere en hyperintelligente filmmaker is. Een meesterlijke verteller die zoveel gevoel,
controle en gelaagdheid aanbrengt in zijn films dat hij
op geen enkele manier onderdoet voor collega-regisseurs als Fincher of Wenders. Met Willow and Wind
maakte hij een meesterwerk over hoe armoede ervoor
kan zorgen dat kinderen er al vroeg alleen voor komen
te staan in het leven, en over het uitzichtloze gevecht
van een individu tegen een hogere macht, met uitputting tot gevolg.
SHADY EL-HAMUS
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SEBASTIAN MEISE OVER GROSSE FREIHEIT

‘DE DUITSE CRIMINALISERING
VAN HOMO’S WAS PUUR K AFK A’

De Oostenrijkse filmmaker Sebastian Meise focust in zijn met de Un
Certain Regard juryprijs bekroonde tragische liefdesverhaal Grosse
Freiheit op de verwoestende impact van paragraaf 175 van het Duitse
Wetboek, dat geslachtsverkeer tussen twee mannen strafbaar stelde.
“De criminalisering van homoseksuelen is een blinde vlek in de
DOOR IVO DE KOCK
Duitse geschiedenis.”
Het persoonlijke en het politieke, het sensuele en het
rauwe, het historische en het universele overlappen in
Grosse Freiheit. Sebastian Meise’s in tragiek gedrenkte liefdesverhaal, dat zich over meerdere decennia
uitstrekt, legt een vergeten stuk Duitse geschiedenis
bloot. De wetgeving criminaliseerde homoseksualiteit
jarenlang waardoor celstraf een reële dreiging was.
Protagonist Hans Hoffmann wordt aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog van Auschwitz overgebracht
naar de gevangenis en keert daar tot eind jaren zestig
geregeld naar terug. “Het is nooit gemakkelijk geld te
vinden voor een film maar het thema vormde zeker
geen hindernis”, vertelt Meise ons in Gent. “Integendeel: producenten beseften dat dit verhaal nog nooit
verteld was.”

De film opent met wat een seksscène in een openbaar toilet lijkt. Het blijkt beeldmateriaal opgenomen door de politie. “We wisten dat men in Duitsland werkte met ver-

Grappend stelt protagonist Hans zijn vriend voor te vluchten naar de DDR, waar homoseksualiteit niet strafbaar
was. Het is choquerend te ontdekken dat West-Duitsland
zo lang vasthield aan paragraaf 175 van het wetboek.

authenticiteit was het cruciaal te werken in een historisch gebouw en we vonden gelukkig deze oude gevangenis. Tijdens onze lange zoektocht overwogen we in
een studio te filmen, een volledig gecontroleerde omgeving, maar voor de atmosfeer was die echte omgeving cruciaal. Voor de look maar ook omdat het team
een heel ander gevoel krijgt op een plek die karakter en
geschiedenis heeft. Het prikkelt de verbeelding, doet
nadenken over de heftigheid van het gevangenisleven.
Grosse Freiheit beweegt zich tussen twee genres: de
gevangenisfilm en het liefdesverhaal. Dat drukken we
visueel uit. Er is enerzijds de hardheid en afstandelijkheid van de gevangenis en anderzijds zijn er de tedere
emoties en verbondenheid die voor zingeving zorgen
in deze kille wereld. Gevangenisfilms creëren een
claustrofobisch gevoel maar via de belichting leggen
we ook warme accenten. Crystel werkt vanuit de realiteit. Met warmere bulbs-lampen voor 1945, vuil-geel
fluorescerende lichten voor de fifties en killer licht in
de sixties. Zo konden we heel subtiel periodes anders
doen aanvoelen.”

“Dat choqueerde ook scenarist Thomas Rieder [die
ook meeschreef aan Meise’s Stilleben] en mij. We wisten dat homoseksualiteit op een bepaald moment illegaal was, maar niet hoe lang dat duurde. Paragraaf 175
leidde sinds 1969 niet meer tot vervolging maar werd
pas in 1994 afgeschaft. Toch werd de criminalisering
van homoseksuelen een blinde vlek in de Duitse geschiedenis.”
De film schakelt tussen drie periodes. “Dat doen we om

een groot deel van de moderne Duitse geschiedenis te
bestrijken en de ontwikkeling van de personages te
schetsen. Grosse Freiheit creëert ook een gevoel van
verstrijkende tijd om bij het eindpunt te belanden. Het
was zwoegen om alles goed te krijgen én hints te geven
die toeschouwers onbewust oppikken. De inbreng van
de acteurs bleek cruciaal. Bij tijdsprongen moet immers meteen duidelijk zijn in welke gemoedstoestand
het personage verkeert. Onzekerheid? Onrust? Berusting? Onmacht? Emoties die iets zeggen over het
tijdsgewricht. Terwijl onderlinge blikken aangeven in
welke fase van hun relatie Hans en Viktor zitten.”

borgen camera’s om homo’s te veroordelen. Dat materiaal is vernietigd, maar in de Verenigde Staten vonden
we beelden die ons inspireerden voor de look en het gevoel. Er is een link met film: het medium is voyeuristisch en in deze scène is de kijker de camera. Dat roept
vragen op. Wie is hier pervers? Zijn de personages in
beeld viezeriken of de toekijkende politiemannen? En
hoe zit het met de toeschouwer?”
U filmde in de moeilijk uit te lichten voormalige gevangenis
van Maagdenburg. Céline Sciamma’s DoP Crystel Fournier
gebruikt bovendien belichting om de periodes te onderscheiden en verschillende registers te bespelen. “Voor de

Eenmaal in vrijheid volgt de steadicam Hans in een dromerige trip door de gangen en kelderruimtes van een nachtclub. “Dat soort darkrooms ontstond toen de vervol-

ging in 1969 stopte en er ontmoetingsruimtes voor

‘Wat me bevalt
in de darkroomcultuur is hoe er
met de symboliek
van onderdrukking wordt
gewerkt. Met
tralies, politieuniformen en
kleine ruimtes.’
SEBASTIAN MEISE
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Geroutineerd
als gevangene
Met dit intieme gevangenisdrama stelt
Sebastian Meise het immense onrecht aan
de kaak dat Duitse homoseksuelen na de
Tweede Wereldoorlog ten deel viel.

homoseksuelen werden gevonden in kelders. Wat me
bevalt in de darkroom-cultuur is hoe er met de symboliek van onderdrukking wordt gewerkt. Met tralies,
politie-uniformen en kleine ruimtes.”
“Ik had gedacht dat het opwindender zou zijn”, zegt een gevangene bij het bekijken van beelden van de Apollo-maanlanding in 1969. “Historische gebeurtenissen zijn vaak

minder dramatisch dan het dagelijkse gevangenisleven.
Gevangenen staan ook onverschillig tegenover evenementen die de buitenwereld creëert. Voor mij is het
een haast surrealistisch beeld: mensen wandelen op
de maan en je hebt nog altijd homoseksuelen in de gevangenis. Dat kan je toch niet vatten!”
Bij het inlassen van Super8 home movies toont u de perforaties. “Omdat alles wat naar de buitenwereld verwijst

een found footage-gevoel moet hebben. Het geeft aan
dat deze beelden niets te maken hebben met de realiteit van de gevangenis. Bovendien is het de vraag of ze
het filmmateriaal dat ze opnamen tijdens hun uitje wel
ontwikkeld en bekeken hebben. Daarom toon ik ruw
materiaal. Onafgewerkt, ongemonteerd en met inbegrip van de perforaties.”
Heel frappant is dat een homoseksuele gevangene van de
nazigevangenis recht naar een naoorlogse gevangenis
wordt gevoerd. De staat nam meteen het criminele stigma
ontwikkeld door de nazi’s over. “Het feit dat deze men-

sen de overgang van het ene systeem naar een ander
meemaakten, maar nog altijd illegaal waren, interesseerde ons enorm. De geallieerden waren in zekere zin
bevrijders, maar wat homoseksuelen betreft deden ze
het omgekeerde. Omdat ze gelijkaardige wetten hadden, veranderden de Britten en Amerikanen niets aan
de wet die van toepassing was tijdens het naziregime.
Daardoor bleef homoseksualiteit strafbaar en golden
de opgesloten homoseksuelen als criminelen die van
de ene cel naar de andere werden gestuurd. Het blijft
straf dat ze toelieten dat homoseksuelen gemarteld en
gedood werden. Zo komt de bevrijding in een vreemd
licht te staan.”

Het sluit aan bij het feit dat veel verantwoordelijken ook
na de oorlog hun banen en functies behielden. “Zij zorg-

den ervoor dat het systeem bleef bestaan en de overgang wat betreft de repressie van homoseksuelen gewoon doorliep. Maar wat mij het meest choqueerde
was dat de geallieerden de mogelijkheid hadden de
wetten te herdefiniëren en het niet deden. Ze behielden paragraaf 175, zeiden dat dit legaal was. Waarschijnlijk omdat ze zelf niet zo vrij waren in hun land
en hun eigen geest.”
Grosse Freiheit lijkt een Franz Kafka-verhaal. “Inderdaad,
het absurde, uitzichtloze gevangenisleven en het genadeloze, onpersoonlijke rechtssysteem komen uit
zijn wereld. De criminalisering van homo’s was puur
Kafka. Er is ook een link met 1984. In George Orwells
dystopische roman voelt alles echt aan terwijl in Grosse Freiheit het reële verleden een eng toekomstbeeld
lijkt. Bovendien zit iemand in de gevangenis omwille
van liefde. Ook dat is 1984.”
De machteloosheid van het individu illustreert u visueel
door de bespreking van een mogelijke vrijlating enkel via de
kier van een openstaande deur te tonen. “We gaan die

kamer niet in omdat het om een oninteressante bureaucratische bespreking gaat, maar ook omdat de beslissers net als de rechters onbereikbaar zijn. In tegenstelling tot de bewakers, die meer vertrouwd zijn met
het leven en de persoonlijkheid van gevangenen.
Daarom maken we hen menselijk en complex. Ze zijn
niet zwart-wit. Soms gedragen ze zich sadistisch, dan
weer empathisch. Ik wilde ook de menselijkheid van
de gevangenen benadrukken. Dit is bewust geen puur
gewelddadige gevangenisfilm, er zit ook veel warmte
en tederheid in. Het is dan ook een liefdesverhaal. Bovendien: dit is Duitsland en niet Amerika. Er zijn conflicten in de gevangenis maar de bendevorming en de
wreedheden zijn minder extreem. In de gevangenissen
die ik bezocht viel me op dat gevangenen elkaar helpen. Hun streven naar verbinding vormt de onderstroom van Grosse Freiheit.” 

Geroutineerd kleedt Hans Hoffmann zich
uit, als hij in 1968 de gevangenis in wordt geleid. Geroutineerd bukt hij, trekt hij zijn billen uit elkaar, en ruilt hij zijn eigen kleren in
voor het gevangeniskloffie. Geroutineerd
legt hij de route naar zijn cel af en installeert
hij zich op het beduimelde bed. Geroutineerd neemt hij plaats achter de naaimachines in de werkplaats en zet hij zich aan het
zomen van roze lakens.
Met die routine, uiterst naturel neergezet
door acteur Franz Rogowski, maakt de Oostenrijkse regisseur Sebastian Meise zonder
dat er woorden voor nodig zijn in Grosse
Freiheit duidelijk dat dit zeker niet Hans’
eerste keer in de gevangenis is, al ruim voordat de film een paar decennia terug in de tijd
springt. Alsnog komt die sprong naar 1945
als een schok, door het uitgemergelde uiterlijk van Hans. Hij is direct uit de vernietigingskampen van de nazi’s naar de gevangenis verplaatst, want onder de geallieerde
machthebbers is zijn homoseksualiteit nog
altijd strafbaar. Zelfs zijn celgenoot Viktor
(Georg Friedrich), die een levenslange straf
uitzit, heeft medelijden met dat erbarmelijke
lot. Maar alsnog weigert hij een ruimte te delen met een “poot” en timmert hij Hans
hardhandig de cel uit.
De band die desondanks tussen de twee
mannen ontstaat in de vijfentwintig jaar die
ze af en aan samen in de gevangenis doorbrengen, vormt de rode draad van het doelbewust fragmentarische Grosse Freiheit, winnaar van de juryprijs in de sectie Un Certain
Regard op het afgelopen filmfestival van Cannes. Meise springt zelfverzekerd heen en weer
tussen drie tijdsgewrichten – naast 1945 en
1968 ook 1957, wanneer Hans samen met een
jongere geliefde wordt opgepakt. Meise beperkt zich vrijwel geheel tot de gevangenis,
waar het leven al die jaren vrijwel stilstaat.
Dat de film in de late jaren zestig eindigt,
is geen toeval: in 1969 werd in de Duitse wet
paragraaf 175, die homoseksualiteit strafbaar
maakte, deels buiten werking gesteld – al
zou het nog tot 1994 (!) duren voor het volledig geschrapt werd. Toen waren de meeste
van de ongeveer vijftigduizend mannen wier
levens erdoor verwoest werden, mannen zoals Hans, allang overleden.
Meise zet een zoeklicht op die grotendeels
onbesproken en vergeten tragedie. Zonder
opgeheven vingertje of belerende moraal –
hij focust simpelweg op de intimiteit van de
vriendschap tussen Hans en Viktor, die beiden hun eigen demonen meetorsen. De regisseur laat het aan de kijker zelf om woedend te worden, en creëert daarvoor volop
ruimte met talrijke, zorgvuldig gedoseerde
momenten van stilte en duisternis.
JOOST BROEREN-HUITENGA
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LICORICE PIZZA
EN THE WORST PERSON IN THE WORLD

STIEKEM
TOCH WEER CONSERVATIEVE
VROUWBEELDEN.

OF NIET?

In zowel Licorice Pizza als The Worst Person in the World staat een
jonge besluiteloze vrouw twijfelend op de drempel van het leven. In
hoeverre lijken Alana en Julie op elkaar? En wat zeggen deze
DOOR BASJE BOER
personages over de films waarin ze centraal staan?
In de nacht nadat ik The Worst Person in the World
van Joachim Trier zie, heb ik een droom die ik later in
een tweet zal omschijven als een nachtmerrie. In de
droom stap ik met mijn ex op de trein naar Londen,
om hem vervolgens kwijt te raken. Is hij wel opgestapt? De trein gaat hard en er zit geen dak op. Een
conducteur deelt lekker eten en dure cadeaus uit,
maar ik denk alleen maar aan het feit dat mijn ex de
kaartjes heeft. Zonder hem, denk ik, heb ik het recht
niet om hier te zijn.
‘De trein = het leven’, bericht ik aan een vriendin.
‘Single zijn is verboden.’ De nachtmerrie, realiseer ik
me als ik wakker word, is het directe gevolg van Worst
Person. En ik realiseer me ook iets anders, iets wat ik
de avond tevoren nog niet wist: er zit iets conservatiefs in die film, iets onbedoeld moralistisch, en dat
heeft alles te maken met hoofpersonage Julie.
Een week eerder zet ik me schrap bij Licorice Pizza,
de nieuwe film van Paul Thomas Anderson. Op basis
van de premisse hoed ik me voor wat ik jongetjes-romantiek noem – het soort romantiek waarbij alleen
het eigen perspectief roze kleurt. Het soort romantiek
ook, dat ons opscheepte met het cliché van de manic
pixie dream girl, de thinking man’s bimbo. De manic
pixie dream girl is nooit de hoofdpersoon en altijd de
love interest; ze heeft in plaats van een persoonlijkheid een verzameling eigenaardigheden; ze is even
sexy als silly; ze zou complex zijn maar we zien niet
waarom.
Ik zet me schrap omdat ik vermoed dat Alana er
wel eens een zou kunnen zijn: een manic pixie dream
girl. Ik zet me schrap omdat de film een coming-ofage-verhaal belooft tegen de achtergrond van het
zonovergoten Los Angeles van 1973. Ik zet me schrap

omdat ik het perspectief van Gary verwacht, de tiener
met wie Alana bevriend raakt; omdat ik verwacht dat
we haar met zijn blik zullen bekijken – maar dat is
niet hoe het uitpakt. We kijken met Gary’s blik én met
die van Alana. Zijn personage wordt ingekleurd maar
het hare ook – misschien zelfs nog wel meer. Gary en
Alana zijn, het leeftijdsverschil ten spijt, gelijkwaardig. Ze zijn leuk, allebei. En ze zijn echt.
Waarom is Alana zoveel echter dan Julie?
DISCLAIMER Ik sluit niet uit dat mijn mening wordt
beïnvloed door het feit dat Julie knap is op een meer
conventionele wijze dan Alana.

STIL STAAN

Worst Person zet maar één personage centraal: Julie,
een millennial die alles wil en niets doorzet. Na een
proloog waarin we zien hoe ze de ene studie inruilde
voor de ander, de ene man voor de andere, het ene
kapsel voor het andere, pauzeren we bij Julie’s huidige situatie: een relatie (met Aksel, die ouder is), een
baantje (bij een boekwinkel) en een heimelijke hartstocht (fotograferen).
Julie is bijna dertig maar haar onrust is ze nog niet
kwijt. Ze twijfelt of ze kinderen wil (Aksel dringt aan);
ze heeft online succes met een spontaan neergepend
essay maar zet het schrijven niet door; ze zet haar relatie op het spel als ze een nacht lang flirt met Eivind.
Twijfel en impulsiviteit lijken Julie’s voornaamste karaktertrekken, naast een koppig soort blindheid voor
precies die slechte eigenschappen. Nee nee, zegt ze als
ze stopt met haar studie medicijnen, psychologie past
véél beter bij me, om vervolgens precies hetzelfde te
zeggen als ze kiest voor fotografie.
Julie handelt vanuit haar gevoel, maar klopt dat

LICORICE PIZZA

gevoel wel? Dumpt ze Aksel omdat ze hem zat is, of
omdat verliefd worden nu eenmaal spannender is
dan samen zijn? Geeft ze het schrijven op omdat ze
er geen zin meer in heeft, of omdat je niet kunt mislukken als je het niet eens probeert? Op de poster van
Worst Person zien we Julie lachend rennen over straat.
Maar het is juist dat constante rennen, niet ergens
heen maar ergens vandaan, waardoor ze stilstaat.
Ook Alana staat stil, en ze is nog niet eens over
de drempel. Ook Alana is besluiteloos, maar bij haar
lijkt dat minder pathologisch dan bij Julie. Julie heeft
talenten en interesses te over, maar faalangt en bindingsangst belemmeren haar om keuzes te maken.
Alana daarentegen weet simpelweg nog niet wat
haar focus is, wat ze wil van het leven. Ze stagneert
voordat ze haar richting heeft gevonden. Ook Gary
gaat van baantje naar baantje, verruilt een carrière als
kindster voor de waterbeddenbusiness, niet omdat hij
twijfelt maar omdat hij een hosselaar is – een geboren
ondernemer. Het is precies wat Alana zo aantrekkelijk
aan hem vindt: dat hij niet twijfelt. Dat hij zo goed
lijkt te weten wat hij wil.
DISCLAIMER Ik sluit niet uit dat mijn mening wordt
beïnvloed door de romanticus diep binnenin me, die
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Het sentimentele
slot van Licorice
Pizza kun je van
tevoren uittekenen: the boy gets
the girl. We hebben het al zo vaak
gezien—maar
nooit zo. We hebben zo vaak iemand gezien als
Alana, en iemand
als Gary—en toch
zijn ze volledig
uniek.

THE WORST PERSON IN THE WORLD

wellicht beter uit de voeten kan met Paul Thomas
Andersons variatie op coming-of-age-nostalgie dan
met Triers anti-romantiek.

NIET VERZINNEN, NIET PROBEREN

The Worst Person in the World, geschreven door Trier
en zijn vaste co-scenarist Eskil Vogt, wil lichtvoetig zijn en charmant, grappig en slim, speels als de
nouvelle vague. Maar hoeveel paddenstoelentrips,
ontmoetingen met rendieren of tijd-stilzet-scènes de
filmmakers ook opvoeren, hun bedoelingen zijn niet
louter frivool. Trier en Vogt willen voorbij de clichés
gaan, voorbij de sentimentaliteit, en het leven vatten
zoals het is. Ze willen kortom iets laten zien wat echt
is – maar ze zitten er steeds nét naast.
Hoe onsentimenteel de verhaallijn rond een terminaal ziek personage ook is, het voelt alsof zijn verzet
tegen het onontkoombare einde is verzonnen door
iemand die niet stervende is maar juist lééft. En hoezeer het archetype van de manic pixie dream girl ook
wordt gefileerd, dat haar bindingsangst een kant-enklare oorzaak krijgt in de vorm van daddy issues doet
alle nuance weer teniet. En waarom heeft Julie eigenlijk geen vriendinnen? Hoe echt is dat?

Waar Worst Person speels probéért te zijn, daar ís
Licorice Pizza dat gewoon. Waar Worst Person clichés
probéért te ontmantelen, dóét Licorice Pizza dat
gewoon. Paul Thomas Anderson, een uitgesproken
intuïtieve filmmaker, lijkt niet iets te verzinnen, en hij
lijkt al helemaal niet iets te proberen. Hij filmt met zijn
onderbuik, denkt niet te veel na en vertrouwt erop dat
het wel goedkomt als hij de teugels laat vieren.
Dat gaat niet altijd vlekkeloos: naast de ongemakkelijke age gap uit het centrale liefdesverhaal is er ook
nog een mislukte grap over een racistisch personage,
dat zijn doel mist en ons onbedoeld laat lachen om de
racistische karikatuur die hij neerzet. Maar in een film
die zo onnadrukkelijk is als Licorice Pizza, een film die
juist gáát over hoe rommelig het leven is, lijken die
misstappen juist wel te kloppen.
DISCLAIMER Ik sluit niet uit dat mijn mening wordt
beïnvloed door mijn eigen worsteling met vrouw-zijn,
of vrouw-spelen, en alle conventionaliteit die daarmee gepaard gaat, zoals monogamie en moederschap.

HAPPY ENDING

Wat is het dan dat Worst Person conservatief zou maken? Moralistisch? Komt het doordat de makers ons

uitnodigen om verliefd te worden op Julie, hun manic
pixie dream girl 2.0, zonder wezenlijk geïnteresseerd
te zijn in wie ze is? Komt het doordat klimaatactivisme, feminisme en andere vormen van wokeness worden weggezet als navelstaarderige onzin? Of is het
iets ongrijpbaarders? Iets wat alleen mijn onderbewuste oppikte?
Wat is het meest sentimentele einde dat je kunt
bedenken? Het slot van Licorice Pizza, met zijn willthey-won’t-they-plot, kun je van tevoren uittekenen:
the boy gets the girl. We hebben het al zo vaak gezien –
maar nooit zo. We hebben zo vaak iemand gezien als
Alana, en iemand als Gary – en toch zijn ze volledig
uniek. Sentimentaliteit, weet Paul Thomas Anderson,
staat het echte niet in de weg. Het kan gewoon naast
elkaar bestaan, elkaar zelfs aanvullen.
Het slot van Worst Person is onsentimenteel en
ambigu. Julie lijkt te hebben gekozen voor een leven
alleen, zonder kinderen, en met een serieuzere baan.
In de laatste momenten van de film zit ze achter haar
computer te werken. Ze kijkt naar de vrouw die ze had
kunnen zijn, naar dat andere leven dat ze had kunnen
leiden, dat vooral wordt bepaald door het moederschap. Ik vraag me af of de makers echt dachten dat ze
haar een happy ending gaven, een cadeau in de vorm
van een nooduitgang: weg van heteronormatieve idealen, weg van verstikkende liefde, weg van artistieke
ambities. Maar er is iets zo verdrietigs aan het beeld
van die vrouw achter haar computer, een vrouw die
we een film lang hebben zien rennen, die aanrommelde en aanklootte, die we kortom hebben zien léven, en
die nu stilzit. Het voelt helemaal niet happy, het voelt
alsof ze wordt gestraft. 
LICORICE PIZZA EN THE WORST PERSON
IN THE WORLD ZIJN NU TE ZIEN | LEES DE
RECENSIES OP filmkrant.nl 
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MARIE AMIGUET EN VINCENT MUNIER
OVER THE VELVET QUEEN

‘IK WAS ER ZEKER VAN
DAT WE HA AR NIET MEER
ZOUDEN ZIEN’

Filmmakers Marie Amiguet en
Vincent Munier speuren in de
César-winnende documentaire
The Velvet Queen in de Himalaya
naar de mysterieuze sneeuwluipaard. Het resultaat is een
bevrijdende, euforische ervaring.
“Zo’n plek maakt ons gelukkig,
DOOR OMAR LARABI
zéér gelukkig.”
Op de Tibetaanse hoogvlakten gaan filmmaker Marie
Amiguet en coregisseur en natuurfotograaf Vincent
Munier, bijgestaan door schrijver en avonturier
Sylvain Tesson, op zoek naar ‘de heilige graal’: de
sneeuwluipaard. Het is een uiterst schuw roofdier;
hem in beeld krijgen blijkt een flinke beproeving,
maar de aanhouder wint. Het trio heeft tijd en dat
blijkt een cruciale factor: wie tijd heeft kan makkelijker geduld opbrengen en nauwgezetter de omgeving
bestuderen. The Velvet Queen (de Franse titel La panthère des neiges is eigenlijk veel mooier) is dan ook
geen traditionele natuurdocumentaire, maar eerder
een meditatieve reis naar intens geluk.

GEESTVERSCHIJNING

Voor alles wordt de tijd genomen in de film. Zo leverde multi-instrumentalist Warren Ellis – bekend van
zijn samenwerkingen met Nick Cave, met wie hij een
lied maakte voor de film – zeer sfeervolle, doezelige
vioolcomposities. Die klinken wanneer Tesson zijn
bespiegelingen deelt in de voice-over. Beeld, tekst
en muziek vormen dikwijls een drie-eenheid. Zoals
wanneer een kudde wilde jakken, die in dromerige
shots bijna ogen als eeuwenoude monsters, in beeld
komt en de schrijver mijmert: “Het zijn vehikels van

de verstilde tijd.” Ook andere wilde dieren passeren
de revue: Tibetaanse antilopen, een pallaskat en een
beer met twee jongen.
Je zou niet verwachten dat er zo’n keur aan dieren
huist in de kale landschappen waar alleen nomaden
de menselijke bewoners zijn. In een videogesprek
vanuit hun afgelegen huis in de Franse Vogezen,
waarbij hun bruinzwarte huiskonijn regelmatig in
beeld verschijnt, vertellen Amiguet en Munier hoe ze
zich als roofdieren gedroegen om de sneeuwluipaard
op het spoor te komen. Het dier wordt ook wel een
geestverschijning genoemd, en ook de filmmakers
moesten zich onzichtbaar maken, legt Munier uit:
“Op die manier ontdek je andere dingen en krijg je een
nieuwe relatie met het dierenrijk.”
Munier werkt instinctief. “Ik gebruik dezelfde
technieken als het luipaard, ik zie er met m’n camouflage uit als het roofdier. Ik verstop me en ik wacht. Zo
ga je veel dingen anders zien. Sylvain was al vaker in
dit gebied geweest, maar hij nam nooit de tijd om werkelijk te kijken en het leven om hem heen te waarderen. Het voornaamste doel van onze film is te tonen
dat er meer is op aarde dan het menselijk leven. Daar
haakt het lied van Ellis en Cave, ‘We Are Not Alone’,
ook op in.”

VRIJHEID

De mens speelt onterecht de hoofdrol op aarde, stelt
Munier. “We hebben de aarde met voeten getreden,
kijken niet meer om ons heen, terwijl wij andere diersoorten nodig hebben om te kunnen leven.” Tegelijkertijd signaleert Tesson in de documentaire dat we
als mens onze vrijheid en autonomie hebben verloren
– in tegenstelling tot de sneeuwluipaard. In de film
lijkt het erop dat Amiguet, Munier en Tesson die vrijheid weer terug weten te winnen, door het roofdier te
achtervolgen.
Dat gaat gepaard met euforische gevoelens, een gevoel dat doorwerkt in de cameravoering. In vrijwel

alle shots in The Velvet Queen neemt de uitgestrektheid van het Himalaya-gebergte een centrale rol in.
Zelfs in close-ups zie je op de achtergrond weidse
vergezichten, als hint dat je hier alle kanten op kan.
Amiguet: “Het was zeer bevrijdend daar te zijn, om
een gebied te doorkruisen waar je kilometers lang
geen enkel mens ziet. Dat was adembenemend. Dat is
wat ik met de kijker wil delen: een plek die nog niet is
verwoest door de mens, en wat we daarbij kunnen
voelen. Zo’n plek maakt ons gelukkig, zéér gelukkig.”
De relatie tussen mens en dier is anders in Tibet,
zegt Munier, die eerder lange tijd op Antarctica verbleef. “Op plekken waar weinig mensen wonen, leven
de mensen meer in harmonie met de dieren. Dat is in
Europa, of in Frankrijk, heel anders. Zodra een dier
ons met zijn gedrag stoort, zoals een wolf of een vos
die schapen doodt, besluiten we hem neer te schieten.
Maar bij de nomaden in Tibet is er sprake van wederzijds respect.”

BESPIEDEN

De vraag rijst: zien die nomaden – die te zien zijn in
de film – de sneeuwluipaard óók als het mythische
wezen dat in de film wordt opgevoerd? Amiguet zegt
van niet, en ze zien het dier ook niet als een vijand:
“Ze leven met hen, niet tegen hen.” Munier vult aan:
“Natuurlijk zijn ze niet blij als een sneeuwluipaard
hun jakken doodt, maar woedend worden ze dan
niet.” Amiguet: “Elk jaar wordt tien procent van hun
veestapel door roofdieren gedood. Dat is normaal, dat
is de cyclus van het leven. En roofdieren doden vaak
de zwakkere dieren.”
In de film zit een moment waarop het lijkt of een
sneeuwluipaard de filmmakers als prooi ziet. Op een
door Munier genomen foto van een uil is het dier te
zien, spionerend achter een rots. The Velvet Queen
draait niet alleen om het kijken en ontwaren van levende wezens maar ook hoe we door dieren worden
bespied. Dat zie je pas als je ervoor openstaat en daar
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‘Het is plezierig
om geen drone te
gebruiken, geen
dure snufjes.
We zijn grote
natuurliefhebbers
en wilden dat
delen zonder
onnodige kunstgrepen.’

heb je geduld voor nodig. “Het is een spel”, zegt Amiguet en Munier vult aan: “Als we volwassen worden
vergeten we ons te verwonderen over de schoonheid
van de natuur. Soms moeten we als kinderen zijn om
onze ogen te openen.”
Die kinderlijke onbevangenheid zit ook in de film
en gaat gepaard met een zekere spiritualiteit. Het is
een bewust weerwoord naar de moderne maatschappij, waarin spiritualiteit tanende is, aldus Munier:
“We zijn vergeten waar we vandaan komen. Maar
de spiritualiteit die we ervaren in het dierenrijk is
springlevend.”

