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RUIS
Een film van 3 minuten en 33 seconden van een
Amerikaanse toerist uit 1938 is bijna alles wat
er over is van een bloeiende Joodse wijk in het
Poolse dorp Nasielsk. In Bianca Stigters Three
Minutes – A Lengthening (pagina 12) worden die
beelden vertraagd, uitgerekt, uitvergroot. Wat
kunnen we erin zien? Wat kunnen we te weten
komen over die wereld die door de nazi’s werd
weggevaagd?
“Je ziet dat mijn vader vooral de huizen wilde
filmen”, zegt de zoon van de maker. “Maar die
lachende, nieuwsgierige gezichten trokken de
camera omlaag.” Hij noemt het voorbeeld van
een amfora, een Griekse vaas. Dat we allemaal
het beeld kennen van een amfora met z’n
beschilderingen en aardekleuren, maar dat de
wereld eromheen uit onze herinneringen is verdwenen. Dat die vaas in zekere zin het enige
restant is. Daar is hij bang voor, zegt de zoon,
dat van die bloeiende Joodse cultuur alleen nog
een paar losse objecten overblijven.
Toen werden de Oscars uitgereikt en werd
iemand in het gezicht geslagen en stonden de
kranten er vol van. Ik kon alleen maar denken:
ruis. Ik moest denken aan die optische illusie
van een vaas en twee gezichten. Wat blijft er
van onze tijd over? Wat is ruis? Stop met dat
of/of-denken – óf de vaas, óf de twee gezichten.
Probeer alles te zien.
Onder dat alles zat de gedachte aan deep
fakes. Hoe toch al wankele historische bronnen
– zoals de genoemde film – daardoor nog meer
in twijfel kunnen worden getrokken. Een angst
dat de geschiedenis steeds meer een speelbal
wordt voor kwaadwillenden. Maar die angst is
overbodig. We zijn er zelf bij. Zie alles, leg alles
vast. Bij ‘alles’ horen bijvoorbeeld de notulen
van de Wannsee conferentie, waar de nazi’s de
uitvoering van de Holocaust bespraken, de
directe oorzaak van de vernietiging van de
Joodse wijk in Nasielsk. Op basis van die notulen werd Die Wannsee Konferenz gemaakt
(pagina 40).
Is ‘alles’ eigenlijk ooit vastgelegd op film? De
laatste film die Derek Jarman maakte voor hij in
maart 1994 overleed aan aids kwam voort uit de
behoefte om de ziekte via film in de ogen te kijken. Blue (te vinden op YouTube) is 75 minuten
blauw scherm met Jarmans stem als soundtrack. Geen andere beelden omdat die alleen
maar zouden afleiden van de ‘verrukkelijke
strengheid van de leegte’, aldus Jarman op de
site van het Tate Modern. Je kunt je bijna voorstellen hoe hij zich voelde. Maar de film geeft
zoveel meer. In Jarmans woorden: “Het
monochroom is een alchemie, een bevrijding
van persoonlijkheid. Het benadrukt de stilte.
Het is een fragment van een immens, grenzeloos werk. Het blauw van het landschap van de
vrijheid.”
Wij zijn de ruis. Het blauw. De vaas en de
twee gezichten. Laten we proberen alles te zien.
RONALD ROVERS

‘De illustere carrière van
Nicolas Cage culmineert in deze sublieme
meta-slapstick-komedie-biografie’
The Unbearable Weight of Massive Talent 4 19
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Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang de film Druk op dvd

L’ÉVÉNEMENT

Als u nu een jaarabonnement neemt,
ontvangt u niet alleen een jaar lang de
Filmkrant, maar als welkomstgeschenk
Druk op dvd. Bent u al abonnee maar brengt
u een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.
Vier docenten doorbreken de sleur van hun
dagelijks leven door een tikkeltje dronken naar
het werk te gaan. Dat zou hun prestaties als
docent net wat meer schwung geven, zo is de
theorie. Opeens hebben ze er weer plezier in.
‘Stomdronken spelen is misschien niet moeilijk,
een béétje dronken spelen is dat wel’, aldus
Sandra Heerma van Voss in de Filmkrant. ‘Het
komt aan op subtiele veranderingen in dictie en
lichaamstaal, die Vinterberg en zijn cast tijdens
een intensief repetitieproces onderzochten. Het
levert prachtige, soms ontluisterende scènes
op.’ Want natuurlijk blijft het niet goed gaan...
Stort €46,- (meer mag ook, dan steunt u de
Filmkrant ook als donateur) op rekeningnummer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’
en vermeld daarbij uw adresgegevens + emailadres. Deze aanbieding is geldig tot 4 mei 2022,
met dank aan September Film.

Baas in eigen lichaam 4 9

QUO VADIS, AIDA?

DEZE MAAND OP FILMKRANT.NL
4 THE THINKING MACHINE: VERLOREN GOLF | ‘Ik herinner me slechts één beeld uit The Last Wave (Peter Weir, Australië, 1977)’, schreef filmhistoricus Bill Routt in 1993. ‘Richard Chamberlain en David Gulpilil die in medium-shot
naar de camera toe lopen, Gulpilil met zijn jasje over zijn
schouder geslingerd, het bovenlijf ontbloot. Ik ben ervan
overtuigd dat die film bestaat omwille van dit ene shot...’ Het
nieuwe video-essay van Cristina Álvarez López en Adrian
Martin op filmkrant.nl/thinkingmachine maakten ze ter nagedachtenis aan de Aborigene acteur David Gulpilil Ridjimiraril Dalaithngu (1953-2021).

4 MOVIES THAT MATTER | Het mensenrechtenfilmfestival, van 8 t/m 16 april in Den Haag, opent met Navalny. De
THE LAST WAVE
ALS IN EEN DONKERE SPIEGEL
strakke thriller over de Poetin-opponent is ook geselecteerd

THE MAN WITH THE GOLDEN ARM
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WHAT DO WE SEE
WHEN WE LOOK AT THE SKY?

4 21

THREE MINUTES - A LENGTHENING

4 12

THE NORTHMAN

4 14

21 WHAT DO WE SEE WHEN
WE LOOK AT THE SKY?

4 7 Met mes 4 9 L’événement 4 11 A Hero 4 25 After Yang
4 27 Along the Way 4 29 Shabu 4 31 Les Olympiades 4 32 One Second 4 36 I Am
Zlatan 4 37 Ninjababy | The Most Beautiful Boy in the World 4 38 Ennio | Candy:
A Skater’s Mind 4 39 Elizabeth | Hatching 4 40 Love it Was Not | Die Wannsee Konferenz
4 41 Waar is Anne Frank | Captives 4 43 a-ha: The Movie | The Sparks Brothers
4 45 A Chiara | The Reason I Jump 4 53 Found Footage & Collage Films: Selected Works
4 55 The Auschwitz Report | Deep Waters 4 56 Apollo 10½: A Space Age Childhood
4 57 Turning Red
PLUS RECENSIES VAN

16 SERGEI LOZNITSA

4 6 Sam de Jong over Met mes
4 10 Asghar Farhadi over A Hero 4 12 Bianca Stigter over Three Minutes – A Lengthening
4 20 Alexander Kobaridze over What Do We See When We Look at the Sky?
4 24 Kogonada over After Yang 4 26 Mijke de Jong over Along the Way 4 28 Shamira
Raphaëla over Shabu 4 30 Jacques Audiard over Les Olympiades 4 35 Rada Sesic over
OVER BABI YAR. CONTEXT PLUS INTERVIEWS MET

Eastern Neighbours Film Festival

PLUS DE RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 The Thinking Machine: Verloren golf 4 5 Niet te missen
4 13 Dansplaining: Knippen en plakken 4 17 Het nieuwe kijken: Babynamen
4 23 Freeze Frame: Fish Tank 4 33 Prénom Carmen: Verboden 4 37 Kort 4 46 Agenda
en evenementen 4 50 Filmsterren 4 52 Boeken: 25 Encounters 4 53 Thuiskijken
4 58 Actie! Op de set van Matties

voor de Camera Justitia competitie van het
festival. In die competitie springen dit jaar
vooral drie films over het recht van vrouwen
op lichamelijke zelfbeschikking in het oog,
stelt Omar Larabi in zijn beschouwing op
filmkrant.nl/mtm. In de Mexicaanse thriller
La civil en de Franse films L’événement (zie
pagina 9) en Les choses humaines strijden
sterke vrouwen tegen de grillen van het patriarchaat. Ook het Oekraïense 107 Mothers,
te zien buiten de competitie, haakt in op dit
pregnante thema.

4 NEDERLANDSE MILLENNIAL-FILMS |

Vorig jaar schreef Joost Broeren-Huitenga
over een beloftevolle nieuwe generatie Nederlandse makers, waarvan Sam de Jong
voorlopig de meest productieve voorman is.

14 TAALVIRTUOOS
ROBERT EGGERS
PLUS EEN ARTIKEL OVER

EGGERS OP DE SET VAN THE NORTHMAN

4 19 De wederopstandig van Nicolas Cage

die in opstand komen tegen eenvormigheid,
clichés en nuchterheid. Niet door tegen anderen te ageren, maar simpelweg door het
zelf anders te doen.

NAVALNY

Lees het op filmkrant.nl/millennials. Een
badmintonscène in De Jongs Met mes (zie
pagina 6) blijkt tekenend voor die stroming:
het zijn films die energiek en urgent voelen,
maar tegelijkertijd iets looms of landerigs
houden. Films die doelgericht dwalen. Films

4 DOSSIER: MIJKE DE JONG | Vorig jaar
september won Mijke de Jong het Gouden
Kalf voor de Filmcultuur, de prijs voor personen of instanties die zich op uitzonderlijke
wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de
Nederlandse filmcultuur. Hij kan in de prijzenkast bij haar twee eerdere Gouden Kalveren (voor Tussenstand in 2007 en Joy in
2010), een Kristallen Beer van de Berlinale
(voor Bluebird, 2004) en de jeugdjuryprijs uit
Locarno (voor Het zusje van Katja, 2008). De
Filmkrant volgt haar werk al sinds haar debuut In krakende welstand (1989), tot en met

IN KRAKENDE WELSTAND

haar twaalfde speelfilm Along the Way (zie
pagina 26). In ons dossier op filmkrant.nl/
mijkedejong verzamelen we onze interviews
en recensies.
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SAM DE JONG OVER MET MES ‘DE

IJDELH EID
VAN DE
MAKER K AN
HEF T IGE
GEVOLGEN
HEBBEN’

Regisseur Sam de
Jong is terug op
Nederlandse bodem
na zijn oversteek
naar Amerika. In het
visueel uitbundige
Met mes groeit een
camera uit tot een
moordwapen. “Ik
houd mezelf een
lachspiegel voor.”
DOOR ALEX MAZEREEUW

Na een uitstapje naar Amerika is regisseur Sam de
Jong (1986) terug in Nederland. De Jong brak in 2015
door met zijn wervelende debuut Prins en kreeg binnen een paar jaar al de kans om het in Amerika te proberen met Goldie (2019). Maar overzees een film maken bleek een behoorlijke kluif en De Jong gaf eerder
al aan dat hij na zijn tijd in Amerika “een herwaardering voelde voor het Nederlandse filmklimaat”.
Het is goed om De Jong terug te zien in zijn vertrouwde habitat. In Met mes trekt hij alle visuele
middelen uit de kast, resulterend in een wervelende
mediasatire die draait om scholier Yousef (Shahine
El-Hamus) en quizpresentator Eveline (Hadewych
Minis). Yousef wil dolgraag een nieuwe zonnebril,
terwijl Eveline een gelaagde documentaire over ‘echte
mensen’ wil maken. Hun paden kruisen als Yousef in
een impuls de camera van Eveline steelt, waarna zij
in haar aangifte – ten onrechte – aangeeft dat Yousef
een mes bij zich had. De situatie ontwikkelt zich van
kwaad tot erger en zowel dader als slachtoffer gedragen zich steeds meer naar de stereotypen die de buitenwereld hen opplakt.
Hoe ontstond het idee voor deze film? “Op de Filmaca-

demie deed ik ooit een project met een studiegenoot,
met wie ik naar Griekenland ging om een film te maken over de toenmalige vluchtelingencrisis. Ik ben
toen geschrokken van onze rol, van hoeveel macht je
eigenlijk hebt als westerling met een camera. Tijdens
het filmen werden we door vluchtelingen kritisch bevraagd waarom we aan het filmen waren, want we
konden uiteindelijk toch niets veranderen aan hun situatie. Dat heeft me aan het denken gezet, en is een
belangrijke reden geweest om uiteindelijk voor fictie
te kiezen. De afspraken bij documentaires zijn vaak
troebel, dat is ook het moeilijke aan het vak: als je
mensen betaalt, vertellen ze misschien om de verkeerde redenen een verhaal. Tegelijkertijd is het óók moeilijk om duidelijk te maken wat zo’n documentaire precies voor impact kan hebben. Bij een fictiefilm is de
hiërarchie voor mij helderder.”
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Met mes wordt verkocht als een mediasatire. Refereert dat
ook aan je eigen ervaringen? “Ik noem de film liever een

zelfkritiek dan een mediasatire, ook al is het personage
van Eveline in de film geen man. Ik houd mezelf met
deze film een lachspiegel voor; het is een soort zelfonderzoek, maar dan wel uitvergroot. Ik probeer mezelf
niet te sparen. In het verleden heb ik vaker films gemaakt over een jongen van deze leeftijd met een migratieachtergrond, en ik vond het interessant om Eveline’s
perspectief daar aan toe te voegen. Daardoor kan ik er
zelf ook makkelijker op reflecteren.”

Het personage van Eveline leeft in de veronderstelling dat
ze iets ‘goeds’ moet doen. Ben jij daar zelf vaak mee bezig?

“Ik houd niet zo van het denken in generaties, maar ik
merk wel degelijk dat de mensen om mij heen héél
graag ‘goed willen doen’. Bij mij is dat niet anders, en
dat is soms natuurlijk best een vloek. Ik denk dat generaties vóór ons het veel minder erg vonden om op hun
bek te gaan, of een keer het verkeerde te zeggen. We leven in een ijdele tijd, waarbij iedereen vooral moreel
het juiste wil doen in de bubbel waarin ze leven. Zoals
je een hond positief beloont, gebeurt dat óók in onze
bubbels, waardoor mensen zich sneller gaan gedragen
naar stereotypen. Het worden in die zin een soort algoritmes. Ik vond het interessant om in de film te laten
zien hoe zowel dader als slachtoffer die stigma’s omarmen. Het draait allemaal om een leugentje om bestwil
dat uiteindelijk werkelijkheid wordt: de dader wordt
dader, en het slachtoffer wordt slachtoffer. Ik denk dat
je dat ook breder ziet in de samenleving: mensen gaan
zich steeds meer gedragen naar de stigma’s die ze opgeplakt krijgen.”

die stigmatisering. Daarom wilden we dat de film constant laat zien dat het een film is. De kijkers moeten
voortdurend bewust worden gemaakt van het feit dat
ze een film kijken. Maar zelfs daarin zijn er nog momenten waarop de acteurs je zó weten te bespelen dat
je alsnog gemanipuleerd wordt. Die wisselwerking is
heel spannend: enerzijds geef je kritiek op het medium,
maar anderzijds benadruk je ook voortdurend de
kracht die het heeft.”
Ondanks die uitvergroting heeft de film nog steeds genoeg
wortels in de realiteit. Denk aan presentatoren van lullige
tv-programma’s die ook vaak ‘persoonlijke documentaires’
willen maken, waarin ze in gesprek gaan met ‘echte mensen’. “Er zijn genoeg voorbeelden van Nederlandse do-

cumentairemakers die bijvoorbeeld een acteer- of presentatiegeschiedenis hebben, maar dat berust in combinatie met de film vooral op toevalligheden. We gaven
Hadewych geen voorbeeld om iemand na te spelen.
Die ironie daarin zou ook gevaarlijk zijn, want als ironie
doorschiet, verliest een verhaal uiteindelijk alle ernst
en belang. Daarom vonden we wel dat de acteurs alles
met ernst moesten brengen: voor de personages is dit
écht op leven en dood. Als de personages het niet serieus nemen, zeker in zo’n gestileerde film, doe je de
deur helemaal dicht.”

Yousef stelt op een gegeven moment dat hij ‘droomt van
een wereld zonder internet’. Zit daar ook iets van jouw wereldvisie in? Lachend: “Dat zinnetje was vooral intuï-

tief, maar ik vind het een leuke koppeling. Maar de film
is natuurlijk vooral een anachronisme: technologisch is
het bijvoorbeeld niet echt verankerd in het hier en nu,
al wordt er wel mee gespeeld. Ik denk dat het mij vooral
te doen is om de macht van de camera en hoe die camera een karikatuur kan maken van mensen. Daarin speelt
de ijdelheid van de maker een cruciale rol. Yousef zegt
in de film dat de camera in Eveline’s handen een
moordwapen wordt. De ijdelheid van de maker kan
heftige gevolgen hebben.”
Eveline geeft aan dat ze een film wil maken over ‘echte
mensen’. Regisseurs zoeken óók vaak naar die ‘authenticiteit’. Hoe gevaarlijk is dat? “Je kan mensen nog zo doce-

ren over een kritische houding, ze zijn toch altijd geneigd om te geloven wat ze zien. Film is een extreem
manipulatief medium. We hebben een tijd gehad waarin de Nouvelle Vague zocht naar een bepaalde waarheid
door heel erg de constructie van de film te laten zien.
Daar zat altijd een soort ironische distantie of metalaag
in, maar vandaag de dag is vooral escapisme de hoofdmoot. Dat wordt vaak geroemd, maar is natuurlijk óók
extreem manipulatief. Daarom heb ik bewust voor een
heel andere vertelvorm gekozen.”

Over die vorm gesproken: je had met deze thematiek ook
makkelijk kunnen kiezen voor rauw realisme. Waarom juist
die uitbundige stijl? “Met zo’n rauw-realistische film

bereik je waarschijnlijk een groter publiek, maar uiteindelijk moet je als filmmaker ook andere keuzes durven maken. Met mes draait om stigmatisering, en als je
zo’n film maakt, doe je in zekere zin ook weer mee aan

Was je niet bang dat die stijl te veel een trucje zou worden?

“Ik weet dat de vormgeving voor sommige kijkers afstotend zal werken, maar ik kán niet voor iedereen iets
maken: dan doe ik iets wat ik juist níet wil doen. Nu
was het bijna een morele keuze om niet een film voor
iedereen te maken, want dat is precies wat de film wil
bekritiseren en bevragen. Maar ik ben wel aan het twijfelen hoelang ik hiermee door kan gaan. De vorm is zó
uitgesproken dat het ook een deel van je publiek op afstand zet. Voor een nieuw project denk ik daarom wel
na of ik deze vorm, dit vertelmechanisme kan meenemen, of dat ik er juist afstand van moet doen.”
Ben je door dat ‘zelfonderzoek’ nog anders naar je eigen rol
gaan kijken? “Het was voor mij vooral bevrijdend om te

omarmen dat je de kijker niet voor de gek wil houden
door te doen alsof je géén film aan het maken bent.
Daarin zit volgens mij wel een soort betoog van hoe
films eerlijker, en vooral minder manipulatief kunnen
zijn. Maar ik blijf me afvragen waarom ik op een set de
persoon wil zijn die overal het laatste woord over moet
hebben. Dat blijft een beetje ongemakkelijk, al kies je
nu eenmaal de rol die je op dat moment het beste past.
Dat maakt het natuurlijk niet minder ijdel, maar dat
moet je op een gegeven moment maar gewoon omarmen.” 

MET MES

Iedereen in zijn
klas heeft een
nieuwe
zonnebril
Voor Met mes trekt Sam de Jong zijn
stilistische trucendoos verder open.

“Hij had toch een mes kúnnen hebben?” relativeert de patserige advocaat van Eveline.
Haar videocamera werd gestolen en om de
verzekering rond te krijgen verzint ze er bij
de aangifte bij dat dat gebeurde onder bedreiging van een mes. Met ingrijpende gevolgen. Ook Eveline’s vriend Ward ziet weinig problemen in haar leugentje. Hij en Ernst
zijn als twee duiveltjes op Eveline’s schouders. Een engeltje was er ook wel, in de vorm
van haar vriend Ray, maar die maakte zich
direct uit de voeten toen hij hier weet van
kreeg.
In zijn derde speelfilm Met mes wisselt
Sam de Jong af tussen Yousef (Shahine ElHamus) en Eveline (Hadewijch Minis). Voor
beiden begint het verhaal met een verlangen
naar spullen – een terugkerend thema in het
werk van De Jong, van de paarse Lamborghini in Prins (2015) tot de knalgele bontjas in
Goldie (2019). Yousef moet een nieuwe zonnebril, want iedereen in zijn klas heeft een
nieuwe zonnebril. En Eveline wil na een onbevredigende carrière als presentatrice van
een stompzinnige tv-quiz nu een film maken
– niets minder dan “een gelaagd portret van
de neoliberale mensenwereld” – en daarvoor
krijgt ze die videocamera van Ward. Hun
twee verlangens botsen op elkaar wanneer
Yousef met zijn maat Redouan die camera
steelt, zodat hij hem in kan ruilen voor een
zonnebril.
De Jong toonde zich in die eerdere films al
een uitbundig stilist, maar in Met mes gaan
de remmen los. De kleuren zijn overstuurd,
het acteerwerk is gemaniëerd, sommige sets
ogen als een zaal vol abstracte kunst en de
camerastandpunten zijn vrijwel nooit de geijkte. De algehele vervreemding wordt extra
kracht bij gezet door het geluidsontwerp,
even speels als beklemmend, waarin rennende politieagenten zomaar kunnen klinken als zoevende robots.
Zo blijft de film benadrukken dat het een
film is. Want De Jong neemt hier vooral de
macht van de camera op de korrel. Zo lijkt hij
ook zelfbewust zijn eigen rol onder de loep te
leggen, als maker van twee films over wat
kort door de bocht ‘gemarginaliseerde’ personages zouden kunnen worden genoemd.
Het is de aanwezigheid van de camera die
maakt dat zowel Yousef als Eveline in een rol
valt, een stereotype – zowel in de beroving
aan het begin van de film, als in de slim geconstrueerde confrontatie aan het eind. De
camera blijkt een veel krachtiger wapen dan
dat gefingeerde mes.

		
MET MES

JOOST BROEREN-HUITENGA

NEDERLAND, 2022 | REGIE SAM DE JONG |

MET HADEWIJCH MINIS, SHAHINE EL-HAMUS | 79
MINUTEN | DISTRIBUTIE GUSTO | OP 9 APRIL VOORPREMIÈRES I.H.K.V. KIJK ONS EN VANAF 14 APRIL TE ZIEN
IN DE BIOSCOOP | DEZE RECENSIE WERD GESCHREVEN
I.H.K.V. IFFR CRITICS’ CHOICE VIII: RE/UNITED 

★★★★

‘EEN MEESTERLIJKE
STADSSYMFONIE’
De Morgen

[PARIS 13TH DISTRICT]

DE NIEUWE FILM VAN JACQUES AUDIARD
[DE ROUILLE ET D’OS, UN PROPHÈTE]

www.cineart.nl

/cineartnederland

/cineartnl

/cineartnl

/cineart_nl

EEN FILM VAN OSCAR™ WINNAAR

ASGHAR FARHADI

‘His BEST film
since A SEPARATION’
Indiewire

VANAF 14 APRIL IN DE BIOSCOOP
www.cineart.nl

/cineartnederland

/cineartnl

/cineartnl

/cineart_nl

VANAF 28 APRIL IN DE BIOSCOOP

LUCIE ZHANG
MAKITA SAMBA
NOÉMIE MERLANT
JEHNNY BETH
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L’ÉVÉNEMENT

EEN
VROUW
IN
HA AR
EIGEN
WOORDEN
EN
LICHA AM
Het indrukwekkende L’événement is geen gewone boekverfilming.
Het vult de novelle van Annie Ernaux aan tot een volledig beeld van
een vrouw die abortus heeft ondergaan. Ernaux’ gedachten staan in
haar boek. Wat het doet met haar lichaam zien we in de film, die de
Gouden Leeuw in Venetië won. Het lichaam mag niet meer verstopt
DOOR MARISKA GRAVELAND
worden. 
Al jaren draaide Annie Ernaux angstvallig om ‘een
voorval’ uit haar leven heen. Als studente literatuur
raakt ze begin jaren zestig zwanger van een flirt met
een student politicologie uit Bordeaux. Ze zoekt
steeds wanhopiger naar een manier om van de zwangerschap af te komen, maar op abortus stond in die
tijd nog een gevangenisstraf. Het lukt uiteindelijk
clandestien, met gevaar voor eigen leven. Pas op
latere leeftijd kan ze moed bijeenrapen om haar
ervaring op papier te zetten.

HAAR WOORDEN

Dat abortus inmiddels gelegaliseerd is, is geen reden
om er niet meer over te schrijven, betoogt ze. ‘Onder
het mom van ‘dat is nu allemaal voorbij’ hebben al
vele vrouwen zich verplicht gevoeld om te zwijgen,
met als gevolg dat het onderwerp net zo onbespreekbaar blijft als daarvoor.’ Ernaux heeft daar met haar
novelle op grootse wijze verandering in gebracht. Net
als in haar meesterwerk De jaren schrijft ze de gebeurtenissen registrerend op, onverbloemd en een tikje

afstandelijk maar daardoor des te indringender.
Ze gaat daarin meteen naar de kern. ‘In vergelijking
met een afgebroken carrière stelde een breipen in de
vagina niet zoveel voor’, schrijft ze onverholen op. Ze
houdt er rekening mee dat een verhaal als dit irritatie
of weerzin opwekt, of als smakeloos wordt bestempeld. Maar: ‘Wanneer ik geen gedetailleerd verslag
zou doen van deze ervaring, draag ik ertoe bij dat de
werkelijkheid van vrouwen versluierd wordt.’
Ze blijft ook in haar taal op afstand van het kind dat
in haar groeit. Ze noemt het ‘een vormeloos ding dat
in mijn lichaam doortikte en tot elke prijs onschadelijk gemaakt moest worden’ en noemt de abortus ‘het
voorval’, l’événement. Of ze schrijft na thuiskomst van
een toneelstuk: ‘Fantastisch. Had ik alleen maar niet
die werkelijkheid in mijn schoot.’
Ernaux weet ook haarfijn het doemdenken te verwoorden van kinderen die uit de armoede zijn opgeklommen, maar het verleden als loden last met zich
mee dragen. Net als geestverwante schrijver Édouard
Louis was Ernaux de eerste uit een familie van ar-

beiders en kleine middenstanders die ging studeren.
Maar dat heeft ‘het noodlot [niet] kunnen afwenden,
namelijk dat de armoede, waarvan de zwangere dochter net als de alcoholist het symbool is, op mij werd
overgedragen. Ik werd door mijn verleden ingehaald
en wat er in mij groeide was in zekere zin mijn maatschappelijke mislukking.’

HAAR LICHAAM

Het overwinnen van schaamte over gebeurtenissen
uit Ernaux’ leven als jonge vrouw wordt de levensader
van Ernaux de schrijfster. De film gaat nog verder.
Audrey Diwan verbeeldde niet alleen de woorden
van Ernaux maar maakte de even moedige keuze om
haar film te centreren rond het lichaam van Annie
(Anne in de film). Zo vormen de woorden van het boek
en de beelden van de film samen een volledige vrouw.
Dit is geen gewone verfilming van het boek. Woorden
en lichaam vullen elkaar aan en staan niet los van elkaar. De film maakt de novelle af door de abortus en
uitdrijving onomwonden te tonen. Nee, dit wil je niet
zien. Ja, dit moet je toch zien. Want dit is wat onze
moeders en grootmoeders in stilte hebben ondergaan
en altijd verborgen hebben moeten houden. Het lichaam mag niet meer verstopt worden.
Anne is een ‘losse vrouw’, nieuwsgierig naar seks,
die door andere vrouwen bestraffend wordt toegesproken over haar geflirt met brandweermannen uit de
buurt. Taboes en dubbele maatstaven over vrouwenlichamen zijn er anno 1963 te over. Nadat Anne ontdekt
dat ze zwanger is, moet ze stiekem in stoffige medische handboeken in de bibliotheek naar plaatjes van
baarmoeders zoeken, zo besmuikt moet ze over haar
eigen lichaam leren. Haar zoektocht naar een ‘engeltjesmaker’ lijkt dan ook bijna op een ondergronds
verzet, met een netwerk van vrouwen die dit eerder
hebben ondergaan en die met codewoorden heimelijk
adresjes doorfluisteren. Artsen willen haar niet helpen, of geven haar zelfs stiekem oestradiol zodat haar
foetus juist aansterkt. Haar lichaam vervreemdt zich
steeds verder van haar, ze is niet meer van zichzelf.
Diwan heeft net als Ernaux een registrerende stijl,
maar kil is de film geenszins. Diwan zuigt je mee
in Annes vastberaden zoektocht, die niet grauw en
nachtmerrieachtig is zoals in de Roemeense film
4 maanden, 3 weken & 2 dagen, maar wel net zo indrukwekkend. Voorop staat dat Anne haar studie wil
afmaken en niet achter het aanrecht wil verdwijnen.
Ze wil heus wel ooit een kind, maar niet in plaats van
een leven, zo zegt ze tegen de dokter. Die overtuiging
behoudt ze tot het eind. Dan leest ze Victor Hugo’s
L’année terrible: ‘Ik neem de pen op om te verhalen
van een verschrikkelijk jaar,’ zo begint deze gedichtenreeks. Anne doet hetzelfde en zegt, weer teruggekeerd in haar eigen lichaam: ‘Je veux écrire.’
L’ÉVÉNEMENT

FRANKRIJK, 2021 | REGIE AUDREY

DIWAN | MET ANAMARIA VARTOLOMEI, KACEY MOTTET
KLEIN, LUÀNA BAJRAMI | 100 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 21 APRIL 
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ASGHAR FARHADI OVER A HERO

‘ELKE FILM MOET ME EEN STAP
DICHTER BIJ MIJN DOEL
BRENGEN’
De (sociale) media gaan met de reputatie
van een gevangene aan de haal in Asghar
Farhadi’s indrukwekkende—en inmiddels
ook omstreden—film A Hero. Morele
vraagstukken stapelen zich op in de
ingenieuze film over schuld, schaamte en
trots. “Ik wil het publiek deelgenoot
maken van de morele dilemma’s die ik ze
DOOR HUGO EMMERZAEL
voorschotel.”
Wie About Elly (2009), A Seperation (2011) of The
Salesman (2016) heeft gezien, weet hoe een film van
de Iraanse cineast Asghar Farhadi in elkaar zit: morele
dilemma’s stapelen zich op in een fijnmazig drama
dat wegkijkt als een psychologische thriller. Farhadi
heeft zijn eigen toon en stijl gevonden—dicht op de
huid gedraaid, in een sociaal-realistische stijl met
weinig franjes, maar altijd een scherp oog voor
details—die naadloos aansluit bij de ernstige inhoud
van zijn films. Een Farhadi herken je inmiddels uit
duizenden.
Na zijn teleurstellende vorige film, het in Spanje
opgenomen Everybody Knows (2018), keerde de regisseur terug naar Iran voor het indrukwekkende A
Hero, een film die hem op het lijf lijkt te zijn geschreven. Het is een ingenieus drama over een door de
maatschappij weggeschoven man die vervolgens naar
voren wordt geduwd als een lokale held. Terwijl zijn
roem toeneemt, stapelen ook de vragen over schuld,
schaamte, eer en trots zich op. Het is bijna onvermijdelijk dat op de lof die hem wordt toegewuift in
de media een keiharde backlash volgt. Het maakt van
A Hero een bijzonder relevante film die de complexe
relatie tussen privé en publiek in de context van (sociale) media fileert.
Dat verhaal, waarmee Farhadi de Grand Prix won
op het afgelopen filmfestival van Cannes, kreeg onlangs een wonderlijke spiegel in de realiteit toen de
meesterregisseur door een deelnemer aan zijn documentaireworkshop werd beschuldigd van plagiaat (zie
kader). Vragen over intentie en authenticiteit doemen
nu dus ook op in de context van A Hero. We spraken
Farhadi in Brussel, voordat deze beschuldigingen aan
het licht kwamen, over die complexe materie, die de
film op een aandachtvolle wijze behandelt.

Uw film legt beeldvorming in traditionele en sociale media
op een kritische wijze onder de loep. In hoeverre geeft film
u de gelegenheid om deze complexe dynamieken in de media te analyseren en deconstrueren? “Het waardevolle

van goede cinema is dat het de tijd kan nemen. Het kan
zich de luxe veroorloven om focus te hebben en om
met aandacht een proces, gebeurtenis of perspectief
te analyseren. Dat is exact het tegenovergestelde van
sociale media, waar het ritme veel gehaaster is. Cinema moet dus de tijd nemen om te blijven hangen en te
reflecteren op de diepte van de fenomenen die het behandelt.”

Welke rol speelt stijl daarin? U bent een uitzonderlijk consistente, stijlvaste regisseur. Bent u voor elke nieuwe film
nog altijd op zoek naar hoe u het verhaal in beeld brengt,
of kunt u uw eigen films inmiddels dromen? “Er is een

citaat dat ik zeer treffend vind. Het komt van Ingmar
Bergman of van Akira Kurosawa, welke van de twee
grootse cineasten het zei weet ik niet zeker. Op de
vraag waarom hij na zoveel meesterwerken nog steeds
films bleven maken, was het antwoord: ‘Ik maak elke
nieuwe film omdat ik weet dat wat ik wilde doen met
mijn vorige film nog niet gelukt is. Daarom moet ik er
nóg één maken, om mijn doel hopelijk te behalen.’ Dat
is het met cinema: je krijgt nooit het gevoel dat je je
doel behaald hebt. Het is een eindeloos proces. Er is
geen voltooiing. Daarom blijf ik het o0ok steeds opnieuw proberen. Elke nieuw film moet me een stap
dichter bij mijn doel brengen.”

Ik vraag ernaar omdat uw films er zo beheerst uitzien dat
het bijna moeiteloos lijkt. “Voor mij is films maken een

beetje als autorijden. Je kan een goede chauffeur zijn,
die nooit iets ernstigs meemaakt. Maar alsnog kan je,

na jaren te hebben gereden, zomaar in een ongeluk terechtkomen. Dan ben je plotsklaps geen goede chauffeur meer. Zo zie ik regisseren ook: je kan zomaar
crashen.”
A Hero gaat over eer en heldendom, maar ook over schulden en armoede. Je zou kunnen zeggen: de film gaat bovenal over schaamte, een thema dat onlosmakelijk verbonden is met veel van uw oeuvre. Hoe ziet u die dynamiek
tussen eer en schaamte? “Het is inderdaad een essen-

tieel onderdeel van mijn films. Ik las onlangs iets wat
ik heel treffend vond. Mensen die heel graag gerespecteerd willen worden door anderen in de maatschappij
hebben blijkbaar vaker vernedering en minachting gevoeld. Het is precies die behoefte die dit personage
heeft, omdat hij ook vernederd is. Hij voelt schaamte
over de mislukkingen in zijn leven als een man, een
echtgenoot, een familielid. Misschien heeft hij
daarom zoveel behoefte aan de goedkeuring van zijn
omgeving.”
Uw films lijken een lineair verloop te hebben, maar vaak
zitten ze doortrapter in elkaar dan het aanvankelijk lijkt. In
hoeverre probeert u met uw films het publiek een verkeerde kant op te sturen, om ze vervolgens te verrassen met
onverwachtse wendingen? “Ik wil de kijker confronte-

ren met wat ze in de film zien, maar ik wil het publiek
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A HERO

‘Het waardevolle
van goede
cinema is dat het
de tijd kan nemen.
Het kan zich de
luxe veroorloven
om met aandacht
een proces,
gebeurtenis of
perspectief te
analyseren. Dat is
exact het tegenovergestelde van
sociale media.’

Teloorgang van
een goedzak
De beslommeringen van een antiheld staan
centraal in het Iraanse A Hero, winnaar van
de Grand Prix in Cannes. De nieuwste film
van Asghar Farhadi is een tragikomedie over
een gedetineerde wiens leugentjes om
bestwil noodlottig blijken.

ASGHAR FARHADI

nooit misleiden of bespelen. Ik wil juist een zo breed
mogelijk perspectief geven op een situatie, waardoor
kijkers aan de hand van hun eigen morele kompas door
het verhaal moeten navigeren. Eigenlijk probeer ik
sinds The Salesman het publiek steeds meer deelgenoot te maken van de morele dilemma’s die ik ze voorschotel.”
U nam eerder films in Spanje en Frankrijk op; nu bent u
weer terug in Iran. In hoeverre heeft uw omgeving invloed
op de verhalen die u verfilmt? “Ik probeer me zo veel

mogelijk open te stellen voor de verhalen om mij heen.
Ik laat inspiratie tot me komen, maar verhalen als deze
komen niet uit de lucht vallen. Ze hebben een context
in de maatschappij waar ik ook onderdeel van ben.
Zelfs de films die ik buiten Iran heb gemaakt, zijn beïnvloed door mijn ervaringen in de Iraanse samenleving. Alle thema’s die ik behandel zijn onderdeel van
mijn Iraanse wortels.”

Worden Iraanse regisseurs daardoor vaker geacht om ernstige, politieke films te maken? Zou u soms niet ook gewoon een triviale of persoonlijke film willen maken? “Ab-

soluut. Er zijn vele films die we hier willen maken die
we niet kunnen maken door de omstandigheden waarin we ons bevinden.” 

RECHTSZAKEN
Op 23 maart publiceerde vakblad The Hollywood
Reporter een artikel met de kop: ‘Stal Oscarwinnaar
Asghar Farhadi zijn idee voor A Hero?’ In het stuk
wordt uiteengezet dat Azadeh Masihzadeh, een
voormalig deelnemer van een van Farhadi’s filmworkshops, de Iraanse regisseur heeft aangeklaagd
voor plagiaat. Zij stelt een documentaire te hebben
gepitcht en gemaakt over de man waarop het
hoofdpersonage van A Hero is gebaseerd. Diezelfde
man klaagde Farhadi ook aan voor laster.
De situatie klinkt als een Farhadi-film maar
dan in het echt, al helemaal omdat Farhadi op zijn
beurt een contra-rechtszaak tegen Masihzadeh
heeft aangespannen wegens laster. Zo is er in dit
juridische geschil geen uitkomst meer mogelijk
waarin iedereen ongeschonden blijft. Als Farhadi
verliest, wacht hem een hoge financiële boete en
een gevangenisstraf. Als de rechter hem gelijk geeft,
riskeert Masihzadeh een tweejarige gevangenisstraf en 74 zweepslagen. Het is nog niet bekend
wanneer in deze zaken een uitspraak wordt gedaan.

Amir (Rahim Jadidi) zit al drie jaar in de gevangenis vanwege een schuld bij zijn
ex-schoonvader Bahram (Mohsen Tanabandeh). Wanneer hij twee dagen op verlof mag
om te proberen die schuld in te lossen, bezoekt hij eerst zijn zwager, die werkt op een
archeologische opgraving bij de eeuwenoude
tombe van de Perzische koning Xerxes. Filmmaker Asghar Farhadi lijkt te willen benadrukken dat zijn verhaal zo oud is als de
mens zelf.
De rest van de film speelt zich af in de nabijgelegen stad Shiraz, waar Amirs geliefde
Farkondeh (Sahar Goldoost) enkele dagen
eerder een tas op straat vond met 17 gouden
munten. Met deze buit zou Amir kunnen
worden vrijgekocht, maar de waarde blijkt
uiteindelijk net niet voldoende. Vervolgens
wordt de tas ontdekt door Amirs zus, die
hem tijdelijk onderdak verleent. Zij besluit
om de eigenaar te traceren en een goede daad
te verrichten. Aangezien Amir nu niet meer
in staat is om Bahram terug te betalen, besluit hij in samenspraak met zijn familie te
doen alsof hij degene was die de tas vond en
teruggaf. Hij hoopt dat Bahram zijn goedheid
inziet en alsnog zijn vrijlating goedkeurt.
De zelfbenoemde goedzak verschijnt vervolgens op televisie en in de krant en wordt
door goedgelovige bewonderaars op het
schild gehesen als de gedetineerde die het
licht zag. Toch zijn er van meet af aan ook
sceptici – waaronder Bahram – die nadrukkelijk naar gaten in Amirs verhaal zoeken. Zo
krijgt ‘de held’ tijdens een inzamelingsactie
die voor hem is georganiseerd een baan aangeboden, maar zijn potentiële nieuwe werkgever wil wel graag contact met de eigenaar
van de tas om een en ander te verifiëren.
Wanneer Amir deze vrouw niet kan vinden,
treedt zijn geliefde op als stand-in. Dat blijkt
al snel een recept voor ellende.
A Hero draait net als veel andere Iraanse
films over acteren en geregisseerd worden.
Amir kan dat aardig. Op een gegeven moment vraagt iemand hem: “Ben je nu erg intelligent of supersimpel?” Maar Amir is beiden: hij kan een boerenkinkel zijn en een
poëet. Niettemin is op een gegeven moment
het sprookje voorbij, misschien wel omdat
gedetineerden ook in Iran soms niet het
voordeel van de twijfel wordt gegund. Tegen
die tijd gun je als kijker Amir zijn schaamteloze opportunistisme juist wel.
Dat is knap gedaan door Farhadi, die in A
Hero fijntjes toont hoe leugens om bestwil
kunnen leiden tot de ondergang van een aimabele antiheld.
OMAR LARABI

A HERO (GHAHREMAN) IRAN, 2021 | REGIE ASGHAR
FARHADI | MET AMIR JADIDI, SAHAR GOLDOOST | 127
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 14
APRIL 
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BIANCA STIGTER
OVER THREE MINUTES—A LENGTHENING

‘IK VOELDE ME

EEN ARCHEOLOOG

MET FILMBEELDEN IN PL A ATS VAN
										 POTSCHERVEN’
Voor haar regiedebuut
nam schrijver en
journalist Bianca Stigter
een oud amateurfilmpje
onder de loep. Door elk
detail te analyseren
brengt ze het leven in
een Joodse gemeenschap
in Polen aan de vooravond van de genocide
ongelooflijk dichtbij. Ze
herkauwt de beelden tot
ze ruim een uur vullen,
en dan komt het einde
nóg te vroeg. “Nog
steeds zie ik elke keer
andere details.”

OVERLEVENDEN

DOOR SASJA KOETSIER

Op een stralende zomerdag in 1938 deed de Amerikaan David Kurtz op een tour door Europa ook
zijn Poolse geboorteplaats Nasielsk aan, zo’n vijftig
kilometer ten noorden van Warschau. In het korte 16mm-filmpje dat hij er schoot, vult in bijna elk
shot het kader zich met nieuwsgierig toegestroomde
inwoners. Vooral voor de kinderen en jongeren van
Nasielsk, die zich uitgelaten voor zijn lens verdringen,
is de aanwezigheid van Kurtz’ camera magisch. Op de
achtergrond staan de volwassenen in de deuropeningen van hun huizen. In een ander shot stroomt de
synagoge uit—Kurtz’ wieg stond in het deel van Nasielsk waar de Joodse gemeenschap woonde, die op
dat moment bijna de helft van de bevolking van het
stadje uitmaakte.

MOMENTOPNAME

Het amateurfilmpje duurt maar enkele minuten en
bestaat uit doodgewone beelden van het doodgewone

bestaan van doodgewone mensen. Maar dat die beelden er überhaupt zijn, is helemaal niet gewoon. In zijn
frivole momentopname van het Joodse leven in Nasielsk legde David Kurtz een wereld vast die minder
dan anderhalf jaar later wreed en abrupt zou eindigen.
“Wat zou het geweldig zijn als je dit langer kon laten duren.” Dat is wat Bianca Stigter dacht toen ze het
filmpje zag op de website van het Holocaust Memorial
Museum in Washington. Ze was daar terechtgekomen
via de Facebook-post ‘Three Minutes in Poland’. “Die
woorden klonken intrigerend: drie minuten in een
land, dat is nog korter dan twee dagen Brussel en een
dag in Amsterdam. Ik klikte erop en het bleek de titel
van een boek door de kleinzoon van David Kurtz over
dit oude vakantiefilmpje; de beschrijving verwees
naar de site waar je die beelden zelf kon zien. Ik was er
meteen door geraakt. En ik dacht: het is geweldig dat
we die drie minuten hebben, maar wat als je ervoor
kon zorgen dat dit verleden langer in het heden is?”

Het bleef op dat moment bij een losse gedachte, want
Stigter was van alles—kunstredacteur, historicus,
filmproducent—maar geen filmmaker. De organisatoren van het Critics’ Choice-programma van het Filmfestival Rotterdam, voormalig Filmkrant-hoofdredacteur Dana Linssen en redactiechef kunst bij Het
Parool Jan Pieter Ekker, brachten daar verandering in.
“Zij vroegen of ik een video-essay wilde maken naar
aanleiding van een film. Ik stelde voor om met deze
beelden iets te doen, en dat vonden ze een goed idee.
Pas toen ben ik het boek gaan lezen en heb ik contact
gezocht met de schrijver, Glenn Kurtz.” Zo ontstond
het korte video-essay Three Minutes Thirteen
Minutes Thirty Minutes, dat Stigter in januari 2015
op het festival presenteerde. Maar daarmee was ze
nog niet klaar met het materiaal. “Ik dacht: het kan
best nog veel langer.”
Het resultaat is Three Minutes—A Lengthening,
een bioscoopfilm van ruim een uur waarin elk frame
afkomstig is uit de oorspronkelijke film van David
Kurtz. “Dat was het experiment,” vertelt Stigter, “om
uitsluitend gebruik te maken van de beelden uit dat
korte filmpje en te kijken hoe ver je daarmee kunt komen.” In de voice-over zijn onder meer Glenn Kurtz
zelf en enkele overlevenden te horen, die hij wist op
te sporen bij zijn onderzoek naar de Joodse gemeenschap van Nasielsk, zoals beschreven in zijn boek.

IETS VAN POMPEÏ

Maar de filmbeelden dienen niet ter illustratie van
dat verhaal. In deze film zíjn de beelden het verhaal.
Stigter zet stil, draait om, zoomt in, rekt uit, en komt
keer op keer terug bij dezelfde beelden om er steeds
weer een ander detail van te bevragen. Van praktische
kwesties als ‘Wat hangt daar in de deurpost?’, ‘Wat
staat er op dat bord?’ en ‘Wat voor boom is dat?’ tot
meer filosofische, over de eigenschappen van het
materiaal, de betekenis van herinnering en hoe bewegende beelden tegelijk de suggestie van aan- en afwezigheid kunnen oproepen. Zo ontfutselt ze steeds
nieuwe geheimen aan het materiaal, waarbij de stem
van Helena Bonham Carter als het ware samen met
ons, kijkers, het beeld korrel voor korrel aftast.
“Die verschillende werking van woord en beeld
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komt telkens terug in de film”, licht de filmmaker toe.
“Het filmpje heeft voor mij iets van Pompeï: alsof je
daadwerkelijk nog een stukje van het verleden hebt,
dat je rechtstreeks kunt betreden. Het heeft een
hele sterke ‘historische sensatie’, zoals Huizinga dat
noemde.”
Toch is er iets wat de filmbeelden niet vertellen—
niet kunnen vertellen.

KNOPENFABRIEK

Halverwege Three Minutes—A Lengthening zoomt het
beeld in op de marktplaats waar de ontmenselijking
begon, een kleine anderhalf jaar nadat Kurtz dit lege
plein terloops in zijn kader ving. De kasseien lossen
op tot een abstract patroon, waardoor de aandacht
zich volledig concentreert op de gesproken tekst: een
bewaard gebleven ooggetuigenverslag van de twee
dagen waarin de Joodse inwoners hier bijeengedreven, mishandeld, uitgeput, getergd en vernederd werden voorafgaand aan hun deportatie. Het begin van
een morbide afvalrace die via het getto van Warschau
uiteindelijk naar de vernietigingskampen zou leiden.
In de zonnige opnamen van David Kurtz lijkt niets

‘Je beseft dat de
wereld waarin die
mensen leefden
helemaal niet zo
anders was dan
de onze.’

te wijzen op de dreiging die deze gemeenschap boven
het hoofd hing. Maar Stigter vestigt met een close-up
van de ingang van de synagoge de aandacht op een
iconische houtsnede, die op een van de twee verder
symmetrische deuren ontbreekt. Poolse nationalisten
hadden hier eerder dat jaar al huisgehouden, blijkt uit
de toelichting van een Poolse historicus. Op vergelijkbare manier verbindt zij aan close-ups van de kleding
van de bewoners een verhaal over de knopenfabriek
van Nasielsk, dat ze opdiepte uit de archieven van een
Duitstalige krant die tijdens de bezetting in Nederland verscheen. De lasterlijke strekking van dat artikel, geschreven nadat de nazi’s de bedrijfsvoering van
de fabriek hadden overgenomen, legt de essentie van
de vernietigingsmachine bloot.
Het onderstreept hoe belangrijk het is dit soort
beelden, beelden van wat er was vóórdat die vernietigingsmachine toesloeg, te bewaren en te blijven
zien. “Er zijn nog wel meer filmpjes die het Joodse
leven van voor de Tweede Wereldoorlog laten zien,
maar bijzonder is dat dit filmpje deels in kleur is. Dat
is zeldzaam, en dat brengt het ook heel dichtbij. We
stellen ons de wereld van voor de jaren vijftig meestal
voor in zwart-wit. Zie je die periode opeens in kleur,
dan is dat een sensatie: je beseft dat de wereld waarin
die mensen leefden helemaal niet zo anders was dan
de onze.”

AZIJNSYNDROOM

Voor de filmmaker zelf blijven die paar minuten film
nog steeds een bron van fascinatie: “Ik heb er vijf jaar
aan gewerkt, en nog steeds zie ik elke keer andere
details. Het lijkt een soort magisch filmpje, dat maar
blijft geven. Maar waarschijnlijk is het zo dat als je
eenmaal je aandacht zo hebt gefocust, zich telkens
weer nieuwe dingen openbaren. Ik voelde me soms
een soort archeoloog, maar dan met filmbeelden in
plaats van potscherven.”
In de film is even, heel kort, de filmstrook zelf te
zien, een reeks beeldjes met perforatieranden aan
weerskanten. “Dat is om aan te geven dat film niet alleen maar licht is en beelden, maar óók een materiaal,
iets wat stuk kan gaan of weg kan raken.” Bijna was
dit filmpje er inderdaad niet meer geweest, want toen
Glenn Kurtz het uit een kast opdiepte was het acetaat
al zwaar aangetast door azijnsyndroom, een zichzelf
aanzwengelend ontbindingsproces. “De restauratoren
die het materiaal in opdracht van het Holocaust Memorial Museum onder handen namen, vertelden hem
later dat hij geen maand later had moeten aankloppen. Want dan hadden ze de film waarschijnlijk niet
meer kunnen redden.”
THREE MINUTES—A LENGTHENING
NEDERLAND/ VERENIGD KONINKRIJK, 2021 | REGIE
BIANCA STIGTER | MET HELENA BONHAM CARTER
(STEM), GLENN KURTZ (STEM) | 69 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF
7 APRIL 

HET BOEK VAN GLENN KURTZ IS VERTAALD ALS DRIE
MINUTEN IN POLEN - DE ONTDEKKING VAN EEN
VERLOREN WERELD AAN DE HAND VAN EEN FAMILIEFILM
BIANCA STIGTER