GEEN DRONE

Die onbestemdheid is terug te horen in de composities van Ellis. Munier legt uit hoe ze bij de Australische muzikant terechtkwamen: “Toen hij de film zag
was hij meteen onder de indruk en wilde hij graag met
ons werken. Dat hadden we niet verwacht omdat hij
een grote ster is en wij niet.”
Munier merkte direct dat Ellis’ werk uitstekend

past bij de film: “Zijn muziek is minimalistisch en
subtiel, een natuurlijke match met onze beelden.”
Amiguet en Munier vonden ook snel een juiste balans
tussen Ellis’ soundscapes en de natuurgeluiden die ze
tijdens het draaien hadden opgenomen. Dat laatste
deden de twee met een klein team, hoewel de film
eruitziet als een grootse productie. Munier licht toe:
“Onze film was een groot succes in Frankrijk; dat was
voor ons een grote verrassing omdat The Velvet Queen
een klein project is. We filmden op een klein statief en
waren met maximaal vier crewleden. Het is plezierig
om geen drone of andere dure snufjes te gebruiken.
We zijn grote natuurliefhebbers en wilden dat delen
zonder onnodige kunstgrepen.”
Dat ze uiteindelijk een sneeuwluipaard aantroffen,
was waarschijnlijk alleen mogelijk door zo kleinschalig
te werken. Aan het einde van het gesprek vertelt Munier lachend dat ze het roofdier echt aan het einde van
de reis zagen, zoals dat in de film wordt voorgespiegeld: “Dat is geen manipulatieve montage.” Amiguet
legt uit: “Tijdens eerdere reizen had Vincent al meermaals sneeuwluipaarden kunnen filmen, maar tijdens
deze reis was dat niet het geval. We waren wekenlang
aan het zoeken, maar vonden haar niet. Ik was er zeker
van dat we haar niet meer zouden zien. Op een gegeven
moment kon ik het me niet meer inbeelden hoe het zou
zijn de geest van de Himalaya te zien. Maar ze kwam.”
Amiguet: “Het was een oud dier, aangetast door het
leven. Maar het was een magische ontmoeting.”
De euforie op Muniers gezicht was niet geacteerd,
vertelt hij: “We hadden voortdurend geluk tijdens het
maken van de film. Met de muziek, met de ontmoetingen met het sneeuwluipaard. Het leven is niet altijd
zo. Het grootste geheim is dat je lang in Tibet moet
verblijven, zonder de druk van een filmproducent.
Omdat het onmogelijk is een ontmoeting met een
roofdier te hebben op een vooraf afgesproken tijd.”
THE VELVET QUEEN (LA PANTHÈRE DES NEIGES)
FRANKRIJK, 2021 | REGIE MARIE AMIGUET | MET
VINCENT MUNIER, SYLVAIN TESSON | 92 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PERISCOOP | TE ZIEN VANAF 17 MAART,
OOK VIA

picl.nl | RECENSIE OP filmkrant.nl



MARIE AMIGUET EN VINCENT MUNIER

De knikkebollimiet
COLUMN | Carmen Felix schrijft over genre,

niche en mainstream.

Waarom zijn films tegenwoordig zo vaak veel te
lang? In een uitgebreid artikel van Variety werd
gezocht naar het antwoord op die vraag. Absoluut geen impertinente vraag, als je het mij
vraagt. In 1997 werd nog gesmaald als je aangaf
naar Titanic te gaan kijken in je plaatselijke bioscoop; als een film nu fucking lang is, halen we
onze schouders op. De hedendaagse filmmaker
draait z’n hand niet om voor de drie uur en veertien minuten die Titanic-kijkers in de nineties zo
spannend vonden.
Maar dat we onze schouders erover ophalen,
wil niet zeggen dat het allemaal zomaar moet
kunnen. Ho eens even. Ik kom tegenwoordig
vaker wel dan niet uit de bioscoop met het
gevoel: leuke film maar twintig minuten te lang.
Ik heb geen idee waarom filmmakers zichzelf
en hun product tegenwoordig zo belangrijk achten, of in elk geval belangrijker dan onze kostbare tijd en lamme aandachtspanne. Wat ik wel
weet is dat ik helemaal opfleur als een film een
keer wél slechts 86 minuten duurt. God wat een
verfrissend gevoel. Zeker als je naar de bioscoop
gaat en geen zin hebt om je hele middag weer
aan een Marvel-film van 2,5 uur te verbeuzelen.
Een film die je vaak binnen een dag weer bent
vergeten. Tel maar op hoeveel tijd het je dan
kost om dat kreng over twee jaar wéér te kijken
samen met haar vier voorgangers, alleen maar
omdat er een vervolg uitkomt en jij geen idee
hebt wat er ook alweer is gebeurd in het vorige
deel. (Tip: kijk recaps op YouTube.)
Hoewel, nu ik dit zo tik over te lange films,
moet ik ook denken aan het misselijke subgenre:
‘lekker korte films die het alsnog presteren om zo
eindeloos als The Irishman te voelen’. Dan ben je
wat mij betreft dus ook echt afgeschreven.
Vreemd genoeg komen dit soort films vaak voor
in het horrorhoekje, helaas mijn lievelingshoekje.
Gevalletje ‘omg ik heb zo’n vet idee maar dit had
eigenlijk prima een short kunnen zijn zodat ik er
niet zeventig minuten aan stront bij had hoeven
te verzinnen’. Klinkt een beetje oneerbiedig nu, al
mijn geklaag over zowel te lange als ‘normale’
films, maar het is een kunst om je kijker voor de
volledige rit geëntertaind te houden. Zeker in een
tijd waarin we de hele tijd op onze zakcomputertjes zitten te loeren wat Henk op Letterboxd van
deze film vindt, terwijl ’ie nog bezig is.
Maar ja, dat was de vraag van Variety niet; de
vraag was: waarom zijn zo veel films tegenwoordig veel te lang? Het antwoord blijven ze
ons schuldig en ook ik kan alleen maar cynische
redenen bedenken. Ik zie een te lange film echt
als een zielig soort machtsvertoning, als de
onmacht om streng te zijn voor jezelf. Als een
motorrijder die het niet kan laten om z’n ordinaire Harley effe heel hard te laten grommen
terwijl hij langs een vol terras stuift. We get it,
je hebt iets te zeggen. Probeer het voortaan wel
binnen de limieten van onze knikkebollende
kopjes alsjeblieft.
CARMEN FELIX
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ARI FOLMAN OVER WAAR IS
“Anne Frank schreef haar dagboek niet zodat scholen naar haar
vernoemd werden, maar om
mensen te beschermen”, zegt de
Israëlische filmmaker Ari Folman.
Daarom gaat zijn jeugdfilm
Waar is Anne Frank niet alleen
over het dagboek en de
imaginaire vriendin maar ook
over hedendaagse vluchtelingen.

‘DE BOODSC

VAN ANNE FRANK IS AC

OOIT’

Anne Frank is tegelijk somber en licht. Er zit speelsheid in Kitty’s avontuur maar we belichten wel de gruwelijke zeven laatste maanden uit Anne’s leven. Door
de brug te slaan naar het heden, naar mensen op de
vlucht voor oorlog, blijft het urgent.”

DOOR IVO DE KOCK

U werkte acht jaar aan de film. “Met meer dan veertig

“De boodschap van Anne Frank raakte in de verdrukking, maar is actueler dan ooit.” Dat stelt Ari
Folman (1962) afgelopen oktober – lang voor de Russisch-Oekraïense oorlog – in Gent, waar hij Waar is
Anne Frank presenteerde.
Met zijn nieuwe animatiefilm richt de regisseur
van Waltz with Bashir (2008) en The Congress (2013)
zich voor het eerst nadrukkelijk op een jong publiek,
voor een sprookjesachtig verhaal waarin Kitty, de
imaginaire vriendin waaraan Anne Frank haar dagboeken richtte, in het heden tot leven komt.
Ons interview wordt echt een gesprek wanneer ik
vertel hoe mijn drie zoons genoten van de animatiefilm. Folman signeert meteen een beeld uit de film:
“Ik zal er een opdracht bij schrijven – ‘Please treat
your mother much better than the way Anne Frank
treated her mother.’ Vaak wordt vergeten hoe hard
Anne was voor haar moeder en hoe moeilijk het verblijf in het Achterhuis ook voor de ouders moet zijn
geweest.”
U richt zich nadrukkelijk tot kinderen. “Het is super-

belangrijk om kinderen vanaf tien jaar te bereiken.
Wanneer we jongeren niet blijven informeren over het
verleden wordt dat irrelevante ‘oude geschiedenis’

voor hen. Dat was de reden waarom het Anne Frank
Fonds Basel me acht jaar geleden benaderde om een
animatiefilm te maken met het dagboek als uitgangspunt.”
Uw insteek werd om Anne’s denkbeeldige vriendin Kitty tot
leven te brengen. “Ik zocht naar een nieuwe manier om

het verhaal te vertellen en wist dat de oplossing ergens
in het dagboek zat. Tijdens het herlezen vond ik een
aanknopingspunt in de oorspronkelijke tekst: het idee
om van Kitty de protagonist en verteller te maken.”
Men merkt Kitty pas op in de buitenwereld. “In het huis

wordt ze beschermd door de geest van Anne. Maar
eenmaal in de stad verliest ze de kracht om onzichtbaar te blijven. Ze wordt een persoon, iemand die de
wereld uitdaagt. Het is natuurlijk ook een kindersprookje. Kitty is gecreëerd door magie, vandaar dat
ze ontstaat tijdens een storm. Eerst blijft ze onzichtbaar en heeft ze problemen om echt te worden. Het
dagboek is immers het huis, een plek die in sprookjes
verlaten dient te worden, en van een denkbeeldige
vriendin moet ze een levend wezen worden. Iemand
die als hoofdpersoon op zoek gaat naar wat er met
Anne gebeurd is aan het einde van de oorlog. Waar is

scenario-versies veranderde er onderweg veel. Zo
ontstond de zeppelin toen er al veertig minuten animatie klaar was, en de laatste akte met de link naar het
heden werd pas toegevoegd toen de vluchtelingencrisis startte. Toen ik in 2014 begon te schrijven dacht
ik aan kinderen in oorlogszones, maar in 2016 veranderde dit nieuwe element alles. Naast de keuze om ons
tot jongeren te richten was het verbinden van heden
en verleden altijd een streven. Niet dat ik de Holocaust
en de vluchtelingencrisis wil vergelijken – de opzet is
te benadrukken dat kinderen gevaar blijven lopen door
oorlogen die ze niet begrijpen en waar ze niet verantwoordelijk voor zijn. Het Afrikaanse vluchtelingenmeisje Awa is verbonden met Anne via Kitty die het
boek waarin ze tot leven kwam, aan haar doorgeeft.”

In een speech herhaalt Kitty de boodschap van Otto Frank:
‘Doe alles om een enkel leven te redden. Niets is meer
waard dan het leven van een kind’. “Dat statement vat

zijn erfenis samen. Je doet al het mogelijke om een
kinderleven te redden. Daarom bleef hij vechten voor
Anne’s dagboek, lange tijd zonder veel gehoor te vinden. Vergeet niet dat er in Nederland alleen meer dan
tweeduizend oorlogsdagboeken waren. Om op te vallen moest je dus iets doen. Otto Frank trok naar Amerika en raakte geobsedeerd door de noodzaak om het
verhaal van Anne te vertellen. Hij liep theaters af en
pas na de Broadway-show van Frances Goodrich en
Albert Hackett gaf hij toestemming voor de filmversie
die het echtpaar schreef en George Stevens regisseerde. The Diary of Anne Frank [1959] maakte het dagboek wereldberoemd.”

Zoals Kitty zegt: ‘Het boek is niet belangrijk, de boodschap
wel’. “In haar zoektocht naar een historische waarheid

ontdekt Kitty hoe in hedendaags Europa vluchtelingen
behandeld worden. De boodschap is er een van menselijkheid. Waar is Anne Frank belicht hoe dat humanisme toen én nu buitenspel wordt gezet. Het is een
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ANNE FRANK

HAP

TUELER DAN
heel persoonlijke film. Ik groeide op in een cultuur
waar de Holocaust een religie was. We zijn meer dan
vertrouwd met de verhalen van overlevenden en de
beelden van slachtoffers. Dat liet me nooit los. Mijn
tweede film, Made in Israel (2001), gaat over een
Holocaust-overlever die wil afrekenen met het nazisme en snijdt thema’s als trauma’s, gerechtigheid en
migratie aan. Toen ik research deed voor Waar is Anne
Frank ontdekte ik dat mijn moeder en vader in dezelfde week als de familie Frank in Auschwitz arriveerden.
Dat kwam hard binnen.”
In Cannes zei u n.a.v. Waltz with Bashir dat er iets in het
Joodse DNA zat dat de beelden van Sabra en Shatila meteen
verbond met het eigen verleden. “Waltz with Bashir is

een film die heel intuïtief gemaakt werd en haast onbewust alle in mijn geest verankerde traumatische
beelden vertaalde naar de herinneringen van militaire
veteranen, die net als ik betrokken waren bij de Israëlische invasie in Libanon van 1982. Het is een film die
ik moest maken, maar de fenomenale reactie op dit
persoonlijk werk kwam als een verrassing.”

In uw nieuwe film bevecht een leger van filmsterren en my
thologische helden de nazi’s. “De imaginaire wereld van

Anne was naast haar denkbeeldige vriendin Kitty verdeeld tussen Hollywoodsterren en mythologische fi-

‘Toen ik research
deed voor Waar
is Anne Frank
ontdekte ik dat
mijn moeder en
vader in dezelfde
week als de
familie Frank in
Auschwitz
arriveerden.
Dat kwam hard
binnen.’

guren. In het Achterhuis zie je afbeeldingen van filmsterren in haar kamer. Waarom de sterren en goden
niet combineren om haar te redden? Clark Gable was
de koning van dat tijdperk, vandaar dat hij opduikt in
de strijd. En Anne was gefascineerd door Griekse mythologie, daarom gebruik ik rivieren in plaats van
spoorlijnen en voert Hades, de god van de onderwereld, de selectie door. De honden verwijzen dan weer
naar de honden die de nazi’s gebruikten op de treinperrons. De opzet was via Anne’s imaginaire wereld en
beelden ontleend aan de Griekse mythologie een
montage te maken die aangeeft wat de familie Frank
doormaakte in de kampen en daar de woorden uit het
originele dagboek aan te verbinden.”
De nazisoldaten blijven gezichtloos. “Ik worstelde lang

met de voorstelling van de militairen. Ik belde mijn
moeder en vroeg hoe de nazi’s in de kampen eruit zagen. Volgens haar leken die goden. Lang en sterk, met
ideaal geproportioneerde lichamen. Maar bij de processen van Nuremberg zag ze gewone, vaak lelijke,
mensen. Heel anders dan de goden uit haar herinnering. Dus de beeldvorming was problematisch. Daar
komt bij dat ik nazi’s niet kan visualiseren omdat ik ze
niet begrijp. Door ze een menselijke, emotionele uitdrukking te geven zou ik een conclusie trekken en dat
kon ik niet. Wanneer je bedenkt dat 500.000 Duitsers
in een of andere hoedanigheid meewerkten aan de
Endlösung besef je dat veel mensen op de hoogte waren. Dit was niet iets van een kleine groep monsters.
Daarom besloot ik geen concrete gezichten op de soldaten te plakken maar er maskers van te maken. Dat
past bij de keuze om geen reconstructie in documentairevorm te maken maar het verhaal te vertellen via
een allegorie en ons via animatie in de imaginaire wereld van Anne Frank onder te dompelen.”

De realiteit is wel aanwezig via de alomtegenwoordigheid
van de naam Anne Frank in hedendaags Amsterdam. “De

iconisering wordt niet meer gebruikt voor een goed
doeleinde. Het is heel commercieel geworden en volgt
de kapitalistische logica. Otto Frank creëerde een
icoon voor een goed doel. Je kunt de filmtitel Waar is
Anne Frank lezen met een uitroepteken of met een
vraagteken. Waar is Anne Frank nu!? Waar kan je haar
erfenis terugvinden?” 
WAAR IS ANNE FRANK IS DE OPENINGSFILM
VAN DE AMSTERDAMSE EDITIE VAN KABOOM FILM
FESTIVAL (ZIE PAGINA 49) EN DRAAIT VANAF 7 APRIL IN
DE BIOSCOPEN | LEES ONZE RECENSIE OP

ARI FOLMAN

EN VOLGENDE MAAND IN

de Filmkrant

filmkrant.nl

Soldaten met
smartphones
COLUMN | Ebele Wybenga bericht over

wat hem opvalt op het kruisvlak van
cinema en beeldcultuur.

Een smartphone lijkt me een levensgevaarlijk ding
in de zak van een soldaat. Ik was dan ook bijzonder verbaasd toen New York Magazine een paar
dagen na de start van de Russische invasie al een
artikel plaatste over de opkomst van ‘WarTok’.
Verslaggever Matteo Mobilio ging op videoplatform TikTok, bekend om melige dansjes,
schattige dierenfilmpjes en virale stunts, op
zoek naar de eerste beelden van de oorlog. Hij
trof onder meer de video’s aan van de Oekraïense soldaat Andriy Kurilenko. Filmpjes waarop
je hem en zijn maten met geweren voor hun
borst, balaclava’s voor hun gezicht en kogelvrije
vesten aan op straat ziet hangen, met een
soundtrack van techno, zonder dat er werkelijk
iets gebeurt, kregen miljoenen views. Je krijgt
verder geen enkele context mee. Een paar
seconden kijk je door de ogen van een jonge
Oekraïense militair.
Kan hij werkelijk, in oorlogstijd, tijdens zijn
dienst, vrijelijk filmpjes delen op een platform
als TikTok? Je ziet in zijn filmpjes ook een
andere soldaat met een smartphone in de hand.
Haast een verlengstuk van zijn lichaam, zoals
voor elk lid van generatie Z, maar nu in combinatie met wapens. Zijn deze video’s spontaan
gemaakt om de verveling te verdrijven terwijl de
militairen de wacht houden? Of zijn ze doelbewust gemaakt en verspreid?
Het lijkt me hoe dan ook sterk dat een soldaat
zomaar iets mag delen op een platform dat in
handen is van de Chinezen en er al langer van
wordt verdacht spionagegereedschap te zijn. De
kinderlijke app zou een soort trojaans paard zijn,
dat voor de Chinese overheid in de gaten kan houden wat je doet, wie je bent en waar je je bevindt.
Het hele idee van een soldaat die zijn eigen
smartphone op zak mag houden en zo onbewust zijn locatie zou kunnen verraden is
vreemd. Maar oorlog is ook een staat van chaos,
waarin oude regels verdwijnen en nieuwe
gewoontes ontstaan. Als burgers de wapenen
opnemen – alleen al in Kiev werden 18 duizend
geweren uitgedeeld in de eerste dagen na de
invasie – dan lopen ineens vele duizenden mensen rond met een smartphone én een geweer.
De tijd dat je als bezettende macht zo snel
mogelijk de radio- en televisiestudio in handen
moest krijgen is voorbij. Zolang er onbeperkt
mobiel internet is, zijn er miljoenen individuele
televisiezendertjes op broekzakformaat. Oorlogsmisdaden blijven zo nog geen minuut ongezien, maar misinformatie en propaganda verspreiden zich net zo snel. WarTok, ik had dit
nieuwe woord liever nooit gezien.
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DE SCHATTEN VAN DE KRIM

VAN
KUNSTCONFLICT
NA AR
TRAGISCHE VIJANDSCHAP
Documentaire De schatten op de
Krim toont hoe een conflict over
eigendomsrechten van archeo
logische kunstschatten vanaf
2014 steeds meer een mini-versie
wordt van het grote conflict
tussen Rusland en Oekraïne.
DOOR JOS VAN DER BURG

Ook al komt er geen geweerschot in voor, het is moeilijk om bij de documentaire De schatten van de Krim
niet aan de oorlog in Oekraïne te denken.
Oeke Hoogendijks film is een pijnlijk verslag van de
mini-oorlog die musea op de Krim en in Oekraïne al
acht jaar met elkaar voeren over kunstobjecten die in
Nederland liggen. Het Allard Pierson Museum exposeerde in 2014 een fraaie collectie archeologische
kunstobjecten uit de Krim. De kunstschatten, die
het museum in bruikleen kreeg van vier musea op de
Krim, illustreerden de smeltkroescultuur op het
schiereiland. Die gaat terug tot ver voor onze jaartelling, toen de Krim een trefpunt was van oosterse
en westerse culturen. Met bewoners van Griekse,
Iraanse, Italiaanse, Turkse, Joodse, Armeense, Slavische en Mongoolse afkomst – we vergeten vast nog
een paar volken – heerste er een enorme culturele
diversiteit.
De tentoonstelling in het Allard Pierson kwam na
een maand abrupt tot een onverwacht einde door het
binnenvallen en de annexatie van de Krim door Rusland. Het stelde het museum voor een dilemma: naar
wie moest het de kunstschatten terugsturen? Naar de
Krim? Maar dan werden ze de facto Russisch bezit.

Naar Oekraïne dan maar? Of hoorden ze toch op de
Krim thuis?

KELDERS

Het Allard Pierson wilde of durfde het Salomonsoordeel niet te vellen en zocht een rechterlijke uitspraak.
Klinkt simpel, maar het opende de poort voor een juridische strijd die ook na talrijke uitspraken van lagere
en hogere Nederlandse rechtbanken nog steeds niet is
beslist. We zijn inmiddels acht jaar (!) verder, maar de
kunstschatten uit de Krim liggen nog altijd in de kelders van het museum. Tot nu toe zijn alleen duurbetaalde Nederlandse advocaten er beter van geworden,
die een juridisch steekspel voeren voor Oekraïne of
juist voor de musea op de Krim.
Laat het maar aan Oeke Hoogendijk over om van
een strijd in de kunstwereld een spannende, zelfs tragische, documentaire te maken. Belangenconflicten
zijn in haar films geen abstracte zaken, maar persoonlijke drama’s met hoogoplopende emoties. Dat was
eerder te zien in haar tv-serie Het nieuwe Rijksmuseum, over de gigaruzies rond de verbouwing van het
Rijksmuseum, en Marten & Oopjen: Portret van een
huwelijk, over het politieke getouwtrek tussen Nederland en Frankrijk over de aankoop van twee schilderijen van Rembrandt.

TRANEN

In De schatten van de Krim volgt Hoogendijk de strijd
om het eigenaarschap van de kunstobjecten vanaf de
Russische inval in 2014 tot najaar 2021.
Dat Allard Pierson-directeur Wim Hupperetz een
rechterlijke uitspraak wil over wie recht heeft op de
kunstschatten wordt hem door de andere betrokkenen niet in dank afgenomen. Een vertegenwoordiger
van Oekraïne noemt hem een verrader, omdat voor
haar glashelder is dat de objecten Oekraïens cultureel

erfgoed zijn en dus in Oekraïne thuishoren.
De museumcurator op de Krim, die de bruiklenen
regelde, is in tranen als een rechterlijke uitspraak dit
bevestigt (waartegen overigens later beroep wordt
aangetekend). “Ik ga dood”, zegt de vrouw. Het klinkt
in onze oren misschien pathetisch, maar de passie
van de medewerkers van vooral de Krim-musea – allemaal vrouwen – oogt oprecht. “Voor ons is dit waar
we voor leven”, zegt één van hen. Die betrokkenheid is
ook te zien bij de opgraving op het land van een paardenfokker en schapenherder op de Krim: de vrouw
die de bruiklenen regelde is ook archeoloog en graaft
hard mee.

ANGST

De schatten op de Krim begint als een conflict over
eigendomsrechten, maar naar het einde toe krijgt
het grote conflict tussen Rusland en Oekraïne steeds
meer vat op de museummedewerkers. Een curator van
een Krim-museum noemt de annexatie door Rusland
van de Krim een overwinning van goed over kwaad.
Aan Oekraïense kant beschuldigt een museummedewerker de Ruslandgezinde inwoners op de Krim van
verraad aan Oekraïne. Praten doen deze vrouwen niet
meer met elkaar.
Voelbaar grijpt de angst om zich heen. In de woorden van één van hen: “Ik ben bang dat het niet snel
tot verzoening zal komen.” Het blijken nu profetische
woorden. De wijze woorden van de paardenfokker en
schapenherder vallen op onvruchtbare bodem: “Ik
begrijp niets van dat nationalistische gedoe. We zijn
allemaal hetzelfde in deze wereld.”
DE SCHATTEN VAN DE KRIM

NEDERLAND,

2021 | REGIE OEKE HOOGENDIJK | 84 MINUTEN |
DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 10 MAART,
OOK VIA

picl.nl
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ZHAO LIANG OVER I AM SO SORRY

‘MIJN FILM IS GEEN
VOORSPELLING MA AR EEN
			 WA ARSCHUWING’
Filmmaker en kunstenaar Zhao
Liang betuigt in I Am So Sorry
spijt voor de huidige en toe
komstige gevolgen van kernenergie. Zijn misantropische en
subliem gefilmde documentaire
is een pamflet tegen overconsumptie en kapitalisme en een
betoog voor een bedachtzamere
omgang met onze planeet. “Dit is
allemaal veroorzaakt door onze
DOOR OMAR LARABI
hebberigheid.”
In I Am So Sorry toont de Chinese filmmaker en kun
stenaar Zhao Liang waar de menselijke zucht naar
energie toe heeft geleid: kernrampen en ‘eeuwige vui
ligheid’. Zhao, een apologeet voor schone energie,
filmt onder meer in Tsjernobyl, Fukushima en het Fin
se Onkalo, waar een ondergrondse opslag voor kernaf
val is gebouwd. Een Japanse, gemaskerde noh-danse
res – een geestverschijning – gidst de kijker langs de
unheimische plekken waar de impact van kernenergie
pijnlijk zichtbaar is. Zhao filmt vervolgens op sublie
me wijze in tableaustijl sporen van menselijke aanwe
zigheid in landschappen. Alsof de mens ooit een in
dringer was op aarde.
De maker voorziet de beelden van een contempla
tieve, poëtische voice-over. “Vreemde vormen in het
landschap”, noemt deze de menselijke artefacten.
Zhao’s documentaire ging vorig jaar in première als
onderdeel van het nieuwe klimaatprogramma op het
filmfestival van Cannes. Het is een bijzonder misan
tropische film, met slechts een greintje hoop aan de
horizon, die zinspeelt op de zogeheten ‘prometeïsche
schaamte’: het gevoel wanneer we ons als mensheid

realiseren dat de machines die we hebben gebouwd
ons overbodig hebben gemaakt. I Am So Sorry is ook
een vooruitblik op het post-antropoceen: het tijdperk
na het huidige ‘tijdperk van de mensheid’ waarin
mensen door autonoom handelende machines struc
tureel zullen worden buitengesloten.
Tijdens een Zoom-gesprek vertelt Zhao –terwijl zijn
producent Zhao Jia fungeert al tolk – vanuit zijn atelier
in Peking over de post-apocalyptische beelden in zijn
film. In het post-apocalyptische genre, dat dankzij
televisieseries als The Walking Dead (2010) razend
populair is, hebben mensen de apocalyps overleefd.
In I Am Sorry lijkt het bij vlagen alsof er geen ruimte meer is
voor de mensheid. Is de film een akelige profetie? “Wat je

ziet, is al gebeurd, apocalyptisch of niet. Ik heb het
niet verzonnen; het is geen sciencefiction maar wer
kelijkheid. Ik laat zien dat ik niet optimistisch ben ge
stemd. We zijn nog elke dag bezig geld te verdienen in
de vicieuze cirkel die het kapitalisme is en komen daar
niet uit. Vrienden om me heen willen geen kinderen
meer, ze zien geen toekomst voor nieuwe generaties.
De beelden uit mijn film zeggen iets over onze toe
komst: we moeten grondig veranderen. Mijn film is
geen voorspelling maar een waarschuwing.”

In de film is voortdurend een noh-danseres te zien. Welke
rol speelt zij? Ze oogt als een geestverschijning die langs al
die nare plekken trekt. “Ze is een symbolische woord

voerder. De noh-danseres heeft als een geest het ver
mogen door het heden en verleden en verschillende
dimensies te reizen.”

Hoe was het om op die radioactieve plekken te filmen? “Je

neemt een geigerteller mee en als dat ding te veel piept
moet je het gebied uit. Ook draag je mondkapjes opdat
de fijne deeltjes die daar rondzwerven niet in je li
chaam terechtkomen. En je draagt een wit pak, dat we
ook kennen uit de ziekenhuizen in corona-tijd. Van
wege het onzichtbare karakter van straling noem ik het
een onzichtbare geest.”

ZHAO LIANG

Eigenlijk zien we die naargeestige geest niet. Net zoals we
als mensheid de implicaties van kernafval niet willen zien.
We hebben geen idee van de halfwaardetijd van kernafval;
dat we daar eeuwen mee opgescheept zitten. “De film laat

zien dat dat niet vanzelf een probleem is geworden.
Natuurlijk zitten we straks met een energietekort
maar kernenergie is niet de oplossing. Vergeleken met
kolenmijnen leveren kerncentrales schonere energie,
maar er wordt wel makkelijk over het afval heen ge
praat. En we weten nog niet hoeveel schade dit afval
op de lange termijn berokkent. We hebben iets gecre
ëerd wat we nog niet volledig kunnen doorgronden;
dat is per definitie onoplosbaar.”

Sommige shots, bijvoorbeeld van een radioactief meer in
Kazachstan, of van de bloeiende natuur in Tsjernobyl, ogen
subliem. Tegelijkertijd kijk je naar iets onheilspellends.

“Onze ogen kunnen ons bedriegen. Een boom is een
boom, dat zie je, maar wat achter de boom staat zie je
pas als je erlangs loopt. Neem bijvoorbeeld dat meer:
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‘Het probleem
ligt bij ons; het
kapitalisme —
kopen, kopen,
kopen en
consumeren,
consumeren,
consumeren.’
mensen zien azuurblauw water, dat is esthetisch mooi.
Maar wat wij mooi vinden is vaak oppervlakkig.”
U brengt die unheimische plekken op schilderachtige wijze
in beeld. Met kalme, vloeiende camerabewegingen. Wat
was uw inspiratie? “Ik ben geïnspireerd geraakt door

shan shui, een traditionele Chinese schilderkunst, en
de Chinese scroll: beschilderde rollen. [Shan staat
voor bergen; shui voor water, OL.] In de tijd dat mensen dichter bij de natuur leefden, stond het natuurschoon centraal in veel schilderijen, net als in mijn
film. En een rol is geen schilderij dat je aan de muur
hangt maar dat je uitrolt: langzaam maar zeker ontvouw je de verhalen. Dat heb ik toegepast in mijn film:
je ziet eerst een boom en als je verder rolt zie je de andere boompjes.”
U filmt ook mensen. Een van de aangrijpendste passages
uit uw film is die met lichamelijk beperkte kinderen in een
Oekraïens weeshuis. Hoe kwam u daar terecht? “Ooit is

daar een film over gemaakt door een Engelse filmmaker; daar kwam ik tijdens mijn research achter. Het
is trouwens niet wetenschappelijk bewezen dat de lichamelijke beperkingen zijn veroorzaakt door straling, maar het is een feit dat dit soort abnormaliteiten
na de explosie in Tsjernobyl in 1986 massaal zijn toegenomen. Deze kinderen worden vaak door hun ouders verstoten. Oekraïne is immers geen economisch
welvarend land. Het zijn kinderen die weinig kunnen,
hun levens zijn aangetast. Dat is allemaal veroorzaakt
door onze hebberigheid. Zij lijden omdat wij voor ons
plezier meer elektriciteit, meer energie, nodig hebben.
Dat is confronterend, heel pijnlijk.”
Toch worden er nog steeds kerncentrales gebouwd. “Ik

hoor dat Nederland overweegt kerncentrales te bouwen. Ik ben bezorgd. Nederland is een mooi land dat
bekend staat om de windmolens die veel schonere
energie leveren dan kerncentrales. Ik las trouwens dat
wetenschappers bezig zijn kernenergie te creëren zon-

der afval. Maar dat staat nog in de kinderschoenen.
Het zou prachtig zijn als we zoiets voor elkaar krijgen,
maar het gaat voorbij aan het feit dat we niet genoeg
energie hebben voor onze levensstijl. Het probleem
ligt bij ons; het kapitalisme – kopen, kopen, kopen en
consumeren, consumeren, consumeren.”
Bent u nog wel hoopvol? U heeft het in de film over de doos
van Pandora. Volgens deze mythe verschijnt er na alle misère uit de doos ook een vogel die de hoop symboliseert.

“De film had niet voor niets Pandora’s Box als werktitel. Maar dat drukte niet helemaal uit wat ik met
deze film wilde. I Am So Sorry is de titel geworden omdat ik in de eerste plaats mijn excuses wilde maken aan
jongere generaties. Hoop heb ik wel, maar dan moeten
we met z’n allen kijken naar hoe we leven en ons bedenken wat we moeten veranderen. De sleutel ligt bij
reflecteren, naar onszelf kijken. Daar ligt hoop.” 