UIT 1938 | AMBO/ANTHOS, 2015 

Knippen en
plakken
COLUMN | Dan Hassler-Forest zoekt als de
Indiana Jones van de filmwetenschappen
naar de verborgen betekenissen en geheime
kamers van de cinema.
Het hoofd van Willem Dafoe is op een glanzend
harnas van slechterik The Green Goblin geplakt.
Maar je ziet meteen dat er iets niet klopt: onnatuurlijke verhoudingen, onmogelijk perspectief,
rare overbelichting... Toen dit screenshot uit de
recente megahit Spider-Man: No Way Home zijn
weg naar het internet vond, waren de smalende
reacties dan ook niet mals.
Het beeld kreeg ook bijval, van de ontelbare
Marvel-fans die er hun missie van gemaakt
hebben om hun favoriete merk tot de dood te
verdedigen. ‘Zo kun je in elke film wel een shot
vinden dat wat minder mooi is uitgevallen.’ Of:
‘Als Kubrick de film had geregisseerd, had niemand er iets van gezegd!’ En zelfs: ‘Het maakt
toch niet uit hoe het eruit ziet, zolang het verhaal goed in elkaar zit?’
Hier zien we precies de nieuwe kloof tussen
twee soorten filmliefhebbers: de oudgedienden
die letten op cinematografie, en de jonge honden voor wie film simpelweg een content
delivery device is voor hun geliefde franchises,
van The Fast and the Furious tot Harry Potter en
Star Wars.
Voor die eerste groep heeft zelfs de meest
commerciële Hollywoodblockbuster ook de
potentie om een kunstwerk te zijn: een audiovisuele lekkernij waar ook een stukje poëzie in zit,
gemaakt door een team toegewijde vakmensen
en kunstenaars met visie. Zoals Guillermo del
Toro het zo mooi heeft gezegd: geen eye candy
maar eye proteine.
Maar een groeiende groep filmfans lijkt weinig te geven om visuele complexiteit of technisch meesterschap. Voor producenten van
grote franchise-films zijn regisseurs mensen
die de acteurs aansturen, en weinig meer dan
dat. Hun productieproces is zo overweldigend
complex dat steeds meer beslissingen gemaakt
worden door management in voortdurend overleg met technici.
Voor Marvel is het bijvoorbeeld vooral
belangrijk dat ze een scène die niet blijkt te
werken volledig anders aan kunnen kleden. Vandaar ook dat de fysieke draaidagen zich bijna
alleen nog maar afspelen in grote loodsen vol
green-screens, zodat letterlijk alles later
geknipt en geplakt kan worden.
Voorheen spraken filmmakers over het
opbouwen van je film in de montagekamer: daar
keek je naar het gefilmde materiaal en ging je te
werk om er een mooi geheel van te maken. Maar
tegenwoordig gaat dat dus een heel stuk verder.
Acteurs krijgen een ander lichaam, een andere
omgeving, een andere identiteit, worden dertig
jaar jonger of juist ouder gemaakt, gereduceerd
tot grondstof die de steeds verschuivende
belangen van de allesoverheersende franchise
moet dienen. Dat het resultaat er niet uitziet
als film, maar als een overbelichte PlayStation-game, maakt de fans blijkbaar niet uit.
Zolang de achtbaan maar doordendert.
DAN HASSLER-FOREST
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Taal is nooit alleen maar een communicatiemiddel. Het is een
uitdrukking van de manier waarop de mens zich tot de omgeving
verhoudt, de wereld begrijpt. Een regisseur die dat aspect van taal
weergaloos inzet, is Robert Eggers, regisseur van het deze maand te
DOOR ELISE VAN DAM
verschijnen The Northman.
In 2014 verscheen het boek The Wake, dat zich afspeelt in het kielzog van de Normandische verovering van Engeland in 1066. Auteur Paul Kingsnorth
schreef het boek in een zelf samengestelde vorm van
Oudengels, net genoeg gemoderniseerd om het voor
een hedendaags publiek leesbaar te maken. ‘De vroege Engelsen zagen de wereld niet zoals wij die zien, en
hun taal reflecteert dat’, verantwoordt hij in het nawoord zijn keuze. ‘Hun wereld stond ver van de onze;
niet alleen in de tijd maar ook in waarden, begrip,
mythevorming. Taal leek me de beste manier om dit
over te brengen.’
Robert Eggers gebruikt in zijn films taal op een vergelijkbare manier. De filmmaker, van wie binnenkort
het in de tiende eeuw gesitueerde vikingdrama The
Northman verschijnt, maakte hiervoor twee films die
zich afspelen in New England. Zowel in The Witch: A
New-England Folktale (2015), dat zich afspeelt rond
1630, als in The Lighthouse (2019), dat zich afspeelt
rond 1890, is taal onderdeel van de historische inkleding. Maar in beide films is de taal ook verbonden
met de manier waarop de personages hun omgeving
beschouwen en begrijpen.
Even een stap terug. In de vroege zeventiende eeuw
vestigden Engelse puriteinen, ontevreden over de
koers van de Church of England, zich in het uiterste
noordoosten van Amerika. Uit een van deze nederzettingen in New England worden William, Katherine en
hun kinderen verbannen aan het begin van The Witch,
na een dispuut over hun interpretatie van het geloof.
Een geloof geworteld in de overtuiging dat de mens
is geboren in zonde, gevat in de catechismus die hun
oudste zoon Caleb opdreunt: “Mijn corrupte aard is
zonder gratie, neigt naar zonde, alleen naar zonde, en
dat steeds opnieuw en voor altijd.”
De mens moet zich blijven verzetten tegen die
zondige natuur en dat uit zich in een taalgebruik dat
doorspekt is met dogma’s. Een functionele en feitelijke taal zonder onnodige adjectieven, ook als die in
moderne oren soms omfloerst klinkt, zoals wanneer
Katherine aan de menstruatie van oudste dochter
Thomasin refereert als “the sign of womanhood”.
Want dat is geen metaforisch taalgebruik.
In de visie van de puriteinen stak in alles de hand
van God. ‘De puritein beschouwde de ontdekbare
waarheid als reeds ontdekt, zwart op wit vastgelegd,
voor eens en altijd, door de opperste wijsheid’, schrijft
Perry Miller in zijn boek The New England Mind. De
Bijbel, het woord van God, is het filter waardoor alles

wordt beschouwd. Maar, en dat is essentieel, voor
deze mensen is het geen filter, het is de werkelijkheid
zelf. Die menstruatie is een teken. Van God. En als
William over zijn slapende gezin zegt: “The Devil
holds fast your eyelids”, dan bedoelt hij dat niet figuurlijk, maar letterlijk.
Tegenover die taal staan het gekir en gekakel van de
heksen in het bos. Zij staan voor alles waar het gezin
zich tegen tracht te verzetten. Het aardse, lichamelijke, zondige. Het is een externalisering van het conflict
dat de puritein in zichzelf voert, die strijd tegen de
eigen, ‘corrupte’ natuur. Iets wat resoneert in hoe
het gezin zich verhoudt tot de natuur om hen heen
en daarover spreekt. De grond die ze cultiveren en
het bos dat ‘getemd’ moet worden. “We moeten deze

DE ROL VAN TA AL

HET WOORD VAN G
wildernis veroveren”, zegt William. “Hij zal ons niet
verzwelgen.”
Die zinnen hadden niet misstaan in The Lighthouse. Eggers’ tweede speelfilm, waarvoor hij het
script samen met zijn broer Max schreef, is in de eerste plaats een heel fysieke film, vol uitputtende lichamelijke arbeid en snerpende misthoorns. Een film ook
vol visuele symboliek. Woorden zijn in zo’n omgeving
misschien minder belangrijk, kun je denken, maar
ook hier speelt taal een essentiële rol.
Hoewel de film zich ruim twee eeuwen later
afspeelt, lijkt het taalgebruik sterk op dat in The
Witch. Terwijl het Engels in Groot-Brittannië in de
negentiende eeuw rap evolueerde onder invloed van
onder meer de Industriële Revolutie, die een compleet nieuw vocabulaire vereiste, gebeurde dat in
Noord-Amerika, waar de industrialisatie pas veel
later op gang kwam, veel minder. Het gevolg was dat
in New England eind negentiende eeuw een vorm
van Engels werd gesproken die nog relatief dicht bij
Vroegmodern Engels lag.
In The Lighthouse komt dat vooral terug in het
taalgebruik van vuurtorenwachter Thomas Wake,
dat zelfs in dat licht anachronistisch is. Zijn vocabulaire zit vol destijds al goeddeels in onbruik ge-

THE WITCH

THE NORTHMAN
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THE LIGHTHOUSE

IN DE FILMS VAN ROBERT EGGERS

GOD, DE TAAL VAN DE MYTHE
raakte woorden als ‘dullard’, ‘behindhand’. Of neem
dit Shakespeareaanse juweel van een zin wanneer hij
Winslow ervan beticht de vloer niet goed te hebben
geschrobd: “‘Tis begrimed and bedabbled. Unwiped,
unwarshed, and distained.” Ook gebruikt hij de persoonsvorm ‘ye’, hoewel ‘you’ op dat moment al lang
de gangbare vorm was, en ook wordt gebezigd door
zijn jongere collega Ephraim Winslow. Eggers brengt
de twee vaker in conflict op taalgebied, zoals wanneer
Winslow ‘yes, sir’ zegt en Wake hem corrigeert naar
het meer archaïsche ‘aye, sir’.
Hoewel Wake’s taalgebruik in veel opzichten dus
dicht aanligt tegen het Engels dat in The Witch wordt
gesproken, is het dichterlijker, met flarden Griekse
en maritieme mythologie. Het woordgebruik is misschien hetzelfde gebleven, de betekenis is wel degelijk
veranderd. Wat in de tijd van de puriteinen een ‘letterlijke’ beschrijving was, is nu metafoor geworden.
Wat toen de taal van God was, is nu de taal van mythe.
En dat is in zekere zin wat Eggers doet met The
Lighthouse: hij trekt het puriteinse wereldbeeld, van
de zondige mens en een onkenbare goddelijke kracht,
de wereld van de mythe in. Wake’s anachronistische
taalgebruik (“You sound like a goddamn parody”,
verwijt Winslow hem op zeker moment), is wellicht

een aanwijzing dat hij een exponent is van die mythologische wereld. Ook visueel suggereert de film
meermaals dat Wake niet alleen de goden aanroept
(“Hark, Triton! Hark!”), maar ze ook belichaamt. En
naarmate de realiteit steeds meer de vorm krijgt van
die mythologische wereld, met helse stormen en in de
rotsen rustende zeemeerminnen, valt het taalgebruik
van Wake er steeds meer mee samen. In een monoloog waarin hij Winslow vervloekt, onderstrepen
donderslagen zijn woorden.
Dat is een sterk contrast met The Witch waarin
de taal juist steeds minder vat heeft op de omgeving.
Naarmate de duistere krachten uit het bos het gezin
binnendringen, wordt de taal daar steeds meer een
speelbal van. Wanneer Caleb terugkeert uit het bos
nadat hij is verleid door een heks, raaskalt hij in een
monoloog die bijbels taalgebruik vermengt met erotiek. “Wash me in the ever-flowing fountains of thy
blood. […] Kiss me with the kisses of thy mouth, how
lovely art thou!”
Maar ook in The Lighthouse roert zich een kracht
die zich niet woorden uitdrukt en beide films eindigen waar taal geen betekenis meer heeft. En in beide
films is dat gekoppeld aan vrouwelijke seksualiteit.
Thomasin gaat een contract aan met de duivel die

haar gebiedt haar kleren uit te trekken en in die symbolische handeling geeft ze zich over aan de ‘zondige’
natuur. Ze betreedt de heksenkring en stijgt op in
woordeloze vervoering.
Ook in The Lighthouse wordt constant gerefereerd
aan seksualiteit en vrouwelijkheid. Van het houten
zeemeerminnenbeeldje waar Winslow zich op aftrekt
tot de zee zelf en het vuurtorenlicht, dat door Wake
consequent als ‘she’ wordt aangeduid en waar de twee
met een duidelijk seksueel geladen bezitterigheid om
twisten. Als Winslow eindelijk dat licht aanschouwt,
schreeuwt hij in ontzetting en stort hij van de trap af.
The Lighthouse is bewust grillig in zijn symboliek en
dat moment is voor meerdere interpretaties vatbaar.
Maar het is een interessant spiegelbeeld van het slot
van The Witch. Beide films eindigen in overgave. In
een extase die voor de een verlossing betekent en voor
de ander verdoemenis.
THE NORTHMAN

VERENIGDE STATEN, 2022 |

REGIE ROBERT EGGERS | MET ALEXANDER SKARSGÅRD,
ANYA TAYLOR-JOY, BJÖRK | 136 MINUTEN | DISTRIBUTIE
UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF 14 APRIL | LEES ONZE
RECENSIE VAN THE NORTHMAN OP
VANAF 11 APRIL 
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SERGEJ LOZNITSA OVER BABI YAR. CONTEXT

‘DEZE GEBEURTENISSEN

SPOKEN NOG ALTIJD NA’
In de ernstige documentaire Babi Yar. Context
ontleedt Sergej Loznitsa
minutieus de massaexecutie van 33.771 Joden
door de nazi’s in het
Babyn Jar-ravijn nabij
Kyiv. Zo dwingt hij ons
te reflecteren op trauma’s
die de mensheid misschien te lang heeft
willen wegstoppen. “We
dragen de trauma’s van
het verleden mee in onze
DOOR HUGO EMMERZAEL
genen.”
In de korte documentaire The Old Jewish Cemetery
(2015) toont de Oekraïense regisseur Sergej Loznitsa
een historische Joodse begraafplaats in Riga die tijdens de Duitse bezetting in 1941 diende als massagraf
voor duizenden Joden.Vervolgens werden in het Sovjettijdperk de meeste grafstenen van deze begraafplaats
geplunderd om als bouwmateriaal te gebruiken.
Tegenwoordig is de begraafplaats een anoniem
park in een burgerlijke buurt van de Letse hoofdstad,
en geen historische plaats van herdenking. Loznitsa’s
film toont hoe dakloze mensen rondhangen in het
park, zich niet realiserend dat ze zich op historisch
terrein begeven. Joodse toeristen uit Amerika proberen de plek wél te eren, maar ervaren een minstens
even grote afstand tussen heden en verleden. Dit is
simpelweg niet meer dezelfde plaats als waar hun
voorouders begraven hadden kunnen zijn.

LAGEN VAN DE GESCHIEDENIS

“Het is een vervreemdende plek voor iedereen die ermee in aanraking komt”, merkt Loznitsa op over de
historisch verwarde locatie van die korte documentaire. The Old Jewish Cemetery komt in ons zoom-gesprek ter sprake omdat de film veel gemeen heeft met
Loznitsa’s nieuwste archiefdocumentaire Babi Yar.
Context, die minutieus de massa-executie van 33.771
Joden door de nazi’s in het ravijn Babyn Jar nabij Kyiv
deconstrueert.
Het ernstige Babi Yar. Context beslaat slechts een
paar jaar, maar alsnog zie je hoe de lagen van de ge-

schiedenis zich opstapelen en tragische gebeurtenissen
worden verhuld onder een deken van symboliek en
ideologie. Wanneer de nazi’s Kyiv binnenvallen, worden de posters en banieren van Jozef Stalin verscheurd
en vervangen door beeltenissen van Adolf Hitler. Wanneer Sovjet-troepen de stad weer bevrijden, keren diezelfde portretten van Stalin terug in het straatbeeld.
Hier ligt de kern van Loznitsa’s filmwerk: terwijl
ideologieën elkaar bevechten en afwisselen, blijven
historische trauma’s onbenoemd. De tragedies van het
verleden worden weggestopt in het collectieve onderbewuste, in de hoop dat ze worden vergeten, ondergesneeuwd door de ruis van propaganda en ideologie.
Hoe worden zulke gebeurtenissen vergeten? En wat
kost het om ze weer te herinneren? Dat soort complexe
vragen behandelt Loznitsa in zijn films. “Al geven mijn
films niet zozeer een antwoord op deze onmogelijke
vragen”, verklaart de regisseur zelf. “Ze starten een
mentaal proces op. Ze initiëren de vraag, proberen een
probleem te formuleren en het brein te prikkelen.”

TABOE

Hoe veelomvattend het kan zijn om dat weggestopte
verleden op te graven, blijkt al uit hoe lang Loznitsa
werkte aan Babi Yar. Context. “Ik begon aan de film in
2012, zoals ik aan al mijn archieffilms begin: met het
verzamelen van beeldmateriaal in filmarchieven. Ik
werkte veel samen met geschiedkundige Tatjana Jevstafjeva, die gespecialiseerd is in de Duitse bezetting
van Kyiv. Tien jaar geleden deden slechts een handvol

mensen in de wereld onderzoek naar de genocide van
Babyn Jar. Tot op de dag van vandaag zijn er dus nog
zaken onontdekt en onbenoemd.”
Daarbij speelt een rol dat de Holocaust in de Sovjet-tijd een groot taboe was, zegt Loznita. “Er werd
niet over gesproken, informatie erover werd gecensureerd. Bovendien is de gebeurtenis een zwarte
bladzijde in de geschiedenis van Oekraïne zelf, want
het waren niet alleen de nazi-officieren die de Joodse
bevolking wegvoerden, maar ook burgers zelf die hun
medemensen aangaven, verklikten en arresteerden.”
Voor Loznita toont het aan hoe de sturende rol van
ideologie uiteindelijk een illusie is. “Menselijk gedrag
wordt niet bepaald door ideologie, maar door natuurlijk instinct. Als we in gevaar zijn hebben we maar
twee opties: vechten of vluchten. Diezelfde reflex
bepaalt ook ons gedrag wanneer we getuige zijn van
zoiets schokkends als een pogrom of een lynchpartij.

UIT DE ACADEMY’S
Recentelijk kwam de Oekraïense regisseur Sergej
Loznitsa zelf in opspraak toen hij kort na de Russische invasie van Oekraïne zijn lidmaatschap van de
European Film Academy (EFA) opzegde vanwege
hun relatief tamme statement over Poetins agressie. Toen de EFA vervolgens besloot Russische
films te weren van haar filmprijzen voor dit jaar,
schoot hem dat ook in het verkeerde keelgat: een
boycot van Russische films is volgens Loznitsa een
onterechte straf voor kritische makers die nu juist
gezien moeten worden.
De Oekraïense Film Academy zag daarin op hun
beurt reden om Loznitsa te royeren, omdat hij zich
te “kosmopoliet” opstelt. ‘Ik hoop dat we allemaal
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Babynamen
COLUMN | Ebele Wybenga bericht over

wat hem opvalt op het kruisvlak van
cinema en beeldcultuur.

Er is een zekere neiging om je bij de rest van de meute
te scharen, uit angst om anders zelf het slachtoffer te
worden. Wanneer we dus in een existentiële situatie
als een oorlog terechtkomen, situaties die onze menselijkheid op de proef stellen, dan heeft ideologie vrij
weinig meer te maken met de daadwerkelijke daden
waar we getuige van zijn. Ideologie wordt eerder gebruikt om gebeurtenissen en misdrijven naderhand te
rechtvaardigen.”

COLLECTIEVE LOTSBESTEMMINGEN

Babi Yar. Context is niet alleen een urgent tijdsdocument van een onderbelichte episode uit de Holocaust,
maar ook een reflectie op hedendaagse ontwikkelingen. “Toen de film eenmaal af was, en ik hem van
begin tot einde zag, had ik een sterk gevoel van rouw
voor de gehele mensheid”, zegt Loznitsa. “Ik kreeg het
gevoel dat dit vroeg of laat ons gedeelde lot zal zijn.
ons gezond verstand blijven gebruiken in deze
tragische tijden’, concludeert Loznitsa in een
felle open brief als reactie op het besluit van de
Oekraïense Film Academy.
Desondanks gaat het werk voor Loznitsa gewoon door. Hij legt inmiddels de laatste hand aan
het geluidsontwerp van een nieuwe archieffilm en
werkt aan een speelfilm gebaseerd op de gebeurtenissen die hij in Babi Yar. Context behandelt.
Al stuit Loznitsa daar op een nieuw probleem: hij
heeft geld van vier van de vijf betrokken filmfondsen gekregen—zelfs dat uit Oekraïne—maar het
Nederlandse Filmfonds zegt geen geld toe, omdat,
aldus Loznitsa’s producent Maria BakerChoustova, “het Filmfonds de film niet Nederlands en Europees genoeg vindt”.

SERGEJ LOZNITSA

Dat individuele keuzes er bijna niet meer toe doen en
dat dit soort tragedies onze collectieve lotsbestemmingen zullen zijn.”
Dat onderbuikgevoel brengt ons onvermijdelijk bij
het heden, waarin Rusland Oekraïne opnieuw is binnengevallen om, in de woorden van Vladimir Poetin,
het land te “denazificeren”. In 2013 was Loznitsa al getuige van geschiedenis toen hij op Euromaidan in Kyiv
stond om een nieuwe Oekraïense protestgeneratie vast
te leggen in wat uiteindelijk de documentaire Maidan
(2014) werd. Inmiddels lijkt de geschiedenis met fors
geweld de status quo van het heden te bevechten.
“Het is ons verleden,” stelt Loznitsa, “dat ons nu
inhaalt. Mijn films gaan over gebeurtenissen in het
verleden die niet zijn afgesloten. Daarom doemen
die gebeurtenissen nu weer op in het heden. Mede
daarom schrijven mensen de laatste weken een soort
profetische aspecten toe aan mijn films State Funeral,
Maidan en Donbass. Maar de realiteit is: we kunnen
ons verleden niet verdrijven. We dragen het met ons
mee, in ons bloed, in onze genen, in de trauma’s die
we hebben opgelopen. Al die historische trauma’s die
onze voorouders hebben meegemaakt, leven in ons
voort en sturen ons collectieve gedrag aan. Dat is wat
mijn films laten zien. En dat is wat nu blijkt als we om
ons heen kijken. We hebben hier te maken met de onopgeloste problemen van onze geschiedenis.”
BABI YAR. CONTEXT

NEDERLAND/OEKRAÏNE,

2021 | REGIE SERGEJ LOZNITSA | 121 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF
28 APRIL 

Soms kan ik enorm genieten van de aftiteling
van films. Zoals die van The Hand of God, de
nieuwste film van Paolo Sorrentino. Je ziet vele
minuten lang één shot van de hoofdpersoon,
Fabietto, een jongen op het randje van volwassenheid, in de trein vanuit zijn geboortestad
Napels op weg naar een nieuw leven. Zijn hoofd
rust op bruin ribfluweel, het is maar de vraag of
er airco is in de trein, je kunt het stoffige interieur bijna ruiken. Je kijkt naar de melancholie in
zijn gezicht en ziet intussen de groenig-bruine
reflectie van het Italiaanse landschap voorbijtrekken in de ruit. Een sentimenteel lied in
Napolitaans dialect speelt, ‘Napule è’ van G.
Daniele meldt de aftiteling later.
Precies op het moment dat Fabietto in slaap
dommelt beginnen de credits te rollen. Daar
komen ze, die verrukkelijke Italiaanse namen
van cast en crew. Teresa Saponagelo, Ciro
Capano, Mimma Lovoi, Sabina Tornatore,
Edoardo Francesco Marini. Ze lijken even op te
lichten en verdwijnen sneller dan ik wil in de
bovenrand van het scherm.
Ik blijf me verbazen over de hoeveelheid
mensen die betrokken zijn bij een film, de
geheimzinnige specialismen en functietitels die
steeds langer worden naarmate de aftiteling
het einde nadert. Het zet mijn fantasie aan het
werk. Bij de acteurs heb je hun gezichten nog in
herinnering, maar wat voor gezicht zou er
schuilgaan achter Pasquale Catalano, de
special effects supervisor? Of Federica Forcesi,
assistent editor? Armando Iodice, voertuigscène coördinator?
Ik heb een extra reden om de aftiteling te
blijven kijken: het vinden van een originele
kindernaam. Er zijn tegenwoordig tinder-achtige
apps die je door honderden babynamen laat
swipen, maar die komen niet in de buurt van de
romantiek van de aftiteling. Deze goudmijn van
bijzondere namen wordt ook bezongen op webfora voor aanstaande ouders. In de lijstjes met
populairste namen van dit moment duiken vanzelfsprekend voornamen op van soapsterren en
andere acteurs, atleten en influencers. Maar de
origineelste namen vind je niet per se aan de
bovenkant van de aftiteling, bij de sterren, maar
misschien wel onderaan, bij de minst bekende
filmberoepen.
Bij een enkele film, zoals Toy Story en andere
producties van Pixar, vind je aan het slot van de
credits een bijzondere categorie: ‘Production
babies’, met alle voornamen van kinderen die
de medewerkers aan de film gekregen hebben
tijdens de productie. Een cadeautje voor andere
ouders die het geduld hebben om te blijven
kijken tot het laatste frame.
EBELE WYBENGA
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DE WEDER OP STANDING VAN EEN
INTERNETMEME
Nicolas Cage werd in de afgelopen jaren steeds
minder serieus genomen als acteur en werd vooral
hofleverancier van internetmemes. Maar de Cagerenaissance dient zich aan, met een boek én
metafilm The Unbearable Weight of Massive Talent.
DOOR ALEX MAZEREEUW

Vaste prik in huize-Mazereeuw: als de lente komt,
is het tijd voor Cage Rage. We kijken de klassiekers
van cultacteur Nicolas Cage: Vampire’s Kiss, Wild at
Heart, Face/Off, Con Air of de legendarische remake
van The Wicker Man (“Not the beeeeees!”).
Cage groeide de afgelopen decennia steeds meer uit
tot een internetmeme. Als het ging over zijn acteerwerk, doemde steeds vaker de vraag op ‘of hij het nog
wel kon’. Een domme vraag natuurlijk. Cage is een van
de beste acteurs van zijn generatie. Een legende. En
belangrijker: véél meer dan een meme.
Een film van Cage is altijd een belevenis, hoe
nietszeggend, saai of debiel ze soms ook zijn. Zelfs
de slechtste films worden door Cage’s toewijding
een achtbaanrit. Eén keer grommen of schreeuwen,
en alle plotgekkigheid over goddelijke interventies,
karatebendes of monsters is direct vergeven.

ALS EEN BEZETENE

Maar we moeten eerlijk zijn: de laatste jaren waren
zelfs voor de doorgewinterde Cage-fans een moeilijke zit. Ergens in de jaren nul ging Cage bijna failliet
door een exorbitant uitgavenpatroon. Hij werkte
vervolgens als een bezetene om zijn fortuin terug
te verdienen, en acteerde veel. Te veel. Door al die
films—waarvan het gros niet eens de bioscoop haalde—raakte Cage langzaam in de culturele vergetelheid. De geliefde Oscarwinnaar werd steeds vaker een
makkelijke internetgrap.
Wie goed naar Cage’s filmografie kijkt, ziet echter

dat de topacteur nooit is weggeweest. De jaren tien
brachten veel troep voort, maar er waren ook prachtige, onderscheidende rollen in kleinere films als Joe,
Mandy en recent zijn verpletterende rol in Pig.
Toch is 2022 pas écht het jaar van de ‘Cagessance’.
Onlangs verscheen het voortreffelijke boek Age of
Cage, waarin filmjournalist Keith Philips het verhaal
van vier filmdecennia uiteenzet aan de hand van de
carrière van Cage. In dat boek doemt vooral een beeld
op van een acteur die in geen enkel filmdecennium
écht op zijn plek is. Hij is geen Mr. Nice Guy zoals
Tom Hanks, hij heeft niet het natuurlijke charisma
van Brad Pitt, beschikt niet over de jongensachtige
kwetsbaarheid van Leonardo DiCaprio. Uit het boek
doemt vooral een acteur op die in elke rol (meer dan)
het maximale geeft, met de meest uiteenlopende resultaten tot gevolg.
De illustere carrière van Cage culmineert nu in
de sublieme meta-slapstick-komedie-biografie The
Unbearable Weight of Massive Talent. In de film is
Nicolas Cage (Nicolas Cage) een aan lager wal geraakte filmster die amper nog aan de bak komt. Tegelijkertijd zijn ook zijn vrouw en dochter van hem
vervreemd geraakt, en raakt de portemonnee leeg.
Zijn manager stuurt hem voor een schnabbel naar een
Spaans privé-eiland, waar Cage een weekend moet
doorbrengen met multimiljonair Javi Gutierrez (Pedro
Pascal), die zichzelf “de grootste Cage-fan ter wereld” noemt.
Dat uitgangspunt leent zich uiteraard perfect voor

veel inside jokes, en de film maakt dan ook talloze
referenties naar Cage’s complete filmografie. Boven
dien krijgt Cage in de film regelmatig gezelschap
van zijn jongere zelf (die filmmagie moet u zelf gaan
aanschouwen). The Unbearable Weight is daarmee tegelijkertijd een metafilm over de vergankelijkheid van
roem, een slapstickcomedy over een fan en idool die
bevriend raken, én een typische Cage-actiefilm die bij
vlagen alle geloofwaardigheid tart.

VOLLE OVERGAVE

Het pakt fantastisch uit, omdat Cage zich als vanouds met volle overgave op zijn ‘rol’ stort. Als acteur
houdt hij zich verre van ironie. Roger Ebert schreef
ooit al: ‘Cage komt altijd oprecht over. Hoe absurd
zijn personages ook zijn, hij knipoogt nooit naar het
publiek.’ Dat is precies de reden dat The Unbearable
Weight zo goed werkt. De makers steken regelmatig
de draak met Cage, maar nooit ironisch en altijd liefdevol. De film is op zichzelf een meme, maar vooral
een liefdesbrief vol (verdiende) herwaardering.
Er zullen vast vervelende types zijn die stellen dat
Cage er niet meer toe doet. Ik propageer hier uiteraard geen geweld, maar een gepaste reactie op deze
walgelijke stelling is wat mij betreft bij uitzondering
toegestaan. Cage is en blijft een van de interessantste
werkzame acteurs; iemand die altijd de allergrootste
risico’s durft te nemen, soms keihard op zijn bek gaat,
maar ook glorieus weer opkrabbelt.
De komende jaren wil Cage naar eigen zeggen
“selectiever zijn”, en “elke film maken alsof het zijn
laatste is”. Een van de eerste rollen op de planning is
die van Graaf Dracula. We mogen lachen en we mogen
memes maken, maar schrijf topacteur Nicolas Cage
nóóit af.
THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE
TALENT VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE TOM
GORMICAN | MET NICOLAS CAGE, PEDRO PASCAL | 107
MINUTEN | DISTRIBUTIE INDEPENDENT FILMS | TE ZIEN
VANAF 21 APRIL 
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Alexandre Koberize maakt een
heerlijk lome lentefilm met zijn
magisch-realistische romkom.
“Als je een wonder wil laten zien,
kun je alles eromheen maar beter
zo gewoon mogelijk maken.”