I’M SO SORRY

Een diep melancholische verontschuldiging voor kernenergie
Met zijn documentaire die de treffende titel
I’m So Sorry draagt, verontschuldigt regis
seur Zhao Liang zich namens de mensheid
voor het radioactieve afval waarmee de
aarde, de huidige bevolking en de genera
ties die nog zullen komen zijn opgezadeld.
Verleden, heden en toekomst vermengen zich
in het beklemmende I’m So Sorry, een filmische verontschuldiging voor de effecten van
kernenergie. Zozeer zelfs, dat het onduidelijk
wordt aan wie regisseur Zhao Liang zijn excuses aanbiedt: aan de huidige slachtoffers die
leven met de nasleep van een kernramp, aan
de toekomstige, die zullen leven met de gevolgen van onze huidige keuzes, of aan de aarde
zelf, die wordt volgestopt met giftig afval?

I’m So Sorry is deels een gevoelige observatie van de mensen die leven in de nasleep
van nucleaire rampen zoals in Fukushima en
Tsjernobyl en deels een sinistere waarschuwing voor de toekomst als we doorgaan met
het opwekken van kernenergie.
Die waarschuwing ligt op de lippen van
een gemaskerde man, die fluisterend verkondigt dat hij een geest is. Geesten waarschuwen mensen vaak voor gevaar of het zijn
gekwelde schimmen die daders achtervolgen
en straffen voor hun wandaden. In dit geval
vallen de wrekende en waarschuwende kant
samen: de mens is immers zowel slachtoffer
als veroorzaker van kernrampen.
De geest, onze verteller, zweeft door de
wereld op zoek naar de gevolgen van kern-

energie. In een caleidoscoop van verdriet zien
we de verschillende slachtoffers. De mooiste
scènes zijn die waarin zij stilletjes naar de camera staren. Ze zijn verslagen door de impact
van beslissingen waar ze geen deel aan hadden
en waar ze ook niets meer aan kunnen doen.
Niet alles wat de geest laat zien, werkt
even goed. Soms is zijn blikveld zo breed,
dat het afleidt van de boodschap. Dit gebeurt
bijvoorbeeld wanneer 9/11 ter sprake komt,
een gebeurtenis die zeker invloed heeft gehad op het vermogen van de mensheid te hopen op een mooie toekomst maar die verder
losstaat van het hoofdthema van de film.
I’m So Sorry is een diep melancholische
schets van de staat van de wereld. Het is een
spookachtig droevig verhaal over de slachtof-

fers, zowel de huidige als toekomstige, van
kernrampen. Een kind – het resultaat van de
liefde tussen een man en een vrouw – is misvormd als gevolg van radioactieve straling tijdens de zwangerschap. “Ik wist niet dat hier
niet mochten liefhebben”, zegt de moeder. Het
is een van de mooiste, verdrietigste en meest
treffende uitspraken uit de film. Want het leven zelf staat op het spel, zo laat Zhao met
deze waarschuwing voor kernenergie zien.
ROOSJE VAN DER KAMP

I’M SO SORRY

HONG KONG/FRANKRIJK/

NEDERLAND, 2021 | ZHAO LIANG | 96 MINUTEN |
DISTRIBUTIE MOKUM FILMDISTRIBUTIE EN CINEMA
DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 14 APRIL 2022 
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PIETER-RIM DE KROON OVER SILENCE OF THE TIDES
Filmmaker Pieter-Rim de Kroon (1955) creëerde met Silence of the
Tides een nieuwe beeldtaal. Geen voice-over, muziek of camerabewegingen, maar ‘radicale observatie’. “Het continue getijdenDOOR ROOSJE VAN DER KAMP
proces is een soort ademhaling.”
Naar ons interview op een grijze herfstmiddag heeft
Pieter-Rim de Kroon het fotoboek van Silence of the
Tides meegenomen. Het boek, dat bestaat uit frames
uit de film, is al langer uit. Zoals veel andere films
werd de bioscooprelease van Silence of the Tides wegens corona uitgesteld.
“Ik heb de film gemaakt voor de bioscoop. Niet
voor televisie of iPhone of iPad”, zegt De Kroon stellig. “Toen corona kwam werd de film uitgesteld en
vroegen mensen: ‘Heb je een vimeo-linkje? Kan ’ie op
YouTube?’ Nou: nee, nee en nog eens nee. Daar is de
film helemaal niet voor gemaakt. Als je denkt dat je de
film kan zien op een computerbeeldscherm, heb je het
mis. Want dan zie je dus helemaal niets.”

NIEUWE BEELDTAAL

De Kroon spreekt met ongeveinsd enthousiasme over
zijn film, waar hij duidelijk veel denkwerk in heeft
zitten. Met Silence of the Tides creëerde hij naar eigen
zeggen “een nieuwe beeldtaal”, die hij linkt aan de

visuele cultuur van Nederland.
“De Nederlander heeft over het algemeen maar één
ontwikkeld zintuig: het oog. We zijn geen componisten, hebben niet al te veel smaak, zijn geen beroemde
koks. Het uiten van emotie doen wij op een andere
manier dan mensen uit Italië of Spanje. Dat gaat terug
naar de zeventiende eeuw toen beeldend kunstenaars,
schilders, het beroemde Hollandse Licht uitvonden
(waar De Kroon eerder een film over maakte, red.). Ze
hadden gezien hoe magisch dat licht was, maar dat
was een nederige waarneming. De Nederlandse wetenschap was ook bezig met visuele waarneming: in
het groot en in het klein, in de kosmos en van dichtbij.
Vanuit die tijd heeft die visuele cultuur zich ontwikkeld. Die nederige waarneming, hoe zie ik en hoe
vertaal ik wat ik zie, heeft me beziggehouden. In deze
film heb ik dat verder ontwikkeld. Een eigen vorm van
observatie die objectief lijkt, maar die dat natuurlijk
niet is, want elk camerastandpunt is subjectief.”
De Kroon noemt Silence of the Tides daarom ook

geen documentaire, omdat hij betwijfelt of documentaire, als een eenduidig genre dat het tegenovergestelde is van een speelfilm, wel bestaat: “Alles is puur
subjectief in documentaire, tot de fly-on-the-wallfilms van Wiseman aan toe. Ik maak liever iets dat
‘film’ heet.”

GEEN NATUURFILM

Goede film moet voor De Kroon bovenal “een ziel
hebben”. “Film moet iets hebben dat aan de ene
kant heel simpel is, maar aan de andere kant niet te
omschrijven is. Die ziel had ik al vrij snel gevonden.
Als klein jongetje kwam ik met mijn ouders op de
Wadden, op vakantie op Terschelling. Dan gingen we
een vislijntje uitzetten, tussen twee van die houten
haringen, en dan wachtten we zes uur tot het hoogwater was geworden en weer laagwater, om te kijken
of er iets in zat. Dat getijdenproces heeft me mijn hele
leven gefascineerd.”
“Ik had het gevoel dat het continue getijdenproces
een soort ademhaling is: hoogwater, laagwater, hoogwater, laagwater. Daarover nadenkend was het hoofdpersonage van de film ook iets dat continu doorgaat,
een ritme heeft, iets dat iets brengt—want op het
moment dat het hoogwater wordt, brengt de zee iets,
deeltjes dwarrelen neer, ze laat iets achter. Toen ik het
als ademhalen zag, dacht ik: dat is een interessant ge-

‘ ALS ER NIETS IS,
TREK T DE KLEINSTE VERANDER ING
DE A ANDACHT’

PIETER-RIM DE KROON
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geven, want we ademen allemaal. Flora en fauna doen
dat, en wij als mensen doen dat. Dan ga je researchen,
en dan kom je al heel snel tot de ontdekking—en die
onderwerpen liggen voor de hand,” waarschuwt De
Kroon—“dat er veel van dat soort processen zijn:
überhaupt wordt het getijdenproces gestuurd door
de positie van de maan en de zon, je hebt het dag- en
nachtritme, je hebt de seizoenen. Al dat soort processen zijn in dat internationale Waddengebied ontzettend aanwezig. Of het nou flora is of fauna, of de
mens, iedereen relateert zich aan dat getijdenproces.”
“De film is voor mij geen natuurfilm,” vertelt De
Kroon. “Voor mij gaat de film over de relatie tussen
mens en natuur. Aanvankelijk leek het over de Waddenzee te gaan, maar ik realiseerde me heel snel dat
dat ademhalingsproces, dat patroon, ook gelijk is aan
leven en dood.”
En het Waddengebied is soms een gure, vijandelijke en agressieve plek. “Er zit een soort raar, fragiel
en rafelig randje aan het gebied.” Hij praat over de
moordlustige insteek van zeehondjes, “die niet zo
lief zijn als Lenie ’t Hart ons doet geloven”, over de
vervuiling door de mens, over het massatoerisme dat
overal plastic afval achterlaat. “Plastic vorkjes en patatbakjes waaien—want het waait daar altijd—vrolijk
door de straten. Dat wou ik vastleggen, zonder daarbij
heel nadrukkelijk een wijzend vingertje te hebben. Ik
laat het zien, en als je kijkt begrijp je toch wel dat we
ons merkwaardig gedragen als mens.”

GEEN MUZIEK

Die keuze, om het gebied vast te leggen zonder uitleg
te geven, maakte De Kroon bewust. “Vanaf het begin
heb ik een aantal dingen besloten: ik wil een film maken zonder voice-over en zonder interviews. Veel documentaires hebben dat vaak op een heel uitleggerige,
educatieve manier. Ik heb daar van jongs af aan een
probleem mee gehad, omdat ik worstel met het niveau
van de voice-over. Ik heb het gevoel dat ik word aangesproken als een kind van acht jaar oud. En als het
om een wetenschappelijker onderwerp gaat, wordt
het te feitelijk. Dus de koppeling van het niveau met
het publiek is eigenlijk nooit goed. Bovendien, wat ga
je uitleggen over zo’n gebied? Dat er 43 eilanden zijn?
Of zoveel van dit, zoveel van dat? Het ging me niet om
het kaartje met stippen, daar zijn allemaal prachtige
boeken over—een heel ander medium. Doe dat maar
in een pdf.”
“Aan het begin van de rit heb ik ook besloten geen
gebruik te maken van muziek. Geen blik violen—het
valt me op dat élke documentaire, voor zover je het
een documentaire kan noemen, vanaf het begin tot
het eind vol zit met muziek. Ik begrijp dat niet. Ik
vind muziek uitermate manipulerend. Dan gaat ze ons
vertellen: nu is het fijn en romantisch, of nu is het niet
fijn en nu is het spannend. Dat wil ik niet. Het geluid
dat daar is, is fascinerend en zit vol contrasten en
nuances.”
De film heet dan wel Silence of the Tides, maar het
is juist het geluid, het geklots van de zee, dat onmid-

dellijk opvalt. “Een goede titel hoeft de film niet perfect te beschrijven, toch?”

RADICALE OBSERVATIE

“Geen muziek, dat stond dus vast. Dan wordt het
steeds interessanter, want wat blijft er over? Dan kom
ik op de cameravoering. Waarom heb ik gekozen voor,
laten we het voor het gemak maar ‘radicale observatie’ noemen? Verandering verhoogt bewustzijn bij de
mens. Op het moment dat er niets is, trekt de kleinste
en geringste verandering de aandacht, verhoogt het
ons bewustzijn. Dus je staat midden op dat wad. Er is
geen wind. Er is niets. Er is een horizon. Er is ruimte,
lucht. En heel in de verte heb je net dat licht op dat
rimpeltje water. Dat is een heel klein, genuanceerd
elementje. Of op de voorgrond landt een klein vogeltje—of sterker nog, er kruipt een waddiertje. Als je met
de camera gaat rommelen, word je je niet meer gewaar
van dat soort subtiliteiten. Toen heb ik nagedacht: ga
ik dat doen? Durf ik dat? Toen heb ik gezegd tegen het
camerateam: de camera gaat niet bewegen, hij gaat
niet rijden en ook niet inzoomen. Blijf met je poten van
de camera af, zou ik maar zeggen.”
Die keuze, om het Waddengebied zonder interventie
vast te leggen, vergt geduld, zowel voor de kijker als voor
de filmmaker. De aandacht van de kijker wordt compleet
ingenomen door de minuscuulste veranderingen, die
soms bijna onmerkbaar het beeld insluipen. Daarmee
leert de film de kijker op een andere manier kijken, iets
dat doorwerkt lang nadat de film is afgelopen.
Maar voor het filmproces was ook een lange adem
nodig, want de natuur laat zich niet dwingen. De
Kroon spreekt ook niet in weken of maanden van filmtijd, maar in seizoenen: met zijn crew, die hij met oog
voor evenwicht samenstelde om de zware filmdagen
zo dragelijk mogelijk te maken, schoot hij gedurende
zes seizoenen in het gehele Waddengebied—dat wil
zeggen, in de kuststrook in Nederland, Duitsland en
Denemarken.

TIEN GEBODEN

Om dat filmproces soepel te laten verlopen, dacht hij
zoveel mogelijk uit voor het filmen begon. “Je kan op
de bonnefooi rondgaan, maar dan sta je elke keer op de
verkeerde plek.” Hij schreef een scenario, natuurlijk,
maar ook ‘tien geboden’ voor zijn film, met regels die
hij er elke keer weer bij kon pakken. Een belangrijke
was waar de horizon zou komen. Niet laag, zoals in de
Nederlandse landschapschilderkunst, maar juist hoog,
met de focus op het wad.
Heeft hij alles van tevoren uitgedacht, of was er
ruimte voor improvisatie? “Aan het einde van de researchperiode waren we al een beetje aan het filmen.
Midden in de nacht—we waren sterren aan het filmen—kwam er een heel klein stipje dichterbij.” Het
bleek een Duitse organiste Birgit Wildeman te zijn, die
niet alleen traditioneel orgel speelde, maar ook muziek geïnspireerd door windgeluiden. “Dat vond ik zó
bijzonder, dat ik dacht, ik ga dat regeltje ‘gij zult geen
muziek gebruiken’ toch breken.” 

SILENCE OF THE TIDES

Wandeling
zonder paden

Na Hollands licht filmt Pieter-Rim de Kroon
in het beeldschone Silence of the Tides de
getijden van de Waddenzee. Dit technische
hoogstandje laat je oog dwalen door de
kwelders.
Van de natuur bestaat het beeld dat het grillig is, wild en weelderig alle kanten uitschiet.
Maar de natuur is vaak ook geometrisch, vol
regelmatige patronen. Silence of the Tides
laat dat op wonderschone wijze zien. De horizon is hier de as waar alles om draait. In
Hollands licht bracht Pieter-Rim de Kroon
de horizon heel laag in beeld; in Silence of the
Tides zit hij juist hoog in beeld, waardoor de
modderige kwelders, slikken en schorren
zich vrijuit kunnen uitstrekken en het grootste deel van je blikveld vullen.
De Kroon volgt rondom die horizon de getijden op de Wadden. Eb en vloed zijn hier
een vorm van in- en uitademen. De camera
beweegt zelden en scherpt zo je oog. De
Kroon noemt dat radicale observatie. Ons
brein is getraind om veranderingen en verschillen waar te nemen en een bewegende camera zou dat alleen maar versterken. Nu dicteert de camera niets en bepaal je zelf waar je
naar kijkt: de duizelingwekkende golfjes en
sterren, het helmgras, de lepelaars, het lijnenspel, de zon die precies door twee palen
schijnt. Het is een wandeling zonder paden.
Het tegenlicht, de enorme scherpte en
contrastwerking verdiepen de subtiele veranderingen. Zonder overdreven indruk te
willen maken brengt De Kroon een technisch
hoogstandje, gefilmd op een gloednieuw
type camera, in CinemaScope met Dolby Atmos-geluid. Dit is esthetiek die niet tussen
de beelden en de kijker in gaat staan, maar
organisch tussen de modderige golven naar
boven drijft.
Zelfs de inslag van een oefentank op Vlieland en surrealistische industriële bouwwerken aan de Eems zijn beeldschoon. De
Kroon filmde niet alleen de Wadden maar
ook haar bewoners. Wetenschappers van het
Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee zetten in een lab kokkels en scheermessen strak in het gelid. Postbode Hannie tuft
met een klein locomotiefje, een lore, langs de
kleine Duitse Waddeneilanden de Haligen
onder Sylt, waar een handjevol bewoners
woont zonder de bescherming van dijken.
Zelfs aan de aftiteling is zorg besteed. Bijna
ongemerkt valt aan het eind de schemer in.
Naar Silence of the Tides kijken is een weldadige vorm van niet-nadenken. Niets dringt
zich op.
MARISKA GRAVELAND

SILENCE OF THE TIDES

NEDERLAND, 2020 |

REGIE PIETER-RIM DE KROON | 104 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 10 MAART 
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LA MIF

BRUTAAL EN KWETSBAAR
Werken met niet-professionele,
jonge acteurs is Fred Baillifs
handelsmerk. Zeven tiener
meiden overrompelen ons met
hun zoeken naar nieuw houvast
DOOR LEO BANKERSEN
in hun leven.
De Franse titel La Mif laat zich vertalen als De Fam.
‘Mif’ is slang voor familie. Zo noemen de zeven tienermeiden in een Zwitsers opvanghuis hun groep,
die dan wel geen echte familie is, maar waar ze toch,
ondanks scheldpartijen en lawaai, bij elkaar steun en
saamhorigheid vinden. Uitdagend kunnen ze zijn, al
is het maar om de pijn te verbergen. Dit levendige, gevoelvolle en ook kritische schouwspel werd vorig jaar
in Berlijn bekroond als beste film in de jeugdsectie
Generation 14plus. Laat hier geen misverstand over
bestaan: La Mif is niet alleen voor jongeren, maar zal
iedereen raken die de jeugd aan het hart gaat. En het is
verplichte discussiestof voor de jeugdzorgsector.

JONGE SPELERS

De hartveroverende directheid van dit groepsportret
heeft ongetwijfeld veel te maken met het feit dat de
jonge hoofdrolpelers geen professionele acteurs zijn.
De meesten hebben zelf ervaring in een opvanghuis
achter de kiezen – al moet daar direct aan worden
toegevoegd dat de getoonde situaties en verwikkelingen fictief zijn. Realistische fictie, door filmmaker
Fred Baillif bedacht in nauwe samenwerking met zijn
jonge spelers. Een speciale plaats is er voor directrice
Lora, gespeeld door Claudia Grob, die haar beroepservaring in een opvanghuis meebrengt. Met een gezicht vol rimpels en gevoel zet ze Lora neer als iemand
die haar meiden misschien net zo hard nodig heeft als
omgekeerd.
‘Jeugd’ is een thema dat Baillif na aan het hart
ligt. Met workshops betrok hij zijn spelers twee jaar
lang bij de voorbereiding, waarbij al doende de personages en inhoud vorm kregen. De dialogen werden
niet vooraf uitgeschreven, maar tijdens de opnamen
geïmproviseerd. De beweeglijke handcamera zit dicht
op de huid, wat maakt dat de stijl vaak documentair
aandoet. Baillif, die sociaal werker was voor hij films
ging maken, noemt direct cinema als een van zijn inspiratiebronnen.

TRAUMA

Sommigen jonge hoofdpersonen zijn heel extravert,
andere meer teruggetrokken, maar allemaal worstelend met de nodige trauma’s. Baillif zorgt voor een
goede balans tussen energieke brutaliteit en meer
verstilde, soms onverwacht ontroerende momenten.
Mooi contrapunt vormen de klassieke muzikale ac-

centen.
Met zeven gelijkwaardige hoofdpersonen is het natuurlijk lastig iedereen goed tot haar recht te laten komen. In het begin krijg je het gevoel dat sommige portretjes te summier zijn, maar later trekt dat bij. Baillif
heeft een oplossing gevonden door te kiezen voor een
bijzondere constructie. Geen overkoepelend drama
– het verhaal van Lora komt wel in de buurt – maar
korte hoofdstukjes met steeds een nieuwe hoofdpersoon of een andere invalshoek met een sprong terug
in de tijd. Geleidelijk ontstaat zo een totaalbeeld.
Lora zal daarbij nog iets onthullen dat veel duidelijk maakt over haar band met haar beschermelingen.
Iets wat je al proeft bij haar reactie op een schandaal
dat direct in het begin veel opschudding veroorzaakt.
Een overijverige stagiaire betrapt de zeventienjarige
Audry (Anaïs Uldry) op seks met een jongen van veertien en waarschuwt onmiddellijk de politie. Volgens
de letter van de wet pleegt Audry een misdrijf maar
daar schiet je volgens Lora weinig mee op. Die spanning tussen een goedbedoeld systeem vol gebreken en
de behoefte van de jongeren is iets dat La Mif scherp
neerzet.

GROTE KRACHT

Ondanks de idealistische insteek met momenten van
voorzichtige hoop kan je Baillif niet betrappen op een
al te rooskleurige voorstelling van zaken of gemakke-

lijke oplossingen. Waar de een kampt met het trauma
van een vader als verkrachter, gebruikt een ander
seks met veel verschillende jongens om de leegte te
vullen. Novinha (Kassia Da Costa) praat uitdagend
over neuken en verklaart tegelijkertijd niet in liefde te
geloven. En als je, zoals Tamra (Sara Tulu), hoort dat
je asielverzoek is afgewezen terwijl je geen idee hebt
waar je ouders zijn, kan je gaan denken aan verdwijnen in het diepe water van een meer. De zwijgzame,
serieuze Justine (Charlie Areddy) heeft weer een andere, geheime reden om het tehuis te verkiezen boven
haar goedwillende ouders. Lora heeft weer een andere
strijd.
Probeer niet te acteren, hield Baillif zijn debuterende spelers voor. Dat werkt. Ze hebben zich
overtuigend ingeleefd, zij zijn de grote kracht van La
Mif. Hun personages dagen uit, bijten op hun lip van
verdriet, treiteren, maken plezier en kiezen soms voor
een leugen. Het is niet mooier dan het is. Samen met
de verzorgers houden ze ons een spiegel van een imperfecte samenleving voor. We zien dat er met openheid en vertrouwen veel te winnen is, maar makkelijk
is het niet.
LA MIF ZWITSERLAND, 2021 | REGIE FRED BAILLIF |
MET CLAUDIA GROB, ANAÏS ULDRY, KASSIA DA COSTA,
JOYCE ESTHER NDAYISENGA | 110 MINUTEN |
DISTRIBUTIE VEDETTE | TE ZIEN VANAF 24 MAART 
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CHRISTOS NIKOU OVER APPLES

‘WE LEVEN ALTIJD HET LEVEN DAT
– WE MOETEN LEREN EEN BEET
Nikou’s speelfilmdebuut leverde hem meteen een
samenwerkingsverband op met actrice en producent
Cate Blanchett, die in 2020 de jury voorzat in Venetië.
Samen met de tweevoudige Oscarwinnaar maakte hij
zijn tweede speelfilm Fingernails, een vehikel voor actrice Carey Mulligan. In een café in de Amsterdamse
Jordaan vertelt de regisseur over zijn film en de vlucht
die zijn carrière heeft genomen: “Op de eerste dag
van het filmfestival van Venetië kreeg ik een berichtje
van Blanchett. Ze had mijn film gezien en wilde me
ontmoeten. Vervolgens spraken we af voor ontbijt en
kwamen we erachter dat we van dezelfde dingen houden. Waarop we zeiden: ‘Laten we samenwerken.’”

HUMANITEIT

CHRISTOS NIKOU

Christos Nikou werkte als assistent-regisseur met grootheden als
Yorgos Lanthimos en Richard Linklater voor hij enkele jaren geleden
besloot zijn eigen film te maken. Apples is een licht-absurdistische
allegorie op rouwverwerking die vragen oproept over hoe we omgaan
met herinneringen in dit tijdperk van sociale media. “We zijn eraan
verslaafd. Het is als een virus dat diep is doorgedrongen in onze
DOOR OMAR LARABI
cellen.”
Tijdens een pandemie raken mensen plotseling hun
geheugen kwijt. Wanneer Aris (Aris Servetalis), een
eigenaardig figuur met een passie voor appels, op
een dag niet meer weet wie hij is, belandt hij in een
speciaal opgerichte kliniek voor patiënten met geheugenverlies. Daar proberen artsen hem te helpen aan
een nieuwe identiteit. Maar wil hij dat wel? Wil hij iemand anders worden? De Griekse filmmaker Christos
Nikou stelt in zijn licht-absurdistische speelfilmdebuut Apples – een fijnzinnige, gestileerde allegorie op
rouwverwerking – prangende vragen over of we nog
weten wie we (willen) zijn. Zijn we dat door ons leven
op sociale media misschien vergeten?

FERVENT KIJKER

Nikou (37) was negen toen hij zich voor het eerst
realiseerde dat hij films wilde maken. Na een studie
economie besloot hij – hij was toen 22 – het productiebedrijf van zijn landgenoot Yorgos Lanthimos (The
Lobster, 2015) te bellen. Dankzij zijn filmkennis – hij
omschrijft zichzelf als een fervent kijker – kon hij direct aan de slag als assistent-regisseur. Daarna werkte
hij onder meer op de set van Richard Linklaters Before
Midnight (2013), voor hij de kans kreeg zijn eigen
scenario te verfilmen, met Apples als resultaat. De
tragikomedie opende in 2020 het Orrizonti-programma op het filmfestival van Venetië.

Nikou vertelt dat hij het prettig vond dat Blanchett de
humaniteit in Apples wist te waarderen. Dat humane zit in een combinatie van een persoonlijk (de film
draait indirect om de dood van Nikou’s vader) en een
universeel verhaal (de rol die herinneringen spelen in
onze levens). “Dat was erg moeilijk: iets creëren dat
tegelijk universeel en persoonlijk is én resoneert bij
het publiek. Apples is in mijn beleving geen Griekse
film, maar qua structuur misschien meer Amerikaans
met een Europese aanpak. Denk aan het oeuvre van
Charlie Kaufman, zoals The Truman Show (1998) of
Her (2013) van Spike Jonze.”
Ook het werk van Roy Andersson en Aki Kaurismäki schiet te binnen. “Hoewel deze twee ontzettend
van elkaar verschillen, ben ik geïnspireerd door hun
droogkomische humor.” Een andere inspiratiebron
is Nikou’s vader, die enkele jaren geleden overleed.
Nikou omschrijft hem als een simpel en mooi mens.
“Apples draait misschien wel meer om rouw dan om
herinneringen. Maar ik wilde beide thema’s in de
film omdat ze complementair zijn. Wanneer iemand
overlijdt verdwijnt hij uit het universum maar leeft hij
voort in onze herinneringen.”

RELIGIE

Apples is gesitueerd in een analoge, tijdloze wereld.
Maar juist het ontbreken van moderne technologie
in de film leidt ertoe dat je eraan gaat denken. Aan de
destructieve aard van smartphones en hoe we door
die technologie niet meer in het moment leven. “Het
intensieve gebruik van technologie heeft onze hersenen luier gemaakt. Je hoeft niets meer in je geheugen
op te slaan, dat doe je in je telefoon. En vroeger sprak
je mensen aan als je een adres zocht, nu gebruik je
Google Maps. De communicatie tussen mensen is
minder geworden.”
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WE LEREN

TJE TE LEVEN’

‘Apples draait
misschien wel
meer om rouw
dan om herinneringen’

Voor Nikou is de digitalisering niet per se slecht, al
is het voor veel mensen een soort religie. In de cloud
blijven selfies ook na je overlijden eeuwig opgeslagen,
terwijl met ons eigen geheugen het bewijs van ons bestaan meteen verdwenen is. “Het gaat mij om de wijze
waarop we sociale media en technologie gebruiken:
het voelt niet als een nieuwe religie, maar meer als
een pandemie. We zijn eraan verslaafd. Het is als een
virus dat diep is doorgedrongen in onze cellen.”

NOSTALGISCH

Het gebruik van moderne technologie is een thema
zonder dat het in de film voorkomt. “Het was makkelijker geweest personages te hebben die met een druk
op de knop met elkaar in contact komen. Maar het is
sterker als je dat niet doet. Laat de kijker zich maar
afvragen waarom het ontbreekt. Bovendien creëer je
een nostalgische sfeer.”
Een van de boodschappen in de film is dat we
minder technologie zouden moeten gebruiken. Dat
beangstigt Nikou zelf ook. “Ik ben verslaafd aan mijn
telefoon. Soms zet ik hem een week uit, om te kijken
wat er gebeurt. En een paar jaar geleden sloot ik het
internet af in mijn huis, zette ik mijn telefoon uit en
probeerde ik op die manier te leven. Het was raar;
sommige mensen dachten dat ik was overleden omdat
ik niemand hierover had verteld. Maar ik vond het
heerlijk om naar de videotheek gaan voor een film. Er
was geen stress.”