ALEXANDRE KOBERIDZE OVER WHAT D

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Met What Do We See When We Look at the Sky? profileert de Georgische filmmaker Alexandre Koberidze
zich als een eigenzinnig maker om in de gaten te houden. Het is pas zijn tweede speelfilm, en bovendien
nog maar zijn afstudeerfilm aan de filmacademie van
Berlijn, maar hij schopte het er in 2021 direct mee tot de
competitie van de Berlinale.
De films is een wonderschoon kleinood, tegelijk
een romantisch sprookje en een vrolijk meanderende
documentaire over het dagelijks leven in Koetaisi,
een van de oudste steden ter wereld. De liefde op het
eerste gezicht tussen Lisa en Giorgi wordt ernstig
gecompliceerd doordat zij de dag na hun ontmoeting
allebei van uiterlijk veranderen. Koberidze doet die
magisch-realistische ingreep voorkomen als de gewoonste zaak ter wereld. Omgekeerd toont hij in de
film de vaardigheid om het alledaagse betoverend en
poëtisch te maken.
Het begon er allemaal mee dat Koberidza graag
een sprookje wilde maken, vertelt hij in een videocall
kort na de (virtuele) première in Berlijn. “Ik las een
tijd lang heel veel sprookjes, van over de hele wereld,
en op de een of andere manier zette dat een luikje bij
me open. Het geeft eindeloos veel mogelijkheden voor
hoe je in een verhaal iets kan laten gebeuren. Dus ik
wilde een film maken over iets bovennatuurlijks, iets
wonderlijks. Niet als een metafoor of een allegorie
maar juist heel feitelijk, als iets dat voor je ogen gebeurt. Als je een wonder wil laten zien, kun je alles
eromheen maar beter zo gewoon mogelijk maken,
leek me, zodat het geloofwaardig wordt. Het wonder
is hier iets alledaags.”
Het dagelijks leven van de stad Koetaisi vormt de bedding
van de film. Waarom koos u voor die locatie? “Ik kende

ALEXANDRE KOBERIDZE

de stad zelf niet goed. Het ligt centraal in Georgië, dus
als je reist kom je er eigenlijk altijd langs, maar ik had
er niet veel tijd doorgebracht. Tegelijkertijd is het cultureel en historisch een heel belangrijke stad, waar iedere Georgiër de geschiedenis wel van kent. Dat dubbele interesseerde me: ik wist heel veel van het verleden van de stad, maar vrijwel niets over hoe het er nu
is. Om dat te gaan begrijpen, zijn cameraman Faraz
Fesharaki, producent Mariam Shatberashvili en ik er
zowat een jaar gaan wonen. In het begin was het intimiderend: elke straathoek is verbonden aan grote gebeurtenissen in het verleden; in elk huis woonde wel
een beroemd schrijver of politicus. Maar we vonden er
onze weg, leerden mensen kennen, kregen een gevoel
voor het gemoed en het ritme van de stad.”

Hoe heeft die lange research invloed gehad op de film?

“Alles is erdoor gevormd. Soms werden we getroffen
door het licht in een bepaalde straat, of een uitzonderlijk mooie deur, en dan zochten we een manier om die
plek in de film te verwerken. Het scenario vormde zich
door waar we in de stad liepen en wie we tegenkwamen. Er is bijvoorbeeld een meisje met goudblond
haar dat je een paar keer in de film ziet voetballen. Dat
was gewoon iemand die we tegenkwamen, met wie we
bevriend raakten, en die we een paar keer filmden.”
Voetbal speelt sowieso een grote rol in de film—niet per se
een voor de hand liggend thema voor een romantisch
sprookje. “Toch wel, volgens mij. Voetbal is, voor mij-

zelf en voor heel veel mensen, een van de plekken waar
nog echte passie bestaat. Natuurlijk is het allemaal
commercieel en zijn er allerlei duistere kanten, maar
voor mij zijn er in die sport ook echte hedendaagse
helden te vinden. Er was een WK toen we in 2018 onze
research deden, en we zijn op de bonnefooi al wat gaan
filmen. We zagen al snel dat mensen die voetbal kijken
een van de meest interessante dingen is die je kunt filmen: de lichaamstaal, de nervositeit, de gezichtsuitdrukkingen, de ontlading. Het drama is al ingebouwd,
en tegelijkertijd weet je dat al die energie, positief of
negatief, zal zijn vervlogen kort nadat het laatste fluitsignaal klinkt. Ook mensen die voetballen zijn mooi
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O WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY?
‘Mensen die voetbal kijken is een
van de meest
interessante
dingen die je kunt
filmen: de
lichaamstaal, de
nervositeit, de
ontlading. Het
drama is al
ingebouwd.’
zijn houding of hoe hij praat. Oude gewoontes die
doorwerken in zijn nieuwe leven. Het publiek herkent
dat waarschijnlijk niet, omdat de eerste acteur niet zo
lang in beeld is, maar toch voel je volgens mij dat er
iets een beetje onnatuurlijk aan hem is, dat hij niet helemaal comfortabel is in zijn lichaam. Bij de twee
vrouwen deden we dit niet, omdat zij
fysiek al behoorlijk op elkaar lijken.”

om te filmen, al die emoties. Veel van die beelden, die
we met een piepkleine crew maakten een jaar voor de
echte opnamen, zijn in de film beland.”
Voor de acteurs moet het een uitdaging zijn geweest om
personages te spelen die de kern van hun wezen verliezen.
Precies waar ze vaak hun spel op baseren. “Ja, dat was

erg interessant. Ze spelen een soort gemengd persoon—de ziel van de ene mens, en het lichaam van een
ander. De meeste mensen in de film zijn overigens
geen professionele acteurs, wat je ziet is gewoon hun
eigen energie. Voor de twee mannelijke hoofdrolspelers hebben we gezocht naar details die de tweede acteur zou kunnen overnemen van de eerste—dingen in

De overgang tussen de twee acteurs is een van de momenten in de film waarop u de kijker direct aanspreekt,
met het verzoek de ogen te sluiten. Ik zal toegeven dat ik
zelf heb valsgespeeld: ik heb één oog dichtgedaan—ik
wilde wel het spel van de film meespelen, maar toch ook
zien wat er gebeurde. Hoopt u dat mensen echt hun ogen
dichtdoen, of maakt dat niet uit? “Ik denk wel dat men-

sen dat doen, hoor. Als je in een bioscoopzaal zit, en je
ziet mensen om je heen hun ogen sluiten, dan doe je
wel mee toch? Maar goed: het gaat om het spel. Volgens mij kunnen films dat veel meer doen, het publiek
expliciet uitnodigen mee te doen. Daar heb ik een gooi
naar gedaan met deze film: het is een spel dat de kijker
en ik samen spelen.” 

WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY?

Gedoemde geliefden in een magische film
In de handen van bijna elke andere regisseur was het lyrische sprookje What Do We
See When We Look at the Sky? misschien te
veel van het goede geweest, maar de Georgische filmmaker Alexandre Koberidze levert
een bescheiden meesterwerk af.
Alles wat je moet weten over What Do We See
When We Look at the Sky? schuilt al in de titel
van deze prachtige Georgische film. Zie het
als een filosofisch onderzoek naar hoe we
kijken naar het alledaagse. Je zou de vraag
ook op de film zelf kunnen betrekken: wat zie
je als je naar deze film kijkt? Zie je het oppervlak of wat eronder schuilt? Zie je de losse
onderdelen of het totaalplaatje? Zie je het

verhaal of de bezieling ervan? Eigenlijk
wordt aan de hand van deze film gevraagd of
je het glas halfvol of halfleeg ziet, wat dan
weer alles zegt over hoe je kijkt naar al het leven om je heen.
Dat deze film al die dingen doet, heeft
alles te maken met wat de getalenteerde regisseur, scenarist en editor Alexandre Koberidze er allemaal in stopt. Zijn tweede speelfilm is een romantisch drama, een lyrisch
sprookje, een magisch-realistisch epos, een
filmisch essay en nog heel veel meer — afhankelijk van wie de film kijkt en wat diegene
er uit kan halen. Dat klinkt als veel gedoe,
terwijl de film juist bedrieglijk eenvoudig
van opzet is: een man en een vrouw hebben

een romantische eerste ontmoeting in de
eeuwenoude Georgische stad Koetaisi. Een
tweede date wordt gepland, maar dan slaat
het noodlot toe. Het stel wordt vervloekt met
een hele specifieke beproeving: beide zien er
de volgende dag niet meer hetzelfde uit. Zullen de romantische vonken ooit weer overspringen, zelfs als de twee elkaar niet meer
herkennen?
Het idee had zo uit de koker van Michel
Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless
Mind, 2004) of Jean-Pierre Jeunet (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001) kunnen komen, ware het niet dat beide Franse
regisseurs al in geen jaren meer een goed idee
op film hebben gezet. Daarom is de flexibele

stijl van Koberidze zo verfrissend: hij weet
precies wanneer je dingen wel en niet in
beeld moet brengen. Bijvoorbeeld aan het
prille begin van de film, wanneer je alleen de
scheenbenen van het gedoemde stel kunt
zien. Is dat een te beperkend beeld of juist
een open canvas dat ruimte biedt aan onze
eigen projecties? Opnieuw: er is niet één
juiste manier om deze film te zien of duiden.
Het enige wat Koberidze je vraagt is om je
verwachtingen en aannames even te parkeren, zodat je deze unieke film als nieuw kunt
beleven.
HUGO EMMERZAEL

WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE
SKY? (RAS VKHEDAVT, RODESAC CAS VUKUREBT?)
GEORGIË/DUITSLAND, 2021 | REGIE ALEXANDRE
KOBERIDZE | MET GIORGI BOCHORISHVILI, ANI
KARSELADZE, GIORGI AMBROLADZE, IRINA CHELIDZE |
150 MINUTEN | DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF
21 APRIL, OOK OP
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Van 8 – 16 april 2022 in Pathé Buitenhof en Filmhuis Den Haag, door het land én online.

Meer dan 80 bijzondere speelfilms en spraakmakende documentaires
van over de hele wereld inclusief uitgebreid verdiepingsprogramma
met tal van bijzondere nationale en internationale gasten.
Koop nu je tickets op moviesthatmatter.nl
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Regisseur Shady El-Hamus (De libi, Forever Rich) brengt
maandelijks een ode aan een bijzondere filmscène.
Deze keer: Fish Tank.

DE KL AP UIT
FISH TANK

In het tweede jaar van de Filmacademie zag ik een
artistieke en humane film die tegelijkertijd verrassend
meeslepende scenariokeuzes durfde te maken. In die
tijd schreef ik kleine en subtiele verhalen want dat
voelde veilig. Ik wilde eigenlijk ook meer humane en
meeslepende films maken maar wist niet of, en hoe,
ik die twee samen kon brengen. Fish Tank opende mij
de ogen.
Mia is vijftien. Haar moeder ziet haar niet staan.
Haar zusje is een paar jaar jonger en een blok aan haar
been. Het gezin, zonder vader, woont in een Britse
wijk vol grijze flats. Een wijk waar weinig ruimte is
voor liefde en waar elk kind leert om hard te zijn. Als
iemand Mia te lang aankijkt, deelt ze zonder aarzeling een kopstoot uit, maar ze heeft tegelijkertijd een
zachte, dromerige, kant. Zo heeft ze oog voor een
vastgeketend paard in een veld verderop, gevangen
gehouden door een groepje jongens, en danst ze in

een verlaten flat waar ze alleen kan zijn met haar
muziek. In die momenten voel je haar drang naar een
ander leven, naar vrijheid.
Conor is de nieuwe vriend van Mia’s moeder. Een
charmante man met een jeugdige energie. Hij weet tot
haar door te dringen, iets wat niemand lukt. Al snel
begint er een fascinerende driehoeksrelatie waarbij
Conor en Mia elkaar steeds meer zien, flirten, maar
Conor uiteindelijk ’s avonds gewoon bij haar moeder
in bed kruipt. Mia hoort ze aan de andere kant van de
dunne muur en wordt gek van jaloezie.
De situatie kookt over. In een dronken bui verleidt
Conor haar en in de extreem ongemakkelijke scène
die volgt, slapen ze met elkaar. Mia is in eerste instantie dolgelukkig, tot blijkt dat Conor de volgende
ochtend met de noorderzon is verdwenen. Mia gaat
achter hem aan en komt een stapel geheimen tegen.
Conor blijkt een tweede leven te hebben, een vrouw
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en zelfs een kind. Een primitieve, dierlijke energie
maakt zich van Mia meester. De man die ze vertrouwde blijkt de zoveelste teleurstelling in haar nog jonge
leven.
Mia breekt in in Conors huis, urineert op het tapijt
en kidnapt zelfs zijn jonge dochter. Zo probeert ze
tevergeefs een plek in zijn leven op te eisen. Conor is
woedend als hij haar ziet en gaat achter haar aan. Het
is donker. Mia vlucht, rent de bosjes in, maar Conor
is sneller. In volle sprint rennen ze over een verlaten
knollenveld. Hij haalt haar in en grijpt haar vast. Half
vallend komen ze tot stilstand en dan, voor ze er erg
in heeft, slaat hij haar keihard in haar gezicht. Even is
het stil. Alleen gehijg. Dan loopt Conor weg. Mia blijft
alleen achter. Ze zullen elkaar nooit meer zien.
Het is een actiescène in een arthousefilm. De dramatische climax van een verhaal waarin het drama
tussen de twee hoofdpersonages op de spits wordt gedreven. Fish Tank leerde me iets over lef. Ik heb zoveel
respect voor het script – telkens als ik dacht dat ik de
film kon bijhouden, herinner ik me, werd er een nieuwe versnelling ingezet en moest ik er weer achteraan.
Ik leerde hoe interessant het is om door te blijven
vertellen, stilstaand drama te vermijden en te zorgen
dat je het conflict tussen je personages constant blijft
vergroten, alsof je het vuur onder een pan steeds hoger draait tot de boel overkookt. Opeens, of eindelijk,
snapte ik iets wat ik al vaak op school gehoord en
gelezen, maar nooit helemaal begrepen had – drama
beweegt vooruit. Zo raakte de klap die Conor aan Mia
gaf mij ook keihard in het gezicht. Ik was wakker en
wist welke kant ik op wilde.
SHADY EL-HAMUS
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KOGONADA OVER AFTER YANG

‘WE ZULLEN OOIT
VERDRIET OVER EEN K APOT TE
ROBOT HEBBEN ’

Het in de toekomst spelende
familiedrama After Yang van de
Koreaans-Amerikaanse filmmaker Kogonada toont een wereld
waarin androids—robotmensen—
even gewoon zijn als stofzuigers
nu. Kogonada is niet bang voor
zo’n wereld. “Het wordt pas
problematisch als we geen
diepere emoties meer voelen
DOOR JOS VAN DER BURG
voor mensen.”
Kogonada is niet vies van een beetje mystificatie. Via
een Zoomverbinding oogt hij in zijn werkkamer in
Los Angeles een veertiger, maar zijn precieze leeftijd
houdt hij verborgen. Ook is zijn echte naam onbekend, want Kogonada is een pseudoniem. Het is afgeleid van Kôgo Noda, de naam van Yasujirō Ozu’s vaste
scenarist. Vijfentwintig scripts schreef Noda voor
Ozu, waaronder Tokyo Story en andere naoorlogse
meesterwerken. Over waarom Kogonada zich naar
Kôgo Noda vernoemt, wil hij, vriendelijk lachend
voor zijn webcam, ook niet veel zeggen. “Voor mij
zitten er veel betekenislagen in. De eerste is de hommage aan Ozu, door wie ik sterk beïnvloed ben.” Of hij
zich dan niet beter naar Ozu had kunnen vernoemen?
Lachend: “Nee, dat is onmogelijk. Ik zal me nooit vergelijken met hem, want daarin schiet ik altijd tekort.
Zijn invloed op mij betreft trouwens niet zozeer het
filmmaken, maar mij als persoon.”
Over wat die invloed is, laat hij zich niet uit. Wel
volgt er een lyrische lofzang op de Japanse grootmeester van het minimalisme. “Als ik over hem praat,
denk ik altijd dat ik hem tekort doe, omdat mijn taal
niet adequaat is. Zijn cinema is warm en diep menselijk, maar er zit ook een element van afwezigheid
in waar ik altijd bang voor was. Zijn films zijn bijna
ghost stories zonder dat er geesten in te zien zijn.” Het
heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog, meent
Kogonada. “Ozu was een kind van Tokio en zijn films
reflecteren indirect het verlies van mensen. Hij doet
dat vaak symbolisch door kleren aan een kapstok of in
een kast te laten zien. Dat beeld voor de fragiliteit van
het leven vind ik sterker dan het cliché van kersenbloesem.”
Naast een hommage aan Ozu noemt Kogonada,

die in Zuid-Korea werd geboren, maar op jonge leeftijd met zijn ouders naar Amerika emigreerde, zijn
familiegeschiedenis als reden voor zijn pseudoniem.
“Weet je, mijn familieachtergrond is gecompliceerd
en dat zit ook in de naam Kogonada. Het gaat te ver
om het hier uit te leggen, maar dat mijn vader Japans
was, speelt er een rol in.”

ROBOT

Kogonada’s geheimzinnigheid lijkt aanstellerij, maar
heeft veel te maken met zijn migrantenafkomst, die
hem altijd confronteert met de vraag naar zijn identiteit. Dat is terug te vinden in de twee films die hij tot
nu toe maakte. Zijn debuutfilm Columbus portretteert
de voorzichtig opbloeiende relatie van een KoreaansAmerikaanse vertaler en een architectuurstudent. Hun
romantische en intellectuele conversaties draaien om
cultuurverschillen en de moeizame relatie van beiden
met hun ouders.
Ook in After Yang draait het om cultuurverschillen
en familiebanden in een al dan niet verre toekomst.
Een Amerikaans echtpaar heeft een Aziatische
android gekocht om hun Chinese adoptiedochtertje
kennis over de Chinese cultuur bij te brengen. Het
meisje beschouwt de menselijke robot als een broer
en is hevig ontdaan als hij stuk gaat. Als de vader hem
wil laten repareren, maar de reparateur voorstelt om
een nieuwe te kopen, beseft ook hij dat hij meer gevoelens heeft voor de robot dan hij dacht.

hem al zijn hele leven bezig. “Het idee van ‘Aziatisch’
is een constructie waar ik altijd mee worstel. Het
gaat over wat men denkt dat Aziatisch is, wat men
erop projecteert, maar eerlijk gezegd worstel ik er
zelf ook mee. Vaak voel ik me niet Aziatisch genoeg
en soms te veel. Als mensen mij ontmoeten, zien ze
onmiskenbaar mijn Aziatische uiterlijk en dan volgen
de veronderstellingen vanzelf. Veel van die ideeën en
gedachten komen van de media. Ik ben er ook vatbaar
voor, want door de Aziatische cinema ben ik me meer
Aziatisch gaan voelen. Dat geldt voor veel Aziaten in
de diaspora. We zijn altijd bezig met uitzoeken waar

‘We zien onze kat
niet als een mens,
maar als een
andere levensvorm. Zo is het
ook met een
robot. We zien
een technologische constructie
waarmee je een
band kunt voelen.’

DIASPORA

After Yang gaat over de invloed van technologie op
onze emoties, over etnisch-culturele verschillen en
de vraag wat familie betekent. In de op een kort verhaal van de Amerikaanse schrijver Alexander Weinstein gebaseerde film exploreert Kogonada zijn gedachten over deze thema’s. “Een verhaal waarin een
man verdriet heeft over een robot die niet goed functioneert, vind ik interessant. We begrijpen allemaal
het verdriet van een vader die een zoon verliest, maar
verdriet over een kapotte robot, die als een zoon
wordt beschouwd, kan onze notie van verlies complexer maken. Dat is nu al relevant, maar wordt dat
zeker nog meer in de toekomst.”
Het geworstel met etnisch-culturele verschillen,
een tweede thema in After Yang, kent Kogonada uit
eigen ervaring. Zijn Aziatische achtergrond houdt

KOGONADA
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we staan in het Aziatische spectrum. Ik ben nu op een
punt dat ik mijn ouders en hun worsteling als immigranten met het leven in Amerika iets beter begrijp.”
Dat begrip voor zijn ouders had hij in zijn jeugd
bepaald niet. “Er liep een kloof tussen mij en mijn ouders en ik schermde mij af voor emoties. Ik worstelde
altijd met verbondenheid, want als je zonder bindingen leeft en niet echt betrokken bent bij anderen, beschermt dat je tegen pijn. Pas veel later heb ik leren
liefhebben, met daarbij de onvermijdelijke angst voor
leegheid, verlies en scheiding. Het leren omgaan met
emoties is voor mij een eeuwig proces.”

ADOPTIEVADER

In dat proces werd Kogonada vader van twee adoptiekinderen, die inmiddels de tienerleeftijd hebben. Ze
confronteren hem met de snelle technologische ontwikkeling. “We leven in een tijd waarin technologieën
ons verbinding en gemeenschapsgevoel beloven,
maar ik voel, nogal ironisch, door mijn kinderen dat
ze ons juist minder verbonden maken.” Dat After Yang
ook vragen stelt over wat familie tot familie maakt,
het derde thema in de film, heeft voor Kogonada als
adoptievader speciale betekenis. “Dat was het eerste
dat me aantrok in dit verhaal. Familiedrama’s zijn
mijn favoriete genre. Ze zijn universeel, omdat iedereen begrijpt wat het betekent om in een familie op

AFTER YANG

Robot als
grote broer
In zijn tweede speelfilm, een zen-achtig
kalme sciencefiction, toont voormalig
video-essaymaker Kogonada zich opnieuw
een enerverend filmfilosoof.
After Yang opent met het maken van een
familieportret. Vervolgens compliceert
regisseur Kogonada dat ogenschijnlijk
simpele beeld, stapje voor stapje. Jongste
dochter Mika is geadopteerd, ouders Jake en
Kyra zijn te druk om echt aanwezig te zijn,
en oudste zoon Yang blijkt helemaal geen
zoon maar een robot—of ‘techno sapiens’,

te groeien. After Yang roept de vraag op wat familie
tot familie maakt. Wat maakt dit groepje mensen
tot familie?” Voor het antwoord moeten we niet bij
Kogonada zijn. “Haha, ik heb geen antwoorden, maar
stel vragen. Soms is een vraag belangrijker dan het
antwoord. Ik heb met mijn kinderen een interessante
band, maar we gaan ook door moeizame processen.
Begrijpen hoe het zit met familie is ook voor mijn kinderen een doorlopend proces.”

HUTTEN

Kogonada’s gezin loopt in de buitenwereld nogal eens
tegen het vooroordeel aan dat adoptiegezinnen geen
echte gezinnen zijn. Een vreemde opvatting, meent
Kogonada. “Mensen kunnen zich hechten aan alles
wat betekenis voor hen heeft. Ik ken mensen die zo
sterk aan hun huisdier gehecht zijn dat ze het als een
familielid zien. Ook heb ik mensen gezien die zich zo
verbonden voelden met een sportteam dat ze huilden
als hun team verloor.” Kogonada voorspelt dat ook
technologische constructies zoals robots steeds meer
de emotionele kwaliteiten krijgen om er een intense
band mee te kunnen voelen. Wat hem betreft is dat
geen griezelig toekomstbeeld. “Zoals een emotionele
binding met een kat niet griezelig is, geldt dat ook voor
een robot. We zien onze kat niet als een mens, maar
als een andere levensvorm. Zo is het ook met een ro-

zoals ze in deze toekomstige wereld worden
genoemd.
Dat Yang geen mens is, wordt pas duidelijk op het moment dat hij plotseling niet
meer functioneert. De reactie van Jake en
Kyra ligt ergens tussen de bezorgdheid voor
een ziek huisdier en de frustratie over een
kapotte vaatwasser. Maar Mika, voor wie
Yang zowel grote broer als oppas als gids
door haar Chinese afkomst is, is ontroostbaar, en dus begint Jake een wanhopige
queeste naar reparatie. Die blijkt al snel vergeefs – ze kochten Yang tweedehands, de
garantie is verlopen, herstel is onmogelijk.
Maar Jake krijgt wel toegang tot een onvermoede bron: Yangs geheugendatabase,
waarin de jongen korte flarden uit zijn leven
blijkt te hebben opgeslagen. Wat wilde hij
precies onthouden, en waarom?
Met die lijn rond geheugen komt Kogonada tot de kern van zijn film, waaromheen
een rijke stroom aan andere thema’s vloeit—

bot. We zien daarin geen mens, maar een technologische constructie waarmee je een band kunt voelen.”
Het wordt pas problematisch als mensen geen diepere emoties voor elkaar en de natuur meer voelen,
stelt Kogonada. “Technologie kan zo glamoureus,
fantastisch en sexy ogen dat het dagelijks leven saai
voelt.” Dat geldt in elk geval niet voor hem. “Van mijn
vader heb ik liefde voor de natuur geërfd. Ik heb een
eindeloze fascinatie voor bomen. In mijn jeugd heb
ik veel tijd met bomen doorgebracht. Ik klom erin,
bouwde hutten. Ze zijn altijd een mysterie voor me
gebleven. Bomen zijn getuigen van de tijd en hebben
ons veel te zeggen.”