POLAROID

Naast een vorm van tegengif tegen sociale media en
streamingdiensten is Apples ook een lofzang op het

APPLES

Vergeten of je
appels lust

De vervreemding van de Griekse weird wave
begint bekend aan te voelen, maar is daar
mee niet minder effectief, bewijst de
buutfilm Apples.
Benoemen hoe films die al voor corona gemaakt werden, maar pas tijdens de pandemie worden uitgebracht in het ‘nieuwe normaal’ een nieuwe betekenis krijgen, is
inmiddels een cliché geworden. Maar voor
Apples (Mila) van de Griekse debutant
Christos Nikou moet het toch nog een keer

non-conformisme. Hoofdpersoon Aris breekt graag
de regels in de kliniek, die dogmatisch en arbitrair
aanvoelen. Zo is er een scène waarin hij tijdens een
therapiesessie met twee neurologen de muziek van
het Zwanenmeer associeert met een mariachi. Waarom ook niet? “Mensen leiden niet hun eigen levens,
maar ze volgen instructies op. We leven altijd het
leven dat we leren en we moeten leren een beetje te
leven. Zo kunnen we onze eigen unieke levenservaringen maken.”
Nikou legt de schuld deels bij sociale media:
“Mensen leven niet in het moment. Ze gaan op vakantie en nemen een selfie met een polaroidfilter. Die
uploaden ze in hun digitale fotoalbum en vervolgens
wachten ze tot iemand ze vertelt of het wel of niet oké
is. We hebben geen echt leven meer, we geven alleen
nog maar om de foto’s.” Ironisch genoeg zou een echte
polaroid op den duur verdwijnen, in tegenstelling tot
de digitale versie ervan. “Een polaroid is in die zin een
tijdelijk instant-moment.”

van stal worden gehaald.
De film ging in september 2020 op het
filmfestival van Venetië in premiére en werd
sindsdien al meerdere keren voor een Nederlandse release aangekondigd – telkens stak
een nieuwe lockdown er een stokje voor.
Uitgangspunt van de film is een raadselachtige wereldwijde pandemie, waarbij
mensen plotseling hun geheugen verliezen.
Het is een nogal drastische vorm van geheugenverlies – niet alleen gebeurtenissen en
personen, maar zelfs persoonlijke voorkeuren verdwijnen in een zwart gat. Hou je van
appels? Geen idee. En omdat de aandoening
van het ene moment op het andere toeslaat,
worden de getroffenen meestal dolend op
straat aangetroffen. Wie geluk heeft wordt
door familie en vrienden opgevangen en teruggeleid naar hun oude leven. Voor mensen
die eenzaam in het ziekenhuis belanden, zo-

GEHEUGEN KOESTEREN

Dit alles doet denken aan wat Susan Sontag en andere
theoretici schreven over fotografie en de pijn die we
kunnen voelen bij het zien van een foto, omdat we
moeten accepteren dat het een momentopname is.
We kunnen er niets aan veranderen, we kunnen dat
moment nooit herleven. “Foto’s planten ook herinneringen in ons brein, die soms niet eens de onze zijn.
En elke keer als je een herinnering in je hoofd afspeelt
wordt het een herinnering aan een herinnering.”
Nikou vindt dat je je geheugen moet koesteren en je
brein goed verzorgen. Hij vertelt dat zijn vader elke dag
zeven of acht appels at. “Hij had een zeer sterk geheugen. Daar kwam het idee voor deze film ook vandaan:
een personage dat geobsedeerd is door appels. Die
schijnen goed te zijn voor je geheugen. Later bedacht
ik dat de titel ook een knipoog is naar het gelijknamige
bedrijf dat al onze data opslaat in hun apparaten.” Apples zit vol met dit soort dubbele bodems: “Kijk naar
de poster. De appel is als een ui: langzaam maar zeker
pellen we de lagen af en komen we tot de kern.” 

als de tobberige Aris (Aris Servetalis), is er
een experimenteel overheidsprogramma.
Via een reeks alledaagse opdrachten, van leren fietsen tot een onenightstand, bouwen
de deelnemers versneld een nieuwe identiteit op, zo is het idee.
Nikou begon zijn carriére als regie-assistent op de set van Yorgos Lanthimos’ Dogtooth (2009), het startschot van wat inmiddels bekendstaat als de Greek weird wave.
Ook Apples is onder die losjes samenhangende stroming te scharen. Dat zit hem in de
ongebruikelijke camerastandpunten, vaak
net niet in balans, die een gevoel van vervreemding geven. Het zit hem in het gortdroge, afstandelijke acteren. En het zit hem
vooral in hoe de film maatschappelijk commentaar weet te verpakken in een mild-absurdistische uitvergroting van de realiteit.
Juist doordat digitale technologie in de we-

reld van Apples geheel afwezig is – Aris legt
zijn vorderingen vast met een Polaroid-camera – levert Nikou een scherp commentaar
op wat er kan gebeuren als we ons geheugen
uitbesteden.
Maar meer dan over geheugen draait Apples uiteindelijk om verlies en rouwverwerking. Met een slotakte waarin zowel de allegorische lading als Aris’ ontwikkeling in een
nieuw licht komen te staan, legt Nikou alle
puzzelstukjes keurig op hun plek. Iets keuriger misschien, dan we van de gekke Grieken
gewend zijn, maar daarmee nog niet minder
interessant.
JOOST BROEREN-HUITENGA

APPLES

(MÍLA) GRIEKENLAND, 2020 | REGIE

CHRISTOS NIKOU | MET ARIS SERVETALIS, SOFIA
GEORGOVASSILI | 91 MINUTEN | DISTRIBUTIE DE
FILMFREAK | TE ZIEN VANAF 17 MAART 
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DÉNES NAGY OVER NATURAL LIGHT

‘HOE IEMAND EEN BROOD SNIJDT,
ZEGT VEEL OVER ZIJN LEVEN’

DÉNES NAGY

Voor de Hongaarse filmmaker
Dénes Nagy stond vast dat zijn
eerste speelfilm moest draaien
om gezichten en gebaren. Dat zijn
film Natural Light zich in de
Tweede Wereldoorlog zou
afspelen, volgde pas later. “Het
onderwerp fascineerde me vooral
vanwege de unheimische
situatie: mensen die zich in het
onbekende moeten begeven.”
DOOR ALEXANDER ZWART

Twee dingen die opvallen aan Dénes Nagy, die met
zijn speelfilmdebuut Natural Light (Természetes fény)
direct de Zilveren Beer voor Beste Regie won op het
filmfestival van Berlijn in 2021: hij vertelt gedreven
én hij is goedlachs. Zijn snelle manier van praten lijkt
het tempo van zijn gedachten maar net bij te kunnen
houden. Af en toe polst hij tijdens zijn antwoord nog
even wat de vraag ook alweer was.
Het contrast met zijn film en hoofdpersoon kan
nauwelijks groter zijn. Natural Light draait om tot
korporaal benoemde boer István Semetka (een ingetogen eerste rol van Ferenc Szabó). Door ogenschijnlijk verstilde landschappen en soms nauwelijks
uitgelegde situaties, gidst Nagy ons in zijn film door
de Tweede Wereldoorlog. Gidsen is misschien al een
te groot woord; hij toont het ons zoals het aan Semetka verschijnt. De film is extreem losjes gebaseerd op
het gelijknamige boek van Pál Závada (daarover later
meer), en neemt ons mee met Hongaarse troepen die
samen met de Duitse bezetter in de Sovjet-Unie jagen
op partizanen.
Nagy’s film is nog het best te omschrijven als een
humanistische oorlogsfilm. De Tweede Wereldoorlog
drukt zijn stempel, maar het gaat hier vooral om het
individu, de hoofdpersoon die voor morele dilemma’s
komt te staan. Door zijn verstilling blijft ongrijpbaar
wat er in hem omgaat en welke situatie welke gedachte heeft gestart.
Uiterst secuur creëert Nagy de toon van oorlog en
de mentale chaos die het met zich meebrengt. Maar
het vertellen van een oorlogsverhaal was niet zijn
uitgangspunt, vertelt hij: “Nog voor ik een onderwerp
had, wist ik twee dingen: dat ik een lange speelfilm
wilde maken en dat ik daarbij vooral wilde focussen
op gezichten en gebaren, zoals al het geval was in mijn
eerdere werk. Ik ben niet het soort regisseur dat conflicten en dialogen creëert, ik probeer de werkelijkheid naar fictie te brengen om me vervolgens daarop
te richten, dat is wat ik wil observeren.”
Is de zoektocht naar authenticiteit ook de reden dat u niet
met professionele acteurs wilde werken? “Precies, ik

wilde alleen met amateurs werken. De concrete realiteit van een echt gezicht of een landschap is zoveel
sterker dan iets wat ik zou kunnen creëren. Daar zit
voor mij ook het meeste werk in: het vinden van de
juiste gezichten en landschappen. De casting is waar
het op aankomt, meer nog dan het filmen zelf. De Russische personages moesten bijvoorbeeld gespeeld
worden door Russen – die Russisch spreken, een net
wat andere gezichtsstructuur hebben, hun eigen manier van praten en bewegen. Voor de Hongaarse cast
was het belangrijk dat ze van het platteland kwam,
boeren met de fysieke kenmerken en de tongval van de
personages die ze ‘spelen’. Zulke details maken voor

mij de film. Kort door de bocht gezegd zit mijn werk er
vooral in daarnaar op zoek te gaan, om dat samen te
brengen. Deze film had niet kunnen werken met een
nagebouwd Rusland op een set in Hongarije, in plaats
van de gebruikte locaties in Letland.”
Het doet me denken aan de Waalse broers Dardenne, die
begonnen als documentairemakers en in hun eerste fictiefilms ook veel amateurs gebruikten. “De Dardennes zijn

ook erg belangrijk voor me, al maken ze heel andere
films dan ik – ze observeren veel minder en hun personages zijn veel actiever. Mijn personages zijn passief,
wat een heel andere dramaturgie met zich meebrengt.
Dramaturgie gaat meestal om het creëren van conflicten: een personage dat moet kiezen links of rechts te
gaan, de goede kant op of wellicht de verkeerde kant
op. En als die keuze gemaakt is, handelt het personage
naar zijn keuze. Maar in mijn film is er geen conflict. Ik
verstop het als het ware, je kunt niet duidelijk aanwijzen waar en wanneer een verandering of een keuze
plaatsvindt. Ik bewaar meer afstand tot mijn personages. Van buiten zie je hun verstilling, maar je voelt wel
voortdurend de twijfel die daaronder woedt.”

Uw niet-professionele acteurs zijn bezig met wat er van ze
verlangd wordt, of hoe ze voor de camera moeten handelen.
Tegelijkertijd bent u op zoek naar een realiteit of waarachtigheid die u bij ze wilt betrappen. Dat lijkt een paradox.
Welke ruimte of opdracht geeft u hen zodat u vervolgens
toch kan blijven observeren? “We moesten vooral situa-

ties bedenken die een dagelijkse routine hebben. Eten,
je voeten of haar wassen, zingen. Basishandelingen die
je niet hoeft te repeteren. Hoe iemand brood snijdt,
zegt me bijvoorbeeld heel veel over hoe hij de afgelopen tien jaar geleefd heeft. Dat wil ik niet eens repeteren en ik heb ook geen vooropgezet beeld van hoe dat
eruit moet zien. Professionele acteurs zullen je opties
geven, hoe het op verschillende manieren kan, maar
iemand die op de boerderij werkt en leeft heeft gewoon
zijn manier, die een heel eigen geschiedenis met zich
meebrengt. Hoe dat brood gesneden wordt, vormt al
een personage. Ik wil daar geen controle op uitoefenen. Het enige waar ik controle op heb is dat ik de juiste persoon voor de juiste situatie kies. Hetzelfde geldt
voor hun handen. Ze doen fysiek werk, onder harde
omstandigheden, buiten in de kou. Dat zie je in één
oogopslag. Zulke concrete dingen hebben zo veel betekenis in zich, en dat kan allemaal gezegd worden
zonder dat je er ook maar één dialoog aan hoeft te wijden.”

Heeft u getwijfeld voor u besloot dat de film over de Tweede
Wereldoorlog moest gaan? Het is een beladen onderwerp,
zeker voor een debuutfilm. “Ik wist dat ik fictie wilde

maken, dat stond vast, en toen stuitte ik op het histori-
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De concrete realiteit van een echt
gezicht of een
landschap is zoveel sterker dan
iets dat ik zou
kunnen creëren.
Daar zit voor mij
ook het meeste
werk in: het vinden van de juiste
gezichten en
landschappen.

sche onderwerp van Hongaarse soldaten en hun geweldsdelicten in Rusland. Dat fascineerde me enorm,
om meerdere redenen. Ik zag dat het zou kunnen werken vanwege de unheimische situatie: mensen die zich
in het onbekende moeten begeven, een zone waarin ze
niet weten wat ze te wachten staat en waarin ze een vijand moeten vinden die ze niet te zien krijgen. Er is
maar een vaag beeld van wat er om ze heen gebeurt.
“De oorlog was weliswaar niet ons startpunt, maar
we vinden het wel belangrijk dit bespreekbaar te
maken, vooral voor Hongaren. Er is nog veel in onze
geschiedenis dat we, laten we zeggen, weigeren onder
ogen te zien.
“In de film zelf kies ik overigens geen kant. Ik was
er niet op uit Hongaren als het slechte kamp te portretteren. In de meeste oorlogsfilms van de afgelopen
zeventig jaar gaat het over de goede Amerikanen en de

NATURAL LIGHT

Machteloze
observator

Aan de zijlijn is het makkelijk oordelen over
goed en fout soldatengedrag in oorlogen.
Het imponerende Natural Light toont een
apathische Hongaarse soldaat in de Twee
de Wereldoorlog. Kan hij meer zijn dan een
machteloos radertje in de amorele oorlogs
machine?
De paar regels historische context waarmee
Dénes Nagy’s speelfilmdebuut Natural Light
(Természetes fény) opent is geen overbodige
luxe. Niet iedereen zal immers weten dat het
met nazi-Duitsland collaborerende Hongarije duizenden soldaten naar Oekraïne en
Wit-Rusland stuurde om samen met Duitse
soldaten in bezette dorpen en gehuchten

slechte Duitsers. Aan dat gesprek wil ik niet deelnemen. Ik wil die onbekende Hongaarse soldaten laten
zien en in hun aanwezigheid zijn. Het gaat me erom
hoe mensen die in deze situatie terechtkwamen hun
oriëntatie verloren, niet om mijn mening daarover
op te leggen. Wat ik ook wil laten zien is de overeenkomst tussen de Hongaarse boeren, het leger, en de
Russische boeren, de burgers. In feite precies dezelfde
mensen. Het enige grote onderscheid is dat de ene
groep een uniform draagt.”
Natural Light is formeel gebaseerd op de gelijknamige roman van Pál Závada, maar u gebruikte daar slechts enkele
fragmenten van. Zou u de film alsnog een boekverfilming
noemen? “Ik stuitte op het boek toen ik al wist dat ik

met amateurs wilde werken en een film over dit onderwerp wilde maken in een Russisch landschap. Als

‘rust en orde’ te handhaven. Dat hield in:
jacht maken op partizanen, die verborgen in
uitgestrekte bossen Duitse en Hongaarse
soldaten in hinderlagen lokten. De partizanen kregen vaak steun van dorpelingen, die
vervolgens een gemakkelijk doelwit van gruwelijke wraak waren. Hoe dat eruit zag, is te
zien in de oorlogsklassieker Kom en zie van
Elem Klimov, waarin Duitse soldaten in
Wit-Rusland gehuchten en dorpen platbranden en bewoners levend verbranden.
In het op slechts zes pagina’s van een zeshonderd pagina’s tellende Hongaarse roman
gebaseerde Natural Light klinkt de echo van
Kom en zie, maar de film heeft een andere inzet. Vanuit het perspectief van één Hongaarse soldaat, korporaal István Semetka,
beleven we drie oorlogsdagen. Met een legereenheid is deze soldaat, wiens vermoeide
gezicht doet vermoeden dat hij al veel ellende en gruwelen heeft meegemaakt, op
weg naar een dorpje waarvan de inwoners
worden verdacht van steun aan partizanen.
De Hongaarse soldaten confisqueren voedsel

een missend derde element. Het is inderdaad wel een
goede vraag of je dit nu een boekverfilming moet noemen of niet. Ik heb de titel van het boek gebruikt, de
namen van de personages overgenomen, maar in feite
heeft het niks meer van doen met het verhaal van het
boek. Dat omvat bijna twintig jaar, terwijl het in mijn
film om een aantal dagen gaat. Ik vind het oké om het
een verfilming te noemen omdat het overeenkomt met
het idee en de omschrijving van de dilemma’s van de
hoofdpersoon, om hem is het me vooral te doen. Ik
moet je eerlijk bekennen, het maakt me zelf niet zo
veel uit of mensen het als een verfilming zien of niet.
Omdat ik de titel van het boek gebruik is het wel zo
eerlijk het een verfilming te noemen. En daarbij, ik
vind de titel van het boek heel goed passen, ook al is
het niet per se duidelijk wat de betekenis ervan zou
moeten zijn.” 

en er hangt geweld in de lucht.
Als Semetka’s oog op een vrouw valt,
denkt de kijker te weten hoe deze dreigende
situatie zal aflopen, maar zo simpel zit de
film niet in elkaar. In Semetka flikkert nog
moreel besef. Hij is niet emotieloos en gewetenloos en kan goed en kwaad nog van elkaar
onderscheiden. De kijker haalt opgelucht
adem, maar niet voor lang, want Semetka’s
tragiek is dat hij een radertje is in een oorlogsmachine. Oorlog is een monster, dat zich
niets aantrekt van het geweten van een individuele soldaat, maar met amorele logica
voortdendert: op verzetsdaden volgt wraak,
gevolgd door nieuwe verzetsdaden en heviger wraak.
Natural Light stelt een interessante psychologische vraag: is Semetka een machteloze observator of duikt hij in die rol om zich
niet verantwoordelijk te hoeven voelen voor
de door zijn medesoldaten bedreven gruwelijkheden? Wie hem aan het einde van de film
ziet, kan voorspellen dat deze vraag hem de
rest van zijn leven zal kwellen. Het personage

wordt geweldig gespeeld door Ferenc Szabó,
die zoals alle spelers in de film geen professionele acteur is, maar een op zijn melancholieke gezicht gecaste boer, die apathie naar
de gruwelwereld om hem heen volkomen geloofwaardig maakt.
Die psychische afwezigheid is ook terug te
vinden in de esthetiek en de sfeer van de
film. De trage, grauwe claustrofobische beelden van dichte bossen en benauwende landschappen bezorgen de kijker een nachtmerrieachtig opgesloten gevoel. Dat klinkt vast
niet als een aanbeveling voor wie oorlogen
associeert met (Hollywood)films over helden, maar wel voor wie het monster werkelijk in de bek wil kijken.
JOS VAN DER BURG

NATURAL LIGHT

(TERMÉSZETES FÉNY)

HONGARIJE/LETLAND/FRANKRIJK/DUITSLAND, 2021 |
REGIE DÉNES NAGY | MET FERENC SZABÓ, LÁSZLÓ
BAJKÓ | 103 MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS |
TE ZIEN VANAF 10 MAART, OOK VIA

picl.nl
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LITTLE MAN, TIME AND THE TROUBADOUR

Zwerftocht door smeltkroes Abchazië
Tussen een zonovergoten palmenstrand en
ruïnes met kogelgaten verzamelt een kun
stenaar verhalen, dromen en herinnerin
gen. Wat is een land, wat is thuis, vraagt hij
zich af.
Wat heeft de oorlog in Oekraïne te maken
met een eenmanspoppentheater dat door
Abchazië trekt? Niets, of toch heel veel? De

LITTLE MAN, TIME AND THE TROUBADOUR

associatie dringt zich in ieder geval onweerstaanbaar op bij het kijken van Little Man,
Time and the Troubadour. Abchazië is het
westelijk deel van Georgië, de facto onafhankelijk maar door weinig landen als zodanig erkend. Daar brak begin jaren negentig,
en opnieuw in 2008, ook een oorlog uit waar
Rusland zich in roerde.
De troubadour uit de titel van Ineke Smits’
verbeeldingsrijke documentaire roadmovie
is de in Abchazië geboren kunstenaar Sipa
Labakhua, die op de fiets met zijn marionettentheater het land doorkruist. Hij ontwikkelde de voorstelling samen met Smits (De
vliegenierster van Kazbek,2010; Stand by
Your President, 2014). Het is gebaseerd op de
lotgevallen van zijn vader, de kleine man uit
de titel: een politicus vol idealen die met zijn
gezin moest vluchten naar Moskou, maar
daar niet kon aarden. Ook Sipa is teruggekeerd en gebruikt nu zijn surrealistisch
ogend marionettenspel, waar hij oude fami-

liefoto’s in verwerkt, als aanzet tot openhartige gesprekken waarin hij zijn zorgen deel
met zijn publiek. “Meestal houden mensen
hun mening voor zich,” meent een bezoeker,
“maar hier kan je vrijuit spreken.”
Je ziet zo als het ware de film ontstaan,
want aansluitend aan de voorstellingen zijn
er ontmoetingen met allerlei inwoners van
de streek. Van vrouwen die zich herinneren
dat het vroeger niets uitmaakte of je Abchaziër, Georgiër of Armeniër was, tot een
nieuwkomer die hier pijn en stagnatie ziet.
Er is nationalisme en onbegrip daarover, een
hippie-achtig Russisch stel is hier gelukkig
en een gevluchte Syrische schrijver tekent op
een muur een ontroerend mooie kinderfantasie. Een ander poëtisch accent is het levenslustige spektakel met dansers in een
onttakeld gebouw. Het is duidelijk dat Smits
(die was getrouwd met de in 1997 overleden
Georgische filmmaker Tato Kotetishvili)
vertrouwd is met deze regio.

Die persoonlijke verhalen gaan nauwelijks
over politiek. Het is geen film over mensen
die oorlog voerden, maar over hen die het
overkwam. En over je thuisvoelen. Het uitstapje van Labakhua naar de Georgische
hoofdstad Tbilisi is misschien een wat overbodige zijsprong, maar meestal werkt Smits’
creatieve en spontane aanpak heel goed. Het
schitterend vormgegeven marionettenverhaal (het doet denken aan het werk van de
Tsjechische animatiemeester Svankmajer)
fungeert als een parabel op de achtergrond.
Door de kracht van verbeelding aan te stippen krijgt zo’n verzameling gesprekken een
rijker accent. Ook zang ontbreekt niet, zoals
in de meeste van Smits’ films. Het is een film
die geen conclusies trekt, maar aanzet tot
zinnige bespiegelingen. “Kijk, we praten, we
gaan vooruit”, constateert iemand in Labakhua’s publiek. En waar zal onze troubadour
zijn thuis vinden?
LEO BANKERSEN

LITTLE MAN, TIME AND THE
TROUBADOUR NEDERLAND/BELGIË, 2019 | REGIE
INEKE SMITS | MET SIPA LABAKHUA | 104 MINUTEN |
DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF 24 MAART, OOK
VIA

picl.nl



CYRANO

Fenomenale Dinklage als hoogtepunt
in middelmatige musical
De nieuwste bewerking van het bekende to
neelstuk Cyrano de Bergerac zou saai ge
noemd kunnen worden, ware het niet dat
Peter Dinklage de titelrol speelt. Die slimme
keuze geeft deze musical de emotionele
weerklank die het verhaal nodig heeft.
Het verhaal van Cyrano de Bergerac is bekend, zelfs voor degenen die nog nooit hebben gehoord van het toneelstuk van Edmond
Rostand uit 1897. Het relaas van een slimme,
dappere man die zichzelf te lelijk acht om
zijn verliefdheid op te biechten aan zijn grote
liefde Roxanne en haar in plaats daarvan poëtische liefdesbrieven schrijft onder de naam
van een knappe maar simpele man, is zo vaak
bewerkt dat het een trope is geworden in de
filmcultuur.
Het idee van een man die zijn liefde via iemand anders verklaart is tijdloos. Toch ligt
een hedendaagse bewerking van het toneelstuk voor de hand, vanwege moderne verschijnselen als internetdaten en het zeer
Bergeraciaanse fenomeen catfishing, waarbij

THE 355

iemand zich online voordoet als een meer
conventioneel aantrekkelijke ander. Joe
Wrights bewerking, gebaseerd op het toneelstuk van scenarioschrijver Erica
Schmidt, blijft echter trouw aan het origineel, dat zich afspeelt in het Frankrijk van de
zeventiende eeuw, tijdens de oorlog met
Spanje.
Wright maakt echter één allesbepalende
verandering: Cyrano denkt niet dat hij lelijk
is vanwege zijn grote neus, zoals in het origineel, maar omdat hij klein is – hij heeft
achondroplasie. Door die geweldige keuze is
Cyrano niet slechts een ijdeltuit, maar iemand die beïnvloed en gevormd is door de
oordelen van de samenleving. Cyrano wordt
vertolkt door Peter Dinklage (bekend als Tyrion Lannister uit Game of Thrones). Zijn invulling van de rol redt deze film, en maakt
het kijken naar de wisselvallige productie en
de teleurstellende choreografie meer dan de
moeite waard.
Dinklage is ronduit fenomenaal als Cyrano. Hij stopt veel pijn en etterende zelfhaat

vermomd als gezond verstand in zijn spel en
maakt van Cyrano een man die ondanks alles
blijft hopen. Deze hoop koestert hij als een
klein vlammetje waarvan hij bang is dat het
alles kan verslinden maar dat hij ook niet uit
durft te laten gaan. We zien hem de vlam telkens aanwakkeren, om toch weer uit te doven tot slechts smeulende kolen overblijven.
Dinklage is in alle opzichten het hoogtepunt van een middelmatige musical die verder vooral opvalt door vreemde keuzes.
Wright lijkt vooral niet zeker te weten of hij
recht wil doen aan het hoogdravende origineel of het verhaal wil omvormen tot een
rechttoe-rechtaanvertelling. Bombastische,
bloemrijke dialogen worden afgewisseld met
moderne liefdesliedjes geschreven door de
Amerikaanse indierockband The National,
met eenvoudige teksten. “I’d give anything
for someone to say / That they can’t live
without me and they’ll be there forever”, zingt
Roxanne (Haley Bennett) bijvoorbeeld, terwijl ze tegelijkertijd spreekt over haar wens
met poëtische zinnen in plaats van simpele

THE 355
Simon Kinberg | CIA-agent Mace Brown (Jessica Chastain) moet noodgedwongen samenwerken met drie internationale concullega’s
(Diane Kruger, Penélope Cruz en Lupita
Nyong’o) om een Derde Wereldoorlog te voorkomen. Een gevaarlijk wapen is in verkeerde handen gevallen, dus de klok tikt. Hun missie om de
wereld te redden, leidt de vier spionnen onder
meer naar Parijs, Marokko en Shanghai, waarbij
ze moeten leren om samen te werken. De tagline van de film is niet voor niets ‘werk samen,
of sterf alleen’. Hoewel het uitgangspunt
behoorlijk uitgekauwd lijkt, maakt de goedgevulde sterrencast wel degelijk nieuwsgierig.

DE DREKKIES
Toby Genkel, Jens Møller | Ze zijn groen, stinken vreselijk en leven op een vuilnisbelt. U raadt
het al, dat moeten wel de Drekkies zijn. Deze
vrolijke groene monstertjes zoeken een nieuwe
plek om te wonen, en belanden in Stinkstad,
een plek die – van een spoiler kunnen we niet
echt spreken – kampt met enorme stankoverlast. De enorme vuilnisbelt is voor de Drekkies
het huis dat ze nooit gehad hebben, maar de
vrouw van de burgemeester en een gewetenloze
aannemer hebben daar geen boodschap aan: de
vuilnisbelt moet zo snel mogelijk wijken voor
een luxe wellnesscentrum. De Drekkies gaan de
strijd aan om hun thuis te behouden.

TE ZIEN VANAF 10 MAART 

TE ZIEN VANAF 16 MAART 

CYRANO

clichés te worden versierd.
En hoewel de nummers aangrijpend zijn –
laat het maar aan The National over pijn en
verlangen uit te drukken in muziek – lijken
ze uit een ander soort Cyrano-musical te komen. Het is verrassend dat juist Dinklage,
verre van de beste zanger in de cast, de musical Cyrano naar een hoger niveau tilt.
ROOSJE VAN DER KAMP

CYRANO

VERENIGDE STATEN/VERENIGD

KONINKRIJK, 2021 | REGIE JOE WRIGHT | MET PETER
DINKLAGE, HALEY BENNETT, KELVIN HARRISON JR. |
124 MINUTEN | DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE ZIEN
VANAF 10 MAART 
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THE DUKE

Een loser in het nauw maakt rare sprongen
Dit luchtige, waargebeurde verhaal van
regisseur Roger Michell over een
altruïstische kunstroof ontvouwt zich tot
een milde kritiek op een neerbuigende,
cynische overheid.
Een mens met principes heeft geen vrienden, hooguit een handvol bondgenoten en
een legioen vijanden. In het Noord-Enge-

land van 1961 is Kempton Bunton (Jim
Broadbent) een aan lager wal geraakte taxichauffeur, aspirerend scenarist, sterk principieel en desalniettemin (of juist daarom) een
geboren verliezer. Wanneer zijn baas een Pakistaanse collega lastigvalt, kan hij het niet
laten om voor hem op te komen – zelfs tegen
de bezwaren in van de collega, die liever onopgemerkt door het leven gaat. Kempton

THE DUKE

THE BATMAN

Batman was nog nooit
zo Gotham
Batman was altijd al een getergd dier, vol
onderdrukte woede over de dood van zijn
ouders. Maar dat had ook altijd iets van een
gimmick. In The Batman ís hij de duisternis.
Christopher Nolans Batman was de macho
superheld met de macho vijanden. Christian
Bale de teflon-Batman. Onverwoestbaar.
Toeslaand in fracties van seconden, onzichtbaar voor het grote publiek, hoog boven hen
over de daken scherend, afgezonderd levend
als een godenzoon.
Robert Pattinsons Batman is niet van teflon maar smaakt naar ijzer en roest. Hij sleept
zich door ruimtes, schouders gebogen, staat
langere tijd in kamers vol mensen – zij zien
hem, hij ziet hen. In de Nolan-trilogie heerst
in Gotham nog een We Shall Overcome-men-

taliteit. In deze nieuwe Batman van Matt Reeves, not so much. Batman was nog nooit zo
Gotham. Zo getergd en gedeprimeerd. Zo ellendig en twijfelend. En zo cinema.
The Batman is cinema omdat de film zich
lange tijd in de duisternis durft te hullen en de
kwaadaardigheid van Batmans vijanden spiegelt aan de smerigheid aan de kant van Gothams autoriteiten. “Ik ben wraak”, zegt Batman ergens aan het begin van de film. “Ik ben
wraak”, zegt een van zijn vijanden aan het
eind. Zoek de verschillen, zegt The Riddler.
De vijand is trouwens niet zomaar een
rekwisiet of een MacGuffin die slechte dingen doet en dan wordt aangepakt en aan de
kant wordt gesmeten. De film zet haarfijn
uiteen waarom deze Riddler doet wat hij
doet. We zien waar zijn woede op gebaseerd

UNCHARTED
Ruben Fleischer | Actieveteraan Mark Wahlberg
kruist de degens met jonge actieheld Tom ‘Spider-Man’ Holland in deze verfilming van een van
de succesvolste videogameseries aller tijden.
Schatzoeker Nathan Drake (Holland) gaat met
mentor Victor Sullivan (Wahlberg) op zoek naar
een grote schat, waarbij ze en passant ook
speuren naar Nathans vermiste broer. Hoewel
gameverfilmingen doorgaans overwegend eindigen in dure mislukkingen, kan Venom-regisseur Ruben Fleischer wellicht breken met die
traditie. Grote namen heeft hij in ieder geval in
huis, want naast Wahlberg en Holland duiken
ook Antonio Banderas en Bryan Cranston op in
de film.
TE ZIEN VANAF 17 MAART 
X

staat fier rechtop, sabbelt wat aan zijn pijp,
kijkt zijn baas recht in de ogen aan, schudt
wat Gandhi uit zijn mouw, wordt prompt
ontslagen en de wereld draait door. Je zou
denken dat hij na ruim zestig jaar in het leven
zijn lesje heeft geleerd, maar Kempton heeft
principes.
Op een gegeven moment staan er ambtenaren voor de deur, die controleren of
Kempton wel belasting betaalt voor de televisie in zijn huis. Televisie moet gratis zijn,
meent Kenton, in ieder geval voor senioren,
dus hij vertikt het de BBC ook maar een
penny te geven. Wanneer hij gepakt wordt,
vernielt hij liever zijn televisie dan dat hij
toegeeft. Maar zoals het Kempton betaamt,
eindigt hij twee weken in de bak. Wanneer hij
tot overmaat van ramp (en door zijn eigen
toedoen) werkloos wordt, is voor hem de
maat vol. De televisiebelasting moet afgeschaft. Het Britse volk leeft al te lang onder
het juk van de overheid.
Op datzelfde moment besluit de overheid
een flinke som neer te tellen voor de aanschaf van het portret van de Hertog van Wellington, de legeraanvoerder die Napoleon
versloeg bij Waterloo. Er worden geen overtuigende artistieke verklaringen gegeven
is: corruptie, valse beloftes van politici, onverschilligheid over het lot van de mensen
aan de onderkant. Batman heeft nog nooit zo
dicht bij zijn vijand gestaan en de film erkent
dat door Riddler die kaart te laten spelen.
The Batman is cinema omdat de film subtiel schijnbaar onverenigbare momenten
verenigt. Matt Reeves weet een klassieke
Hollywoodkus (twee hoofden en profil hoog
op een balkon tegen de horizon) geloofwaardig op te voeren tussen alle doem en duisternis. Het zijn maar een paar kleine momenten
in de film, maar je voelt meteen de verandering van toon en je weet dat Reeves daar heel
bewust met stijlen goochelt.
Robert Pattinson maakt een getergde Batman geloofwaardig ondanks Robert Pattinson. Ondanks zijn sterrenstatus. Hij mompelt. Hij houdt niet van lettergrepen. Hij is
grunge. Hij is the darker knight. De soundtrack (u weet wel, een van die categorieën die
de Academy nu uit de live-show heeft verwijderd) is elegant en fantastisch.
Misschien is het goed hier op te houden.
Ga kijken naar deze getergde Batman.

voor de aankoop van het bescheiden portret,
dat puur uit chauvinisme gekocht en tentoongesteld lijkt. (Ongeveer zoals Nederland
in tijden van ongekende culturele verschraling een mooie Rembrandt rijker werd.)
Dus steelt Kempton het portret en verbergt hij het in de logeerkamer. Hij stuurt de
staat een reeks idealistische losgeldbrieven,
waarin hij allerlei tegemoetkomingen aan
het Britse volk eist. Al gaat het hem allemaal
de pet ver te boven.
Misschien is de socialistische kritiek van
The Duke op het dagelijks leven in Engeland
minder schrijnend en doortastend dan, laten
we zeggen, de films van Ken Loach, maar de
film heeft een verrassend groot hart. Met zijn
speelse intonatie en hangende gezicht is
Broadbent de ultieme deugniet, een uitvreter, en Helen Mirren het soort vrouw dat
daar al heel haar leven mee opgescheept zit.
Langzaam wordt duidelijk hoe de tegenslagen van Kempton, Dorothy en hun zoon Jackie zijn terug te leiden naar een enkele traumatische ervaring, jaren terug. The Duke
benadrukt hoe mensen in precaire situaties
één tegenslag verwijderd zijn van complete
armoede, en hoe katten in het nauw rare
sprongen maken.
PIM VAN DEN BERG

THE DUKE

VERENIGD KONINKRIJK, 2020 | REGIE

ROGER MICHELL | MET JIM BROADBENT, HELEN
MIRREN, FIONN WHITEHEAD | 95 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PARADISO | TE ZIEN VANAF 17 MAART 

THE BATMAN

THE BATMAN

VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE

MATT REEVES | MET ROBBERTS PATTINSON, ZOË
KRAVITZ | 176 MINUTEN | DISTRIBUTIE WARNER BROS |

RONALD ROVERS

X
Ti West | In de late jaren zeventig gaat een
groep jonge pornofilmmakers op zoek naar een
geschikte locatie voor hun volgende film. Ze
stuiten op een afgelegen ranch in Texas (altijd
een slecht idee), waar ze iets te amicaal worden
ontvangen. Ze krijgen alle ruimte om hun film te
draaien, maar wanneer de zon ondergaat, blijkt
de bereidwilligheid van de eigenaren slechts
een dekmantel voor een hoop gruwelijke
kwaadaardigheid. Deze horrorfilm van regisseur
Ti West (V/H/S) wordt aangekondigd als ‘een
groovy ode aan seventies genres als
slasher-horror en vintage porno’. Het uitgangspunt belooft in ieder geval genoeg verrukkelijks
én gruwelijks. Dat de film ontwikkeld werd
onder de vlag van A24, maakt nog net wat
nieuwsgieriger, aangezien dit productiebedrijf

NU TE ZIEN 

eerder moderne horrorklassiekers als The Witch
en Hereditary uitbracht.
TE ZIEN VANAF 17 MAART 

DE AVONTUREN VAN PIL
Julien Fournet | In de middeleeuwse stad
Nevelburg zwerft het jonge weesmeisje Pil
dagelijks over straat met haar drie tamme
wezels. Ze is op zoek naar voedsel en steelt dit
vaak uit het kasteel van de kwaadaardige Tristan, die op niet geheel nette wijze de leiding
over de stad heeft verkregen. De rechtmatige
erfgenaam van de troon blijkt door Tristan te
zijn omgetoverd tot een zogenoemde ‘kipkat’ –
half kip, half kat (met chocolade heeft het niets
te maken). Pil besluit een reddingsmissie op te
tuigen, waarbij ze als prinses het kasteel binnendringt. Gedurende dit spannende avontuur

12 Feb –29 May 2022
Exhibition / Films, talks & events

GUIDO VAN
DER WERVE

Onbeperkt naar
goeie films vanaf
€ 1750 per maand

Guido van der Werve, Nummer vier, I don’t want to get involved in this. I don’t want to be part
of this. Talk me out of it, 2005, courtesy the artist and Grimm Amsterdam / New York

Eye Filmmuseum

GUIDO VAN
DER WERVE
Palpable Futility

43

DE FILMKRANT 
#444 MAART 2022

THE LOST LEONARDO

Aasgieren, rookgordijnen en
geknakte ego’s
WRITING WITH FIRE

WRITING WITH FIRE

Documentaire schiet
als cinema tekort
De Indiase documentaire Writing with Fire
geeft een kijkje achter de schermen van de
enige krant in India die gerund wordt door
vrouwen. Daarmee belicht de documentaire
een interessant onderwerp, al wordt het
niet meer dan een soort making-of
reportage.
Writing with Fire volgt een groep journalisten van de krant Khabar Lahariya, op het
moment dat die de overstap maakt van een
papieren uitgave naar digitale journalistiek.
Khabar Lahariya werd in 2002 opgericht
door een groep vrouwen in de provincie Uttar Pradesh in Noord-India. Het is niet alleen een unicum omdat de krant volledig
wordt gerund door vrouwen, maar ook omdat al deze vrouwen Dalit zijn, de onderlaag
van de Indiase samenleving die zo laag in
aanzien staat dat hij buiten het kastensysteem valt.
Er is geen twijfel over mogelijk dat de
enige krant in India met een redactie bestaande uit vrouwen een interessant onderwerp voor een documentaire is. En als documentaires slechts de taak hadden
interessante onderwerpen te belichten, dan
zou Writing with Fire een meesterwerk zijn.
Maar een documentaire zou méér moeten
zijn dan een reportage over een bijzondere
groep mensen. Als cinema schiet Writing
with Fire tekort.
Makers Sushmit Ghosh en Rintu Thomas
jongleren met een heleboel onderwerpen –
moord op journalisten, verkiezingen, het
kastensysteem en de verkrachting van vrouwen – en wisselen deze af met interviews
over de worstelingen van de journalisten als
werkende en gemarginaliseerde vrouwen.
Het vergt moed en doorzettingsvermogen

probeert Pil een familie te vinden.
TE ZIEN VANAF 23 MAART 

AMBULANCE

AMBULANCE
Michael Bay | Transformers-regisseur Bay is na

om deze onderwerpen vast te leggen. De makers leggen kilometers te voet af om het werk
van de journalisten vast te leggen, die hun
eigen reportages trouwens met hun mobieltjes maken. Maar het ontbreekt de film aan
verhaal en creativiteit. Writing with Fire
blijft steken in een chronologische aaneenschakeling van gebeurtenissen, die zwaar
leunt op tekstuele uitleg die tussen scènes in
beeld verschijnt.
Zo verwordt de documentaire tot een
soort making-of van het YouTube-kanaal
van Khabar Lahariya. De documentaire
werpt zijn blik op het belangrijke werk van
de journalisten, maar voegt weinig toe aan
hun reportages. De interessantste momenten
in de film zijn die waarin de journalisten vertellen over de sociale gevolgen van hun keuze
om te werken. Een vrouw die werkt tast namelijk de eer van haar familie aan. “Moet ik
mijn vrijheid opofferen om de eer van mijn
familie te redden?” vraagt een journalist zich
hardop af.
De gebeurtenissen die de vrouwen verslaan, sluiten bijna naadloos aan op hun persoonlijke strubbelingen. Toch blijft de connectie tussen nieuws en verslaggever
oppervlakkig. De twee losse observaties (van
de precaire positie van vrouwen in Noord-
India en van het stigma waarmee de journalisten te maken krijgen) komen nooit helemaal samen in een overkoepelende
verhaallijn.
ROOSJE VAN DER KAMP

WRITING WITH FIRE

INDIA, 2021 | REGIE

SUSHMIT GHOSH & RINTU THOMAS | MET MEERA DEVI,
SHYAMKALI DEVI, SUNEETA PRAJAPATI | 94 MINUTEN |
DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN VANAF 31 MAART


het Netflix-uitstapje 6 Underground (mag u
overslaan) terug met Ambulance, een spectaculaire thriller waarin oorlogsveteraan Will
(Yahya Abdul-Mateen II uit The Matrix Resurrections) worstelt om de ziekenhuiskosten van
zijn vrouw te betalen. Hij wendt zich – tegen
beter weten in – tot zijn pleegbroer Danny (Jake
Gyllenhaal), die hem voorstelt om zijn financiële
problemen voor eens en voor altijd op te lossen
middels een bankoverval. Verwachte buit: zo’n
32 miljoen dollar. De rechtschapen Will kan het
aanbod niet weigeren, omdat zijn vrouw anders
nooit de zorg kan krijgen die ze nodig heeft. Verwacht heus geen Ken Loach-achtig drama over
het Amerikaanse zorgstelsel; Bay kennende
gaat het waarschijnlijk gepaard met meer spektakel dan de goede smaak aankan.
TE ZIEN VANAF 23 MAART 

“Het is niet eens een goed schilderij!”, zegt
een van de Leonardo da Vinci-kenners
halverwege deze documentaire. Tegen die
tijd is de prijs van het omstreden olieverf
paneel al opgekrikt naar duizelingwekkende
hoogte. Een gevalletje ‘nieuwe kleren van
de keizer’?
Twee handige Amerikaanse kunstaankopers
weten in 2005 in New Orleans voor 1.157 dollar de hand te leggen op een olieverfpaneel
met een afbeelding van een zogenoemde
Salvator Mundi – een bekend motief uit het
christendom dat zoiets als verlosser van de
wereld betekent.
Het paneel is beschadigd en slecht gerestaureerd, maar ontegenzeggelijk eeuwen
oud. Dianne Dwyer Modestin wordt aangetrokken om de restauratie ervan te overzien.
Als zij stelt dat het gaat om een onontdekt
werk van Leonardo da Vinci, horen de mannen de kassa al rinkelen. Zo’n werk wordt pas
écht veel waard als gespecialiseerde kunsthistorici en hoog aangeschreven kunstinstituten de vondst kunnen beamen. En dat gebeurt... Ongeveer.
Vanaf het moment dat het paneel naar
The National Gallery in Londen gevlogen
wordt om daar te worden beoordeeld, gaat er
van alles mis in de communicatie, zo blijkt
uit Andreas Koefoeds interviews met betrokkenen. Vanaf dat cruciale keerpunt gaat
het werk als authentiek de wereld over; in de
volgende twaalf jaar wordt het een duizelingwekkende 450 miljoen dollar waard.
Terwijl geloofwaardige critici openlijk hun
twijfels uitspreken.
De Deense documentairemaker Andreas
Koefoed voelt tientallen betrokkenen
uitgebreid aan de tand. Naast onderzoeksjournalisten, kunsthistorici, kunstenaars en
kunstcritici zijn daaronder ook diverse
aasgier-achtige figuren die een graantje mee
willen pikken in deze tulpenmanie voor de
twintigste eeuw. De keurige mannen met
gekke sjaaltjes of artistiekerige brillen schamen zich daar bepaald niet voor. Koefoed
serveert de bizarre reis van het omstreden
paneel in chronologische volgorde, bij
monde van al die geïnterviewden. Beelden
van deze talking heads worden soepel afgewisseld met (soms nagespeelde) sfeeropnames op locatie en (nieuws)archiefbeelden.
Koefoeds documentaire kijkt weg als een

MOONFALL
Roland Emmerich | In navolging van Bay doet
ook Independence Day-regisseur Emmerich een
duit in het zakje in ‘actiemaand’ maart. In deze
epische rampenfilm komt de maan in botsing
met een mysterieus object. Daardoor raakt de
maan uit haar baan en ligt ze op ramkoers met
onze eigen planeet. Aan NASA-astronauten
Patrick Wilson en Halle Berry de niet zo schone
taak om een ruimtemissie te leiden die de laatste hoop vormt voor de mensheid. Maar eenmaal in de ruimte ontdekken de specialisten dat
‘de maan niet is wat we altijd gedacht hebben’.
Zelfs one small step is niet veilig meer.

strak opgebouwde thriller, waarvan de plotwendingen almaar uitzinniger worden. Er
wordt met geld gesmeten en belachelijk veel
verdiend, er wordt witgewassen, men trekt
rookgordijnen op, ego’s worden gebroken,
rechtszaken aangespannen en carrières geruïneerd. Ondertussen loopt de marketingmachine rondom deze Salvator Mundi op
volle toeren. Het zwaartepunt van dit even
bizarre als smakelijke verhaal verschuift al
snel van kunsthistorie naar geld, macht, status en politiek. Dat Koefoed op enig moment
de stem van een buiten beeld verkerende
woordvoerder van The National Gallery juist
níet wegknipt, maakt het alleen maar
mooier: voor damage control is het eigenlijk
al te laat.
MARICKE NIEUWDORP

THE LOST LEONARDO

DENEMARKEN/

FRANKRIJK, 2021 | REGIE ANDREAS KOEFOED | 96
MINUTEN | DISTRIBUTIE PIECE OF MAGIC | TE ZIEN
VANAF 31 MAART 

THE LOST LEONARDO

renfilm uit 2020, die draait om de blauwe egel
Sonic (vooral bekend van de videospelletjes).
Sinds Sonic in Green Hills woont, wil hij aan de
buitenwereld laten zien dat hij een échte held
is, die voor niemand bang is. Die kans krijgt hij

TE ZIEN VANAF 23 MAART 

SONIC THE HEDGEHOG 2
Jeff Fowler | Vervolg op de populaire avontu-

SONIC THE HEDGEHOG 2
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ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Ongemakkelijke dynamiek in de kelder
In tijden van oorlog kan je leven maar beter
afhangen van vertrouwde naasten die het
beste met je voor hebben. Deze Joodse on
derduiker is overgeleverd aan een voorma
lig werknemer die vooral aan zichzelf denkt.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

In het Parijs van 1941 verschijnen alom aankondigingen dat Joden zich moeten laten registreren bij de Duitse bezetter. Juwelier Joseph Haffmann (Daniel Auteuil) ruikt onraad
en neemt geen halve maatregelen. Hij laat
onmiddellijk zijn vrouw en kinderen over de
grens smokkelen en doet z’n zaak, atelier en
huis via een schijnconstructie tijdelijk over
aan zijn relatief nieuwe werknemer François
Mercier (Gilles Lellouche).
Het is geen dag te vroeg. Eigenlijk is het
zelfs een dag te laat: zelf vluchten lukt al niet
meer. Haffmann moet onderduiken in zijn
eigen kelder en is zodoende overgeleverd aan
Mercier en diens vrouw Blanche (Sara Giraudeau), die met lichte tegenzin voor Haffmann zorgen. Een onderduiker in huis betekent immers ook een risico voor hen, zeker
als Duitse militairen hun liefjes sieraden cadeau beginnen te doen die door Haffmann
worden vervaardigd, maar die Mercier verkoopt als de zijne.

THE MAN WITH THE ANSWERS

Van Bari naar Beieren
The Man with the Answers heeft een sterke
beeldtaal, maar wie een interessante film
wil zien moet er zelf iets bij verzinnen.
Wanneer je naar The Man with the Answers
kijkt, is het alsof je zelf op vakantie bent. De
zonnige roadtrip van Bari naar Beieren is
verleidelijk in beeld gebracht. Die tocht begint eigenlijk al iets eerder, op een veerboot
van Griekenland naar Italië. Daar treft Victoras (Vasilis Magouliotis) de Duitser Mathias (Anton Weil). De zwijgzame, stijve
Griek is aanvankelijk niet van de sociale flierefluiter gediend, maar laat zich toch verleiden om hem een lift aan te bieden. Ondanks,
of misschien juist dankzij hun tegengestelde
karakters groeien ze naar elkaar toe en ontpopt zich een romance. De vanzelfsprekendheid waarmee homoseksualiteit wordt gepresenteerd, is aangenaam. Verder is The
Man with the Answers helaas een film vol
aardige ideetjes, die nergens echt gaat
sprankelen.
Aan de beelden ligt het niet. De Griekse
scenarist en regisseur Stelios Kammitsis
heeft gevoel voor mooie plaatjes. Een verlaten, overgroeid amfitheater, een leeg zwem-

bad met een bodem van gras, twee Rückenfiguren tegenover een bosgroen spiegelmeer.
Kammitsis houdt van long shots en zet ze in
om te verstillen. Ze lijken te verbeelden wat
er in Victoras’ hoofd omgaat. Ook over het
raamwerk van de vertelling is goed nagedacht. Drie vieringen, een begrafenis, een
huwelijksfeest en een kinderpartijtje, structureren het verhaal van oud naar jong. Van
Victoras’ volwassen leven terug naar zijn
jeugd.
Hoewel The Man with the Answers personagegedreven is, blijft een echte karakterontwikkeling uit. Er zijn wat opmaten naar
verdieping, maar die worden nergens goed
uitgewerkt. Victoras blijft even saai als zijn
zilverkleurige jaren-tachtig-Audi. En wat
Mathias in hem ziet, is een raadsel. Mathias
dient in dit verhaal als aangever en prikkelaar, een eigen belevingswereld kan hij
schudden (een rol die in heteroverhalen bijna
altijd aan de vrouw is toebedeeld). “Een bestelling in een restaurant zegt veel over hoe
iemand is”, dreunt hij op uit zijn ‘Beroemde
citaten’-boek. Dit soort platitudes zijn best
geestig, maar het is te dun om een heel personage op te bouwen. Tegenpolen kunnen

op zoek te gaan naar de smaragd, voordat de
boeven ermee aan de haal gaan.
TE ZIEN VANAF 30 MAART 

INITIATION

als gestoorde wetenschapper Dr. Robotnik (Jim
Carrey, ook te zien in het eerste deel) wederom
snode plannen lijkt te ontwikkelen. Robotnik is
met zijn nieuwe partner Knuckles (Idris Elba) op
zoek naar een smaragd met “allesvernietigende
kracht”. En dus besluit Sonic samen met zijn
sidekick Tails de wereld rond te reizen om ook

INITIATION
John Berardo | Nieuwe studenten zetten het tijdens de introweek van een Amerikaanse universiteit logischerwijs behoorlijk op een zuipen.
Maar als slasherfilms ons de afgelopen decennia iets geleerd hebben, is het wel dat je in dat
soort situaties meestal óók enorm op je hoede
moet zijn voor een engerd met een mes. De
introweek komt dan ook op gruwelijke wijze tot
stilstand als een van de studenten wordt vermoord door een gemaskerde engerd. Hoewel de
festiviteiten worden stopgezet, komt het moorden natuurlijk niet direct tot een einde: dat past
nu eenmaal niet in het genre. De moorden ont-

Het psychologische oorlogsdrama Adieu
Monsieur Haffmann is gebaseerd op een gelijknamig toneelstuk, in 2016 geschreven
door Jean-Philippe Daguerre en geïnspireerd
op ware gebeurtenissen. Waar dat stuk als
‘dramedy’ omschreven wordt, valt er in dit
filmscenario vol grimmige thematiek nauwelijks te lachen. Binnen de vier muren van
het juwelierspand ergens in de wijk Montmartre is de atmosfeer vooral onheilspellend. Als het zwaard van Damocles hangt de
angst voor ontdekking boven alle partijen.
Maar er zijn meer gevoelens die om voorrang strijden. Hoop bijvoorbeeld. Haffmanns hoop op vrijheid en Merciers hoop op
werkelijk talent, verheffing tot een andere
klasse en vooral hoop op dat langverwachte
nageslacht. Mercier verzint daartoe een plan
dat op geen enkele manier in zijn voordeel
kan uitpakken.
Het onheilszwangere drama wordt stabiel
gedragen door de drie hoofdrolspelers, die
aantrekkelijk zijn, maar dat alleen is niet genoeg voor een waarachtige verliefdheid.
Doordat je zo weinig over Mathias te weten komt, wordt een alternatieve, waarschijnlijk onbedoelde, interpretatie mogelijk. Bestaat hij wel? Is hij misschien een
personificatie van Victoras’ verbeelding? Is
hij iemand die Victoras zou willen zijn én die
hem confronteert met zijn eigen tekortkomingen? Hoe ze gelijktijdig hun hoofd kantelen en op eenzelfde verloren manier met
een leeg schoteltje in hun handen staan, zijn
dan plotseling indicatoren van een samen-

met de kleinste mimiek complexe emoties
overbrengen. Ondanks de naam in de titel
draait de film eigenlijk vooral om het echtpaar Mercier en hun verhouding tot de voormalige baas. De toch al lastige dynamiek in
het begin zwelt in de loop van het scenario
aan tot een onhoudbaar ongemakkelijk niveau. Mercier, een ‘kleine man’ die mankt,
arm is en niet gezegend met creatief talent,
houdt zichzelf voor dat alles wat hij neemt
geoorloofd is: het zijn gekke tijden. Dat hij
geen onversneden schurk wordt, maakt het
personage interessant. Net zoals Blanche,
die subtiele, maar onmiskenbare groei doormaakt. Het production design vol bruintinten, de aankleding en de locaties zijn ingetogen, maar raak.
MARICKE NIEUWDORP

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

FRANKRIJK,

2021 | REGIE FRED CAVAYÉ | MET DANIEL AUTEUIL,
GILLES LELLOUCHE, SARA GIRAUDEAU | 115 MINUTEN |
DISTRIBUTIE JUST ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 31
MAART 

vallen van de twee. Een vrijpartij wordt een
metaforische samensmelting. De ontmoetingen met anderen ondersteunen deze hypothese niet, maar op die manier wordt Victoras wel stukken gelaagder en spannender.
LAURA VAN ZUYLEN

THE MAN WITH THE ANSWERS
GRIEKENLAND/CYPRUS/ITALIË, 2021 | REGIE STELIOS
KAMMITSIS| MET VASILIS MAGOULIOTIS, ANTON WEIL |
81 MINUTEN | DISTRIBUTIE ARTI FILM| TE ZIEN VANAF
31 MAART 

THE MAN WITH THE ANSWERS

ketenen bovendien een stortvloed aan angstaanjagende berichten op sociale media. De universiteit blijkt een dubieus verleden te hebben
met cyberpesten. Het resulteert allemaal in een
klassieke slasher met een moderne twist.

TE ZIEN VANAF 31 MAART 

STUDIO 666
BJ McDonnell | Terwijl de rest van de wereld tijdens de lockdowns Netflix verslond en zuurdesembrood leerde bakken, tuigde Foo Fighters-
frontman Dave Grohl een ander hobbyproject
op: zijn eigen horrorkomedie. De rocker verzon
het verhaal voor de film, waarin hij en de overige
Foo Fighters uitvergrote versies van zichzelf
spelen. De band betrekt voor de opnamen van
het tiende album een haunted house. Dat horrormaestro John Carpenter in een bijrol opduikt
als geluidstechnicus, is een indicatie van het
gevoel voor humor van de film.
TE ZIEN VANAF 31 MAART 

STUDIO 666

ALEX MAZEREEUW
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van april moeten vóór
vrijdag 25 maart 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 6 april en loopt t/m woensdag 4 mei.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 0725202022 | filmhuisalkmaar.nl

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850264
| filmhuisalmelo.nl
Amélie vr 18.3 | Benedetta vr
11.3 | The Father wo 16.3 | En
attendant Bojangles vr 1.4 |
Madres paralelas vr 25.3 | Tout
s’est bien passé wo 6.4

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 0365486000 | denieuwebibliotheek.nl /het-nieuwe-filmhuis

Licorice Pizza vr 11.3, za 12.3, di
15.3, wo 16.3 | Minyan vr 25.3,
za 26.3 | Tout s’est bien passé
vr 18.3, za 19.3, di 22.3, wo 23.3

Person in the World | Premiè
res Adieu monsieur Haffmann
do 31.3 | Apples do 17.3 | C’mon
C’mon do 31.3 | Drive My Car do
24.3 | The Duke do 17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | Little Man,
Time and the Troubadour do
24.3 | La mif do 24.3 | Madres
paralelas do 10.3 | Natural Light do 10.3 | Documen
taire premières I Am So Sorry do 24.3 | The Lost Leonardo do 31.3 | Silence of the Tides do 10.3 | The Velvet Queen
do 17.3 | Writing with Fire do
31.3 | Jeugd Felix, op zoek naar
de schat van M. | Mamma Boe |
Gay Minyan | Movies That Mat
ter The Dilemma of Desire ma
14.3 | Nagesprek Silence of the
Tides zo 13.3 | Special Best of
IDFA do 10.3

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie

I Am So Sorry do 24.3 | Israel
and Palestine: Looking Back
to Move Forward zo 20.3 | De
schatten van de Krim do 10.3
| Silence of the Tides do 10.3 |
The Velvet Queen do 17.3 | Writing with Fire do 31.3
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 0206811419 | filmhuiscavia.nl

House of Hummingbird vr 25.3
| Internationale vrouwendag
Poly Styrene: I Am a Cliché za
12.3 | Mark Rappaport Week –
A Partial Retrospective wo 16.3
t/m zo 20.3 | O pequeno mal
(Petit mal) za 19.3
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 0206236615 | cinecenter.nl

Belfast | Hytti nro 6 | The Worst
Person in the World | Premières
Apples | C’mon C’mon | Drive
My Car | The Duke | The Lost Leonardo | La mif | Madres paralelas | One Second | Red Rocket |
Three Minutes – A Lengthening
| The Velvet Queen
4 Eye Filmmuseum

Vijfentwintig jaar Roze Filmdagen
De Roze Filmdagen bestaan
vijfentwintig jaar. Wat begon
als een klein festival voor de
gay-community is uitgegroeid tot een groot lgbtq+
festival. Het viert haar jubileum met een omvangrijk en
divers programma.
Ook bij de Roze Filmdagen
staat het denken over gender
niet stil. Vier jaar geleden zei
directeur Werner Borkes in
een interview in het Parool
dat het festival nog twijfelde
of het festival een ‘+’ achter
‘lgbtq’ moest zetten ‘om aan
te geven dat ook andere seksuele minderheidsgroepen
welkom zijn’. Dit jaar staat die
‘+’ er – een symbool voor het
meest inclusieve Nederlandse filmfestival.
Dat het festival niet stil-

IJpromenade 1 | 020-5891400
| eyefilm.nl

The Lost Leonardo zo 13.3 | Ci
nemini De sterren en de maan
zo 13.3 | Eye on Art Dramarama
zo 20.3 | Un prophète di 15.3 |
Toetsen in het landschap di 5.4
| Guido van der Werve The Luzhin Defence di 22.3, wo 23.3
| Schaken, film, kunst di 22.3 |
Koolhoven & Simons Night of
the Hitmen do 10.3 | Restored
& Unseen Accattone ma 28.3 |
Revolusi! After the Curfew ma
14.3 | BIAK Stories & Missing
Scenes di 29.3 | De Oost di 29.3
| Kadet 1947 vr 11.3 | Max Have-

AS WE LIKE IT

ALMERE HAVEN
Markt 43 | 036-5215929 | cultureelcentrumcorrosia.nl

The Dilemma of Desire On Tour

Adieu les cons vr 18.3 | Copying
Beethoven vr 25.3 | Druk vr 11.3

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

Cornelis Geellaan 2 (Park
Rijnstroom) | 0172-493737 |
parkvilla.nl /filmhuis/

De son vivant za 12.3, di 15.3 |
Haute couture do 10.3, ma 14.3,
do 17.3 | Hytti nro 6 vr 11.3, zo
13.3 | Licorice Pizza vr 11.3, zo
13.3, di 15.3, do 17.3, wo 23.3
| Nightmare Alley za 12.3, wo
16.3, vr 18.3, zo 20.3, di 22.3 |
Silence of the Tides di 15.3, do
24.3, za 12.3, zo 20.3 | Cursus
Filmgenres en filmstromingen
ma 4.4, ma 11.4 | Internationa
le vrouwendag Mrs. F. (i.s.m.
Amnesty International) za 12.3
| Royal Opera Rigoletto do 10.3,
zo 13.3

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

ADVERTORIAL

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

15.3 | This is Film! Ines Aisengart Menezes (Brazilian Film
Heritage) wo 6.4 | Juana Suárez
(Audiovisual Preservation Exchange) wo 23.3
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 0203638502 | fchyena.nl

Premières C’mon C’mon do 31.3
| Red Rocket do 24.3
4 Het Ketelhuis

Pazzanistraat 4 | 0206840090 | ketelhuis.nl

De son vivant | Hytti nro 6 | Petrov’s Flu | Premières Apples do
17.3 | De Drekkies do 17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | Madres paralelas do 10.3 | The Man with
the Answers do 31.3 | Silence of
the Tides do 10.3 | Deutsches
Kino Eine Handvoll Wasser di
29.3 | Hoe lees ik een film? wo
6.4 | Kaboom Animation Fes
tival Wolfwalkers do 31.3 | De
Ontmoeting presenteert Three
Minutes – A Lengthening di 5.4
| Psychoanalyse & Film Spoorloos wo 23.3
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 0206231709 | kriterion.nl

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13 | 0334226555 | lievevrouw.nl

Belfast | De son vivant | Haute
couture | Flee | Lamb | Memoria
| West Side Story | The Worst

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

THE DILEMMA OF DESIRE

As We Like It strijdt ook
mee in de tien films tellende
competitie voor beste speelfilm. Daarin zit ook de openingsfilm Swan Song (Todd
Stephens). In de op het leven
van een flamboyante kapper
in een stadje in Ohio gebaseerde film laat een oude gepensioneerde kapper zich
overhalen om het haar van
een overleden oude klant
voor haar begrafenis in model
te knippen. De 77-jarige Udo
Kier speelt volgens veel critici de ontroerendste rol uit
zijn lange carrière.
Tussen deze opening en de
slotfilm tien dagen later zijn
47 speelfilms, 9 documentaires en 88 korte films te zien.
De meeste ervan zijn Nederlandse premières. De slotfilm
is The Best Families van de
Peruaanse regisseur Javier
Fuentes-Léon. In de sociale
satire slaat de vlam in de pan
als er tijdens een diner van
twee bevriende families jarenlange geheimen boven
water komen. De film legt
niet alleen seksuele hypocrisie bloot, maar met twee
huishoudsters in dienst van
de families ook de diepe sociale kloof in de Peruviaanse
klassenmaatschappij.
ROZEFILMDAGEN.NL

laar di 22.3 | Now Is the Past za
19.3 | Oeroeg & Hantu vr 25.3 |
Oorlog in de Oost vr 18.3 | Soegija zo 13.3 | Tjoet Nja’ Dhien di

Kleine-Gartmanplantsoen 10
| 020-5535100 | debalie.nl/
cinema

4 Corrosia

staat is ook te zien in het programma. Zo laat het themaprogramma ‘The Future of
Queer Cinema’ zien dat het
festival zich bewust is van ‘de
golf van toegenomen bewustzijn over representatie,
inclusie en verschillende vormen van privilege’. De zes
films in dit programma zijn,
in de woorden van het festival, ‘geen keurige middle
class gay & lesbian verhalen
uit westerse landen’, maar
‘spannender en orginelere’
films uit de hele wereld. Een
voorbeeld is het in Taipei
spelende As We Like It (Chen
Hung-i en Muni Wei). In deze
bewerking van Shakespeare’s
As You Like It worden alle
hoofdrollen door vrouwen
gespeeld.