SLEUTELMOMENT

Niet alleen bomen hebben Kogonada veel te zeggen.
Zijn twee films kunnen ook worden gezien als een
pleidooi om de wereld met aandacht waar te nemen.
In Columbus speelt architectonische schoonheid
een grote rol, in After Yang doet de aandacht voor de
oosterse theecultuur denken aan de films van Ozu.
Aandacht opent werelden, stelt Kogonada. “Bij mij
was dat het geval met cinema. De ontdekking ervan
was het sleutelmoment in mijn leven. Het gaf mij de
mogelijkheid om me met de wereld te verbinden.”
De uitdaging is nu om dat opwindende gevoel vast
te houden nu film ook werk voor hem is geworden,
zegt hij. “Ik let daar erg op, want ik wil het niet verliezen. In het afgelopen jaar heb ik voor het eerst een
tv-serie geregisseerd. Ik wilde me niet als een onderdeel van de industrie voelen, maar de persoon blijven
die ik ben. Iemand die niet alleen ambachtelijk naar
film kijkt, maar het als iets existentieels ziet.” Of het
gelukt is? “Ja, ook doordat ik als ik na een draaidag
thuiskwam meteen films ging kijken die veel voor mij
hebben betekend. En inderdaad, daar zaten ook films
van Ozu bij.” 

afkomst, ouderschap, rouw, aandacht. De
regisseur, die ook zelf de montage van de film
verzorgde, toont een strakke controle over de
filmische middelen en vertelt met een ongebruikelijke, zen-achtige kalmte.
De herinneringen die Yang opsloeg, worden getoond als simpele point-of-viewshots van een paar seconden. Maar we krijgen
ook Jake’s herinneringen te zien. Die zijn
rommeliger: verschillende gezichtspunten
vloeien door elkaar, hetzelfde zinnetje wordt
op verschillende manieren uitgesproken.
Zelden eerder werd de vluchtige ongrijpbaarheid van het menselijk geheugen zo
scherp op film gevangen.
Kogonada begon zijn filmcarrière als maker van scherp gesneden videoanalyses rond
filmmakers als Michelangelo Antonioni, Wes
Anderson en Yasujirō Ozu. Voor zijn speelfilmdebuut Columbus, een film vol modernistische architectuur die in 2017 werd geselecteerd voor de IFFR Tiger Competitie, was

Antonioni onmiskenbaar een voorbeeld.
Voor After Yang vond hij vooral bij Ozu inspiratie. De Koreaans-Amerikaanse Kogonada verweeft die invloeden overtuigend tot
een eigen stem, in films die ook inhoudelijk
draaien om de vermenging van culturen.
Waar Columbus een scherp oog had voor
oppervlakken, is After Yang geobsedeerd
door textuur. De textuur van de koppen thee
die Jake in zijn archaïsche theewinkel zet,
van het haar van zijn dochter, van het gras in
de tuin. Precies die textuur van het leven is
Jake langzaamaan uit het oog verloren.
Dankzij zijn zoektocht naar Yang komt hij
die weer op het spoor.
JOOST BROEREN-HUITENGA

AFTER YANG
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MIJKE DE JONG OVE

‘DE VRA
WIE IS HIER DE
Ondanks alle logistieke hindernissen trok De Jong
samen met scenaristen Jolein Laarman en Jan Eilander (ook haar echtgenoot) weer naar Lesbos om met
Nahid en Maliheh een scenario over hun overtocht te
ontwikkelen. Het uitgangspunt was om te schrijven
op basis van de verhalen van de tweeling. “Dat wat
we geschreven hadden legden we dan aan ze voor,
bespraken we, en zo heeft zich dat over en weer ontwikkeld. Vervolgens liepen waarheid en fictie volledig
door elkaar. Waar ze door ons geschreven dialogen
niet snapten, herschreven ze die met eigen tekst. Dat
was ook altijd de bedoeling geweest. Wij bedachten
van tevoren de dramatische structuur van de scènes,
zij vulden het daarna in. Het was heel erg samen opgaan.”

‘Er is niet zoiets
als ‘een mensen
smokkelaar’. Je
hebt er enorme
hufters tussen
zitten en je hebt
mensen die anderen naar de overkant helpen te
brengen.’

CULTUREEL BEPAALD KIJKEN

MIJKE DE JONG

Tijdens haar werk als vrijwilliger in migrantenkamp Moria op Lesbos
ontmoette Mijke de Jong de Afghaanse tienertweeling Nahid en
Maliheh. Het samen met hen gemaakte Along the Way is een film
tussen feit en fictie, over hun overtocht naar Europa en alles dat
daarbij kwam kijken. De Jong: “We konden deze film alleen maken
DOOR ALEXANDER ZWART
toen ze nog in het kamp zaten.”
De ontstaansgeschiedenis van Along the Way, de
nieuwe film van Mijke de Jong, begint pakweg zeven
jaar terug. Tijdens het maken van Layla M. (2016),
over een radicaliserende jonge moslima, werden enkele scènes gedraaid in een vluchtelingenkamp. Het
leven in het kamp maakte zoveel indruk dat De Jong
met enkele leden van cast en crew afsprak zelf te gaan
helpen.
Ze hield woord; De Jong bracht als vrijwilliger
onder meer eten rond in kamp Moria op het Griekse
eiland Lesbos. Al snel ontstond het idee dat ze in die
omgeving iets vanuit haar vak wilde doen, iets dat ze
kon doorgeven om zich op haar eigen manier nuttig
te maken. Ze ontwikkelde een plan voor een cursus
filmmaken, maar ontmoette vervolgens tot haar eigen
verrassing een Amerikaans/Pools koppel dat al een
dergelijke workshop gaf: Refocus Media Labs.
“Er zijn best veel NGO’s in vluchtelingenkampen die cursussen en workshops aanbieden”, vertelt
De Jong. “Je kan er bijvoorbeeld Engelse les krijgen.
Vooral op Lesbos is er vanwege kamp Moria een groot

aanbod. Refocus Media Labs is daarin een hele populaire cursus omdat ‘ie zo goed is. Per trimester kunnen er maar achttien studenten meedoen, de wachtlijsten zijn enorm.”
De Jong sloot zich aan bij Refocus Media Labs en
ontmoette daar de Afghaanse tweeling Nahid en Maliheh Razaei, twee tienermeiden die door hun tomeloze
energie, leergierigheid en veerkracht meteen haar lievelingsstudenten werden. “Nahid vroeg me of ze niet
ooit als actrices in een van mijn films konden spelen.
Dat leek me eerst heel ingewikkeld, maar toen ik weer
in Nederland was liet het idee me niet meer los. Het
idee werd zelfs groter, want die film mét hen moest
ook óver hen gaan. Maar iets met en over ze maken
zou ook alleen kunnen als ze nog daar zouden zitten.
Mochten ze door kunnen reizen, dan kan je later wel
met ze teruggaan naar die plek, maar dat werkt niet.
En ook qua het filmen was er een moeilijkheid, want
je hebt niet in de hand wat er in het kamp gebeurt. De
meiden konden iedere ochtend bij het wakker worden
te horen krijgen dat ze verscheept werden.”

Wat De Jong in haar samenwerking met de tweeling,
maar ook met andere deelnemers van Refocus Media
Labs, opviel was het verschil in beeldtaal en hoe cultureel bepaald ieders kijken is. “Er was bijvoorbeeld
een scène die nu niet meer in de film zit waarin een
van de twee meiden haar haar afknipt. Toen we dat
gingen filmen, pakte ze de schaar, hield die duidelijk
voor de camera terwijl ze ernaar keek, bracht hem
naar haar haar toe. Heel dramatisch allemaal. Dus ik
vroeg haar voorzichtig of ze dat normaal ook zo zou
doen. Nee, natuurlijk niet, zei ze, maar dit is een belangrijk moment in de film. Ze had al helemaal uitgedacht hoe ze dat ging doen, zoals ze dat gewend waren in de Afghaanse cinema. Ik heb ze toen het Iraanse A Separation laten zien van Asghar Farhadi, waarin
heel realistisch wordt gespeeld terwijl het toch over
hun cultuur gaat. Zo kon ik aangeven dat ik toch liever
die kant op wou gaan. Uiteindelijk vonden ze dat zelf
ook een heel leuk proces, het moet toch ergens samenkomen.”

VREEMDE SITUATIES

Behalve van Nahid en Maliheh kwam er nog meer ervaringsdeskundige hulp vanuit het kamp. Ook andere
aanwezige vrouwen werden bij het maken van de film
betrokken. Er ontstond zelfs een Whatsapp-groep
waarin verhalen werden gedeeld. Constant werd er
getoetst of feit en fictie overeenkwam met hoe elk
van hen de werkelijke reis had ervaren. In sommige
gevallen bleken door De Jong, Laarman en Eilander
bedachte scènes zelfs echt gebeurd te zijn. En nog
heftiger dan ze het hadden opgeschreven.
Die meerstemmigheid leidt in Along the Way tot
een verhaal dat de vele facetten van de reis als vluchteling laat zien, vanuit verschillende invalshoeken. In
tegenstelling tot veel andere verhalen over migrantenproblematiek, weigert De Jong een slechterik aan
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ER ALONG THE WAY

A AG IS:
E CRIMINEEL? ’
te wijzen. “De vraag die we met deze film eigenlijk
stellen is: wie is hier de crimineel? Ik vind dat wij als
aanschouwers van dit probleem ook verantwoordelijk zijn. Zoals er nu meestal over gepraat wordt staat
mensensmokkel gelijk aan crimineel zijn. We proberen te laten zien is dat het een heel gedifferentieerd
begrip is. Er is niet zoiets als ‘een mensensmokkelaar’. Je hebt er enorme hufters tussen zitten en je
hebt mensen die anderen naar de overkant helpen te
brengen. Voor meisjes zoals Nahid en Malileh en hun
personages in de film Zahra en Fatima is dat uiteindelijk de enige manier om in Europa te komen. Iedereen
is bezig met overleven. Het moest in de film ook gaan
over die dilemma’s waarin je terechtkomt. Mensen
doen niet iets misdadigs, ze komen in een situatie
waar ze uit willen komen. Ze hebben elkaar ook nodig.”
Er schiet haar een voorval tijdens een screentest
te binnen dat deze situatie goed illustreert: “Er hing
daar een wat onhandige sfeer tussen de twee meiden
en een vrouw die de ruimte in kwam. Achteraf vroeg
ik ze wat er aan de hand was. Die vrouw bleek iemand
te zijn die ze had gesmokkeld. Zij hadden in zo’n relatie tot elkaar gestaan. Uiteindelijk doet de vrouw ook
mee in onze film, alles is ok, maar in dat soort vreemde situaties kom je dus terecht. Op de vlucht komen
migranten elkaar de hele tijd tegen.”

PUZZEL

Door het verhaal van Zahra en Fatima, waarmee de
wereld achter nieuwsbeelden over een crisis zonder
einde een gezicht krijgt, is de urgentie constant voel-

baar. De vorm van Along the Way versterkt dat des te
meer. Gebeurtenissen worden uiteengezet in een stijl
die zich beweegt richting documentaire. Tussen de
scènes met Zahra en Fatima in vertellen andere vrouwen in de camera hun migratieverhalen, waarbij de
vierde wand wordt opgeheven.
Op de vraag of ze deze film door thematiek en
vorm zelf als haar meest journalistieke ziet, is De
Jong even stil en vraagt ze: hoezo journalistiek? “Mijn

films spelen zich meestal af in het nu. Het zijn altijd
wel maatschappelijke films. Wat wel anders is, is de
vorm van de film. Ik vind het sowieso heel leuk om
met vorm te spelen en in deze film grijpt alles net wel
en net niet in elkaar, je kan je vinger er niet helemaal
op leggen. Wat dat betreft wijkt Along the Way het
meest af van mijn andere films. Qua feit en fictie is
het een puzzel waar je niet helemaal achterkomt.”


ALONG THE WAY

Hoe is het om te moeten vluchten?
“We komen er aan, of jullie willen of niet.”
Zelfverzekerd houden twee Afghaanse jonge vrouwen hun doel voor ogen. Maar vluchten is geen kleinigheid.
Wie ‘vluchteling’ zegt, denkt op dit moment
vooral aan Oekraïne. Zijn we al die anderen al
bijna vergeten? Het gebons op de poorten
van Fort Europa? Kamp Moria op Lesbos?
Goed dus dat juist nu Along the Way in de
bioscoop komt, de nieuwe film van Mijke de
Jong (Layla M.), die de vluchtervaring confronterend dichtbij brengt.
De kiem werd gelegd in datzelfde Kamp
Moria waar De Jong de Afghaanse tiener
tweeling Maliheh en Nahid ontmoette. De
twee getalenteerde zussen spelen nu overtuigend naturel Zahra en Fatima in een ver-

haal dat voor een groot deel op hun eigen belevenissen is gebaseerd.
Het begint bijna argeloos. Zahra en Fatima
zijn in Moria en dromen van het maken van
een film. Ze oefenen met de camera en stellen zich aan de kijker voor. Dan duikt de film
plotseling drie jaar terug in de tijd en zitten
we midden in de zenuwslopende poging van
een groep vluchtelingen, onder wie Zahra en
Fatima, om de Iraans-Turkse grens over te
steken. Schoten in de verte, paniek. Smokkelaars die hen ruw in een auto duwen. Gestrand in Istanboel is er nog steeds geen rust.
Hun moeder zijn ze in de chaos kwijtgeraakt.
Wie kunnen ze vertrouwen?
De beweeglijke filmstijl, de goed getroffen
sfeer van onzekerheid en onverwachte gebeurtenissen, dat alles benadert het gevoel

van een immersieve documentaire. Het fictieve verhaal van Zahra en Fatima wordt afgewisseld met echte (korte) interviews met
vluchtelingen. Even sobere als indringende
getuigenissen die het verhaal breder trekken,
voor meer achtergrond zorgen en de mensen
waardigheid geven.
Vluchtelingen en hun ervaring een gezicht
geven, dat is de kracht van Along the Way.
Het zijn mensen zoals jij en ik. Zahra vertrouwt ons toe dat ze in Nederland iets wil
bereiken: “De Filmacademie. Waarom zou
dat niet kunnen?”
Heel goed ook dat De Jong overbodige
dramatische constructies of gemakkelijk
vingerwijzen vermijdt. De spanning die
soms tussen de twee zussen ontstaat, of de
gewetensbezwaren vanwege de manier

waarop ze hun oversteek naar Lesbos hopen
te financieren – je snapt het direct.
Dat Along the Way zo overtuigt, is ook te
danken aan de spontane energie die de hier
als actrices debuterende Maliheh en Nahid
Rezaie inbrengen. Met hun onbevangen houding lijken ze zichzelf te zijn, maar ze spelen
wel degelijk twee rollen. Met die hoofdrollen
(en de interviews met andere vrouwen die
met het verhaal zijn verwoven) geeft De Jong
de film nog iets dat in dit door jongensavonturen gedomineerde genre (denk aan de documentaire Shadow Game) tamelijk uniek is:
het is een vluchtverhaal van vrouwen, die
vaak nog meer gevaar lopen dan mannen.
Along the Way brengt het zo vanzelfsprekend
dat dat eigenlijk achteraf pas opvalt.
LEO BANKERSEN

ALONG THE WAY
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In haar portret van de veertien
jarige Shabu uit Rotterdam-Zuid
vermijdt filmmaker Shamira
Raphaëla nadrukkelijk clichés
over het leven in een achter
standswijk. De gelauwerde
documentaire is dan ook geen
tragedie, maar een speelse,
zomerse coming-of-age. “Dít is
DOOR OMAR LARABI
de werkelijkheid.”
Aan het begin van de zomer begaat de veertienjarige
Shabu een faliekante blunder wanneer hij tijdens een
joyride de auto van zijn oma beschadigt. De bewoner
van het appartementencomplex de Peperklip in Rotterdam-Zuid krijgt straf: hij moet de schade gedurende zijn schoolvakantie terug zien te verdienen met
bijbaantjes terwijl zijn grootmoeder vakantie viert
in Suriname. Hij ziet er tegenop; liever spreekt hij af
met z’n vriendinnetje of ouwehoert hij met z’n boezemvriend. Ook muziek maken is een van zijn passies,
Shabu wil beroemd worden. De uiterst charmante
Rotterdammer is een eind op weg, dankzij de Best
Youth Film Award op IDFA en een Special Jury Mention op de Berlinale voor de film die Shamira Raphaëla
over hem maakte.
De Arubaans-Nederlandse filmmaker Raphaëla
(De waarheid over mijn vader, 2019) laat zich in Shabu
niet verleiden tot clichés over het filmen in achterstandswijken, zoals het gebruik van hiphopmuziek en
de esthetiek uit videoclips. Het resultaat is een knappe documentaire die eveneens blootlegt hoe weinig
van dit soort films in Nederland worden gemaakt en
hoezeer sommige documentairemakers in patronen
blijven denken en steeds in oude reflexen vervallen.
Bovendien is Shabu een feelgoodfilm die juist de levenslust in plaats van de misère van het leven in een
achterstandswijk verbeeldt. Precies dat is broodnodig, vertelt Raphaëla vanuit haar appartement in Rotterdam tijdens een Zoom-gesprek.
“Voor het maken van mijn vorige film Ons moederland (2019) heb ik veel archiefbeelden bekeken en
gebruikt. Ik realiseerde me dat wij, de filmmakers van
nu, het beeldarchief van de toekomst bouwen en dat
er nog enorme blinde vlekken in dat beeld zitten. Als
je kijkt naar de beelden die er nu zijn, bijvoorbeeld
over families uit de Caribische diaspora, dan is dat
geen alomvattend plaatje. Ik wil dat volgende generaties niet alleen zichzelf herkennen maar ook trots
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zijn op de mensen die voor hen kwamen. Zodat het
Nederland van de toekomst niet alleen naar het verleden hoeft te kijken via het dominante, witte perspectief zoals nu wel het geval is.”
Zulke films worden nu niet of nauwelijks gemaakt. “Veel

films lijken op elkaar. Het is ook makkelijk voor een
regisseur om vanuit een formule te werken en daar
jarenlang op voort te borduren. Ik probeer mezelf heel
bewust elke film opnieuw uit te vinden: welke soort
vertelling past bij het verhaal? Hoewel de visuele stijl
voor een groot deel uit Shabu zelf voortkomt, is de
film absoluut een statement. Ik wilde echt een soort

anti-documentaire maken, die iets zegt over de
machtsverhoudingen tussen de maker en de geportretteerde in de documentairewereld. Ik zocht naar een
nieuwe manier om een film over iemand te maken zonder dat je het gevoel hebt dat je die persoon uitbuit.”
Die relatie is goed te zien in de film, waarin je alle facetten
van Shabu toont. Hij is charmant, cool en intelligent. Negatieve dingen uit z’n leven zitten nauwelijks in de film.

“Ik moet op documentairefestivals altijd denken aan
de gladiatorengevechten van vroeger, met bloeddorstige toeschouwers die in een arena kijken naar personages die voor hun leven vechten. Dat zijn kijkers die

‘Shabu heeft
niets met hiphopmuziek, dat vind
ik ook zo stoer
aan hem, hij
luistert naar
Afrobeat. En dat
dromerige raakt
ook aan de diepe
en rijke gevoelswereld die in zo’n
jongetje schuilt.’

‘IK MOETHET PUBLIEK HELPEN
BIJ HEM NA AR BINNEN TE KIJKEN’
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SHABU

Ontwapenende
bravoure
De leefwereld van tieners in Rotterdam-
Zuid wordt gevat in een aanstekelijke coming-of-age, in deze winnaar van de IDFA
Award for Best Youth Film. Shabu heeft iets
goed te maken bij zijn oma, en dat blijkt niet
eenvoudig.

als ze mijn film zien bepaalde vragen hebben: is dat
wel Shabu’s echte vader? Wanneer gaat het nou over
criminaliteit? Hoe arm zijn die mensen precies? Ik
snap dat documentairemakers en het publiek zichzelf
zien als geëngageerd, en dat is ook zo, maar toch
schuilt er een soort exotisme in hoe we documentaires
benaderen. Dat ging al fout in de eerste documentaire
die ooit gemaakt werd, Nanook of the North [een zwijgende documentaire uit 1922 van Robert Flaherty over
een Inuit uit Noord-Canada, OL]. Een film over een
van de oorspronkelijke bewoners van het arctische gebied, die door Flaherty wordt neergezet alsof hij niet
weet hoe een platenspeler werkt. Terwijl de Inuit die
spullen gewoon al hadden.”

Door die dromerige noir-achtige jazz van Varekamp krijgt
de film een mysterieuze lading. “Ik wilde sowieso weg-

Die dominante witte blik van toen en dat exotisme zie je
nog steeds terug in documentaires. “En ik heb bij Shabu

ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen om
dingen in scène te zetten. Maar je geeft als filmmaker
natuurlijk wel altijd sturing door de keuzes die je tijdens het draaien en in de montage maakt. Ik zou eerst
een documentaire maken over vier jongeren, onder
wie Shabu, en vlak voordat ik zou gaan draaien werd
ik door hem gebeld: ‘Ik kan niet meer meewerken aan
de film, I fucked up, ik heb huisarrest.’ De autocrash
was dus een week voordat we zouden gaan filmen.
Toen dacht ik: ga ik door met m’n script? Of gooi ik
het weg en kijk ik welk verhaal zich rond Shabu ontvouwt?”

dus geprobeerd om dat nu eens niet te doen. Dan zeggen mensen: heb je jezelf dan gecensureerd? Is dit wel
een waarachtig beeld? Maar dit ís juist de werkelijkheid. Daarom vond ik het ook belangrijk om de film te
maken, omdat films die een verwrongen beeld van de
realiteit geven ervoor zorgen dat mensen met een verkeerde bril naar zichzelf en naar anderen kijken.”

Shabu is daarnaast ook een film met een universeel
verhaal over opgroeien; met een puber die houdt van dagdromen. Dat dromerige zie je terug in de montage, in de
soundtrack van Michael Varekamp en tijdens een Marron-ritueel dat draait om mannelijkheid. “Voor mij is

Varekamp de oudere versie of de oudere ziel van
Shabu. Shabu is ook een heel spiritueel persoon, vandaar dat er rituelen in de film zitten. De voorouders
spelen ook een belangrijke rol: Shabu wordt gedragen
door iedereen om hem heen, door de mensen die voor
hem kwamen, door de muziek. Varekamp, met zijn
zware wijze stem, is daar een reflectie van. Zodat je
ook voelt dat Shabu niet op zichzelf staat, maar dat hij
staat in een lange lijn van Caribische mannen.”

blijven bij hiphop, dat is een ding waar iedereen naar
grijpt omdat dat dan zou passen bij deze buurt. Terwijl
Shabu niets heeft met hiphopmuziek, dat vind ik ook
zo stoer aan hem, hij luistert naar Afrobeat. En dat
dromerige raakt ook aan de diepe en rijke gevoelswereld die in zo’n jongetje schuilt. Dat mis je als je
hem op straat ziet lopen. Omdat het publiek geconditioneerd is om een zwarte jongen op een bepaalde
manier te zien. Dus dacht ik: ik moet het publiek helpen bij hem naar binnen te kijken.”

Over helpen gesproken: in hoeverre is Shabu geënsceneerd? De film oogt gestileerd, als een speelfilm. “Niet,

Shabu is een jeugdfilm. Hoe reageren jongeren op de film?

“De kids reageren allemaal enthousiast. Wat ik leuk
vind, is dat veel kinderen zeggen dat ze graag bevriend
willen zijn met Shabu. Dat vind ik geweldig omdat
zwarte jongens soms worden gezien als bedreigend en
intimiderend. Als dit bijvoorbeeld betekent dat een
wit jongetje uit Groningen een jongen als Shabu als
zijn vriend wil, dan is dat een eerste stap in dichter bij
elkaar komen.” 

Nee, de veertienjarige Shabu, een jonge Rotterdammer met Surinaamse roots, voelt zich
niet op zijn gemak op de speciaal voor hem
belegde familiebijeenkomst. Zelfs zijn oma,
op vakantie in Suriname, is via een videoverbinding van de partij. De preken en verwijten
vliegen hem om de oren. Hij is namelijk zo
dom geweest oma’s auto total loss te rijden,
en hoewel hij haar lievelingetje is, is ze nu
boos, boos, boos. Hoe gaat hij de schade terugbetalen, wil iedereen weten. Deze zomervakantie kan hij muziek maken, zijn grote
ambitie, wel vergeten. Dat wordt keihard
werken, te beginnen met het verkopen van
ijslollies. Mokkend begint Shabu aan zijn
opdracht.
Shabu van Shamira Raphaëla is als pilot
gefinancierd in het kader van Dok Junior. Dit
nieuwe project van Filmfonds, HUMAN, Cinekid en IDFA is bedoeld voor de realisering
van originele lange documentaires voor kinderen van 9-12 en hun familie, verteld in een
‘krachtige en cinematografische beeldtaal’.
Op ontwapenende en openhartige manier
wordt de zich Shabu noemende Sharonio
aan ons gepresenteerd. Hij is een opvallende
en kleurrijke figuur in de volksbuurt in en
rond de roemruchte Peperklip-flat. Onnadenkend soms, maar ook uitdagend en
moeilijk in een hokje te plaatsen. Een nog
kinderlijke jonge tiener die tegelijkertijd
streetsmart is. Snel gekwetst, maar ook
hulpvaardig en soms met onverwacht zelfinzicht. Vol bravoure en fantasieën over rijk en
beroemd worden, zich welbewust van het
feit dat hij met zijn postuur en expressie al
snel veel ouder wordt ingeschat. Bij Shabu is
alles uitvergroot. “Maak je niet druk”, is het
motto van deze onbetaalbare hoofdpersoon.
Hoewel de film inhoudelijk een betrekkelijk conventioneel en luchtig verslag van
Shabu’s roerige zomer is, is het mooi dat tieners die meestal ongezien blijven nu eens in
beeld komen. Het kan bijna niet anders of de
eveneens in Rotterdam wonende Raphaëla
moet veel vertrouwen van de jongeren hebben gekregen. Ze komt letterlijk en figuurlijk
vaak heel dichtbij. De opening bijvoorbeeld
had qua cameravoering en montage gemakkelijk een speelfilmscène kunnen zijn; ook
daarna blijft de film profiteren van de levendige stijl en gevoel voor humor. Geen voice-
overs of interviews in deze documentaire.
Het kan best hier en daar wat gestuurd zijn,
maar dat doet niets af aan het spontane gevoel, mooi gecombineerd met impressies
van het familiegevoel in de wijk, een optimistische toon en een ontroerende ontknoping. De website van het Filmfonds noemt
Shabu een ‘feelgood familiedocumentaire’,
en dat is nu eens geen holle retoriek.
SHABU

NEDERLAND, 2021 | REGIE SHAMIRA RAPHAËLA
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Met Les Olympiades bewijst Jacques Audiard via emotioneel
gelaagde vrouwenportretten dat hij meer is dan een auteur van viriele
cinema. Al is de stripverfilming geen reactie op kritiek die de
Fransman in eigen land kreeg. “Ik wilde al lang een film maken over
DOOR IVO DE KOCK
het moderne amoureuze discours.”

JACQUES AUDIARD OVER LES OLYMPIADES

‘IK WILDE HET
VOORAL OVER LIEFDE HEBBEN’
de verhalen, die tegelijk modern en klassiek dramatisch aanvoelen. Zijn zwart-wittekeningen brachten
me op een idee, net als het gebruik van splitscreen.
Samen met coscenaristen Céline Sciamma en Lea
Mysius focuste ik op de zoektocht naar liefde en de
worsteling met ontgoocheling van Tomine’s dertigers.
Millennials met een diploma en levenservaring die
geen definitieve keuzes willen maken fascineren me,
omdat ik op die leeftijd sterk geëngageerd was.”
Beeld en woord zijn even belangrijk. “Ik besteed altijd
veel aandacht aan het visuele maar door het zwartwit valt het hier misschien meer op. Een zwart-witfilm maken is de droom van elke filmmaker en ik had
zin in iets dat heel gestileerd is en aansluit bij personages met verschillende etnische achtergronden. Zwartwit liet me ook toe uit het Parijs te breken dat ik al vaak
in beeld bracht: de miserabele, historische, met romantische connotaties beladen stad die herkenbaar
‘Parijs’ is. Zwart-wit creëert afstand en een zekere abstractie, terwijl het minder bekende 13de arrondissement moderner en universeler is. Multicultureler ook.
Dat zorgt voor een zekere eenheid, alsof de etnische
tegenstellingen weggegomd worden en enkel de essentie van de personages overblijft.”

JACQUES AUDIARD

“Sorry voor het wachten in deze bakoven”, zegt Jacques Audiard (Un prophète,2009; Dheepan, 2015),
verwijzend naar het overenthousiaste haardvuur van
het Brussels hotel waar we hem spreken. “Ik was toe
aan een sigaret.” Na afloop zal hij opnieuw naar buiten
spurten voor een rookpauze, maar tussendoor vertelt hij opgewekt over de uitdagingen (“actrice Lucie
Zhang begreep de ironie niet, door haar tekst in het
Chinees te oefenen vond ze de juiste toon”) en het
plezier dat Les Olympiades opleverde: “Ik ben blij met
de energie van dit hedendaagse sprookje.”
Alles begon met drie Amerikaanse graphic novels van
Adrian Tomine. “Ik hou van zijn elliptische vertelstijl,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES OLYMPIADES

FRANKRIJK, 2021 | REGIE

JACQUES AUDIARD | MET LUCIE ZHANG, MAKITA SAMBA,
NOÉMIE MERLANT, JEHNNY BETH | 105 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 28 APRIL 

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

De naam Camille zorgt voor verwarring bij Émilie, die aan
een vrouwelijke medehuurder denkt. “Die grap knip-

oogt naar de klucht, de comedy of errors, maar ook
naar het actuele thema van identiteit. Voor mij is Les
Olympiades een komedie, die weliswaar lichtvoetig is
maar op een schertstoon wel ernstige bespiegelingen
serveert. Voor Camille en Émilie is taal bovendien belangrijk, ze verleiden via woorden. Het misverstand is
een aanleiding om het verleidingspel te beginnen.”
Is Les Olympiades uw antwoord op Franse critici die zich

naar aanleiding van The Sisters Brothers afvroegen wanneer u eindelijk vrouwen zou introduceren in uw universum? “Journalisten zeggen vaak zomaar wat. Ze rea-

geren op je laatste film en vergeten je vroegere werk.
Wie zegt dat ik alleen mannelijke wreedheid film,
heeft Sur mes lèvres en De rouille et d’os niet gezien, of
Dheepan verkeerd begrepen. Eigenlijk was mijn debuut al een beginselverklaring: Regarde les hommes
tomber. Maar dat ontging velen. Les Olympiades
stond me hooguit toe de vrouw en de vrouwelijke blik
centraal te plaatsen.”

Uw volgende film wordt opnieuw iets heel anders. “Emi-

lia Perez is een Spaans gezongen muzikale komedie die
ik eerst als opera schreef. Wat me aantrok was Mexico
en de kans de verschrikkelijke dingen die er gebeuren
via zang op te roepen. Chanter et enchanter, zingen en
betoveren. Ik denk dat ook andere regisseurs, zoals
Leos Carax met Annette, via het genre reageren op de
huidige crisis. Cinema floreerde tijdens de bezettingsjaren, de muzikale komedie deed het goed tijdens de
Depressieperiode. Een verband tussen dit escapisme
en de huidige pandemie ligt voor de hand.” 
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Chinese filmmakers zijn
gedwongen tot een
ingewikkelde balanceeract. Zhang Yimou weet
dat ook weer sinds de
Chinese autoriteiten
twee jaar geleden zijn
film One Second terugtrokken van het filmfestival in Berlijn. De
film is nu alsnog te zien.
Dat hij zich afspeelt
tijdens de Culturele
Revolutie, is de graat in
de keel bij de Chinese
machthebbers.
DOOR JOS VAN DER BURG

ONE SECOND

NOSTALGIE EN CHINEES

TABOE

Het is geen nieuws dat na een paar decennia van
groeiende vrijheid van meningsuiting en expressie
de duimschroeven in China weer stevig worden aangehaald. De filmwereld is een treurig voorbeeld. Hoe
zat het ook alweer? China had een rijke filmcultuur,
die tijdens de Culturele Revolutie (1966-1976) tot een
abrupt einde kwam. De Filmacademie in Beijing werd
gesloten, omdat het volk volgens de Rode Gardisten,
de stoottroepen van de Culturele Revolutie, geen
films nodig hadden maar ‘revolutionaire modelopera’s’. Daarin gingen onverschrokken helden binnen- en buitenlandse vijanden te lijf.
Na de catastrofe van de Culturele Revolutie, die
naar schatting twee miljoen mensen het leven kostte,
gingen in 1978 de deuren van de Filmacademie weer
open. Vier jaar later studeerde een onwaarschijnlijk
talentvol groepje filmmakers af, dat de Vijfde Gene-

ratie werd genoemd, met Zhang Yimou, Chen Kaige
en Tian Zhuanzhuang als beroemdste representanten.
Zij maakten geweldige films, vaak over de recente
Chinese geschiedenis. Chen Kaige leverde in 1984
het startschot met Gele aarde, dat zich afspeelt op
het platteland in de jaren veertig van de vorige eeuw.
Zhang Yimou reflecteerde met Het rode korenveld,
Ju dou en Raise the Red Lantern op het China van de
jaren twintig. Zhuangzhuang maakte in 1993 met The
Blue Kite de politiek meest explosieve film. Het drama
toont de verwoestende kracht van de maoïstische idiotie tussen 1953 en 1968 op het leven van een familie.
De barre ellende tijdens de Culturele Revolutie is de
genadeklap voor de familie.

GRUWELTIJD

Op de Vijfde Generatie volgde eind jaren negentig de
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MAINSTREAMCINEMA ALS VORM VAN STAATSCONTROLE
Geen beter voorbeeld van hoe een Chinese
sterregisseur worstelt met de machtsinvloed van de
staat dan Zhang Yimou. De maker van klassiekers als
Raise the Red Lantern (1991), To Live (1994) en Hero
(2002) heeft gedurende zijn hele carrière creatieve
vrijheid op zorgvuldige wijze met staatsinmenging
moeten balanceren. Bijvoorbeeld rond Raise the Red
Lantern: hoewel het scenario langs de censuur kwam,
werd de uiteindelijke film alsnog kortstondig
verboden. Het vechtkunstepos Hero mocht dan wel
weer op totale steun van de staat rekenen, zeker nadat
het een van de grootste Chinese kaskrakers ooit bleek.
Met The Great Wall (2016), waarin Matt Damon de
hoofdrol vertolkt, deed Zhang een poging om de
relaties tussen China en Hollywood te verbeteren.
Zonder succes: de film leverde veel minder op dan
verwacht en werd een teken dat China haar kaskrakers

Zesde. Deze makers hadden meer interesse in de huidige sociale problemen van China dan in het verleden.
Boegbeeld Jia Zhangke klaagde in zijn films (Pickpocket, Unknown Pleasures) de door de rücksichtslose
modernisering veroorzaakte sociale vervreemding
aan, Zhuang Yuan doorbrak het taboe op homoseksualiteit (East Palace, West Palace) en Wang Xiaoshuai
toonde de bikkelharde overlevingsstrijd in het staatskapitalistische China (Beijing Bicycle).
De kritische stroom films wekte irritatie bij de machthebbers, met als gevolg na verloop van tijd een striktere
censuur. Sinds het aantreden van Xi Jinping in 2013 als
leider is het helemaal gedaan met kritische films.
Hoe de tijden zijn veranderd, laat zich illustreren
aan de hand van films over de Culturele Revolutie.
Dit onderwerp is taboe – te gevoelig voor de communistische partij – maar toch lukte het filmmakers van
de Vijfde Generatie, van wie sommige traumatische
herinneringen aan de Culturele Revolutie hadden, er
films over te maken. Chen Kaige, die als jonge knul
zijn vader als contrarevolutionair had aangegeven
waarna deze in een werkkamp belandde, toonde de
gruweltijd in Farewell My Concubine, Tian Zhuangzhuang in The Blue Kite en Zhang Yimou in To Live.

EPILOOG

Natuurlijk ging het maken van deze films niet zonder problemen, maar die waren minder hevig dan de
censuurperikelen nu. Dat blijkt uit het ingrijpen van
de autoriteiten bij Zhang Yimou’s One Second. De in
de Culturele Revolutie spelende film voert een uit
een werkkamp ontsnapte gevangene op, die op zoek
is naar een propagandistisch filmjournaal waarin zijn
tienerdochter voorkomt, die hij zes jaar niet heeft
gezien. Als hij in een dorp een zaaltje vindt waar dit
journaal te zien zal zijn, dreigt de voorstelling te worden afgelast, omdat de film door een ongelukje tijdens

beter binnen eigen land- en taalgrenzen kan maken.
Zo is Zhang nu onderdeel van een groep regisseurs die
patriottische, historische—en daardoor minder
aanstootgevende—spektakelfilms maakt over Chinese
spionnen en soldaten, in de stijl van de grootste
Chinese films van het moment: Wolf Warrior (2015)
en Wolf Warrior 2 (2017). Het voordeel: in rap tempo
mag Zhang spectaculaire mainstreamfilms met een
flink budget maken. Maar je moet wel door het
patriottisme heen leren kijken om oorlogsfilms als
Cliff Walkers (2021) en Snipers (2022) te waarderen.
Bijkomend nadeel is dat hij nog minder films als het
onverwachts controversiële One Second maakt: de
agenda van deze nog altijd meesterlijke regisseur is
gevuld met het vervolg op Cliff Walkers en een slikke
misdaadthriller.
				

HUGO EMMERZAEL

het transport helemaal onder het stof zit. Geen nood,
want de dorpelingen draven massaal op om de film
schoon te maken. Het levert nostalgische beelden op
van een tijd waarin men op het platteland nog uitliep
voor een filmvertoning.
Geen probleem voor de censuur, deze nostalgie,
maar wel de verwijzingen naar de Culturele Revolutie.
Dat de ontsnapte gevangene, die een band opbouwt
met een weeskind, tot acht jaar werkkamp is veroordeeld omdat hij een Rode Gardist heeft geslagen,
toont het stuitende onrecht in deze periode, waaraan
de communistische partij niet herinnerd wil worden.
Het is de reden dat One Second werd teruggetrokken
van het filmfestival in Berlijn.
Dat de film – feitelijk een prettig kabbelend melodrama – nu toch te zien is, komt doordat Zhang
Yimou de film heeft aangepast. Wat hij precies heeft
veranderd, weten we niet, maar wie de uit de lucht
vallende epiloog ziet, kan alleen maar concluderen
dat deze later is toegevoegd.

PROPAGANDA

De perikelen rond One Second tonen hoe Chinese filmmakers weer in het politieke keurslijf worden gedrongen. Hoe treurig de situatie is, blijkt onbedoeld uit het
volgende: in One Second zit een fragment uit de propagandafilm Heroic Sons and Daughters uit 1964. Daarin
ontmoet een Chinese politieke commissaris in de Korea-oorlog zijn verloren gewaande zoon en dochter op
het slagveld. Bijna zestig jaar later moesten Chinese
bioscopen vorige zomer deze unverfroren propaganda
als één van twaalf films verplicht vertonen als educatieve bijdrage aan de herdenking van het honderdjarige
bestaan van de communistische partij.
Zhang Yimou weet in elk geval weer wat van hem
verwacht wordt: na One Second heeft hij bliksemsnel
twee nationalistische films gemaakt. 

Verboden
COLUMN | Carmen Felix schrijft over genre,

niche en mainstream.

Ik had me natuurlijk niet zo moeten laten
opfokken door het labeltje ‘verboden film’, al die
jaren dat ik me verheugde op Gerarld Kargl’s
Angst. Die hoge verwachtingen stegen nog een
treetje toen ik de film nergens legaal kon vinden.
Wat kon ik verwachten? Was het echt zo erg?
Kregen kijkers een hartaanval? Liepen er destijds veel mensen uit de zaal? En is de notie ‘er
liepen mensen uit de zaal en er vielen mensen
flauw’ niet altijd gewoon een saaie marketingtruc?
Spoiler: Angst viel me absoluut niet tegen, de
hype om de film uit 1983 (en uit Oostenrijk,
maakt het nog spannender hè) dus wel. Wie de
trailer zag, heeft de film basically al gezien. Tenminste, de lightversie. Het is inderdaad een
stressvolle dollemansrit. Je volgt een unhinged
witte kansenparel die op de dag van z’n vrijlating direct weer op zoek gaat naar vrouwtjes om
te terroriseren, verkrachten, martelen en uiteindelijk vermoorden. Fun!
Grootste stressfactor van de film (naast het
geweld) is het geluid: de ziek aanstekelijke
muziek van Klaus Schulze, maar ook al het
andere geluid. Wist ik veel dat een dikke tekkel
die op een kunstgebit sabbelt en een tbs’er die
met z’n goedkope bordeelsluipers over grind
marcheert zo eng konden klinken? Er zitten een
paar scènes in waar je op z’n minst “oei” en
“yikes” van stamelt, maar echt eng, oogterreur
of flauwvalmateriaal wordt het nooit. Noem me
afgestompt, maar er moeten voor mij minstens
drie baby’s worden gespiest wil ik nog ‘angst’
voelen bij een film. Ik had me wat minder moeten laten opfokken door dat labeltje ‘verboden
en moeilijk te vinden’.
Angst is inderdaad een nare thriller, met een
paar momenten waarop je geschrokken je wangen vastpakt maar met nog veel meer momenten waarbij je juist je vette slagerslach probeert
in te houden. De knulligheid is soms te overheersend: zoals wanneer de hoofdpersoon staat
te kloten met een paar zware lijken, bonje
maakt met wat gillende kinderen na een mild
verkeersongelukje, op z’n allergeilst een braadworst met heel veel mosterd staat weg te hakken (in de vroege ochtend), door de politie
wordt aangehouden nadat hij theatraal foutparkeert, of de eerdergenoemde dikke tekkel
een stuk worst voert. Er komt veel worst in deze
film voor. Mij hoor je niet klagen.
Prima film dus, maar mensen moeten niet zo
overdrijven. Dan heb ik het niet over de paniekvogels die deze film hebben geprobeerd te laten
verdwijnen in de jaren tachtig, maar over de
filmbro’s met hun blogjes, twitteraccounts en
vlotte pennen die mij zo lekker hebben gemaakt
met statements zoals “Als je je ooit hebt afgevraagd wat Alex gedwongen moest kijken tijdens zijn aversietherapie in A Clockwork Orange,
weet dan dat het waarschijnlijk zoiets als Angst
was”. Nee lieverd, we weten allebei dat het
waarschijnlijk Cats was. Hou op met liegen.
CARMEN FELIX

Eye Filmmuseum

GUIDO VAN
DER WERVE
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

Palpable Futility

GUIDO VAN
DER WERVE

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

“A superbly documented tale
about a taboo romance”

“A stunning documentary”

LOVE
IT WAS NOT
Het onwaarschijnlijke liefdesverhaal over
een Joodse gevangene en een SS-officier.

NU TE ZIEN
IN DE FILMTHEATERS
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/PARADISOFILMSNL
© 2021 HUANXI MEDIA GROUP LIMITED (TIANJIN). ALL RIGHTS RESERVED.

9at

35

DE FILMKRANT 
#445 APRIL 2022

RADA SESIC OVER HET
EASTERN NEIGHBOURS FILM FESTIVAL

NOT SO FRIENDLY NEIGHBORHOOD AFFAIR

De wereld zou er beter voorstaan
als (buur)landen meer interesse
in elkaars cultuur zouden hebben,
stelt Rada Sesic, oprichter en
directeur van het Eastern
Neighbours Film Festival. Ze
weet waarover ze het heeft, want
Sesic vluchtte als begin dertiger
van de oorlog in Sarajevo naar
DOOR JOS VAN DER BURG
Nederland.
Ze voelt zich niet goed sinds het uitbreken van de
oorlog in Oekraïne, zegt Rada Sesic met vermoeide
stem. “De herinneringen aan de oorlog in Bosnië komen terug. Terwijl ik die maar kort heb meegemaakt
in Sarajevo. Een paar maanden na het uitbreken ervan
in 1992 vertrok ik met de bus uit de stad, toen dat nog
net mogelijk was.”
Ze had er zeventien jaar gewoond nadat ze als
achttienjarige haar geboortestad in Kroatië had verlaten om in Sarajevo een leven op te bouwen. Dat lukte
goed. “Ik maakte korte documentaires, schreef in een
filmmagazine en presenteerde een filmprogramma op
tv.”
De schok was groot toen ze als begin dertiger in
Nederland belandde. “Ik woonde in Utrecht in een
klein kamertje, kende niemand en moest helemaal
opnieuw beginnen” Met een lachje: “Mijn normale
leven in Sarajevo was veranderd in een minimalistisch bestaan. Een mechanisch leven van slapen en tv
kijken. Dag en nacht keek ik naar de oorlog op CNN

en de BBC. Dat doe ik nu ook weer. Ik kijk ’s ochtends
nooit televisie, maar sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zet ik meteen de tv aan als ik opsta.
Ik ga slapen met beelden in mijn hoofd die sommige
mensen niet willen zien, maar ik wel, want ik wil weten wat er gebeurt.”

Oekraïense documentaires. In The Rain Will Never
Stop volgt Alina Gorlova een uit Syrië gevluchte Koerdische jongen, die in de oorlog in Donbas als Rode
Kruis-medewerker hulp verleent. Gorlova zou het
festival bezoeken, maar dat gaat niet door, zegt Sesic.
“Ze is in Kyiv en legt vast wat daar gebeurt.”

NIEUWSGIERIG

KEBAB

Als Sesic iets leerde dertig jaar geleden in dat benauwde kamertje in Utrecht is het dat er niets gebeurt
als je niet zelf stappen zet. Ze ging schrijven voor
filmtijdschriften Skrien en de Filmkrant. Ze maakte
de documentaires A Room Without a View (over haar
benauwende eerste tijd in Nederland) en Soske, en
een korte dansfilm. Ze was programmeur voor diverse
festivals en gaf les over de Indiase cinema op de Universiteit van Amsterdam.
Omdat Sesic merkte dat de Oost- en Zuid-Oost
Europese cinema in Nederland weinig bekend was,
richtte ze in 2008 het Eastern Neighbours Film Festival op. Het woord ‘neighbours’ koos ze niet voor
niets, want Sesic is ervan overtuigd dat als buurlanden elkaars cultuur beter leren kennen dat tot een
betere relatie leidt. Zoals het in het missie-statement
van het festival staat: ‘Ons doel is om culturen samen
te brengen om zo meer kennis en tolerantie te creëren.’
De oorlog in Oekraïne toont opnieuw het belang
hiervan, zegt Sesic. “We moeten nieuwsgierig zijn
naar elkaars cultuur, leren van elkaars geschiedenis.
Mensen verdiepen zich nu pas in de relatie tussen Oekraïne en Rusland, maar wij hadden na de Russische
bezetting van de Krim in 2014 al een programma met
Oekraïense films.”
Op de dertiende editie van het festival zijn deze
maand ruim vijftig films te zien, waaronder twee

De tweede Oekraïense film in het programma is The
Earth Is Blue As an Orange van Irina Tsilyk. De documentaire portretteert een vrouw die tegen de klippen
op een veilig thuis wil creëren voor haar kinderen in
het oorlogsgebied Donbas. Voor zulke films uit Oosten Zuid-Oost Europa heeft Sesic het festival opgericht. “Ik wil geen films over deze landen van regisseurs die er niet wonen, maar vanuit het point of view
van regisseurs die er leven. Wie vertelt het verhaal,
daar gaat het om.”
Dat zijn niet allemaal treurige verhalen, benadrukt
ze met een verwijzing naar Not So Friendly Neighbourhood Affair, de openingsfilm van Danis Tanovich,
die twintig jaar geleden met No Man’s Land de Oscar
voor beste internationale film won. “Het is een komedie over wie de beste kebab maakt in Sarajevo, met
een grappige bijrol van muzikant en componist Goran
Bregović.”
Op de valreep ruimt ze een mogelijk misverstand
uit de weg. “Het festival is niet voor de diaspora van
mensen uit Oost- en Zuid-Oost Europa. Nou ja,
natuurlijk óók voor hen, maar het is vooral voor het
Nederlandse publiek. Dat kan op het festival andere
perspectieven ruiken, voelen en ontdekken.”
EASTERN NEIGHBOURS FILM FESTIVAL
20 T/M 24 APRIL | FILMHUIS DEN HAAG | MEER INFO
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I AM ZLATAN

KIJKEN NAAR GOD

Het was een anekdote, toen werd het een boek, nu is er een speelfilm.
De jeugd van de Zweedse voetballer Zlátan Ibrahimović werd
gekenmerkt door armoede, boosheid en dadendrang – en door
DOOR THOMAS HEERMA VAN VOSS
talent, dat vermoedelijk nog het meest.
Zlátan Ibrahimović is altijd een voetballer van extremen geweest: de onmogelijkste dribbels, de agressiefste uitspattingen, de mooiste doelpunten, de
opvallendste uitspraken. Toen een verslaggever hem
ooit vroeg wie een WK-kwalificatiewedstrijd zou
winnen, antwoordde Zlátan: “God mag het weten.”
De verslaggever: “Beetje lastig om het hem te vragen.”
Zlátan, met kenmerkend strak gezicht: “Hoezo? Hij
zit tegenover je.”
De Zweedse spits – die tien keer kampioen werd
in zes verschillende landen en nu op zijn veertigste
nog altijd in de top speelt – was een van de eerste hedendaagse voetballers die echt aan personal branding
deed. Met zijn spel en die opvallende uitspraken natuurlijk, maar ook met eigen logo’s, socialmedia-accounts en boeken vol sneren en zelfophemeling. In
dat opzicht is het niet vreemd dat er uitgerekend van
hem nu een biopic verschijnt: I Am Zlatan, tevens de
titel van zijn openhartige bestseller uit 2011.
Waar dat boek zijn hele loopbaan tot dan toe beschrijft, ligt het accent van deze film op zijn jeugd in

een arm gedeelte van Malmö. Het verhaal heeft iets
heel klassieks: een jongen groeit op in een kansarm
milieu, zonder geld, zonder toekomstperspectief, en
verliest zich in zijn droom. In wel erg veel scènes zien
we de jonge Zlátan, zoon van een drinkende Bosnische vader en een sombere Kroatische moeder, over
achterafveldjes dribbelen. Amper gras, veel aarde.
Een moeizame plofbal.
Natuurlijk blinkt Zlátan uit, al passt hij eigenlijk
nooit naar teamgenoten, wat hem regelmatig wordt
verweten. Hij haalt zijn schouders erover op, blaft
terug, deelt soms klappen uit. En hij maakt intussen
prachtige doelpunten en speelt zichzelf zo als puber
omhoog, tot nummer 9 bij de beloftes van Malmö.
Die Zweedse beelden worden afgewisseld met flarden
van Zlátan als jongvolwassene, bijna doorgebroken
spits in Amsterdam. De openingsscène: Zlátan op het
trainingsveld van Ajax, waar hij wordt weggestuurd
door trainer Ronald Koeman (een sterke bijrol van
Gijs Naber). Deze opbouw geeft de film iets sleets,
iets voorspelbaars, je weet al direct dat Zlátan gaat

doorbreken. Daartegenover staat dat I Am Zlatan de
boel niet uitmelkt of overdrijft. Alles wordt vrij ingetogen getoond. Geen dramatische slowmotion of
bombastische soundtrack, geen Engels maar gewoon
Zweeds en Nederlands, er komt geen green screen aan
te pas. Ook de scènes in Amsterdam zijn overtuigend
waarheidsgetrouw, op locatie gefilmd: het trainingsveld van Ajax, Zlátans ruime maar doodse rijtjeshuis
in Diemen.
Wat de film ook interessant maakt: de weg die
Zlátan aflegt is klassiek, maar zijn karakter allerminst.
Boos en vol lef brengt hij zijn dagen door, hij ruziet
met iedereen, zijn ouders, zijn trainers, zijn docenten.
Het geeft pit aan het verhaal: scènes waarin hij een
zuigende tegenstander op het voetbalveld een kopstoot geeft, of waarin hij een bosloop met zijn jeugdteam wint door stiekem de bus te nemen en zich op
het laatst weer bij de groep aan te sluiten en iedereen
sprintend te passeren.
Eenmaal in het hoogste jeugdteam bij Malmö
jat hij de glimmende fiets van zijn jeugdtrainer, die
hem vlak daarvoor nog gered heeft als ploeggenoten
een actie ‘verban Zlátan van de club’ zijn begonnen.
Zlátan bekent de fietsdiefstal zonder spoor van spijt
in zijn stem. De blik van de trainer verraadt een snelle
afweging: stuur ik hem, of is het team te veel afhankelijk van zijn bevliegingen? Zlátan krijgt clementie.
Volgende scène: Zlátan jat de fiets opnieuw en fietst
grijnzend bij de training vandaan.
Uiteindelijk verzandt de film in een nauwelijks
boeiend onderhandelingsspel tussen Zlátans zaakwaarnemer Mino Raiola en Juventus, waar hij na Ajax
heen zal gaan. Waarom de film hier eindigen? Wat is
de crux van I Am Zlatan, los van de aardig afgestofte
anekdotes? Waar zit de rafelrand of het grotere drama?
De balans tussen de Zweedse jeugd, die veruit het
meeste scènes vult, en het heden in Amsterdam, is
nogal scheef en weinig spannend. De film dooft uit
voordat dat hij opbloeit. Wat ondertussen wel be
klijft: wat is Zlátan van ver gekomen. Zo armoedig, zo
onaangepast. En tegelijk zo talentvol en volhardend,
wat natuurlijk deels op hetzelfde neerkomt: een van
zijn grote talenten is hoe hij zich nooit klein laat krijgen. Of laat tegenspreken. Zelfs zo’n uitspraak over
God ging ik er iets beter van begrijpen. De wereld zat
niet op hem te wachten, dus zette hij de wereld zoveel
mogelijk naar zijn hand.
I AM ZLATAN

(JAG ÄR ZLATAN) ZWEDEN/DENE-

MARKEN/NEDERLAND, 2021 | REGIE JENS SJÖGREN |
MET DAVID S. LINDGREN, EMMANUELE AITA EN HÅKAN
BENGTSSON | 100 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
FILM | TE ZIEN VANAF 28 APRIL | LEES ONS SETBEZOEK
OP
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THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD

De vloek van perfecte
schoonheid
De Zweedse documentaire The Most Beautiful Boy in the World draait om het tragische levensverhaal van Björn Andrésen, die
op jonge leeftijd wereldberoemd werd door
zijn rol in Death in Venice.