Madres paralelas do 10.3 |
ENFF Gypsy Queen & Other Ro
mani Stories Gypsy Queen zo
20.3 | How Far the Stars vr 18.3
| How I Became a Partisan vr
18.3 | Romani Tales zo 20.3 |
Festival Indie in Town za 12.3

| IDFA Makeup Artist zo 27.3 |
When Puberty Hits The Day I
Became a Woman ma 28.3, za
2.4 | Fucking Åmål ma 21.3, za
26.3 | Pixote ma 14.3, za 19.3 |
Slums of Beverly Hills za 12.3
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 0206169994 | lab111.nl

Club Imagine After Yang za 12.3
| Belle zo 13.3 | Hatching zo 13.3
| Inexorable vr 11.3 | Possession vr 11.3 | The Innocents za
12.3 | The Sadness za 12.3 | Do
cu-dinsdag The Alpinist di 15.3
| Flee di 15.3 | Minding the Gap
do 10.3, zo 13.3, ma 14.3 | Roadrunner: A Film about Anthony
Bourdain di 15.3 | Expat Cinema
Amélie za 12.3, zo 13.3, wo 16.3 |
Cidade de deus za 12.3, ma 14.3
| Drive My Car za 26.3, wo 30.3
| Flee di 15.3 | Lamb do 10.3, za
12.3 | Memoria zo 13.3, wo 16.3
| Masterclass Fabrice Du Welz
vr 11.3 | Ozu Stories Early Spring
vr 11.3 | The Flavor of Green Tea
over Rice do 10.3 | Tokyo Story
za 12.3 | Tokyo Twilight ma 14.3
| Paul Thomas Anderson Hard
Eight za 12.3 | Inherent Vice di
15.3, wo 16.3 | Phantom Thread
ma 14.3 | Punch-Drunk Love
vr 11.3, zo 13.3, wo 16.3 | There Will Be Blood zo 13.3, ma 14.3
| Penélope & Pedro Los abrazos rotos do 10.3, zo 20.3 | Carne trémula di 15.3, do 17.3, ma
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21.3 | Dolor y gloria di 15.3, wo
16.3, ma 21.3 | Madres paralelas
do 24.3, zo 27.3 | Todo sobre mi
madre ma 14.3, za 19.3, zo 20.3
| Volver ma 14.3, vr 18.3
4 Melkweg

Lijnbaansgracht 234a | 0205318181 | melkweg.nl

All the Streets Are Silent vr 18.3
| Freestyle: The Art of Rhyme za
26.3 | Steppin’ Into Tomorrow:
Syl Johnson Tribute wo 23.3
| In-Edit International Music
Documentary Film Festival vr
1.4 t/m zo 10.4 | Kaboom Anime
Memories za 12.3 | Movies That
Matter The Dilemma of Desire zo 13.3
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 0206386016 | themovies.nl
Heropening verwacht in het
voorjaar.
4 Rialto De Pijp

Ceintuurbaan 338 | 0206768700 | rialtofilm.nl
4 Rialto VU

De Boelelaan 1111 | 0205984466 | rialtofilm.nl
Onderstaande films draaien
in Rialto De Pijp en /of Rialto
VU

Premières Madres paralelas
do 10.3 | Natural Light do 10.3 |
Gay Fucking Åmål di 15.3 | Rial
to for Short di 22.3
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-6920422
| studio-k.nu

Premières C’mon C’mon do 31.3
| Drive My Car do 24.3 | Grosse
Freiheit do 17.3 | Madres paralelas do 10.3 | The Lost Leonardo
do 31.3 | Women in Revolt Antonia wo 16.3, wo 30.3 | Harriet
za 12.3, wo 23.3 | Mustang za
26.3 | Thelma & Louise za 19.3
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 0202232416 | uitkijk.nl

C’mon C’mon do 31.3 | The Velvet Queen do 17.3 | Film en fi
losofie Het is een schone dag
geweest ma 14.3 | Nausicaä
of the Valley of the Wind (Engels ondertiteld) ma 28.3 | Sto-

nes Have Laws ma 21.3 | Klas
sieker Soylent Green zo 13.3,
zo 20.3, zo 27.3 | Specials There Will Be Blood di 22.3, di 29.3
| They Shoot Horses Don’t They
di 15.3 | Simulacrum Dirt wo
6.4 | Vriendenfilm Singin’ in the
Rain wo 30.3
4 Zuid-Afrikahuis

ASSEN

Keizersgracht 141-C | 0206249318 | zuidafrikahuis.nl

Hytti nro 6 ma 21.3, di 22.3, za
26.3, zo 27.3 | Madres paralelas ma 28.3, di 29.3, za 2.4, zo
3.4 | The Power of the Dog ma
14.3, di 15.3, za 19.3, zo 20.3 |
The Worst Person in the World
do 10.3, vr 11.3

APELDOORN

BERGEN

Nieuwstraat 377 | 0555216346 | gigant.nl

Eeuwigelaan 7 | 072-5815914 |
cinebergen.nl

4 Filmtheater/Podium Gigant

Premières Adieu monsieur Haffmann do 31.3 | Apples do17 .3
| C’mon C’mon do 31.3 | Cyrano
do 10.3 | Drive My Car do 24.3 |
The Duke do 17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | I Am So Sorry do
24.3 | Little Man, Time and the
Troubadour do 24.3 | The Lost
Leonardo do 31.3 | Madres paralelas do 10.3 | La mif do 24.3
| Natural Light do 10.3 | Silence
of the Tides do 10.3 | The Velvet Queen do 17.3 | Writing with
Fire do 31.3 | Boek & Film The
Power of the Dog di 15.3 | Ont
bijt & Film Best of IDFA zo 20.3
| The Duke zo 20.3 | Royal Opera
Rigoletto do 10.3

ARNHEM

4 Focus Filmtheater

Audrey Hepburnplein 1 | 0881900666 | focusarnhem.nl

Premières Apples do 17.3 | C’mon C’mon do 31.3 | Drive My
Car do 24.3 | The Duke do 17.3 |
Grosse Freiheit do 17.3 | I Am So
Sorry do 24.3 | Madres paralelas do 10.3 | Natural Light do
10.3 | Red Rocket do 24.3 | Silence of the Tides do 10.3 | Writing with Fire do 31.3 | Film
Noir Lezing wo 30.3 | In a Lonely Place wo 6.4 | Jeugd Sing 2 |
Movies That Matter Wij praten
niet wo 23.3 | Royal Opera Rigoletto zo 20.3 | Special Best of
IDFA za 26.3, zo 3.4

Kaboom Animation Festival
Maak je op om het Rijk van
Mythes & Sprookjes (het thema van dit jaar) te betreden!
Kaboom Animation Festival

presenteert van 28 maart t/m

KAPAEMAHU

3 april de nieuwste en de beste (inter)nationale animatieproducties, naast ontelbare
niet te missen events en tentoonstellingen. Schuif aan bij

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-0128560
| asserfilmliga.nl

4 CineBergen/Zwarte Schuur

The Duke do 17.3, vr 18.3, za 19.3
| The Great Gatsby (i.s.m. Museum Kranenburgh) za 12.3 |
Grosse Freiheit vr 18.3 | Lamb
za 12.3, zo 13.3, di 15.3 | Madres
paralelas do 10.3, za 12.3, zo
13.3, wo 16.3 | Natural Light vr
11.3, zo 13.3, wo 16.3 | Nightmare Alley do 10.3 t/m za 12.3,
di 15.3 | Silence of the Tides zo
13.3 | The Velvet Queen do 17.3 |
Premières C’mon C’mon do 31.3
| Drive My Car do 24.3

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 0765303131 | chasse.nl
Premières C’mon C’mon do
31.3 | Drive My Car do 24.3 |
The Duke do 17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | The Lost Leonardo do 31.3 | Madres paralelas do 10.3 | Silence of the Tides do 10.3 | The Velvet Queen
do 17.3 | Belcrum Bios Annette di 22.3 | Cinema of Dreams
Prism di 29.3 | Cinema of Love
Minyan za 26.3, ma 28.3 | Film
club The Duke wo 16.3, do 17.3,
vr 18.3, wo 23.3, vr 25.3 | Inter
nationals Madres paralelas do
17.3 | Koolhovens Keuze Butch
Cassidy & the Sundance Kid za
26.3 | Royal Opera Rigoletto zo
13.3 | Woensdagdocu’s Little
Man, Time and the Troubadour
wo 30.3 | The Lost Leonardo wo
23.3 | Prince of Muck wo 16.3 |
Specials Oscarweekend vr 1.4
ADVERTORIAL

ons kampvuur, dat opgeluisterd wordt met verhalen over
culturen van heinde en verre,
ontmoetingen tussen verschillende generaties, oude
én nieuwe legendes en
sprookjes die zowel het hart
als de hersenen aanspreken.
Helden, antihelden, schurken en allen daartussenin zijn
welkom om verliefd te worden op elkaar en op de universele taal van animatie. Een
taal die Kaboom hoog in het
vaandel draagt wegens haar
kracht om moderne, inclusieve verhalen en werelden te
creëren waarin iedereen een
held kan zijn.
KABOOMFESTIVAL.NL

Indonesische films over de koloniale oorlog
Nog tot juni is in het Rijksmuseum de veelbesproken
expositie Revolusi! te zien
over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Eye
haakt er van 11 t/m 29 maart
op in met een filmprogramma. Hoe verbeelden Indonesische filmmakers de koloniale strijd?
Het heeft even geduurd,
maar na ruim zeven decennia
(!) toont ex-koloniale mogendheid Nederland eindelijk
interesse in het Indonesische
perspectief op de onafhankelijkheidsstrijd. Hoe gevoelig
dat ligt, bleek vorig jaar uit de
commotie over Jim Taihuttu’s speelfilm De Oost. Het
tonen van de onder aanvoering van Raymond Westerling
bedreven oorlogsmisdaden
op Zuid-Celebes leidde tot
woede bij sommige vetera
nenclubs.
Ook de expositie Revolusi!
in het Rijksmuseum zorgde
begin dit jaar voor een heftig
debat. Vooral in Nederland,
overigens, want voor de
meeste Indonesiërs is deze
geschiedenis een afgesloten
boek, waarin zij als overwin-

naars de heldenrol vervullen.
Indonesische films over de
koloniale strijd zijn hiervan
de neerslag. Ze worden bevolkt door heroïsche strijders, die de wrede Hollandse
indringers overwinnen.
Daartoe moeten ze wel eerst
hun onderlinge etnische en
culturele verschillen overwinnen, zodat de strijd eendrachtig kan worden gevoerd.
Een recent voorbeeld, in
Eye te zien, is Kadet 1947 (Rahabi Mandra, Aldo Swastia,
2021). Daarin wordt een
groep jonge cadetten in hun
opleiding tot gevechtspiloot
tot een eenheid gesmeed om
de Nederlandse bezettingsmacht te kunnen verslaan.
Voorafgaand aan deze vertoning houdt media- en cultuurwetenschapper Arnoud
Arps, die vorig jaar in de
Filmkrant een artikel schreef
over De Oost in Indonesische
perspectief (zie filmkrant.nl/
oost), een lezing over de verbeelding van de onafhankelijkheidsstrijd in de Indonesische speelfilm. Arps leidt
ook de film Soegija (Garin
Nugroho, 2012) in, die het

KADET 1947

t/m zo 3.4 | (R)oma: een familiegeschiedenis zo 13.3

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-6938694 |
filmhuisbussum.nl

Premières Apples do 17.3 | C’mon C’mon do 31.3 | Drive My
Car do 24.3 | The Duke do 17.3
| Grosse Freiheit do 17.3 | Little
Man, Time and the Troubadour
do 24.3 | The Lost Leonardo do
31.3 | Madres paralelas do 10.3
| La mif do 24.3 | Natural Light
do 10.3 | Silence of the Tides do
10.3 | The Velvet Queen do 17.3 |
Royal Opera Rigoletto ma 14.3 |
Special Best of IDFA zo 13.3

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-4586300 |
isalatheater.nl
Death on the Nile di 22.3 | The
Duke di 29.3 | Licorice Pizza di 15.3

traditionele Indonesische
narratief van de ‘strijdfilm’
doorbreekt. Het op feiten gebaseerde drama toont het
streven tussen 1940 en 1949
van de eerste Indonesische
bisschop Albertus Soegijap
ranata om van Indonesië een
multicultureel en -religieus
land te maken.
Over manipulatie van de
Nederlandse publieke opinie
over de strijd in Indonesië
gaat het in de lezing van historicus Gerda Jansen Hendriks, bedenker van het geschiedenisprogramma Andere tijden. Met fragmenten uit
bioscoopjournaals laat zij
zien wat de bioscoopbezoeker destijds te zien kreeg.
Over propaganda gaat het
ook in de documentaire Now
Is the Past – My Father – Java
& The Phantom Films, waarin
de Japanner Shinichi Ise op
zoek gaat naar de Japanse
propagandafilms die zijn vader in de oorlog in Indonesië
maakte.
Dat er in Nederland ook
vóór De Oost soms kritische
films werden gemaakt over
het kolonialisme is te zien in
Fons Rademakers’ Multatuli-verfilming Max Havelaar
(1976) en Hans Hylkema’s
Oeroeg (1993), naar de novelle van Hella Haasse. Hylkema
en de Indonesische filmmaker Kim Kokosky Deforchaux, wiens korte film Hantu (2021) samen met Oeroeg is
te zien, praten na de vertoning over de Indonesische
vrijheidsstrijd en het Indische verleden in films.
EYEFILM.NL/REVOLUSI

DELFT

4 Filmhuis Lumen

Doelenplein 5 | 015-2140226 |
filmhuis-lumen.nl

Women Make Film, part 7 ma
14.3 | Premières Grosse Freiheit do 17.3 | Madres paralelas
do 10.3 | Natural Light do 10.3 |
Charlie Chaplin Modern Times
ma 4.4 | Deutsches Kino Eine
Handvoll Wasser di 24.3 | Mo
vies That Matter The Dilemma
of Desire do 10.3 | Special Best
of IDFA za 19.3

DEN BOSCH

4 Verkadefabriek

Boschdijkstraat 45 | 0736818160 | verkadefabriek.nl

Premières Adieu monsieur Haffman do 31.3 | Apples do 17.3 |
C’mon C’mon do 31.3 | Cyrano
do 10.3 | Drive My Car do 24.3 |
The Duke do 17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | I Am So Sorry do
24.3 | Little Man, Time and the
Troubadour do 24.3 | The Lost
Leonardo do 31.3 | Madres pa-

ralelas do 10.3 | La mif do 24.3 |
Natural Light do 10.3 | Red Rocket do 24.3 | Silence of the Tides do 10.3 | The Velvet Queen
do 17.3 | Cursus Goth La maschera del demonio di 15.3
| Specials Déjà vu elke donderdag | Filmontbijt elke zondag | Food & Film ma, di en wo |
Sneak Preview elke dinsdag

DEN HAAG

4 Filmhuis Den Haag

Spui 191 | 070-3656030 |
filmhuisdenhaag.nl

Premières Apples do 17.3 | De
son vivant do 10.3 | De Drekkies
do 17.3 | Drive My Car do 24.3 |
Grosse Freiheit do 17.3 | Madres
paralelas do 10.3 | La mif do
24.3 | Natural Light do 10.3 | Silence of the Tides do 10.3 | The
Velvet Queen do 17.3 | Movies
That Matter The Dilemma of
Desire zo 13.3 | Engels onderti
teld Gypsy Queen za 19.3 | Gypsy Tales & Oher Shorts za 19.3 |
How Far the Stars za 19.3 | How
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I Became a Partisan za 19.3
| Film & Gesprek Little Man,
Time and the Troubadour wo
23.3, do 24.3

19.3, zo 20.3 | The Worst Person in the World do 10.3 t/m
ma 14.3, wo 16.3, vr 18.3 t/m
ma 21.3

DEN HELDER

DORDRECHT

Julianaplein 43 | 0223-610941
| cinemazevenskoop.nl

Nieuwstraat 60-62 | 0787200777 | themoviesdordrecht.nl

4 Cinema Zevenskoop

Belfast do 24.3 t/m ma 28.3 |
The Duke do 17.3 t/m ma 21.3 |
Madres paralelas do 31.3 t/m
ma 4.4 | Silence of the Tides
di 5.4, wo 6.4 | The Worst Person in the World do 10.3 t/m
ma 14.3

DEVENTER
4 MIMIK

Achter de Muren Vispoort 10 |
0570-618822 | mimik.nl

Adieu monsieur Haffmann
do 31.3 | Apples do 17.3 | C’mon C’mon do 31.3 | Cyrano
do 10.3 | Drive My Car do 24.3 |
The Duke do 17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | Little Man, Time
and the Troubadour do 24.3
| The Lost Leonardo do 31.3 |
Madres paralelas do 10.3 | Natural Light do 10.3 | Red Rocket do 24.3 | Silence of the Tides do 10.3 | The Velvet Queen
do 17.3 | Cursus Fellini’s Roma
ma 14.3 | Lazzaro felice ma 4.4
| La pui bella serata della mia
vita ma 28.3 | Italiaanse film
cursus A Fistful of Dollars ma
21.3 | Klassiekers Als de kraanvogels overvliegen do 31.3 | De
brief die nooit verzonden werd
do 31.3 | Tokyo Twilight do 17.3
| Koolhovens keuze The Killers
wo 23.3 | Royal Opera Rigoletto do 10.3 | Specials 2040 do
31.3 | Best of IDFA zo 13.3 | Hoek
vr 25.3

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 0206001897 | theaterdeomval.nl

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg

Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 15 | 0313-482336 | filmhuis-doesburg.nl

Mijn moeder is een gorilla za
12.3

DOETINCHEM

4 Amphion Cultuurbedrijf

Hofstraat 2 | 0314-340943 |
amphion.nl

De sont vivant do 10.3 t/m ma
14.3, wo 16.3 | The Duke do 17.3
t/m za 19.3, ma 21.3 t/m wo
23.3 | Gogo do 17.3, vr 18.3, ma
21.3, di 22.3 | The House of Gucci vr 18.3, zo 20.3, wo 23.3 | Licorice Pizza do 10.3, za 12.3,
di 15.3, vr 18.3 t/m zo 20.3, wo
23.3 | Madres paralelas do 10.3
t/m wo 16.3, vr 18.3 t/m wo 23.3
| Memoria vr 11.3, zo 13.3, ma
14.3, za 19.3 | The Power of the
Dog vr 11.3, zo 13.3, do 17.3, zo
20.3 | West Side Story vr 11.3
t/m zo 13.3, wo 16.3, do 17.3, za

Korte film terug in Nijmegen
Go Short – International Short
Film Festival Nijmegen vindt

na twee online edities weer
fysiek plaats in Nijmegen van

4 Cinema The Movies

Drive My Car do 24.3 | The Duke
do 17.3 | Madres paralelas do
10.3 | Red Rocket do 24.3 | Silence of the Tides do 10.3 | Sonic the Hedgehog 2 do 31.3 |
The Velvet Queen do 17.3 | In het
licht van Cuyp Barry Lyndon do
14.3 | Hollands licht di 22.3 | Mr.
Turner za 12.3

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

Laweiplein 1 | 0512-335050 |
lawei.nl/film

Death on the Nile vr 25.3 t/m zo
27.3, wo 30.3, do 31.3 | Dune vr
11.3, zo 13.3 | En attendant Bojangles do 24.3, do 31.3 | The
Eyes of Tammy Faye do 24.3,
vr 25.3 | Licorice Pizza wo 9.3,
do 17.3, zo 20.3 | Nightmare Alley vr 11.3, za 12.3, wo 16.3 | Olga
do 10.3, do 17.3 | The Power of
the Dog vr 18.3 | Tout s’est bien
passé do 10.3 | The Worst Person in the World vr 18.3, za 19.3,
wo 23.3

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 |
040‑2946848 | natlab.nl

Royal Opera Rigoletto do 10.3,
zo 13.3 | Special Best of IDFA
zo 27.3
4 Filmhuis De Zwarte Doos

Den Dolech 2 | 040-2475566 |
dezwartedoos.nl

The Father ma 21.3 t/m wo 23.3
| The French Dispatch ma 14.3
t/m wo 16.3 | Riders of Justice ma 28.3 t/m wo 30.3 | Titane
ma 4.4 t/m wo 6.4

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

1 tot en met 10 april 2022. De
veertiende editie van het festival, waarin een selectie van
de allerbeste korte films uit
Europa en heel veel nieuw
filmtalent centraal staat, zal
plaatsvinden in onder andere
de zalen van LUX in Nijmegen. De digitale zaal blijft van
1 april tot en met 20 april geopend voor on demand films
en veel verdiepende content.
Het festival trapt op 1 april af
met de gratis urban filmroute
A Wall Is a Screen, waarvoor
muren en objecten ’s avonds
transformeren tot filmschermen. Go outside the bubble –
Go Short.

FANTASMA NEON

Westeinde 70 | 0591-668250 |
filmhuisemmen.nl

Ballad of the White Cow di 15.3
| The French Dispatch ma 14.3 |
Riders of Justice ma 21.3 | Film
in het park The Father za 12.3

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

Oude Markt 15 | 053-4300999
| concordia.nl

Premières Apples do 17.3 | C’mon C’mon do 31.3 | Drive My
Car do 24.3 | The Duke do 17.3 |
Grosse Freiheit do 17.3 | Madres
paralelas do 10.3 | Natural
Light zo 20.3 | Red Rocket do
24.3 | Silence of the Tides zo
13.3 | Cinema Unfiltered di 29.3
| Cinementaal Nomadland ma
14.3 | Eng Subs Drive My Car wo
30.3 | Madres paralelas wo 16.3
| Movies That Matter The Dilemma of Desire ma 21.3 |Wij
praten niet zo 3.4 | Ontbijt &
film zo 20.3, zo 3.4 | Royal Ope
ra Rigoletto do 10.3, zo 13.3

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | 06-

GOSHORT.NL

20207920 | filmhuisermelo.nl
Sunset za 12.3

GELDERMALSEN
4 LingeFilm

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

The Duke vr 18.3, wo 23.3 | Licorice Pizza vr 11.3, wo 16.3 | Un
monde wo 9.3 | Nightmare Alley vr 25.3, wo 30.3 | Sun Children za 19.3, zo 20.3 | Tout s’est
bien passé zo 13.3, di 15.3 | The
Worst Person in the World za
26.3, zo 27.3

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228142
| tbeest.nl

Belfast do 24.3, vr 25.3, di 29.3,
wo 30.3 | The Duke do 17.3, vr
18.3, di 22.3, wo 23.3 | Hytti nro
6 do 10.3, vr 11.3, di 15.3, wo 16.3

GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182522200 | filmhuisgouda.nl

Hytti nro 6 do 10.3, zo 13.3 | Licorice Pizza di 15.3 | Olga vr 11.3,
wo 16.3 | The Power of the Dog

Klassieke meesterwerken én film
Symphonic Cinema is de term
die regisseur Lucas van
Woerkom bedacht voor het
vertonen van door hem gemaakte films bij live-uitgevoerde meesterwerken uit de
klassieke muziek. Vanaf 10
maart tourt hij met het New
European Ensemble én zijn
films door Nederland.
Muziek is bijna altijd
dienstbaar aan de filmbeelden. Eerst zijn er de beelden,
vervolgens gaat een componist ermee aan de slag. In
‘Symphonic Cinema’ gaat dit
andersom en maakt Van
Woerkom films bij klassieke
meesterwerken. De films
worden geprojecteerd bij

ADVERTORIAL

live-uitvoeringen van deze
stukken. In het verleden werd
de muziek gespeeld door wisselende orkesten, dit jaar gaat
Van Woerkom op tournee
door Nederland met het New
European Ensemble. Die
keuze is niet toevallig, want
het ensemble heeft als missie
‘om hedendaags en twintigste-eeuws repertoire op een
aangrijpende en laagdrempelige wijze te presenteren voor
een breed publiek.’ Het wil
dat graag doen in combinatie
met andere kunstvormen,
zodat de samenwerking met
Van Woerkom voor de hand
ligt.

Terwijl het ensemble Stravinsky’s De vuurvogel, Ravels
Daphnis & Chloé en drie passages uit Mahler-symfonieën
speelt, zijn achter het orkest
films te zien met onder andere de acteurs Greg Wise,
Hannah Hoekstra en Gijs
Scholten van Aschat. De bedoeling is dat de beelden en
de muziek elkaar versterken,
met als resultaat een grotere
emotionele impact op de
luisteraar/kijker. De nieuwe
vorm blijkt ook aan te slaan
bij jongeren, wat voor een
welkome leeftijdsimpuls
zorgt in de wereld van de
klassieke muziek.
SYMPHONIC-CINEMA.COM

di 15.3 | Prince of Muck do 10.3.
ma 14.3 | Tout s’est bien passé zo 13.3 | The Worst Person
in the World zo 13.3, wo 16.3 |
Filmcollege Kaarslicht in de cinema zo 20.3 | Special Best of
IDFA za 12.3

GRONINGEN

4 Forum Groningen

Nieuwe Markt 1 | 0503683683 | forum.nl

Apples do 17.3 | Being Ad Visser vr 1.4 | C’mon C’mon do 31.3
| The Duke do 17.3 | Drive My Car
do 24.3 | The Godfather vr 11.3,
zo 13.3 | Grosse Freiheit do 17.3
| The Grown-Ups ma 21.3 | Hard
Eight vr 18.3, zo 20.3 | I Am So
Sorry wo 23.3, do 24.3 | Jump,
Darling do 24.3 | The Lost Leonardo do 31.3 | Madres paralelas do 10.3 | La mif do 24.3 |
Mr. Landsbergis wo 16.3 | Natural Light do 10.3 | Punch-Drunk
Love vr 25.3, zo 27.3 | The Reason I Jump za 2.4 | Red Rocket
do 24.3 | Sátántangó zo 13.3
| Silence of the Tides do 10.3 |
There Will Be Blood vr 1.4, zo 3.4
| Three Minutes – A Lengthening wo 6.4 | The Velvet Queen
do 17.3 | Visages villages wo
30.3 | Wreck-it Ralph za 19.3 |
Writing with Fire do 31.3 | Hoe
lees ik een film? Madres paralelas wo 23.3 | Jeugd De Drekkies za 19.3 | De Gruffalo zo 13.3
| Picknick met taart zo 20.3 |
Wie is er kwijt? zo 27.3 | Wreckit Ralph (OV) za 19.3 | Interna
tional Movie Night zo 13.3, zo
20.3, zo 27.3 | Koolhovens Keu
ze Wildschut vr 1.4 | Made in
Groningen Beste Groninger
Film Uitreiking za 26.3
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 0505262482 | rkzbios.nl

Weg uit de stad za 12.3, ma 14.3

HAARLEM
4 Schuur

Lange Begijnestraat 9 | 0235173910 | schuur.nl
Paul Thomas Anderson Inhe-

rent Vice wo 30.3 | The Master wo 23.3 | Phantom Thread
wo 6.4 | There Will Be Blood wo
16.3 | Special Best of IDFA za
12.3, za 19.3, di 22.3
4 Filmkoepel

Harmenjansweg 4 | filmkoepel.nl

C’mon C’mon do 31.3 | Cyrano
do 10.3 | Drive My Car do 24.3
| The Duke do 17.3 | Red Rocket do 24.3 | The Velvet Queen
do 17.3 | Royal Opera Rigoletto do 10.3

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280353
| bioshardenberg.nl /filmhuis

Donbass zo 13.3 | The Lunchbox
di 5.4 | Cinema + The Lunchbox do 31.3

HARDERWIJK

4 Filmhuis Harderwijk/

Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419500 |
filmhuisharderwijk.nl

De son vivant za 12.3, di 15.3 |
The Duke do 10.3, ma 14.3 | Eiffel za 19.3, ma 21.3 | The Mauritanian do 31.3 | Pig za 26.3,
di 29.3 | The Rescue zo 20.3, di
22.3 | The Tragedy of Macbeth
do 24.3, ma 28.3

HEEMSKERK

4 Filmhuis Heemskerk

Laurentz A. Verherentstraat 1
| decirkelheemskerk.nl /film

The Duke vr 25.3, zo 27.3 | Felix,
op zoek naar de schat van M.
zo 20.3 | Le sorelle Macalso zo
13.3 | The Worst Person in the
World zo 20.3

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

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

The Card Counter ma 21.3 | Il
deserto rosso zo 20.3 | The
French Dispatch ma 14.3 | Herr
Bachmann und seine Klasse zo 13.3 | Licorice Pizza zo
13.3 | Memoria za 19.3, zo 27.3 |
Oslo, August 31st wo 16.3 | Silence of the Tides za 12.3, wo
23.3 | Singin’ in the Rain zo 3.4
| The Sound of Masks do 17.3,
wo 30.3 | Tantas almas vr 11.3
| Vlucht + Dance or Die do 10.3,
wo 23.3 | The Wailing vr 25.3,
do 31.3

HELMOND

4 De Cacaofabriek

Cacaokade 1 | 0492-529009 |
cacaofabriek.nl /film

Accepteren en doorgaan – Het
verhaal van Jelle van Gorkom
do 17.3 | Lezing Filmmuziek Minimal music en synthesizers do
31.3 | Koolhovens keuze Rundskop za 19.3 | Royal Opera Rigoletto do 10.3, zo 13.3 | Special
Best of IDFA za 12.3
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HENGELO

4 Filmhuis Hengelo

Beursstraat 44 | 074-2556789
| filmhuishengelo.nl
Annette do 17.3, vr 18.3 | Dear
Comrades! zo 20.3,wo 23.3, vr
25.3, za 26.3 | Herself vr 18.3,
za 19.3, do 24.3 | Hytti nro 6
vr 25.3, zo 27.3, wo 30.3 | The
Lost Daughter do 10.3, vr 11.3,
zo 13.3, wo 16.3 | Nr. 10 vr 11.3,
za 12.3

HILVERSUM
4 Filmtheater

Herenplein 5 | 035-6235466 |
filmtheaterhilversum.nl

Ali & Ava do 17.3 | Behind the
Music zo 3.4 | C’mon C’mon do
31.3 | Cyrano do 10.3 | De son vivant do 10.3 | Downton Abbey:
A New Era do 17.3 | Drive My
Car do 24.3 | Grosse Freiheit do
17.3 | Little Man, Time and the
Troubadour do 24.3 | The Lost
Leonardo do 31.3 | Madres paralelas do 10.3 | The Man with
the Answers do 31.3 | La mif do
24.3 | Les Misérables di 15.3
| Silence of the Tides do 10.3
| Waar is Anne Frank do 31.3 |
Royal Opera Rigoletto do 10.3

HOOGEVEEN

4 Filmhuis Hoogeveen

VUE Hoogeveen | Van Echtenplein | 0528-234000 | filmhuishoogeveen.nl
The Assistant di 29.3, ma 4.4 |
The Father di 15.3, ma 21.3

HOORN

4 Cinema Oostereiland

Krententuin 25 | 0229-232296
| cinemaoostereiland.nl
Apples za 19.3, di 22.3 | Drive My Car do 24.3 | The Duke
do 17.3 t/m za 19.3, di 22.3 |
Madres paralelas do 10.3 t/m
za 12.3, di 15.3 t/m za 19.3 | The
Velvet Queen za 19.3, zo 20.3
| In Search of Haydn zo 13.3,
di 15.3

HOUTEN

4 Film Aan de Slinger

De Slinger 40 | 030-6351024 |
aandeslinger.nl

Kaboom Animation Festival
De tijd dat animatie gezien
werd als uitsluitend iets voor
kinderen ligt al een hele tijd
achter ons. Het Kaboom Animation Festival toont ook dit
jaar de enorme diversiteit aan
genres, stijlen en thema’s in
de animatiewereld. Van 28
maart tot 3 april op meerdere
locaties in Amsterdam en
Utrecht.
Animatie is booming. Dat
blijkt alleen al uit de twaalfhonderd inzendingen uit alle
delen van de wereld voor het
Kaboom Animation Festival.
Uit dat enorme aantal selecteerde het festival voor de
lange film competitie acht
films, waaronder Waar is
Anne Frank van de Israëlische
filmmaker Ari Folman (zie
pagina 26).
Het verbaast niet dat er
maar liefst drie Japanse films
in deze competitie zitten,
want Japan is al jaren leidend
in de animatiewereld. Mamoru Hosoda maakte met
Belle een oogstrelende moderne bewerking van Belle en
het beest. Fortune Favors Lady
Nikuko van Ayumu Watanabe
gaat over een ingewikkelde
relatie tussen een moeder en
haar tienerdochter. En in
Poupelle of Chimney Town
(Yusuke Hirota) geloven de
inwoners van een stadje door
decennialange luchtvervuiling niet meer in het bestaan
van sterren. Een schoor
steenveger en een gezellig

monstertje bewijzen hun ongelijk.
Uit Tsjechië komt My Sunny Maad (Michaela Pavlátová). Daarin ervaart een met
een Afghaanse man getrouwde Tsjechische vrouw dat de
zeden en mores in Afghanistan nogal afwijken van die in
haar geboorteland. In het
maffe Braziliaanse Bob Spit –
We Do Not Like People heeft
een groepje gemuteerde popsterren in een postapocalyptisch woestijnlandschap het
voorzien op een iconisch Braziliaanse stripfiguur. Van Canadese bodem is Archipel,
een samensmelting van het
werk van twaalf animatiemakers over Quebec als ‘een
thuisland van beelden, geheime passie en enthousiasme’. Het Griekse The Timekeepers of Eternity (Aristotelis Maragkos) ten slotte is een
bewerking van de op Stephen
Kings werk gebaseerde miniserie The Langoliers.
De langefilmcompetitie is

Grosse Freiheit do 17.3 | Madres
paralelas do 10.3 | Natural
Light do 10.3 | Silence of the Tides do 10.3 | Ozu Early Spring
za 19.3, ma 21.3, wo 23.3 | Tokyo
Story za 12.3, ma 14.3, wo 16.3
| Tokyo Twilight za 26.3, ma
28.3, wo 30.3 | Seniorenmid
dag Lady Bird do 17.3 | Slieker
doks The Velvet Queen do 17.3

LISSE

Belfast do 24.3 | The Duke wo
16.3 | King Richard do 17.3, vr
18.3 | Madres paralelas di 22.3,
wo 23.3 | Nightmare Alley za
12.3, di 15.3 | Summer of Soul zo
27.3 | Truffle Hunters zo 20.3 |
Special Best of IDFA zo 13.3

LEIDEN

KAMPEN

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

4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

Benedetta vr 11.3, za 12.3 | De
son vivant vr 1.4, za 2.4 | Hytti nro 6 vr 25.3, za 26.3 | Tout
s’est bien passé vr 18.3, za 19.3

4 Kijkhuis

Vrouwenkerksteeg 10 | 07151233900 | bioscopenleiden.
nl/Kijkhuis

LEIDEN
4 Trianon

LELYSTAD

4 Filmtheater Lelystad/Agora

Agorabaan 12 | 0320-239239 |
agora-lelystad.nl
Un monde di 15.3

LEEUWARDEN

LEUSDEN

Wilhelminaplein 92 | 0582050300 | sliekerfilm.nl

De Smidse 1b | 033-4953107 |
theaterdetuin.nl

4 Slieker Film

Premières Apples do 17.3 |

4 De Filmtuin

1917 vr 18.3

één onderdeel van het Kaboom Animation Festival,
maar er valt veel meer te beleven. Uit bijna tweehonderd
ingezonden shorts selecteerde het festival er een kleine
zestig voor de kortefilmcompetitie. Ook is er een internationaal best-of-programma,
een programma met VR-installaties, workshops en specials. Voor professionals zijn
er twee industrydagen om
kennis bij te spijkeren en te
netwerken.
Het festival speelt zich af
in twee steden en online. Op
28 maart opent het op het
Neude in Utrecht met een visueel spektakel van de Japanse kunstenaar Motomichi
Nakamura. Utrechtse locaties in de dagen erna zijn ’t
Hoogt (in bibliotheek Neude)
en de HKU. Op 30 maart gaat
het festival in Amsterdam in
Eye van start met Waar is
Anne Frank. Andere Amsterdamse locaties zijn Het Ketelhuis, de Melkweg, Boom
Chicago en Supernova.
KABOOMFESTIVAL.NL

theater-kaleidoskoop.nl

Mijn vader is een vliegtuig di
22.3 | Respect vr 25.3 | Supernova do 10.3

NIJMEGEN
4 Lux

Mariënburg 38-39 | 0243816859 | lux-nijmegen.nl

Premières Apples do 17.3 | C’mon C’mon do 31.3 | Cyrano
do 10.3 | Drive My Car do 24.3 |
The Duke do 17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | I Am So Sorry do
24.3 | Little Man, Time and the
Troubadour do 24.3 | The Lost
Leonardo do 31.3 | Madres paralelas do 10.3 | The Man with
the Answers do 31.3. | La mif
do 24.3 | Natural Light do 10.3
| Red Rocket do 24.3 | Silence
of the Tides do 10.3 | Uncharted do 17.3 | The Velvet Queen
do 17.3 | Writing with Fire do
31.3 | Cursus Premiere ma 21.3,
ma 28.3, ma 4.4 | Filmfesti
val Go Short vanaf za 2.4 | Film
kring C’mon C’mon do 24.3, di
29.3 | Cyrano do 10.3, di 15.3 |
Koolhovens Keuze Charley Varrick di 22.3 | Psychoanalyse &
film Spoorloos wo 23.3 | Royal
Opera Rigoletto do 10.3, zo 13.3
| Special Best of IDFA zo 20.3 |
Internationale dag tegen racisme en discriminatie ma 21.3 |
Minyan za 19.3

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 0541-511094
| filmhuisoldenzaal.nl
BELLE

4 Filmhuis Lisse

Floralisplein 69 | 0252-213458
| filmhuis-lisse.nl
Druk di 15.3 | Envole-moi di
29.3 | Herself di 22.3 | Persona
non grata di 5.4

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043-3214080 |
lumiere.nl

Mijn landbouwbelang di 29.3 |
Roadrunner: A Film about Anthony Bourdain zo 27.3 | Rules
of War wo 16.3 | Premières Apples do 17.3 | C’mon C’mon do
31.3 | Drive My Car do 24.3 | The
Duke do 17.3 | Grosse Freiheit do
17.3 | Little Man, Time and the
Troubadour do 24.3 | The Lost
Leonardo do 31.3 | Madres paralelas do 10.3 | La mif do 24.3 |
Natural Light do 10.3 | Red Rocket do 24.3 | Silence of the Tides do 10.3 | The Velvet Queen
do 17.3 | Writing with Fire do
31.3 | Special Best of IDFA zo
13.3

0118-613482 | cinemamiddelburg.nl

Antigone do 24.3 | Belfast do
24.3, vr 25.3 | Cette musique ne
joue pour personne vr 11.3, zo
13.3, wo 16.3 | De son vivant zo
13.3, di 15.3, wo 16.3 | The Duke
do 17.3, vr 25.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | Licorice Pizza do
10.3, za 12.3, di 15.3 | Memoria
do 10.3, vr 11.3, za 12.3, zo13.3,
wo 16.3 | Silence of the Tides do
10.3, vr 11.3, za 12.3, ma 14.3 |
Club Rainbow Flee vr 1.4

MIDDELHARNIS

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

Kruisstraat 15 | 0412-405504 |
groene-engel.nl
The Hand of God zo 20.3, ma
21.3, di 22.3 | Licorice Pizza zo
3.4, ma 4.4, di 5.4 | Nightmare Alley zo 13.3, ma 14.3, di 15.3
| West Side Story zo 27.3, ma
28.3, di 29.3 | In Search of Haydn zo 20.3

4 Filmhuis Middelharnis (Het

OUDENBOSCH

Beneden Zandpad 7 | 0187482400 | hetdiekhuus.nl

Markland College - Utopiazaal | Pagnevaartweg 7 | 0165314503 | filmtheaterfanfare.nl

Diekhuus)

Premières Gagarine do 10.3 |
Nr. 10 do 17.3

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 0613473992 | stroomhuisneerijnen.nl
Onkalo – Into Eternity do 10.3

MIDDELBURG

NIEUWKOOP

Achter de Houttuinen 30 |

Verbinding 2 | 0172-728001 |

4 Cinema Middelburg

Amélie vr 11.3 | Benedetta di
15.3, wo 16.3 | Riders of Justice wo 6.4 | Spencer di 29.3, wo
30.3 | Tout s’est bien passé di
22.3, wo 23.3 | In het belang
van het kind di 5.4

4 Kaleidoskoop

4 Filmtheater Fanfare

The Card Counter di 24.3 | De
son vivant do 10.3 | The Power
of the Dog do 31.3 | Sun Children do 17.3 | Special Oscaruitreiking zo 28.3 | Verwacht Belfast | C’mon C’mon | Grosse
Freiheit

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

Kerkstraat 11 | 0299-416506 |
filmhuispurmerend.nl

The Courier vr 25.3, di 29.3 |
Daniel za 26.3, di 29.3 | Drijfzand vr 18.3, di 22.3 | Here We
Are di 5.4 (autistendag), vr 1.4
| Herr Bachmann und seine
Klasse zo 20.3 | The Kid vr 11.3
| Petite maman di 15.3 | Riders
of Justice za 19.3, di 22.3 | Stillwater za 12.3 | Korte film De
man die achter de horizon keek
di 15.3 | Stomme film La moda
vuole l’ala larga + Eugenie, redresse-toi vr 11.3

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl

ROTTERDAM

4 KINO Rotterdam

Gouvernestraat 129-133 |
010-2681160 | kinorotterdam.nl

Last and First Men za 12.3, zo
27.3 | Premières Apples do 17.3
| C’mon C’mon do 31.3 | Drive
My Car do 24.3 | Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore
wo 6.4 | The Lost Leonardo do
31.3 | Madres paralelas do 10.3
| Red Rocket do 24.3 | The The
Velvet Queen do 17.3 | Art of the
Heist Bound (35mm) do 10.3,
ma 14.3, do 17.3 | Sexy Beast za
2.4, ma 4.4 | The Silent Partner
za 26.3, ma 28.3, do 31.3 | Thief
za 19.3, ma 21.3, do 24.3
4 Lantaren Venster

Otto Reuchlinweg 996 | 0102772277 | lantarenvenster.nl /
film

Premières C’mon C’mon do
31.3 | Drive My Car do 24.3 |
The Duke do 17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | The Lost Leonardo
do 31.3 | Madres paralelas do
10.3 | La mif do 24.3 | Red Rocket do 24.3 | Silence of the Tides do 10.3 | Expat Cinema Drive My Car zo 3.4 | Madres paralelas zo 20.3
Lezing And the Oscar Goes to
zo 27.3 | Koolhovens Keuze The
Wild Bunch wo 16.3 | Muziek
films West Side Story wo 16.3 |
Recognition Faya Dayi zo 27.3
| Special Best of IDFA zo 13.3,
za 26.3, di 29.3, za 2.4 | Rotterdams open doek di 15.3

SCHAGEN

4 Scagon De Luxe

Torenstraat 1B | scagondeluxe.nl

Don’t Look Up do 17.3, vr 18.3
| The Electrical Life of Louis
Wain vr 25.3 | Hope do 10.3 t/m
za 12.3 | Licorice Pizza do 24.3,
vr 25.3 | Olga vr 1.4 | Sun Children vr 18.3 | Tout s’est bien passé do 31.3, vr 1.4

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-4733000 |
wennekercinema.nl
The Card Counter do 10.3, vr
11.3, za 12.3, wo 16.3 | King Richard do 10.3, vr 11.3, zo 13.3,
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ma 28.3 | Jeugd Sing 2 vr 11.3 |
Stormwind, in zwaar weer vr 1.4

SCHIJNDEL

4 Filmliga Stadskanaal

SOEST

4 Artishock

Steenhoffstraat 46 | 0356019577 | artishock-soest.nl

Blue Bayou zo 3.4 | Don’t Look
Up ma 21.3, wo 30.3 | Eiffel wo
9.3 | Jazz on a Summer’s Day
zo 27.3 | Persian Lessons ma
14.3, wo 23.3 | The Power of the
Dog zo 13.3 | The United States
vs. Billie Holiday wo 16.3, zo
27.3 | West Side Story zo 20.3,

The Alpinist
Being the Ricardos
Belfast
The Batman
The Card Counter
Flee
Haute couture
Hytti nro. 6
A Hero
The House
Jackass Forever
Lamb
The Last Ride of the Wolves
Memoria
Nine Days
Passing
De son vivant
The Worst Person in the World

UDEN

4 Filmhuis De Pul

Kapelstraat 13 | 0413-265091 |
filmpul.com
Belfast do 24.3 | The Duke do
17.3 | King Richard do 31.3 | The
Rescue do 10.3

Premières Adieu monsieur Haffmann do 31.3 | Apples do 17.3
| C’mon C’mon do 31.3 | Cyrano
do 10.3 | Drive My Car do 24.3 |
The Duke do 17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | I Am So Sorry do
24.3 | Little Man, Time and the
Troubadour do 24.3 | The Lost
Leonardo do 31.3 | Madres paralelas do 10.3 | La mif do 24.3
| The Man with the Anwsers
do 31.3 | Natural Light do 10.3
| Red Rocket do 24.3 | Silence
of the Tides do 10.3 | The Velvet Queen do 17.3 | Writing with
Fire do 31.3 | Royal Opera Rigoletto do 10.3

Belfast zo 27.3 | Death on the
Nile za 26.3 | The Father za 12.3
| House of Gucci zo 13.3 | King
Richard za 19.3 | Licorice Pizza
zo 20.3 | Tout s’est bien passé
zo 3.4 | The Worst Person in the
World za 2.4

VENLO

4 Filmtheater De Nieuwe

Scene

Nieuwstraat 13 | 077-3518183 |
nieuwescene.nl
The Alpinist di 5.4 | Premières
C’mon, C’mon do 31.3 | Drive My
Car do 31.3 | The Duke do 24.3 |
Flee do 24.3 | Grosse Freiheit do
17.3 | Madres paralelas do 10.3 |
Natural Light do 17.3 | The Power
of the Dog do 24.3 | One Second
do 31.3 | Silence of the Tides do
10.3 | Arts in Cinema A Beethoven Journey wo 16.3 | Cursus
Russische revolutie en de kunst
vr 11.3, vr 18.3, vr 25.3, vr 1.4

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Prinses Marijkelaan 4 | 0715612566 | filmtheatervoorschoten.nl

Belfast za 26.3, do 31.3, zo 3.4
| The Commitments (met live
concert Soulmania) wo 6.4 |
Death on the Nile wo 23.3, zo
27.3, za 2.4 | The Duke do 17.3,
vr 18.3, zo 20.3 | Hopper en de
hamster der duisternis zo 20.3,
wo 23.3, za 26.3, wo 30.3, zo
13.3, wo 16.3 | Hytti nro 6 do
10.3, zo 13.3, wo 16.3 | Licorice Pizza za 12.3 | Modern Times
di 5.4 | Paashaas Academie wo
6.4 | Silence of the Tides vr 11.3
| Sonic the Hedgehog 2 za 26.3,
zo 27.3, wo 30.3, za 2.4, zo 3.4,
wo 6.4

WAALWIJK

4 Filmtheater De Leest

Vredesplein 12 | 0416-337746 |
deleest.nl

WEESP

4 City of Wesopa

Herengracht 23 | 0294458093 | wesopa.nl

Benedetta do 10.3 | Here We Are
do 17.3 | Spencer do 24.3

WINTERSWIJK

4 Filmhuis Winterswijk

Meddosestraat 4-8 | 0543521515 | filmhuiswinterswijk.
nl

Here We Are di 29.3 | Un monde di 5.4 | Slalom di 22.3 | Sweat di 15.3

WOERDEN

4 AnnexCinema

Rosmolenlaan 1 | 0348436510 | annexcinema.nl

Royal Opera Rigoletto do 10.3,
zo 13.3

Coen van Zwol
NRC Handelsblad

Licorice Pizza ma 14.3, di 15.3

Premières Adieu monsieur Haffmann do 31.3 | Apples do 17.3
| C’mon C’mon do 31.3 | Cyrano
do 10.3 | Drive My Car do 24.3 |
The Duke do 17.3 | The Lost Leonardo do 31.3 | Madres paralelas do 10.3 | Natural Light do
10.3 | Red Rocket do 24.3 | Silence of the Tides do 10.3

Springweg 50 | 030-2313789 |
springhaver.nl
Onderstaande films draaien
in Louis Hartlooper of
Springhaver

Spectrum | Kees Stipplein 72 |
info: 06-53883412 | filmhuisveenendaal.nl

The Hand of God vr 11.3, zo 13.3,
wo 16.3 | The Lost Daughter do
10.3 | Silence of the Tides za
12.3, vr 18.3, zo 20.3, wo 23.3,
za 26.3 | Movies That Matter
The Dilemma of Desire di 15.3

Gudo Tienhooven
Algemeen Dagblad

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

Willem II straat 29 | 0859022996 | cinecitta.nl

4 Springhaver

4 Filmhuis Veenendaal

Ronald Rovers
De Filmkrant/Trouw

4 Filmhuis Sneek

4 Cinecitta

Tolsteegbrug 1 | 030-2320452
| hartlooper.nl

VEENENDAAL

Maricke Nieuwdorp
Algemeen Dagblad

SNEEK

TILBURG

Wilhelminaweg 3A | moview.
nl

Jeugd De Drekkies vanaf wo
16.3 | Royal Ballet Romeo & Juliet zo 20.3 | Royal Opera Rigoletto do 10.3

4 Filmhuis Movie W

Dana Linssen
NRC Handelsblad

Special The Alpinist di 15.3 |
Sport & Cinema The Alpinist za
26.3 | Olga wo 16.3

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

4 Cine City

Remke de Lange
Trouw

Ligne 3 | 088-5995587 | dedomijnen.nl

The Duke di 29.3, wo 30.3 | Frida, viva la vida do 10.3 | King
Richard di 15.3, wo 16.3 | Licorice Pizza zo 20.3 | Nightmare Alley di 22.3, wo 23.3

WAGENINGEN

En attendant Bojangles ma
28.3 | Hopper en de hamster
der duisternis zo 27.3 | King Richard ma 21.3 | Maya en het
gouden ei zo 13.3 | Nightmare Alley ma 14.3 | Silence of the
Tides di 5.4 | West Side Story di 22.3

Romy van Krieken
Veronica Magazine

4 Filmhuis De Domijnen

St. Agnietenstraat 2 | 0344673500 | agnietenhof.nl

VLISSINGEN

Premières I Am So Sorry do
24.3 | Little Man, Time and the
Troubadour do 24.3 | La mif do
24.3 | Natural Light do 10.3 | Silence of the Tides do 10.3 | The
Velvet Queen do 17.3 | Writing
with Fire do 31.3 | Special Best
of IDFA zo 20.3 | CineArt BuitenBeeld do 31.3 (De Nijverheid) | CineTopia Honeyland za
12.3 (Hof van Cartesius)
4 Louis Hartlooper Complex

Jaap-Harm De Jong
Nederlands Dagblad

SITTARD

4 Filmtheater Agnietenhof

Vue Vlaardingen | Veerplein
134E | hetzeepaard.nl
Hytti nro 6 do 24.3, zo 27.3 |
Madres paralelas do 17.3, zo
20.3 | The Worst Person in the
World do 10.3, zo 13.3

Belinda van de Graaf
Trouw

Antigone di 15.3 | Themafilm
Iran di 29.3

Museumplein 5a | 0598317730 | vanberesteyn.nl

Elise van Dam
Cine.nl

Lidwinahof 70

TIEL

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

The Card Counter di 29.3 | Death on the Nile wo 23.3, do 24.3
| The Eyes of Tammy Faye di
22.3 | Nightmare Alley wo 16.3
| West Side Story zo 13.3 | The
Worst Person in the World do
10.3, wo 30.3 | Filmclub Along
the Way di 15.3

4 Filmtheater Het Zeepaard

Gerhard Busch
VPRO Cinema

Kuessipan di 5.4 | West Side
Story do 31.3 | Yuli di 22.3
4 Filmclub Schijndel/Het
Gasthuis

Do Not Hesitate di 29.3 | The
Lost Daughter di 15.3 | Silence of the Tides di 5.4 | Spencer di 22.3

VLAARDINGEN

4 Filmhuis vanBeresteyn

Joost Broeren-Huitenga
Het Parool

Spectrum

Steeg 9 | 073-5474837 |
schijndelfilm.nl

Menistenplein 9 | 0599610777 | smoky.nl

VEENDAM

4 Hoogt on Tour

Bor Beekman
de Volkskrant

4 Filmclub Schijndel/’t

STADSKANAAL

UTRECHT
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(aantal)

wo 16.3 | The Worst Person in
the World do 10.3, vr 11.3, za
12.3, zo 13.3, wo 16.3

2,90 (5)
2,75 (8)
3,38 (8)
3,81 (8)
3,70 (10)
4,19 (8)
3,00 (3)
4,11 (9)
4,00 (7)
4,00 (2)
3,33 (3)
3,57 (7)
3,80 (5)
4,08 (6)
3,67 (3)
3,70 (5)
3,63 (4)
4,23 (11)
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Lief en leed in de popmuziek
Het muziekfilmfestival In Edit
kijkt op de vierde editie met
documentaires achter de
schermen van de muziekindustrie in heden en verleden.
Onder andere met films over
de carrières van popgroepen.
Zoals van A-ha, de Noorse
band die een wereldhit had
met ‘Take on Me’, en van Fanny, een ten onrechte vergeten
vrouwenrockgroep uit de
vroege jaren zeventig.
Bij Noorwegen denken we
niet als eerste aan popmuziek, maar toch bracht het
land met A-ha een band voort
die sinds de vroege jaren
tachtig 50 miljoen platen verkocht. A-ha: The Movie vertelt het onwaarschijnlijke
verhaal van drie Noorse jongens, die net twintig jaar oud
naar Londen trekken met de
brandende ambitie om een
succesvolle popgroep te worden. Na herhaaldelijke afwijzingen scoort de groep een
wereldhit met het aan de oren
plakkende ‘Take on Me’ en de
rest is geschiedenis. Die in
A-ha: The Movie interessant
uit de doeken wordt gedaan,
omdat de film laat zien wat er
gebeurt met naïeve bands in
de muziekindustrie. Platenmaatschappij Warner duwt
de groep in het keurslijf van
een boyband, maar de bandleden willen serieuze popmuziek maken. Het conflict
wordt nooit opgelost. Als er
ook spanningen in de band
ontstaan – wie schreef wat?
– valt de groep in 1993 uit elkaar. Maar niet voorgoed,
want er volgen steeds weer
pogingen om het opnieuw
met elkaar te proberen.
A-ha: The Movie gaat over
de ongezonde gevolgen van
het als een louter commercieel product in de markt zet-

ten van een band. Terugblikkend klaagt zanger Morten
Harket over wat het met hem
deed om als seksueel object
op foto’s en in videoclips te
worden ingezet om smachtende tienermeisjes platen
van de band te laten kopen.
Vergelijkbare seksuele objectivering overkomt vrijwel
alle vrouwen in de popmuziek. Het komt zijdelings aan
bod in Fanny: The Right to
Rock, dat de geschiedenis van
de Amerikaanse vrouwelijke
rockgroep Fanny uit de doeken doet. Dat deze band weinigen nog iets zegt, illustreert
het over het hoofd zien van
vrouwen in de popgeschiedenis. Dat is bizar, voor een
groep als Fanny, die David
Bowie ‘een van de belangrijkste Amerikaanse rockbands’
noemde. Bonnie Raitt spreekt
van ‘de eerste echte vrouwelijke rockband’. En toch is de
door twee Amerikaans-Filipijnse zussen eind jaren zestig opgerichte band vergeten.
Hoe onterecht dat is, blijkt
uit vroegere concertopnamen
waarin de band heerlijk los
gaat. Uitstekende muzikan-

IJMUIDEN

ket do 24.3 | Silence of the Tides do 10.3 | The Velvet Queen do
17.3 | 50+ Belfast do 10.3 | De son
vivant do 17.3 | Madres paralelas do 24.3 | Oscardag Belfast,
Dune, King Richard, The Power of
the Dog za 26.3 | Royal Opera Rigoletto do 10.3

4 Filmtheater Velsen

Groeneweg 71 | 0900-1505 |
filmtheatervelsen.nl
Belfast za 25.3, zo 27.3, di 29.3
| The Duke do 17.3, vr 18.3, zo
20.3 | House of Gucci zo 13.3,
di 22.3 | Silence of the Tides zo
13.3, di 15.3 | Spider-Man: No
Way Home di 15.3 | The Worst
Person in the World zo 13.3

ZAANDAM

4 Filmtheater De Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12 | 0756311993 | de-fabriek.nl

Premières Apples do 17.3 | Cyrano
do 10.3 | De Drekkies do 17.3 | Drive My Car do 24.3 | The Duke do
17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | Little Man, Time and the Troubadour
do 24.3 | Madres paralelas do
10.3 | La mif do 24.3 | Red Roc-

ZIERIKZEE
4 FiZi

ten, deze vrouwen, maar toch
werd hen in interviews altijd
verbaasd gevraagd hoe het is
om als vrouw een instrument
te bespelen, vertelt één van
hen in de film. Daarin is ook
te zien hoe Fanny vijftig jaar
(!) na hun bloeiperiode weer
bij elkaar komt om een album
op te nemen. De spirit is er
nog steeds, ondanks een onverwachte tegenslag. Dat er
nog steeds veel moet veranderen in de muziekwereld is
te zien in de documentaire
Underplayed (Stacey Lee), die
zich verdiept in de vraag
waarom van de honderd topDJ’s er slechts vijf vrouw zijn.
Er zijn meer interessante
films te zien dan we hier kunnen noemen op In Edit, dat
van 1 t/m 10 april wordt gehouden in de Melkweg en Cinecenter. In de Melkweg is 6
april een live-optreden van
het Britse punkduo Sleaford
Mods, waarover ook de documentaire Bunch of Kunst
(Christine Franz) is te zien.
Een selectie van het programma tourt na 10 april door
ruim tien filmtheaters in het
land.
IN-EDIT.ORG

Kerkhof 3 | 0111-410202 | fizi.
nl

Belfast vr 25.3, di 29.3, zo 3.4
| The Card Counter za 12.3, ma
21.3 | Death on the Nile vr 25.3,
za 26.3, ma 28.3, vr 1.4 | Hytti nro 6 ma 14.3, vr 18.3, zo 27.3
| Ik wist het vr 11.3, za 19.3 | Licorice Pizza zo 13.3 | Nightmare Alley za 19.3, di 22.3, ma 4.4
| The Power of the Dog vr 11.3
| Silence of the Tides vr 18.3 |
Film by the Sea elke dinsdag
| Jeugd Clifford de grote rode
hond zo 20.3, zo 27.3, wo 30.3 |
Hopper en de hamster der duisternis wo 23.3 | Sing 2 (NL) wo
16.3, zo 3.4 | Kick Off Make a
Fake wo 16.3 | Royal Opera Rigoletto do 10.3

ZOETERMEER
4 Filmhuis Cameo

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Babyteeth di 15.3 | The Courier di 29.3 | The Father zo 3.4 | I
Care a Lot di 22.3 | Persona non
grata di 5.4 | Radiograph of a
Family zo 27 .3

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor

Houtmarkt 64 | 0575-513750 |
luxorzutphen.nl
The Duke do 24.3, vr 25.3, zo
27.3, wo 30.3 | Forgotten Soldier vr 1.4 | Grosse Freiheit za
26.3, ma 28.3 | Licorice Pizza za 26.3, ma 28.3, do 31.3, vr
1.4 | Little Man, Time and the
Troubadour vr 25.3, wo 30.3
| The Lost Leonardo do 31.3 |
Madres paralelas vr 25.3 t/m
zo 27.3, di 29.3 | La mif do 31.3
| The Velvet Queen do 24.3 t/m
zo 27.3, di 29.3 | Writing with
Fire do 31.3

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl

FANNY: THE RIGHT TO ROCK

ZALTBOMMEL

4 Filmtheater Cinemaarten

Theater de Poorterij | Nieuwstraat 2 | cinemaarten.nl
The Duke di 29.3 | Un monde di 15.3

ZEIST

4 Hotel Theater FIGI

Het Rond 2 | 030-6927400 |
figi.nl/bioscoop

Mijn beste vriendin Anne Frank
ma 4.4 | Boek & film Daniel ma
28.3

ZEVENAAR

4 Filmhuis Zevenaar

Kerkstraat 27 | 0316-344250 |
filmhuiszevenaar.nl

De sont vivant do 10.3, vr 11.3,
zo 13.3 t/m di 15.3 | The Duke
do 17.3, vr 18.3, za 19.3, zo 20.3,
ma 21.3, di 22.3, wo 23.3 | Haute couture za 19.3, ma 21.3, di
22.3, wo 23.3 | Licorice Pizza
do 10.3 t/m za 12.3, di 15.3, wo
16.3, vr 18.3, zo 20.3, di 22.3, wo
23.3 | Madres paralelas do 10.3
t/m wo 23.3 | The Power of the
Dog za 12.3, di 15.3, do 17.3, zo
20.3 | Prince of Muck ma 14.3
t/m do 17.3, di 22.3 | West Side
Story do 10.3, za 12.3, zo 13.3, di
15.3, za 19.3, di 22.3 | The Worst
Person in the World vr 11.3, zo
13.3, ma 14.3, wo 16.3, vr 18.3,
ma 21.3

Belfast | Haute couture | Pre
mières Apples do 17.3 | Cyrano do 10.3 | Drive My Car do
24.3 | The Duke do 17.3 | Grosse Freiheit do 17.3 | Madres paralelas do 10.3 | La mif do 24.3
| Natural Light do 10.3 | Silence of the Tides do 10.3 | Zwol
se premières Flee | I Am So Sorry | The Velvet Queen | Fra
terhuis Academie Dichterbij
films & sterren – René Mioch
za 12.3 | De Zijderoute (reprise)
– Hans Luiten za 19.3 | Handelaar in films – Anne van der Pol
za 19.3 | Parijs in beeld – Constant Hoogenbosch & Jessica
Koek za 16.3 | Verwacht in april
A Chiara | Downton Abbey: A
New Era | L’événement | Ich bin
dein Mensch

LEZERSACTIES
MIJN VADER IS EEN
VLIEGTUIG

Met dit rake
en persoonlijke
drama verfilmde Antoinette
Beumer
haar eigen
roman,
waarin ze
geïnspireerd door haar vader,
die jarenlang in een psychiatrische instelling zat, schrijft
over de angst om zelf ook de
grip op de realiteit te verliezen. Mariska Graveland in de
Filmkrant #439: ‘De film wil
bewust geen therapeutische
uitleg geven. Beumer roept
vooral Eva’s verwarrende ervaringen op en slaagt daar
uitstekend in.’
September Film stelt vijf
dvd’s ter beschikking.

FOR SAMA

Als de dood
uit de lucht
komt vallen, pakken
moedige
burgers hun
wapens op.
In het geval
van filmmaker Waad El-Kateab zijn
die wapens haar camera,
maar vooral: veerkracht en
liefde. Haar documentaire
For Sama laat ons de Syrische
revolutie zien door de ogen
van een jonge moeder. Of zoals Bobbie Fay Brandsen
schreef in de Filmkrant #428:
‘Een vrouw die je van je stoel
blaast met haar veerkracht en
optimisme. Een film over
oorlog maar vooral: een film
over liefde.’
Periscoop Film stelt vijf
dvd’s ter beschikking.

FIRST COW

‘Kelly Reichardt
vangt een
verhaal zoals Robby
Müller het
licht, dus
geen wonder dat ze in
2021 op het
IFFR de prijs kreeg die de
naam van deze cameraman
draagt’, aldus Dana Linssen in
de Filmkrant #437.

INTERESSE?

‘Reichardts nieuwe film is een
alternatieve western die grote, gewelddadige thema’s als
ras en klasse agendeert aan de
hand van een uitzonderlijk
teder verhaal over zoiets
wonderbaarlijks, dierbaars en
mysterieus als vriendschap.’
Remain in Light stelt vijf
dvd’s ter beschikking.
MOFFIE

In een land
gebouwd
op onderdrukking is
niemand
vrij, toont
de
Zuid-Afrikaanse
filmmaker
Oliver Hermanus in zijn vierde speelfilm, een lucide bewerking van de autobiografische roman waarin AndréCarl van der Merwe zijn ervaringen als dienstplichtig soldaat in de Zuid-Afrikaanse
Grensoorlog optekende. ‘In
plaats van de gebeurtenissen
te verbeelden roept Moffie de
ervaring van die gebeurtenissen op’, omschrijft Sasja
Koetsier in haar recensie voor
de Filmkrant.
Cinemien stelt vijf dvd’s
ter beschikking.

PAASWEEKEND OP HET
INTERNATIONAAL FILM
FESTIVAL GORINCHEM

IFFG haalt
wereldcinema naar
Gorinchem, in
het hart van
Nederland
net buiten
de Randstad. Het
festival vertoont van 13 t/m 17
april films van over de hele
wereld met actuele en maatschappelijke thema’s. Films
die je raken en verrassen met
boeiende verhalen, mooie
beelden, unieke plekken en
interessante personages.
De Filmkrant verloot een speciaal, eenmalig festival-arrangement tijdens het IFFG,
inclusief een nacht in bed &
breakfast De Vestingdriehoek
(op Goede Vrijdag) en 2x2
vrijkaartjes voor het festival.