NINJABABY

NINJABABY

Geen baas in eigen buik
De vijf droomwensen van Rakel: astronaut,
bierproever, globetrotter, jachtopziener en
striptekenaar worden. Maar wanneer ze onverwacht zwanger blijkt, ziet de toekomst
van de 23-jarige Noorse er opeens heel anders uit.
Het leven van Rakel is ronduit slordig. Lang
leve de lol! De twintiger struikelt zonder
kompas door het (liefdes)bestaan, maar
voorbehoedsmiddelen gebruikt ze trouw.
Hoe de f*ck is ze dan toch zwanger?! Een
kordate huisgenoot en een echo dwingen Rakel met de neus op de feiten: ze is ruim zes
maanden op weg en dat kind gaat er dus komen. Wie is de zaadboosdoener van deze
‘ninjababy’, die zich zo stiekem in haar buik
heeft genesteld? Is het aikidoleraar Mos, die
verrukkelijk naar boter ruikt en haar “grensoverschrijdend” liet klaarkomen? Of toch de
zichzelf feliciterende mooiboy Pik Jezus, die
Rakel tijdens het slechtnieuwsgesprek klassiek staat te mansplainen over vruchtbaarheid en zwangerschap?
In dit komische drama ploetert deze onwillige zwangere zich naar een mogelijke oplossing van een levensgroot probleem. Hoe
dan ook is het tijd om volwassen te worden.
De Noorse productie won al diverse prijzen,
waaronder die voor Beste Europese Komedie
tijdens de European Film Awards. In een
door mannen gedomineerde filmwereld
staan hier opvallend veel vrouwelijke crew-

leden op de aftiteling. Daar merk je helemaal
niets van. We kunnen hierbij dus (maar weer
eens) concluderen dat vrouwen ook humor
en zelfspot hebben. Vooral in de eerste helft
van dit Generatie-Z-verhaal met comingof-age-twist wordt er aan de lopende band
gesmeten met hilarische situatieschetsen en
humoristische dialogen. Rakel zet zichzelf
regelmatig genadeloos voor lul. Dat doet
vertolkster Kristine Kujath Thorp, die afgelopen jaar ook als een van de hoofdrolspelers
in rampenfilm The North Sea te zien was,
kurkdroog en verdienstelijk.
Ninjababy werd gebaseerd op de graphic
novel Fallteknik (‘Valtechniek’) van Inga H.
Sætre, die ook eigenhandig voor enkele geanimeerde passages in deze film zorgde. Het
is een speelse combinatie van bewegende
droedels, kleurrijke ‘droomsequenties’ en
een enkele klei-animatie. Ze worden spaarzaam ingezet, vooral om gevoelens en situaties te onderstrepen. Ninjababy zelf is ook
een personage, dat zich goed- en grofgebekt
door de voor hem toch óók penibele situatie
bluft.
MARICKE NIEUWDORP

NINJABABY NOORWEGEN, 2021 | REGIE YNGVE
SÆTHER | MET KRISTINE KUJATH THORP, NADER
KHADEMI, ARTHUR BERNING, TORA CHRISTINE
DIETRICHSON | 103 MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY
PICKERS | TE ZIEN VANAF 21 APRIL, OOK OP

picl.nl



vuur wegens haar opvattingen over transgenders. Geestelijk moeder Rowling bleef aan, maar
Depp werd vervangen door Mads Mikkelsen (een

“Het was een levende nachtmerrie.” Het lijken woorden van iemand die net is gevlucht
uit oorlogsgebied, maar ze komen toch echt
uit de mond van acteur en voormalig kindster Björn Andrésen. De Zweed werd begin
jaren zeventig in één klap wereldberoemd
toen regisseur Luchino Visconti hem castte
als de begeerlijke ‘engel des doods’ Tadzio in
Death in Venice.
Visconti vloog jarenlang de wereld over
om zijn ideale Tadzio te vinden, maar werd
pas echt betoverd toen hij de vijftienjarige
Andrésen zag. Hoewel het klinkt als een
droom voor elke jonge acteur, heeft de casting – en de rol van Visconti daarin – met de
kennis van nu een wrange bijsmaak. In audities zien we een enorm verlegen jongen, die
zich onder het almachtige oog van de regisseur (gedeeltelijk) moest uitkleden. Het zijn
scènes die post-#MeToo iets naargeestigs
krijgen.
In de hartverscheurende documentaire
leren we ook dat Visconti een tamelijk dubieuze rol speelde in het verdere carrièreverloop van zijn muze. Bij de première van
Death in Venice doopte hij Andrésen om tot
“de mooiste jongen ter wereld”, om een paar
maanden later te beweren dat hij “nu al niet
meer zo mooi” was.
Door die woorden van Visconti nam de
hype rondom Andrésen echter wel extreme
vormen aan. De tiener werd dagelijks belaagd door de roddelpers en groeide uit tot
een wereldwijd lustobject; hij werd een van
de eerste westerse popidolen in Azië. In die
hoedanigheid inspireerde hij talloze Japanse
manga-tekenaars tot een nieuw soort personage: de jonge man met ‘vrouwelijke trekjes’.
Hoewel Andrésen daarmee vele zielen inspireerde, kreeg zijn eigen leven een steeds
tragischer karakter. Hij wilde zelf voortdurend iemand anders zijn; iemand die níet gebukt ging onder het predikaat van ‘de perfecte schoonheid’. Ten tijde van Death in
Venice was hij immers al een getraumatiseerd kind dat niet klaar was voor de wereldfaam: zijn ouders waren afwezig en zijn oma
duwde hem net iets te gretig in de spotlights.

Het maakt hem (ongewild) tot een gedroomde hoofdpersoon voor een documentaire. Het Zweedse regisseursduo Kristina
Lindström en Kristian Petri filmde Andrésen
gedurende vijf jaar en duiken daarbij ook
diep in zijn tragische familieverleden. We leren Andrésen – inmiddels een zestiger met
imponerend grijs haar en dito baard – kennen als een gemankeerde reiziger, voorgoed
getekend door zijn voorgeschiedenis.
Acteren doet Andrésen nog steeds, recentelijk nog als dorpsoudste in de horrorfilm
Midsommar (Ari Aster, 2019). Toch gun je
hem na het zien van de documentaire nog
maar één ding: een sereen leven buiten die
verdomde spotlights.
ALEX MAZEREEUW

THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE
WORLD (VÄRLDENS VACKRASTE POJKE) ZWEDEN,
2021 | REGIE KRISTINA LINDSTRÖM & KRISTIAN PETRI |
| 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE AMSTELFILM | TE ZIEN
VANAF 21 APRIL 

THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD

zegen natuurlijk). Het zal de fans vermoedelijk
een zorg zijn, want de eerste twee films waren
met een opbrengst van honderden miljoenen
dollars een daverend succes.
TE ZIEN VANAF 6 APRIL 

FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF
DUMBLEDORE
David Yates | Derde deel in de succesvolle Harry
Potter-prequelreeks. De fantastische dieren uit
de titel spelen amper nog een rol, want de politieke machinaties rondom toverschool Zweinstein hebben inmiddels alles overgenomen. De
productie van dit derde hoofdstuk werd ondertussen vooral geplaagd door schandalen: Johnny Depp, in de eerste twee delen te zien als
slechterik Grindelwald, werd ontslagen door
negatieve publictieit rondom enkele rechtszaken, en schrijver J.K. Rowling ligt al tijden onder

PAASHAAS ACADEMIE
Ute von Münchow-Pohl | Geen grotere goudmijn voor familiefilmmakers dan de feestdagen.
Deze paasfilm draait om de jonge haas Max, die
als eerste ‘stadshaas’ wordt aangenomen op de
Paashaas Academie. Als er iets vreselijk misgaat, lijkt Pasen ineens in gevaar te zijn. Zo’n
vaart zal het vast niet lopen, want titelheld Max
gaat het feest natuurlijk gewoon redden (en
anders liggen de paaseitjes sowieso tot de
zomer nog in de winkels).
FANTASTIC BEASTS

TE ZIEN VANAF 6 APRIL 

PAASHAAS ACADEMIE

LOUIS
Geertjan Lassche | Wat valt er nog te vertellen
over Aloysius Paulus Maria ‘Louis’ van Gaal?
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Luidruchtige loftrompet
Beroemde pratende hoofden, een rijkdom
aan historisch beeldmateriaal en een interview met de maestro zelf. Giuseppe Tornatore’s portret van filmcomponist Ennio
Morricone bevat alle noodzakelijke ingrediënten. Het eindresultaat is degelijk maar
niet erg opwindend.

ENNIO

De makke van veel filmbiografieën is dat ze
hun subject neerzetten als het genie dat alle
belangrijke ontwikkelingen in diens beroepsveld bedacht en perfectioneerde. In de
toch best wel ruim bemeten tweeënhalf uur
die Giuseppe Tornatore uittrekt voor zijn
eerbetoon aan Ennio Morricone wordt ’s
mans ontwikkeling nauwelijks in een ruimere context geplaatst. Voor zover er wel
sprake is van zo’n context dan zijn dat ‘de
anderen’, de conservatieven uit het muzikale
wereldje die Morricone in de jaren zestig en
zeventig afwezen omdat hij werk maakt voor
populaire media als televisie en film.
Door met een tunnelvisie naar Morricone’s oeuvre te kijken wekt Tornatore de indruk dat er voor, tijdens én na Morricone
nooit vernieuwende muziek is gemaakt. Als
argeloze kijker zou je zomaar kunnen denken
dat de componist de typemachine heeft ontdekt als muziekinstrument (en niet Erik Satie in diens ballet Parade uit 1917). Of dat
Morricone door een Italiaans optreden van

avantgardist John Cage geïnspireerd werd
om eigenhandig de geïmproviseerde moderne muziek uit te vinden met zijn ensemble Nuova Consonanza (buiten beschouwing
latend dat land- en tijdgenoot Luigi Nono al
jaren met vergelijkbare concepten experimenteerde).
Doordat die relativering ontbreekt, doet
Ennio onbedoeld denken aan Forgotten Silver
(1995), Peter Jacksons briljante mockumentary over een gefingeerde Nieuw-Zeelandse
filmpionier die aan het begin van de twintigste eeuw allerhande cinematografische ontdekkingen zou hebben gedaan die later geclaimd werden door Amerikanen.
Waarom Tornatore – gesteund door pratende hoofden als Quentin Tarantino, filmcomponist Hans Zimmer en rockheld Bruce
Springsteen – zo luidruchtig de loftrompet
steekt, is raadselachtig. Omdat het zo overbodig is. Het staat immers allang vast dat
Morricone’s uit vijfhonderd scores en tachtig concertwerken bestaande oeuvre niet alleen kwantitatief imponeert, maar ook van
hoge kwaliteit is. En dat vooral zijn samenwerking met Sergio Leone daadwerkelijk innovatieve filmmuziek opleverde.
Dat de maestro er met een zeer late Oscar
(in 2015, voor The Hateful Eight) en een
eveneens verlate ere-Oscar (in 2007) bekaaid is afgekomen, wordt wel terecht aangekaart. Al was het maar omdat het gebrek
aan Hollywood-erkenning Morricone lang
dwars heeft gezeten.
Tornatore’s behoorlijk dicht opeengepakte selectie van filmfragmenten demonstreert dat Morricone substantieel heeft bijgedragen aan talloze opwindende films. De
afwisseling van die fragmenten met pratende
hoofden pakt helaas minder opwindend uit.
Het louter in superlatieven prijzen van Morricones muziek blijkt weinig toe te voegen. In
het interview dat Morricone kort voor zijn
dood gaf, komt de componist uit de verf als
een toegewijde ambachtsman wiens werk
het best tot zijn recht komt door er gewoon
maar naar te luisteren.

FRITZ DE JONG
ENNIO

ITALIË/BELGIË/NEDERLAND/JAPAN, 2021 |

REGIE GIUSEPPE TORNATORE | MET ENNIO MORRICONE
| 150 MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE
ZIEN VANAF 21 APRIL, OOK OP
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ten) kreeg volledige toegang tot de eigenzinnige
Amsterdammer, die onder meer in gesprek gaat
met spelers waarmee hij werkte, zijn familie en,
vooral, zichzelf. Het maakt ook eigenlijk niet uit
hoe en wat, want met Van Gaal wordt het nooit
saai. De openingsscène van de trailer spreekt
voor zich: Van Gaal slaat een perfecte bal op een
Portugese golfbaan en instrueert de cameraman om te filmen waar de bal precies neerkwam. Het is Van Gaal ten voeten uit.

CANDY: A SKATER’S MIND

CANDY: A SKATER’S MIND

Nuchtere kijk op skatekampioen
Aan drama ontbreekt het niet in Candy: A
Skater’s Mind. Hoewel de Limburgse skateboarder in de documentaire net zo nuchter
als getalenteerd is, zijn de obstakels op weg
naar haar Olympische droom speelfilmwaardige plotwendingen.
In Candy: A Skater’s Mind wordt geskatet,
heel veel geskatet. Candy Jacobs timmert
dan ook al meer dan vijftien jaar aan de weg,
heeft aan zo’n beetje alle internationale
wedstrijden meegedaan en een kast vol trofeeën in de wacht gesleept. Er zijn beelden
van haar als tiener, die op de plank kan ontsnappen aan het keurslijf van de samenleving en zijn wie ze altijd was. Ontelbare scènes waarin ze nieuwe moves uitprobeert, valt
en weer opstaat – soms met het bloed op
haar gezicht.
We volgen de gelauwerde skateboarder
vanaf het moment dat duidelijk wordt dat ze
naar Tokio mag, waar haar sport voor het
eerst in de geschiedenis onderdeel zal zijn
van de Olympische Spelen. Alles doet ze eraan om op het moment suprème te kunnen
leveren. Maar, zoals ze ergens in de documentaire een schare jeugdige bewonderaars
voorhoudt, het is een weg van heel veel vallen en telkens weer opstaan. Bij een van die
vele vallen blesseert ze zich zodanig dat skateboarden lange tijd van de baan is. Een lange
periode van intensief revalideren volgt, om
haar droom toch uit te laten komen. Of zoals
ze het zelf noemt: de kers op de taart van
haar succesvolle carrière.
De documentaire wordt niet lineair ver-

van die boeken is Alan (Channing Tatum), die
zich zijn rol in het echte leven helemaal eigen
heeft gemaakt. Dat komt mooi uit, wanneer
Loretta wordt gekidnapt door een gestoorde
miljardair (Daniel Radcliffe), die in de jungle een

Over de fameuze voetbaltrainer verschenen al
talloze biografieën, maar een échte bioscoopfilm bleef vooralsnog uit. Tot nu. Gevierd documentairemaker Geertjan Lassche (Frontberich-

THE LOST CITY
Aaron & Adam Nee | Avonturenfilm die verkocht wordt als een ‘screwball comedy in de
jungle’. Sandra Bullock speelt bestsellerauteur
Loretta Sage die vanuit haar ivoren toren de
meest exotische avonturenboeken schrijft. Held

NICOLE SANTÉ

CANDY: A SKATER’S MIND

NEDERLAND, 2022 |

REGIE RUUD LENSSEN | MET CANDY JACOBS |
DISTRIBUTIE RUUD LENSSEN | TE ZIEN VANAF 21 APRIL


schat wil vinden. Hoe dat ook uitpakt: de avonturenfilm lijkt terug van weggeweest, en dat
kan natuurlijk geen kwaad – zeker niet als er
óók nog een langharige Brad Pitt rondloopt in
die jungle.
TE ZIEN VANAF 14 APRIL 

TE ZIEN VANAF 14 APRIL 
LOUIS

teld, en laat al vroeg zien dat, eenmaal in Tokio, haar droom volledig in duigen zal vallen
omdat ze ondanks alle voorzorgsmaatregelen
positief test op Covid. Beelden van de revaliderende Candy in de aanloop naar de Olympische Spelen worden afgewisseld met de
sporter in isolatie, in wat lijkt op een gevangeniscel. Ze is compleet afgesloten van de
buitenwereld – zelfs haar raam kan niet open.
Naast de spectaculaire shots van haar
kunsten zijn deze beelden van Jacobs alleen
op die kamer de meest interessante. Ze is
volledig op zichzelf teruggeworpen en zit ineens in een kafkaeske situatie, met een robot-achtige stem die strikte instructies geeft
over maaltijdprotocollen. Skateboarden is
haar identiteit, dat wat zin geeft aan haar leven, vertelt ze eerder in de film. Zonder dat
houvast is ze kwetsbaar. Alleen de gedachte
aan haar voeten weer op de plank houdt haar
op de been.
De film geeft een nuchter beeld van Neerlands beste skateboarder – gezellig thuis bij
haar ouders, rollend over de straten, praatjes
makend met fans, zwetend in de sportschool. Geen glorificatie en verafgoding, gewoon een hardwerkende, totaal geobsedeerde Limburgse jonge vrouw met maar één
doel: skaten tot ze er letterlijk bij neervalt.

THE LOST CITY

DE PIRATEN VAN HIERNAAST: DE NINJA’S
VAN DE OVERKANT
Pim van Hoeve | Enig ruimtelijk inzicht is
hoogstwaarschijnlijk nodig, want op basis van
de titel moeten we zowel naar hiernaast als
naar de overkant. Dat klinkt vrij druk, maar dit
vervolg op Pim van Hoeve’s succesvolle De piraten van hiernaast zal weinig moeite hoeven
doen om de jonge kijkers mee te krijgen in die
spannende piratenwereld. In deze sequel wordt
de rustige leefsituatie van de piraten bedreigd
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ELIZABETH

Grabbelton aan archiefbeelden
Terwijl het Britse koningshuis bol staat van
schandalen moeten de Britten ook nog eens
het zeventigjarige koningschap van Elizabeth II vieren. De archiefdocumentaire
Elizabeth probeert de stemming erin te
brengen met gezellige beelden en olijke
montages.
Koningshuizen zijn absurde middeleeuwse
relieken, en nergens absurder dan in Engeland. De bizarre regel dat de vorst tot de dood
zal regeren, ontzegt koningen een normale
oude dag. Ook zadelt het bevolkingen op met
vorsten bij wie, laten we het voorzichtig uitdrukken, de levenskrachten afnemen. Omdat het koningschap geen bijbaantje is, is dat
problematisch.
Dat Elizabeth II dit jaar zeventig jaar op de
troon zit, zou reden moeten zijn om deze regel af te schaffen, maar dat zal niet gebeuren.
De pr-machine van het Britse koningshuis

draait in dit jubileumjaar op volle toeren en
schetst een beeld van Elizabeth als stabiele
rots in de branding. In haar disfunctionele
familie mag alles instorten, zij blijft overeind. Als de 95-jarige het nog twee jaar volhoudt, verslaat ze regerend troonkampioen
Lodewijk XIV, die 72 jaar op de troon zat
voordat hij 1715 in Versailles zijn laatste
adem uitblies.
De achiefdocumentaire Elizabeth moet
een bijdrage leveren aan de feestvreugde
door in thematische hoofdstukjes een beeld
van Elizabeths zeventigjarige koningschap te
geven. De opening zet meteen de lichtvoetige toon. Op de soundtrack klinkt Robin
Williams’ megahit ‘Let Me Entertain You’, en
we zien een zwaaiende en handenschuddende Elizabeth door de jaren heen. Muziek
levert vaker ironisch commentaar op de
beelden, zoals ‘Our House’ van Madness onder beelden van de vele koninklijk paleizen.

ELIZABETH

Of David Bowie’s ‘Heroes’ (“I will be king/
and you will be queen”) onder beelden van
de kroning van Elizabeth in 1953. Ook worden fragmenten uit klassieke films en sket-

ches opgevoerd, zoals die waarin Mr. Bean in
een rij staat te wachten tot hij de koningin
een handje mag geven. Op het moment
suprême merkt hij dat zijn gulp open staat.
De film, in feite een grabbelton van beelden, gaat niet helemaal voorbij aan akelige
gebeurtenissen. Onder het kopje ‘Horribilis’
komen de grote drama’s even snel langs: de
scheiding van Charles en Diana, de dood van
Diana, de recente val van prins Andrew, de
turbulentie rond prins Harry en Meghan
Markle. Maar regisseur Roger Michell (die de
première van zijn film niet zal meemaken
omdat hij in september plotseling overleed)
houdt het overwegend gezellig. Iemand
merkt in Elizabeth op over de altijd lachende
Mona Lisa: “You enjoy the fiction or you
don’t.” Het slaat natuurlijk op Elizabeth,
maar geldt ook voor de film: leuk voor wie in
het sprookje van de monarchie gelooft, maar
een portret van een archaïsch instituut voor
wie dat niet doet.
JOS VAN DER BURG

ELIZABETH

GROOT-BRITTANNIË, 2022 | REGIE

ROGER MICHELL | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE
SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 21 APRIL 

HATCHING

Bovennatuurlijk Fins
coming-of-age debuut
Het Finse debuut Hatching combineert
coming-of-age, bodyhorror en influencer-
satire, maar haalt niet alles uit de slimme
centrale metafoor.
Het is thuis sowieso al op eieren lopen voor
de twaalfjarige Tinja. Voor haar moeder volstaat niets minder dan perfectie. Tinja en
haar jongere broertje lijken in haar ogen
vooral rekwisieten in haar dagelijkse, grenzeloos optimistische vlog ‘Heerlijk Dagelijks
Leven’. Het hele leven is klaar voor opname:
het huis is altijd spic en span en niet ingericht op kindercomfort maar met een oog op
de camera – veel wit, veel glas, veel bloemenprints in pasteltinten. Tinja’s talent voor
turnen wordt door moeder gretig aangegrepen om haar eigen mislukte sportverleden te
verwerken.
Die toch al precaire balans wordt in Hatching (Pahanhautoja), het speelfilmdebuut
van de Finse regisseur Hanna Bergholm, op
scherp gezet wanneer een verdwaalde vogel
voor chaos zorgt. Nadat moeder het beest
rücksichtslos de nek heeft omgedraaid, vindt

Tinja in het bos een verlaten nest met een ei.
Dat neemt ze mee naar huis en broedt ze uit
in haar lievelingsknuffel. Maar het ei blijft
groeien, gevoed door Tinja’s tranen, en is al
snel zowat even groot als Tinja zelf. Dat kan
als het eenmaal uitkomt niet zomaar een vogeltje worden. (Het wezen dat uiteindelijk
tevoorschijn komt werd ontworpen door
Nederlander-in-Hollywood Gustav Hoegen,
die recent meewerkte aan films in de Star
Wars en Jurassic Park-franchises.)
Dat Hatching in première ging in de horror- en genresectie Midnight Madness van
filmfestival Sundance, zegt alles over de
koers die de film kiest. Toch krijgt de bloederigheid niet de overhand in deze speelse genremix. De film kent thriller en bodyhorrorelementen, maar is evengoed een satire of
moderne fabel. Dat mes snijdt aan twee kanten: het maakt Hatching prettig onvoorspelbaar, maar soms ook wat richtingloos. Vooral
in de slotakte lijken Bergholm en scenarist
Ilja Rautsi de grip op hun centrale metafoor
wat te verliezen.
Toch blijft de rode draad helder. Bergholm

door ninja’s die bij ze in de straat komen wonen.
Volgens de synopsis is dat een uiterst gevaar-

lijke combinatie. Hoofdrollen zijn er opnieuw
voor Egbert-Jan Weeber en Tygo Gernandt.

HATCHING

reflecteert in haar bovennatuurlijke comingof-age op de dunne lijn tussen verzorgen en
verstikken. Dat komt niet alleen terug in de
band tussen Tinja en haar moeder, die gaandeweg de film complexer blijkt dan de influencer-karikatuur die ze in de openingsscènes is. Het geldt ook voor Tinja zelf,
wanneer dat ei eenmaal gelegd is. Is ze gedoemd de fouten van haar moeder te herha-

TE ZIEN VANAF 20 APRIL 

HITLER HEEFT MIJN ROZE KONIJN
GESTOLEN
Caroline Link | Verfilming van het klassieke
jeugdboek van Judith Kerr, die in When Hitler
Stole Pink Rabbit beschrijft hoe de negenjarige
Anna in de begindagen van Hitlers regime noodgedwongen op de vlucht slaat met haar ouders.
Kerr baseerde het boek op haar eigen levensverhaal: ook haar vader was een beroemde Joodse
journalist die met zijn gezin vluchtte voor de
nazi’s. Ruim vijftig jaar na verschijning van het
zeer geliefde boek, is er nu eindelijk een verfilming.
DE PIRATEN VAN HIERNAAST

TE ZIEN VANAF 21 APRIL 

HITLER HEEFT MIJN ROZE KONIJN GESTOLEN

len, en het nieuwgeboren wezentje in het
keurslijf van haar eigen zwaktes te persen?
JOOST BROEREN-HUITENGA

HATCHING (PAHANHAUTOJA)

FINLAND/ZWEDEN,

2022 | REGIE HANNA BERGHOLM | MET SIIRI SOLA
LINNA, SOPHIA HEIKKILÄ | 91 MINUTEN | DISTRIBUTIE
THE SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 7 APRIL 

eerder al een geheel eigen draai gaf aan het
superheldengenre). In Morbius is het de beurt
aan schmierkampioen Jared Leto, die een briljante maar ernstig zieke wetenschapper speelt.
Na een dubieus medisch experiment om zichzelf te genezen, verandert Dr. Morbius in een
bloeddorstig monster. Tegelijkertijd is ook zijn
‘goede kant’ nog steeds niet verdwenen, waardoor er een inwendige strijd tussen goed en
kwaad ontstaat. Of, zoals een ander personage
het samenvat: “You save lives, you don’t take
them!” Dubbelzinnigheid alom dus.
TE ZIEN VANAF 21 APRIL 

MORBIUS
Daniel Espinosa | Opmerkelijk buitenbeentje in
het immer uitdijende superheldenuniversum
van Marvel, al komt deze film vooral uit de stal
van Sony (dat met Tom Hardy’s Venom-films

2 KLEINE KLEUTERTJES: EEN DAG OM
NOOIT TE VERGETEN
Wip Vernooij | De acteercarrière van Jan Smit
was dankzij Het bombardement alweer voorbij
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LOVE IT WAS NOT

Een onmogelijke liefde op
een godverlaten plek
Love It Was Not is een oorspronkelijke,
scherpe documentaire over een jonge Joodse vrouw tijdens de Holocaust en de kampbewaarder die verliefd op haar werd.
De Israëlische documentaire Love It Was Not
opent met een foto van Helena Citron, een
jonge Joodse vrouw uit Slowakije, in een gestreept gevangenisuniform in Auschwitz.
Het is een ongelooflijke foto: ze staat fier
rechtop en lacht breed naar de camera; haar
bolle wangen blaken haast van gezondheid.
Het verhaal achter deze paradoxale vertoning vormt de basis voor de betoverende documentaire, die de verhoudingen tussen
vrouwen en mannen in de meest onmenselijke omstandigheden blootlegt.
Wanneer Helena in Auschwitz aankomt,
springt ze al snel in het oog van de jonge
SS-kampbewaarder Franz Wunsch. De andere vrouwen in het kamp moedigen haar
aan om voor hem te zingen op zijn verjaardag: om te overleven moet je jezelf nuttig
maken. Als ze zingt rollen de tranen over
haar wangen, zo overweldigd is ze door walging voor de brute moordenaar. Maar wanneer hij haar na afloop vraagt of ze het lied
nog eens wil zingen, schrikt ze van dat
vleugje tederheid. Naar eigen zeggen kijkt ze
voor het eerst in “de ogen van een mens”.
Franz wordt verliefd op Helena. Hij geeft
haar, haar zus Roza en de andere vrouwen in
hun barak extra eten en kleding, en hij knijpt
een oogje dicht wanneer ze te zwak of ziek
zijn om het dodelijke werk te verrichten.
Wanneer Helena tyfus krijgt, verstopt hij
haar en geeft hij haar nagenoeg al zijn rant-

soenen tot ze weer aansterkt.
Maar is de liefde wederzijds? Voor zover
die vraag een eenduidig antwoord heeft, lijkt
de titel dat al weg te geven. In archiefbeelden
uit de jaren negentig vertelt Helena dat ze
deed wat ze nodig achtte om zichzelf en de
andere vrouwen in leven te houden. Ze had
geen keus. Toch biecht ze op gaandeweg gevoelens voor Franz te ontwikkelen – voor zover liefde mogelijk is op zo’n godverlaten
plek.
Franz’ liefde is oprecht. Hij kopieert Helena’s foto en plakt haar hoofd op andere lichamen in andere foto’s van andere plekken.
Franz lijkt te geloven dat zijn liefde deze
helse plaats en tijd kan ontstijgen, zeker
wanneer hij bij het naderen van de Duitse
nederlaag Helena vraagt hem te beschermen
zoals hij haar beschermde. Ze geeft haar antwoord wanneer hij 25 jaar later wordt berecht in Oostenrijk, en zij komt getuigen.
Love It Was Not laat de zusters Citron,
Franz, hun kampgenoten en kinderen aan het
woord over een onwaarschijnlijke verhouding die vele levens heeft gered. Net als Franz
verknipt de documentaire foto’s van de
vrouwen en plaatst ze in collages die als kijkdozen de gebeurtenissen in de film uitbeelden. Zo lijkt regisseur Maya Safarty dezelfde
hoop te koesteren meer uit alle ellende te halen dan er daadwerkelijk te vinden was.
PIM VAN DEN BERG