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 6 april. Winnaars ontvangen
bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

BESTE SOUND
DESIGN 2021

A FILM BY PIETER-RIM DE KROON

BESTE LANGE
DOCUMENTAIRE
2021

SILENCE
OF THE TIDES
FROM THE DIRECTOR OF DUTCH LIGHT

10 MAART IN DE BIOSCOOP
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CONVERSATIONS WITH KIAROSTAMI

UIT HET LEVEN GEGREPEN
In een reeks intieme interviews geeft de in 2016 overleden filmmaker
Abbas Kiarostami een intrigerend inkijkje in de eerste dertig jaar van
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
zijn rijke carrière.
keren opgevoerd als stille getuige. Hij was negentien
jaar toen Cheshire en Kiarostami elkaar in de late
jaren negentig spraken. Het grootste deel van de niet
eerder gepubliceerde interviews vond plaats in 1998,
bij Kiarostami thuis en tijdens een road trip naar de
regio Koker, waar de regisseur zijn drie beroemdste
films maakte.

VROUWEN
WAAR STAAT HET HUIS VAN MIJN VRIEND?

“Ik denk dat men vergeten is dat films het leven horen te verbeelden”, stelt de Iraanse filmmaker Abbas
Kiarostami ergens in Conversations with Kiarostami
van Godfrey Cheshire. Als de in het boek verzamelde
interviews met Kiarostami iets duidelijk maken, is dat
hij zelf dat zeker niet is vergeten. “Ik ben intelligent
genoeg om verhalen te vermijden die te onwaarschijnlijk zijn.”
Dat slaat niet alleen op Kiarostami’s werkwijze,
met films die grotendeels worden bevolkt door niet-
professionele acteurs en waarbij het toeval van wat
tijdens de opnames kan ontstaan ruim baan krijgt. Uit
de intieme gesprekken wordt herhaaldelijk duidelijk
dat de in 2016 overleden Kiarostami ook de uitgangspunten voor zijn verhalen direct uit zijn eigen leven
trok. Uit dingen die hij zelf meemaakte – het uiteenvallen van zijn eigen huwelijk ging in de late jaren
zeventig min of meer gelijk op met de Islamitische
Revolutie in zijn land, en de combinatie van die twee
leidde direct tot The Report, zijn eerste ‘volwassen’
speelfilm.
Ook anekdotes van vrienden werden verwerkt in
zijn films, en bovenal zijn observaties van zijn zoons
Ahmad en Bahman in hun jonge jaren. Waar staat
het huis van mijn vriend? (Khane-ye doust kodjast?,
1987) ontwikkelde hij bijvoorbeeld vanuit het enorme
verantwoordelijkheidsgevoel dat hij zag in zijn jongste
zoon Bahman. Beide zoons spelen dan ook belangrijke rollen in het boek. Ahmad, die zelf ook filmmaker
werd en zijn vaders laatste film 24 Frames (2017) na
diens overlijden voltooide, schreef een lovend voorwoord. En Bahman wordt in de gesprekken enkele

In zijn introductie verdeelt Cheshire de carrière van
Kiarostami in drie fases van elk zo’n vijftien jaar. Fase
1 wordt gevormd door de jeugdfilms die de regisseur
in zijn tijd bij het instituut voor jongerenontwikkeling
Kanoon maakte, fase 2 zijn internationaal erkende
meesterwerken en fase 3 de meer experimentele films
die hij in de nadagen van zijn carrière maakte.
Het boek, met interviews over vrijwel al Kiarostami’s films – van zijn korte debuut The Bread and
Alley (Nan va Koutcheh, 1970) tot aan The Wind Will
Carry Us (Bad ma ra khahad bord, 1999), beslaat de
eerste twee van die drie fases. De gesprekken staan
bomvol interessante observaties, bijvoorbeeld over
het werken met kinderen (waar Kiarostami een expert
in was), over het belang van het juiste accent (wat
voor een internationaal publiek uiteraard veel minder
hoorbaar is) en de grote rol van geluid (tegen zijn crew
zei Kiarostami vaak: “Vandaag maken we geluidsopnamen, maar neem ook maar een camera mee”).
In hoe Kiarostami in die interviews spreekt over
zijn eerdere films en over cinema in het algemeen, zijn
ook al vele vooruitwijzingen naar de latere, meer onderzoekende films te vinden. De regisseur beschrijft
hoe hij Waar staat het huis van mijn vriend? vertoonde in het kleine dorpje waar de film werd opgenomen,
en hoe hij daarbij de gezichten filmde van de dorpelingen die zichzelf op het scherm terugzagen. Dat
brengt onherroepelijk zijn latere film Shirin (2008)
in gedachten, waarin hij de gezichten van tientallen
befaamde Iraanse actrices (en Juliette Binoche) filmde
terwijl die kijken naar een theateropvoering van een
twaalfde-eeuws Perzisch gedicht.
Elders bespreekt Kiarostami de relatieve afwezigheid van vrouwen in zijn films tot dan toe. Dat
komt, zo legt hij uit, omdat hij weigert vrouwen in
de rolpatronen te wringen die het Iraanse regime,

impliciet of expliciet, vereiste – de bejubelde moeder, het beschimpte lustobject. In het buitenland is
het overigens niet veel beter, observeert hij. “In veel
films spelen vrouwen slechts een decoratieve rol. Het
is zeldzaam dat vrouwen in films gewoon als mensen
worden getoond. Dat is mijn ideaal.”
Dat ideaal werd direct in zijn eerstvolgende film
Ten (Dah, 2002) de basis voor een verhaal dat expliciet de rol van vrouwen in de (Iraanse) maatschappij
onderzocht. Dat onderwerp bleef nadrukkelijk aanwezig in zijn late werk, van de tientallen kijkende
vrouwen in Shirin tot opnieuw Binoche in Copie
conforme (2010) en het inkijkje in het leven van een
Japanse prostituee in Like Someone in Love (2012).
Zo zou je een alternatieve driedeling in Kiarostami’s
oeuvre kunnen maken: eerst filmt hij kinderen, dan
mannen, dan vrouwen.

NIEUWSGIERIG

Kiarostami’s relatie tot de politiek in zijn land levert
een aantal keren een interessante wrijving op in de
gesprekken. Wanneer Cheshire te expliciet naar dingen vraagt, kapt Kiarostami het resoluut af. Want
sommige dingen kunnen nu eenmaal niet expliciet
gezegd worden, maar moeten tussen de regels door,
zoals Kiarostami dat in zijn films ook altijd zo vakkundig deed. “Ik weiger kritische of politieke films te
maken”, zegt hij in de interviews. “Maar tegelijkertijd
denk ik dat er geen film bestaat die niet kritisch of
politiek is.”
Kiarostami maakt films over mensen, benadrukt
hij herhaaldelijk, en niet over ideologieën of beleid.
Maar, zo stelt hij ook: “De mensen over wie ik het heb,
staan niet los van hun sociale realiteit.” Een mening
daarover zal Kiarostami niet snel opdringen. Niet
omdat hij geen mening heeft, maar omdat hij wil dat
de kijker er op een andere manier komt. “Mijn vertelstijl draait erom de kijker nieuwsgierig te maken”,
zegt hij. “Vervolgens geef ik stukje bij beetje meer informatie. De enige manier waarop ik de toeschouwer
mee kan voeren is door nieuwsgierigheid.”
CONVERSATIONS WITH KIAROSTAMI
GODFREY CHESHIRE | 2019, WOODVILLE PRESS, NEW
YORK | 188 PAGINA’S | $18 

WINNAAR ZILVEREN BEER
Filmfestival van Berlijn
Beste regie - Dénes Nagy

E E N F I L M VA N

EUROPEAN FILM AWARD
European Production Designer
Márton Ágh

DÉNES NAGY

“A slice of pure,
bracing arthouse cinema”
– SCREENDAILY

VANAF 10 MAART IN DE BIOSCOOP
www.cherrypickersfilm.nl

facebook.com/cherrypickersfilm
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Thuiskijken
LET THEM ALL TALK, NO SUDDEN MOVE EN KIMI

DRIEWERF SODERBERGH

Sinds 8 maart is Nederland met HBO Max weer een streamingdienst
rijker. Drie van de spelden in deze hooiberg aan nieuwe ‘content’ zijn
de meest recente films van Steven Soderbergh, waarin de Hollywood-
auteur opnieuw zijn onuitputtelijke experimenteerdrift etaleert.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Aan het begin van de coronapandemie herontdekte
de hele wereld Steven Soderberghs angstaanjagend
vooruitziende pandemie-thriller Contagion (2011).
Soderbergh zelf, sinds zijn zeer tijdelijke ‘pensioen’
van 2013 onvermoeibaar productief, bracht in het
lockdown-tijdperk alweer drie nieuwe films uit: de
grotendeels geïmproviseerde praatfilm Let Them All
Talk (2020), de loepzuivere neo-noir No Sudden Move
(2021) en tech-thriller Kimi (2022). Elk op zijn eigen
manier bewijzen ze dat de filmmaker nog altijd zijn
vinger aan de pols van de tijdgeest heeft.
Alle drie de films werden gemaakt voor streamingdienst HBO Max, sinds kort ook in Nederland beschikbaar. Verbazingwekkend genoeg werden drie
opeenvolgende films van een van de meest cinefiele
Amerikaanse filmmakers van dit moment dus niet in
bioscopen uitgebracht, incidentele festivalvertoningen daargelaten. De regisseur (wiens debuut Sex, Lies,
and Videotape in 1989 ook al grotendeels werd gefinancierd door een VHS-boer) kan er niet wakker van
liggen: “I go where the eyeballs are.”

OP SLEEPTOUW

Let Them All Talk was al af voor de covidpandemie
uitbrak; de opnamen voor No Sudden Move waren al
een flink eind op weg; en ook het scenario voor Kimi
lag er al. Toch weerspiegelen de drie films samen
impliciet het verloop van het lockdownleven: van afgedwongen kalmte, via kat-in-het-nauw schermutselingen, tot algehele technoparanoia.
In Let Them All Talk maakt gelauwerd schrijver
Alice (Meryl Streep) vanwege haar vliegangst per luxe
cruiseschip de oversteek van Amerika naar Engeland
om een literaire prijs in ontvangst te nemen. Ze neemt
haar neef Tyler (Lucas Hedges) op sleeptouw, en
nodigt ook twee oude studiegenoten uit, ooit hartsvriendinnen maar inmiddels al jaren uit beeld. Het
skelet voor de film werd neergepend door Deborah
Eisenberg, zelf een gevierd schrijver, maar de dialogen
werden grotendeels geïmproviseerd door de cast –
met glansrollen voor Candice Bergen en Dianne Wiest
als de oude vriendinnen van Alice, die beiden nog wel
een appeltje met haar te schillen hebben.

Dat het viertal naar Engeland reist per schip is
natuurlijk een hopeloos anachronisme. Door een gesprekje tussen enkele personages over het genre van
de ‘comedy of errors’ wordt duidelijk welk experiment eeuwige filmstudent Soderbergh hier aangaat:
wat als we de aloude klucht volledig onthaasten? Het
resultaat is in al zijn bedaardheid heerlijk vilein.

SURVEILLANCE

Het andere uiterste levert de strak aangesnoerde
thriller Kimi, de meest recente van de drie films. Hier
is Soderberghs spel: wat als we het concept van paranoia-thrillers als Rear Window (Alfred Hitchcock,
1954), Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966) of
The Conversation (Francis Ford Coppola, 1974) hervertellen in het digitale heden?
Net als in die klassiekers meent de hoofdpersoon,
de aan pleinvrees leidende Angela (Zoë Kravitz), bewijs voor een moord te ontwaren. Maar hier is het
‘medium’ waarop ze dat bewijs vindt geen verrekijker,
analoge foto of geluidsopname, zoals in de genoemde
klassiekers, maar de digitale assistent Kimi – een fictief equivalent van de Siri’s en Alexa’s die al alomtegenwoordig zijn.
Het resultaat is een weinig vernieuwende, maar uiterst effectieve thriller, met tussen de regels door toch
een aardig stukje maatschappijkritiek: de permanente
surveillance die in de jaren zeventig nog paranoia was,
is dagelijkse realiteit geworden.

VERVORMING

Het hoogtepunt van het onbedoelde drieluik, zowel
in kwaliteit als in experimenteerdrift, is No Sudden
Move, Soderberghs versie van een film noir, die zich
afspeelt in het Detroit van 1952. In interviews spreekt
Soderbergh regelmatig over het belang van het vrijgeven van informatie – wat krijgt de kijker op welk
moment te weten? Dat spel speelt in alle drie deze
films de hoofdrol, en wordt in No Sudden Move tot in
de finesses beheerst.
Wat experiment betreft springt het gebruik van
ouderwetse anamorfe lenzen gecombineerd met een
moderne digitale camera nogal in het oog – ze leveren

NO SUDDEN MOVE

een beeldbolling op die neigt naar een vissenoog-objectief, met enorme vervormingen aan de zijkanten
van het kader. Voor de goede verstaander krijgt die
vervorming ook inhoudelijke betekenis dankzij een
scherpe monoloog in de laatste akte van de film. In
deze analyse van de ongelijke machtsverhoudingen
van het kapitalistisch systeem wordt de centrale these
voor zowat heel Soderberghs oeuvre verwoordt.
Maar de echte cinefiele angel zit in het spel met het
principe van de MacGuffin, de door Alfred Hitchcock
gepopulariseerde term voor het ding dat de personages in een thriller najagen. Wat dat ding is, is voor
de personages van levensbelang, maar voor de kijker
irrelevant, zo theoretiseerde Hitchcock.
Soderbergh zet dat in No Sudden Move op zijn kop.
Voor kruimeldieven Curt (Don Cheadle) en Ronald
(Benicio Del Toro) doet het document dat zij (en een
almaar uitdijende reeks andere personages) najagen
er niet toe. Het kan ze zo weinig schelen, dat ze het
op een gegeven moment zonder blikken of blozen
doormidden scheuren. Maar voor de kijker blijkt het,
als laat in de film duidelijk wordt in welk werkelijk
bestaand schandaal de film heeft zitten wroeten, van
levensbelang. Een aalgladde film noir die stiekem gaat
over de klimaatcrisis – het is Soderbergh ten top.
LET THEM ALL TALK

VERENIGDE STATEN, 2020 |

REGIE STEVEN SODERBERGH | MET MERYL STREEP,
CANDICE BERGEN, DIANNE WIEST | 113 MINUTEN |
DISTRIBUTIE HBO MAX (VOD) | NU TE ZIEN 

NO SUDDEN MOVE

VERENIGDE STATEN, 2021 |

REGIE STEVEN SODERBERGH | MET DON CHEADLE,
BENICIO DEL TORO | 115 MINUTEN | DISTRIBUTIE HBO
MAX (VOD) | NU TE ZIEN 

KIMI

VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE STEVEN

SODERBERGH | MET ZOË KRAVITZ | 89 MINUTEN |
DISTRIBUTIE HBO MAX | NU TE ZIEN 
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JEEN-YUHS: A KANYE TRILOGY

HEART OF DARKNESS VAN EEN

HIPHOPSTER

De creatieve output van Ye, voorheen bekend als
Kanye West, raakte altijd al aan cinema. De hiphopgrootheid liet korte films van een half uur maken
als videoclips bij zijn muziek, draait films van Akira
Kurosawa en Werner Herzog in zijn studio, en klopte
voorafgaand aan een wereldtournee bij Alejandro Jodorowsky aan voor spiritueel advies.
Ye zelf is bovendien uitstekend filmmateriaal.
Larger than life, camerageniek, getalenteerd en charismatisch, maar ook impulsief, brutaal en arrogant.
Een vat vol tegenstrijdigheden, bekend om zijn hitalbums, maar ook om faillissementen, vechtscheidingen, Grammy-speeches, politieke ambities en talloze
schandalen. Hij is de vleesgeworden popcultuur, een
bliksemafleider voor hoe we naar onze idolen kijken.

Deze vierenhalfuur durende docuserie over de illustere carrière
van Ye (voorheen bekend als Kanye West) is vooral fascinerend als
metafilm over de relatie tussen een documentairemaker en zijn
DOOR HUGO EMMERZAEL
onderwerp.

MYTHES

De gemengde ontvangst van zijn meest recente album
Donda (2021), een muzikaal eerbetoon aan zijn in
2007 overleden moeder Donda West, maakte eens te
meer duidelijk hoezeer de waardering van Ye’s kunst
is verbonden aan zijn beeld als publiek figuur. Regisseurs Coodie en Chike doen een nobele poging om
door de vele mythes rond Ye te prikken in hun fascinerende driedelige documentaire jeen-yuhs: A Kanye
Trilogy, die op Sundance in première ging en nu op
Netflix te zien is.
Waar de meeste documentaires over popartiesten
worden opgenomen binnen een duidelijk afgebakend
tijdsbestek – zie recente voorbeelden als Miss Americana over Taylor Swift of Billie Eilish: The World’s a
Little Blurry – had dit regisseursduo ongekende toegang tot het leven van Ye. Al in 1998 stond hij voor het
eerst voor hun camera, toen ze nog gonzo-interviews
met opkomende artiesten uit Chicago deden voor online hiphopkanaal Channel Zero. Ye was toen zelfs nog
geen rapper, maar een hippe producer die de beste
beats in de stad kon maken.
Alsnog zag Coodie een potentiële superster in deze
charismatische man; hij besloot Ye’s transitie naar
rap-Mekka New York vast te leggen. Het is het startpunt van bijna twintig jaar aan verzameld filmmateriaal achter de schermen van Ye’s illustere carrière.

een jonge Kanye West zijn droom om de grootste rapper op aarde te worden wél verwezenlijkt. Ze volgen
hem in de studio, terwijl hij sleutelt aan zijn baanbrekende debuutalbum The College Dropout (2004)
en nog veel harder werkt om zijn platenlabel ervan
te overtuigen dat het album überhaupt uitgebracht
moet worden. Een geweldige scène speelt zich af in
het kantoor van label Def Jam, waar Ye een potentiële
single van zijn album in elke stereo stopt om zelfs de
kantoorassistenten van zijn talent te overtuigen.

HOOP DREAMS

HEART OF DARKNESS

In de voiceover beschrijft Coodie zijn oorspronkelijke
uitgangspunt voor jeen-yuhs als zijn antwoord op
Hoop Dreams (Steve James, 1994), de baanbrekende
televisiedocumentaire over twee scholieren die alles
op alles zetten om voor een NBA-basketbalteam te
spelen. Die film werpt een realistische blik op schaduwzijde van de Amerikaanse droom: er is een hele
industrie gebouwd rondom de dromen en ambities
van jongeren die nooit uit zullen komen.
Met jeen-yuhs hoopten Coodie en Chike een feelgood-variant op die droevige film te maken, waarin

Het is typisch Ye-gedrag – een prikkelende cocktail
van talent en hoogmoed. Eigenlijk veel onthullender
zijn de intieme gesprekken tussen Ye en Donda, waaruit blijkt wat voor gidsende rol zijn moeder heeft gehad. Uit zulke persoonlijke scènes blijkt ook het langdurige vertrouwen dat Ye in Coodie had om zo veel
van zijn leven op camera vast te mogen leggen. Precies dat aspect breekt de documentaire later op, als
faam naarmate de carrière van Ye vordert hun vriendschap steeds meer in de weg zit.
Zo verandert jeen-yuhs langzaam van Hoop Dreams

in Hearts of Darkness (1991), Eleanor Coppola’s
onthullende documentaire over hoe haar man zijn
verstand dreigt te verliezen op de set van Apocalypse
Now (1979). Later in Ye’s carrière krijgt Coodie nog
maar sporadisch toegang tot de megaster, en zelfs op
die momenten is er weinig over van de connectie tussen de documentairemaker en zijn onderwerp.
Zo wordt Coodie een paar dagen ingevlogen naar
de Dominicaanse Republiek, waar Ye als een hedendaagse Kolonel Kurtz in de jungle aan Donda werkt.
Ye zit te veel in zijn hoofd om ook maar iets aan de
camera te kunnen geven. Het onvermijdelijke verlies
van intimiteit wordt weergaloos verbeeld door een
extreme close-up op de kaak van Ye. Juist dit extreem
hechte shot benadrukt de gapende afstand tussen
de regisseur en zijn hoofdpersonage. De grijze haren
rond Ye’s mond zeggen meer dan wat Ye zelf kan uitspreken.
JEEN-YUHS: A KANYE TRILOGY

VERENIGDE

STATEN, 2022 | REGIE COODIE & CHIKE | MET YE | 3X90
MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX (VOD) | NU TE ZIEN
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TEXAS CHAINSAW MASSACRE

Zagen op dorre grond
De nieuwste remake van Texas Chainsaw
Massacre roept al te enthousiast het mees
terlijke origineel van Tobe Hooper in herin
nering. Onhandig, want het benadrukt
vooral hoe pijnlijk overbodig deze nieuwste
variant is van een film die nooit een film
serie had hoeven zijn.
Er is al veel geschreven over de inspiratieloze
reboot-cultuur die de mainstream Amerikaanse film in haar ban heeft. Waar niet vaak
genoeg bij stilgestaan kan worden is hoe dodelijk vermoeiend deze tendens eigenlijk is.
Kijk naar films als Jurassic World (Colin Trevorrow, 2015), Terminator: Dark Fate (Tim
Miller, 2019) en Ghostbusters: Afterlife (Jason Reitman, 2021) en je ziet een verstopte
filmmachine die niet voorbij haar eigen culturele erfgoed durft te reiken.
Deze zogenoemde legacy sequels zijn niet
alleen een vervolg op een geliefd origineel,
maar ook een poging om dat origineel te mythologiseren. Personages uit de oudere, betere films worden in het pantheon van helden geplaatst door nieuwere, slechtere films.
Het is een bijzonder irritant fenomeen, omdat de nieuwe films zich zo graag willen
scharen naast hun spirituele voorgangers,
terwijl ze dat op kwalitatief niveau bijna
nooit verdienen – zeldzame films zoals Creed
(Ryan Coogler, 2015) daargelaten; uitzonderingen die de regel bevestigen.
Een recente toevoeging aan de schier eindeloze reeks aan overbodige vervolgen is
Texas Chainsaw Massacre van de Texaan David Blue Garcia. Deze Netflix-film doet een
poging om het meesterlijke origineel van

Tobe Hooper uit 1974 nieuw leven in te blazen door aan de haal te gaan met de nalatenschap van Leatherface, een seriemoordenaar
die gehuld in een masker gemaakt van de
huid van zijn slachtoffers en gewapend met
een kettingzaag zijn prooi opjaagt. De
nieuwe film volgt vier millenials uit Austin
die in het Texaanse gehucht Harlow hun eigen hipsterscene willen opzetten. Vol ijdele
hoop over lage vastgoedprijzen (misschien is
de grootste horror in de film de uit de klauwen gelopen huizenmarkt) kopen ze het dorp
op, om het te veilen aan generatiegenoten die
een kunstgalerie of brunchrestaurant buiten
de grote stad willen oprichten.
De woke millenials hebben buiten de lokale Texanen van de oude stempel gerekend,
die hun conservatieve Americana niet zomaar opgeven. Zoals veel hedendaagse horrorfilms (The Hunt; The Purge; Halloween
Kills) speelt Texas Chainsaw Massacre met
tegenstellingen tussen rode en blauwe stemmers, en met generatiekloven tussen boomers, gen-X, millenials en zoomers. Het is
zaaien in dorre grond, met enkel de welbekende clichés als opbrengst: oude, witte
mannen rijden milieuvervuilende trucks en
jongeren zitten te veel op hun telefoon. Als
Leatherface met zijn kettingzaag de boel
eindelijk komt verzieken, zaagt hij door lege
calorieën.
HUGO EMMERZAEL

TEXAS CHAINSAW MASSACRE

VERENIGDE

STATEN, 2022 | REGIE DAVID BLUE GARCIA | MET SARAH
YARKIN, ELSIE FISHER, MARK BURNHAM | 81 MINUTEN |
DISTRIBUTIE NETFLIX (VOD) | NU TE ZIEN 

PRISONERS OF THE GHOSTLAND

PRISONERS OF THE GHOSTLAND

Nicolas Cage met een
bommelding op zijn broek
Als iemand de waanzin van Nicolas Cage
kan overtreffen, dan is het de Japanse re
gisseur Sion Sono. In een onverwachte,
maar op de een of andere manier ook totaal
vanzelfsprekende samenwerking banjert
het duo door post-apocalyptisch Japan.
Er valt veel voor te zeggen om regisseurs de
vrije hand te geven, maar in het geval van
Prisoners of the Ghostland was iets meer terughoudendheid wellicht op zijn plek geweest. Vooral omdat constant op een intensiteit van 130 procent draaien voor een
zekere metaalmoeheid in het fundament van
een film zorgt. Maar wie kan Sion Sono, de
baldadige Japanse regisseur van absurde parels als Love Exposure (2008), Themis (2011)
en Tokyo Tribe (2014), het nou kwalijk nemen dat hij te veel in zijn films stopt? Te veel
van alles is simpelweg zijn modus operandi,
dus kijken naar Prisoners of the Ghostland
vereist dat je je daarbij neerlegt.
In die zin is de keuze voor Nicolas Cage als

hoofdrolspeler geïnspireerd: de fans van de
acteur hebben inmiddels een flinke tolerantie opgebouwd voor klungelige cult, het type
film waar Sono in grossiert. In dit geval: Mad
Max in de blender met spaghettiwesterns en
yakuza-pastiche.
Cage’s personage krijgt op de aftiteling
enkel de benaming ‘hero’, en de rol van een
bankovervaller in een postapocalyptisch Japan is de acteur op het lijf geschreven. Hij
mag weer lekker los tijdens zijn zoektocht
naar Bernice (Sofia Boutella), die ontsnapte
uit het geisha-bordeel van lokale machthebber Governor (Bill Moseley, ook heerlijk
schmierend). Als de held Bernice niet op
weet te sporen, kost hem dat al zijn ledematen – inclusief balzak – die stuk voor stuk
van zijn lichaam zullen worden gescheiden
door micro-explosieven die vastzitten aan
een zwartleren pak. In datzelfde pak zitten
ook ‘neuro-impulssensoren’ ingebouwd die
de explosieven laten afgaan wanneer Cage
Bernice iets dreigt aan te doen. Uiteraard
heeft hij de neiging om dat toch te doen. Laten we het erop houden dat zijn testikels niet
ongeschonden uit deze aparte roadmovie
komen.
Zoals zo vaak bij Sono zit de grootste
kracht van de film in de details: kleine visuele grapjes, het bijzondere setdesign, onverwachte momenten zoals de scène waarin alle
personages op beeld zomaar een lied beginnen te scanderen. Sono’s films werken beter
op een micro- dan op macroniveau. Het interessantste spel zit in de marges van de film.
Juist wanneer Cage de plot niet vooruit hoeft
te stuwen en zich simpelweg mag vermaken
in geïmproviseerde momenten komt Prisoners of the Ghostland tot leven. Die momenten worden aaneen geregen met een halfgare
cultfilm, die constant dreigt op de zenuwen
te gaan werken, ware het niet dat Cage en
Sono zo’n zichtbaar plezier hebben in hun
surreële droomsamenwerking.
HUGO EMMERZAEL

PRISONERS OF THE GHOSTLAND
VERENIGDE STATEN/JAPAN, 2021 | REGIE SION SONO |
MET NICOLAS CAGE, SOFIA BOUTELLA, BILL MOSELEY |
103 MINUTEN | DISTRIBUTIE REMAIN IN LIGHT (DVD/
TEXAS CHAINSAW MASSACRE

BLU-RAY) | TE ZIEN VANAF 30 MAART 
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Buikslotermeerplein,
1025 EX Amsterdam
11 augustus 2020,
14.31 uur
“Mag ik je temperatuur opnemen?” vraagt
‘health & safety officer’ Jaap Evers. “Wil je
ook nog even je handen wassen? Dank je, en
welkom.”
Het lijkt – gelukkig – alweer een eeuwigheid geleden, maar in de zomer van 2020 was
Met mes van Sam de Jong een van de eerste
Nederlandse speelfilms die onder een strikt
coronaregime werden opgenomen; iedereen
die de set opkwam werd gecheckt.
Het is een snikhete, lome dag in Amsterdam-Noord. Cast en crew zitten op Ontmoetingsplaats (1976), een kunstwerk van
Shinkichi Tajiri, een Nederlands-Amerikaanse beeldhouwer van Japanse afkomst.
Het werk – een soort witte trap – is ooit bedacht als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar wordt vooral gebruikt door hangjongeren. “Wij gebruiken het als een soort
amfitheater, omdat de hele film heel theatraal is”, zegt De Jong – zachtgeel T-shirt,
zachtgeel hoedje, zonnebril – in het voorbijgaan.
Amsterdammer De Jong maakte furore
met het eveneens in Noord gesitueerde Prins
(2015), trok vervolgens naar New York waar
hij met een Amerikaanse cast en crew Goldie
(2019) opnam, en keerde terug naar Amsterdam voor Met mes. Daarin draait het om
Yousef (Shahine El-Hamus), die net zo’n
dure zonnebril wil als al zijn vrienden en
daarom de gloednieuwe videocamera steelt
van Eveline (Hadewych Minis), presentatrice
van een stompzinnige tv-quiz. Die camera
had ze van haar vriend gekregen, omdat ze
haar werk zat was en een gelaagd portret van
de neoliberale mensenwereld wilde maken

(“Ik ga echte mensen gebruiken; ik voel me
ontzettend betrokken”). Maar zonder camera gaat dat niet, dus dikt zij het verhaal
van de beroving aan om geld van de verzekering terug te krijgen; ze zegt dat haar overvaller haar met een mes heeft bedreigd.
In de scène die vandaag wordt opgenomen, spelen Eveline en Yousef de beroving
na voor Evelines met verzekeringsgeld betaalde, draaiende camera. Mét mes, terwijl
hij geen mes had, maar Yousef heeft zo zijn
eigen agenda; hij wil Eveline voor haar eigen
camera laten bekennen dat ze heeft gelogen.
Minis – strakke top met geel-zwarte tijgerprint – zit op de trap haar tekst door te nemen; ondertussen wordt haar geblesseerde
schouder gemasseerd. El-Hamus – opvallend beugeltje, ruim wit T-shirt, short met

testbeeldmotief, waar de pijpen van zijn
zachtgele onderbroek onderuit steken – laat
geduldig duivelshorentjes in zijn geblondeerde haar draaien. Iets verderop, in de
schaduw, zit Tim Linde – die Evelines geluidsman speelt – een kleurplaat te maken.
“Ik ben buiten beeld”, legt Linde uit terwijl
hij onverstoorbaar doorkleurt. “Ik zit zo wel
in het totaalshot.”
“Ik wil heel graag repeteren”, zegt De Jong.
Hij neemt de plek van El-Hamus in, en doet
voor hoe hij de camera van DoP Emo Weemhoff omhoog moet trekken. “Daarna wisselen we van positie en neemt Emo Hadewychs
plek in”, legt hij geduldig uit. “Willen we dit
helemaal doen?” vraagt de opnameleider.
“Zit er waarde in dat we dit helemaal in één
keer doen? Ja? Oké, dan gaan we gas geven.”
De wegafzetters en bewakers komen overeind. De Jong neemt plaats achter de monitor. “Als je goed rechtop staat, zien we je horens; dat is leuk”, zegt hij tegen El-Hamus.
“En probeer goed in het midden uit te komen.” “Here we go... en actie!”, roept de
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opnameleider vervolgens. El-Hamus doet
alsof hij Weemhoffs steadicam – ergo Evelines videocamera – omhoogtrekt. “Geef me
die camera!” roept hij. “Au, je doet me pijn”,
antwoordt Minis buiten beeld. “Even tot
hier”, zegt De Jong een paar tellen later.
“Mooi! Laten we ’m nog een keer doen.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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