LOVE IT WAS NOT

ISRAËL/OOSTENRIJK, 2020 |

REGIE MAYA SAFARTY | 83 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PIECE OF MAGIC | TE ZIEN VANAF 28 APRIL 

LOVE IT WAS NOT

voordat hij goed en wel was begonnen, maar dat
betekent niet dat de filmwereld zomaar van de
Volendamse zanger af is. Smit kwam met het

idee voor deze kinderfilm, waarin twee kleuters
een doldwaze dag beleven op een kinderboerderij. De film is een uitvloeisel van een reeks

DIE WANNSEE KONFERENZ

DIE WANNSEE KONFERENZ

Agendapunt: Joden uitroeien
Het is de meest infame vergadering in de
wereldgeschiedenis. Op 20 januari 1942
spraken hoge nazi-bureaucraten over hoe
zo efficiënt mogelijk elf miljoen Europese
Joden te vermoorden. In de op de notulen
gebaseerde vergaderfilm Die Wannsee
Konferenz zijn ze het snel eens.
Wat was de betekenis van de Wannsee-conferentie? Nog steeds bestaat het misverstand
dat hoge SS’ers en nazi-ambtenaren onder
leiding van Reinhard Heydrich, hoofd van de
Sicherheitsdienst, op 20 januari 1942 in een
villa aan de Berlijnse Wannsee besloten tot
de genocide op de Europese Joden. Dat klopt
niet. Het besluit om alle Europese Joden te
vermoorden had Hitler al veel eerder genomen. Vóór Wannsee waren in Oost-Europa
naar schatting al een half miljoen Joden vermoord. Niet in gaskamers, maar voornamelijk met kogels.
Toen de conferentie werd gehouden was
de massamoord dus al volop aan de gang.
Daarover hoefden de vergaderaars, ambitieuze carrièremannen, niet te beslissen. Wel
over hoe de geplande genocide logistiek het
beste kon worden uitgevoerd. Daarover ging
de vergadering, waarvan twee jaar na de oorlog de notulen werden teruggevonden. In tegenstelling tot 29 andere was dit exemplaar
aan het einde van de oorlog per ongeluk niet
vernietigd door de nazi’s.
De door Adolf Eichmann opgestelde notulen staan vol versluierend taalgebruik. Deporatie naar de vernietigingskampen heet ‘evacuatie naar het Oosten’. Ook valt het woord
genocide niet, maar wordt er gewerkt aan de

‘eindoplossing van het Jodenvraagstuk’. Best
lastig nog, dat bedenken van een ‘eindoplossing’, blijkt uit de vergadering. Kogels duren
te lang, rekent iemand voor, want het doodschieten van elf miljoen Joden kost 488 dagen. Dat moet sneller kunnen. Bovendien kan
het humaner, legt Eichmann uit, die daarbij
niet aan de Joodse slachtoffers denkt, maar
aan de uitvoerders van de moordpartijen. Hij
wijst op de ‘positieve resultaten’ die met Zyklon-B-experimenten al zijn behaald in gaskamers. Deze ‘volledig anonieme manier van
werken’ is minder belastend voor de uitvoerders dan één voor één doodschieten.
Wie zijn walging de baas kan bij het op de
teruggevonden notulen gebaseerde Die
Wannsee Konferenz constateert iets merkwaardigs. Het versluierende taalgebruik van
de vergaderaars doet vermoeden dat ze beseffen dat ze een duivels plan aan het uitwerken zijn, en dus dat er nog een restant van
hun geweten actief is. Maar klopt dat? Notulist Eichmann zei in 1961 tijdens zijn proces
in Jeruzalem dat hij verdoezelende taal gebruikte in de notulen, maar dat daar in de
anderhalf uur durende vergadering geen
sprake van was. De vergaderaars praatten
zonder scrupules over het massaal uitroeien
van de Joden. Anders gezegd: de werkelijkheid was nog barbaarser dan Die Wannsee
Konferenz laat zien.
JOS VAN DER BURG

DIE WANNSEE KONFERENZ

DUITSLAND, 2022

| REGIE MATTI GESCHONNECK | MET PHILIPP
HOCHMAIR, JOHANNES ALLMAYER | 108 MINUTEN |
DISTRIBUTIE ARTI FILM | TE ZIEN VANAF 7 APRIL



tekenfilmpjes en liedjes waarvan Smit eerder
ook aan de wieg stond. In de verfilming durft
Smit het weer aan om een beetje te acteren, zij
het ditmaal gelukkig alleen met zijn stem, naast
onder meer Chantal Janzen, Simone Kleinsma
en Ronnie Flex.
TE ZIEN VANAF 27 APRIL 

THE BAD GUYS

THE BAD GUYS
Pierre Perifel | Actiecomedy over een topteam
van dieren die – de titel verklapt het al – geen
helden zijn maar schurken. Als ze gepakt worden, sluiten ‘De Foute Jongens’ (ook een prima
naam voor een Nederlandse après-skiband)
noodgedwongen een deal met de politie: als ze
goed worden, hoeven ze niet de gevangenis in.
Animatiefilm uit de stal van studio Dreamworks, eerder verantwoordelijk voor knallers als

COSTA!!
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WAAR IS ANNE FRANK

Nieuwe blik op de
onderduikster
De Israëlische filmmaker Ari Folman visualiseert op knappe wijze het dagboek van
Anne Frank in deze speelse en ontroerende
animatiefilm met een bijzondere soundtrack en een eigentijdse boodschap.
Hoe maak je een film over Anne Frank zonder
te vervallen in platitudes zoals in het vorig
jaar verschenen Mijn beste vriendin Anne
Frank? Hoe zorg je dat je het nalatenschap
van de wereldberoemde dagboekschrijfster
eer aandoet?
Ari Folman, die acht jaar werkte aan Waar
is Anne Frank (Where Is Anne Frank), laat
zien hoe het moet: zijn doortastendheid is te
zien in elk shot van de film, die speels en fantasierijk is en toch de ernst van het noodlot
van Anne Frank niet uit het oog verliest.
De hoofdrol is niet voor Anne Frank, maar
voor haar dagboek zelf, dat Folman op miraculeuze wijze tot leven laat komen. Anne
Frank richtte zich in haar dagboek tot haar
denkbeeldige vriendin Kitty. In de openingsscène van Waar is Anne Frank komt zij tijdens een omineuze regenstorm tot leven in

het Amsterdamse Anne Frankhuis, waar het
dagboek wordt tentoongesteld. Kitty heeft
een missie: achterhalen waar haar vriendin
Anne is. Want hoe is het met haar afgelopen?
Dat is een knap gevonden metafoor: Anne
Frank is alom aanwezig in onze samenleving,
talloze plekken in de openbare ruimte zijn
naar haar vernoemd. Maar weten we nog wel
waar de Joodse onderduikster eigenlijk voor
staat?
Folman, die Waar is Anne Frank maakte
op verzoek van het Anne Frank Fonds uit Basel, herinnert de kijker vervolgens aan Annes
medemenselijkheid en haar open blik op de
wereld, onder meer door een nieuw hoofdstuk aan het dagboek toe te voegen. Dat
speelt zich af in een nabije toekomst waarin
Amsterdam is overrompeld door vluchtelingen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Kitty raakt bevriend met een
Malinees meisje genaamd Awa. Folman
smeedt zo heden en verleden aan elkaar.
Dit alles wordt gepresenteerd in de eclectische visuele stijl van illustrator Lena Goberman, die we ook kennen uit Folmans vo-

WAAR IS ANNE FRANK

rige film The Congress (2013). Op de soundtrack wisselen muzikanten Karen O. (Yeah
Yeah Yeahs) en Ben Goldwasser (MGMT) indringende soundscapes met pompende
beats af met meer shoegaze-achtige, dromerige tonen.
Beeld en geluid samen creëren in Waar is
Anne Frank een nieuwe blik op de onderduikster. Dat betekent niet, zoals het Anne
Frank Fonds ook benadrukt, dat kinderen het
dagboek niet meer hoeven te lezen, maar wel

dat Folman de kernboodschap uit het boek
op een hele eerbiedige en bekwame wijze in
filmvorm heeft gevat.
OMAR LARABI

WAAR IS ANNE FRANK

(WHERE IS ANNE FRANK)

BELGIË/FRANKRIJK/LUXEMBURG/ISRAËL, 2021 | REGIE
ARI FOLMAN | 99 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE
ZIEN VANAF 7 APRIL | LEES OP

filmkrant.nl ONS

INTERVIEW MET ARI FOLMAN 

CAPTIVES

Een vrolijke huisgevangenis in Hongarije
Hoewel de film zo’n zeventig jaar geleden
speelt, is Captives akelig actueel nu de
schijnwerpers gericht zijn op Poetin en zijn
tirannieke bewind. De lange arm van de geheime politie wordt hier met een gezonde
dosis onderkoelde humor en oog voor esthetiek in beeld gebracht.
In de proloog van Captives (Foglyok) leren we
dat begin jaren vijftig onder het Rakosi-regime in Hongarije mensen het geluid van de
deurbel in de vroege ochtend vreesden. Dat
betekende vaak dat de geheime politie op de
stoep stond om een gezin op vage gronden te
deporteren. Dit fenomeen heeft in het Hongaars zelfs zijn eigen woord, wat zoveel betekent als deurbel-angst.
Die eerste scènes lijken erop te duiden dat
zich een typische Oost-Europese film gaat
ontspinnen – realistisch grauw, vol onderhuidse spanning, wreedheden en trooste-

loosheid – maar gelukkig is dat niet het geval. De slim gedoseerde en mooi
opgebouwde spanning wordt regelmatig
speels onderbroken met kleine, slimme momenten van humor. Die zit vooral in de interactie tussen de hoofdpersonen en de absurditeit van de situatie.
De hele film speelt zich af in het appartement van de familie Gál, dat het doelwit van
de geheime politie is vanwege een mogelijk
daar verblijvende staatsvijand – iemand die
het land wil ontvluchten. Langzaam maar
zeker vult de ruimte zich met mensen, die
om verschillende redenen aanbellen, naar
binnen worden gesommeerd en van de aanwezige geheim agenten niet meer mogen
vertrekken. Meubilair wordt versleept, bedden geïmproviseerd, voorraadkasten leeggeschraapt. Niemand weet precies waarom ze
worden vastgehouden, maar iedereen heeft
er een eigen idee over.

Shrek, Madagascar en Kung Fu Panda.
TE ZIEN VANAF 27 APRIL 

COSTA!!
Jon Karthaus | Ruim twintig jaar na het monstersucces van regisseur Johan Nijenhuis is er
(eindelijk?) een vervolg/reboot van de film die
polderfilmsterren maakte van Georgina Verbaan, Michiel Huisman en Daan Schuurmans.
Nijenhuis is ditmaal niet van de partij, en dus
werd de film ontwikkeld door jeugdvrienden Jon
Karthaus (regisseur) en Diederik Jekel (tv-wetenschapper). Het verhaal volgt in grote lijnen
de beproefde succesformule van de zomerse
feelgoodfilm: jonge vrouw Anna (Abbey Hoes)
reist met haar beste vriendin naar Lloret de Mar
om de fameuze club Costa! op te zoeken, waar
haar moeder Frida (Katja Schuurman) vroeger

DOWNTON ABBEY: A NEW ERA

werkte als propper. Eenmaal daar blijkt de club
inmiddels een behoorlijk vervallen karaokebar,
en dus is er werk aan de winkel. Dit alles uiteraard gecombineerd met veel gierende hormonen.
TE ZIEN VANAF 28 APRIL 

Het is vooral de steeds wisselende dynamiek tussen de personages die de film beurtelings spannend en luchtig maakt. De centrale relatie is die tussen de halfzusters Sara
en Ilona, die behoorlijk onder druk staat omdat Sara haar bloedverwant ervan verdenkt
geheimen te hebben. De conciërge, die er gewoonlijk geen been in ziet bewoners te verraden, voelt zich behoorlijk ongemakkelijk
nu hij huis en haard moet delen met zijn
‘slachtoffers’. De in slecht zittende pakken
gestoken geheim agenten kunnen na enkele
dagen de ondoorgrondelijkheid die van hen
wordt verlangd niet meer opbrengen – zeker
niet als ze worden ontwapend door bijdehante kinderen.
Captives geeft een bijna vrolijk inzicht in
de manier waarop mensen leven onder het
juk van een alles controlerende overheid.
Door grappige dialogen, door te spelen met
verwachtingen en stereotypes, en door de

DOWNTON ABBEY: A NEW ERA
Simon Curtis | Nadat de razend populaire
tv-serie over de Britse aristocratie in 2019 succesvol nieuw leven kreeg met een speelfilm, kon
een vervolg niet uitblijven. De gehele cast (met
onder meer Hugh Bonneville en Maggie Smith)
keert terug voor een ‘nieuw hoofdstuk’, waarin
de aristocratische familie onder meer afreist
naar het zuiden van Frankrijk. De film werd
opnieuw geschreven door Downton Abbey-
showrunner Julian Fellowes, die op het kleine
scherm onlangs een uitstapje maakte naar
Amerika met de historische dramaserie The Gilded Age.

CAPTIVES

nauwgezette en fraaie art direction. Natuurlijk is er angst, onrechtvaardigheid en wantrouwen, maar er is vooral solidariteit, eigenzinnigheid en menselijkheid. Daarmee
straalt de film een boodschap uit van hoop
en vertrouwen, iets wat in deze donkere tijden broodnodig is.
NICOLE SANTÉ

CAPTIVES

(FOGLYOK) HONGARIJE, 2020 | REGIE

KRISTÓF DEÁK | MET ZSÓFIA SZAMOSI, ERNÓ FEKETE,
ELIZA SODRÓ | 85 MINUTEN | DISTRIBUTIE M&N | TE
ZIEN VANAF 28 APRIL 

tisch drama in een culinaire omgeving, dat is
vaker een prima filmcombinatie gebleken. In dit
Italiaanse lhbtiq+-feelgooddrama moet de dertigjarige Antonio zichzelf opnieuw uitvinden als
zijn partner hem aan de kant schuift. Hij vindt

TE ZIEN VANAF 28 APRIL 

MASCARPONE
Allesandro Guida & Matteo Pilati | Een roman-

MASCARPONE

a film by

Bianca Stigter

Three Minutes
A Lengthening
Vanaf 7 april in de filmtheaters
narrated by Academy Award® nominee

co-produced by Academy Award® winner

Helena Bonham Carter

Steve McQueen
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THE SPARKS BROTHERS

Vijftig jaar tegen saaiheid
Edgar Wright, maker van aanstekelijke
genre-hommages als Shaun of the Dead en
Baby Driver, laat zich kennen als een al net
zo aanstekelijke fanboy in zijn geslaagde
documentaireportret van het excentrieke
popduo Sparks.

A-HA: THE MOVIE

A-HA: THE MOVIE

Succes maakt niet gelukkig
Iedereen die in de jaren tachtig naar popmuziek luisterde, zal het dreinliedje ‘Take
on Me’ van de Noorse popgroep a-ha kennen. Geen reden voor een documentaire,
maar het verhaal over hoe het de band erna
verging wel: het toont de wurggreep van de
muziekindustrie.
De slappe titel doet een promofilm vermoeden, maar a-ha: The Movie is geen hiephiep-hoera-bandjesfilm. De documentaire
maakt inzichtelijk hoe de muziekindustrie
werkte in de jaren tachtig – en schandalen
als dat rondom The Voice geven weinig reden
om te denken dat er veel veranderd is.
Over seks gaat a-ha: The Movie overigens
niet, wel over seksappeal, want a-ha was de
eerste popgroep in de popgeschiedenis die
nadrukkelijk als boyband in de markt werd
gezet. Het begon in de jaren zeventig met
drie Noorse vrienden, begin twintigers, die
als redelijk succesvol Noors bandje op de
bonnefooi naar Londen gingen om het er te
gaan maken. Elektronische bands als Soft
Cell, The Human League en Depeche Mode
waren hun voorbeelden.
Niet verrassend: in Londen zat niemand te
wachten op de Noorse knullen. Ze werden
herhaaldelijk afgewezen, maar gaven niet op.
Mooi, dat doorzettingsvermogen, maar het
was te danken aan een platenbaas bij Warner
Records dat ze niet afdropen naar Noorwegen. Hij zag in de aantrekkelijke zanger een
verdienmodel om geld uit de tasjes van
smachtende tienermeisjes te kloppen. Een
boyband was geboren. Het liedje ‘Take on
Me’ en de peperdure geanimeerde videoclip

REQUIEM VOOR AUSCHWITZ

een baan bij een bakkerij en ontmoet daar
steeds meer nieuwe mensen.
TE ZIEN VANAF 28 APRIL 

REQUIEM VOOR AUSCHWITZ
Bob Entrop | In 2007 maakte regisseur Bob

die erbij gemaakt werd deden de rest.
Zo’n verhaal over vrienden die het tot wereldband schoppen, is al wel eerder verteld.
a-ha: The Movie wordt interessant als de
groep van het tienermeisjesimago af wil en
serieuze popmuziek wil maken. Dat zanger
Morten Harket als seksidool wordt geëxploiteerd, gaat hem steeds meer tegenstaan.
“Uiteindelijk ging het alleen nog om mijn
heupen, schouders en blik”, zegt hij terugblikkend. Dat die seksuele objectivering
bijna alle vrouwen in de popmuziek ten deel
valt, lijkt hij niet te beseffen, maar dat terzijde.
Als Warner de kip met gouden eieren niet
wil laten gaan, moet de band hard vechten
om de muziek te kunnen maken die ze willen
maken. Het zet de onderlinge vriendschap
onder druk en halverwege de jaren negentig
valt de band uit elkaar. Maar niet voor eeuwig, want met tussenpozen komt de groep
steeds weer terug. Dat is raar, omdat de drie
elkaar, afgaand op wat ze zeggen in de film,
niet kunnen luchten of zien. Een bandlid
spreekt van een wespennest, maar legt niet
uit waarom hij er steeds weer in gaat zitten
en met de band op tournee gaat. Is het om
het geld? Is a-ha: The Movie dan toch een
verkapte promofilm? Je zou het bijna denken, want 4 mei staan de bijna-zestigers in
Afas Live in Amsterdam.

Tijdens een van de eerste Engelse televisie-
optredens van Sparks, in 1973, belde John
Lennon zijn vroegere Beatles-maatje Ringo
Starr. “Zet je tv aan. Marc Bolan speelt een
liedje met Adolf Hitler!” Die Bolan, dat was
Russell Mael, die zich met zijn krullenbos
ontpopte als een tieneridool met een enorm
stembereik. En Hitler, dat was de onverstoorbare toetsenist Ron Mael, die inderdaad
een onmiskenbare Führer-snor onder zijn
neus liet groeien.
Of de John & Ringo-anecdote op waarheid
berust kan regisseur Edgar Wright weinig
schelen: hij recreëert het Beatles-dialoogje
in een fraaie poppenanimatie met de stemmen van zijn vaste acteurs Nick Frost en Simon Pegg. Het is typerend voor The Sparks
Brothers, een rockumentaire die het mysterieuze imago van de gebroeders Mael eerbiedig
intact laat en oppoetst. Een schier oneindige
reeks rock-iconen steekt in zwart-wit gefilmde interviews de loftrompet over de eigenzinnige muzikanten: van basvirtuoos
Flea tot twee leden van Duran Duran en van
productiegoeroe Todd Rundgren tot zangeres Jane Wiedlin van The Go-Go’s. Wright
voert zichzelf tussen de pratende hoofden op
als ‘fanboy’.
Ook de Maels komen uitgebreid aan het
woord, waarbij Russell zich profileert als de
kleurrijke verhalenverteller, terwijl oudere
broer Ron met verve de rol van de gortdroge
afmaker op zich neemt. Met relativerende

humor vertellen ze hoe ze van Californische
surfer-dudes veranderden in Eurofiele
glamrockers, electropoppioniers én culthelden die ver voorbij hun zestigste nog een
vruchtbare samenwerking aangingen met
festival darlings Franz Ferdinand.
Onder hun al die jaren gehuldigde motto
‘wij staan vijandig tegenover saaiheid’ probeerden de onder de rook van Hollywood
opgegroeide broers verschillende filmprojecten op te zetten. Beoogde samenwerkingen met Jacques Tati en Tim Burton liepen
spaak. Vorig jaar lukte het ze toch: de Maels
wisten de notoire weinigfilmer Leos Carax te
strikken voor de verfilming van hun excentrieke musicalproject Annette. Als kers op de
taart is er nu ook nog dit heerlijke monument
voor ‘de lievelingsband van jouw lievelingsband’.
In hun vijftig jaar overspannende carrière
heeft Sparks periodes van relatief succes gekend, afgewisseld met commerciële zeperds.
Kroniekschrijver Edgar Wright houdt van de
hoogte- én de dieptepunten, en laat alle 25
albums de revue passeren, in chronologische
volgorde. Dat levert een film op die – net als
de loopbaan van Sparks – langer uitpakt dan
je redelijkerwijs zou mogen verwachten.
Toch vliegen de tweeëneenhalf uur voorbij.
Dat is te danken aan een vlotte montage en
origineel ingezette animaties. Ook de theatraal uit de bocht vliegende popliedjes en
geestige songteksten verhogen de feestvreugde.
FRITZ DE JONG

THE SPARKS BROTHERS

VERENIGD KONINK-

RIJK/VERENIGDE STATEN, 2021 | REGIE EDGAR WRIGHT
| MET RON MAEL, RUSSELL MAEL | 140 MINUTEN |
DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE ZIEN VANAF 14 APRIL 
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A-HA: THE MOVIE

NOORWEGEN/DUITSLAND,

2022 | REGIE THOMAS ROBSAHM & ASLAUG HOLM | 109
MINUTEN | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM | TE ZIEN
VANAF 28 APRIL, OOK VIA
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Entrop de documentaire Een stukje blauw in de
lucht. Het was de eerste Nederlandse film die
de moord op bijna één miljoen Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog documenteerde.
Een van de hoofdrolspelers van die film was
Sinti-componist Roger Moreno-Rathgeb, die
jarenlang werkte aan een Requiem voor Auschwitz, een muziekstuk dat hij wilde opdragen aan
de slachtoffers van het concentratiekamp. In
deze vervolgfilm zien we onder meer hoe Moreno-Rathgeb opnieuw een bezoek brengt aan
Auschwitz met Nederlandse musici en hoe hij
zich voorbereidt op een optreden op Holocaust
Memorial Day. Daarnaast volgen we kleinkinderen van de hoofdpersonen uit de eerste film, die
kennisnemen van de verhalen over hun grootouders.
TE ZIEN VANAF 28 APRIL 

THE SPARKS BROTHERS

THE TWIN
Taneli Mustonen | Moederliefde, tweelingen en
bezetenheid: het zijn thema’s die eens in de
zoveel tijd onvermijdelijk opduiken in het horrorgenre. In The Twin vormt de noodlottige dood
van een zesjarige jongen de katalysator van het
kwaad. Moeder Rachel, vader Anthony en tweelingbroer Elliott blijven achter. Ze besluiten te
verhuizen naar het Scandinavische platteland
om hun trauma’s te verwerken. Maar dan begint
Elliott steeds vreemder gedrag te vertonen; hij
lijkt bezeten door de geest van zijn overleden
tweelingbroer. Rachel vermoedt een complot
van de dorpelingen om de duivel terug op aarde
te brengen.
TE ZIEN VANAF 28 APRIL 
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A CHIARA

Vader van voetstuk, op naar volwassenheid
In A Chiara, het sluitstuk van zijn Calabriëtrilogie, duikt Jonas Carpignano in een troebel universum. Samen met een tienermeisje dat geconfronteerd wordt met het dubbelleven van haar vader.
“Een leider, ik? Echte bazen knappen het
vuile werk niet op.” Met dat statement doet
Claudio zijn vijftienjarige dochter Chiara van

haar wolk vallen. Vader is geen heroïsche figuur maar iemand die in de marge probeert
te overleven. De Amerikaans-Italiaanse
filmmaker Jonas Carpignano maakte naam
door in fictiefilms met een documentair karakter mensen te portretteren die door racisme, armoede en misdaad gemarginaliseerd zijn. Na Mediteranea (2015) en A
Ciambra (2017) sluit hij zijn Calabrië-drie-

A CHIARA

luik af met A Chiara. Authentieke, warme en
sociale cinema in een mix van coming-ofage en maffiafilm, met niet-professionele
acteurs en een observerende stijl.
Hoofdpersoon is een vijftienjarig meisje
dat met grote ogen, en een tikkeltje afgunstig
omdat haar achttienjarige zus op het punt
staat de jongerenwereld te verlaten, naar het
vreemde en spannende universum van volwassenen kijkt. Het begint rustig, met een
overgangsritueel, een familiefeest, dat een
huiselijk portret van een liefdevolle familie
schetst. Een nachtelijke explosie verwoest
echter niet enkel Claudio’s auto maar ook
Chiara’s ideaalbeeld van de perfecte en
krachtige vader. Haar vrolijke, hechte familie
blijkt plots minder ‘gewoon’, zeker wanneer
familieleden Chiara nadrukkelijk in onwetendheid willen houden. Haar emotionele
verwarring groeit naarmate het mysterie
rond de verdwenen en van criminele activiteiten verdachte charismatische pater familias toeneemt. Chiara’s zwijgzame familie
oogt daarbij eerder toxisch dan beschermend. De zoektocht naar de schokkend egocentrische Claudio helpt Chiara echter om
zichzelf te vinden en uit de schaduw van
haar vader te treden.
De feestscène waarmee A Chiara opent,
neemt in neorealistische traditie ruim de tijd

THE REASON I JUMP

De gewaarwording van een regenbui
De op Sundance 2020 met de publieksprijs
bekroonde documentaire The Reason I
Jump doet in visueel opzicht exact waar het
baanbrekende gelijknamige boek waar de
film op gebaseerd is op zinspeelt: invoelbaar maken hoe het is om een non-verbale
vorm van autisme te hebben.
In 2007 verscheen het boek The Reason I
Jump: One Boy’s Voice from the Silence of Autism, geschreven door de toen vijftienjarige
Naoki Higashida. De Japanner met een non-
verbale vorm van autisme onthult hierin
naar eigen zeggen een ‘tot dan toe verborgen
wereld’.
In de documentaire van Jerry Rothwell
(How to Change the World, 2015) begeleiden
poëtische en vooral verhelderende passages
uit het boek (ingesproken door Jim Fujiwara)
beelden van mensen met autisme over de
hele wereld. Tekst en beeld vormen, zoals
het een goede documentaire betaamt, een
krachtige symbiose, mede doordat Rothwell
een treffende beeldtaal inzet.
Zo zien we hoe de uit India afkomstige
Amrit de wereld beschouwt. In het appartement dat ze deelt met haar moeder klinkt
luid ritselend geluid, waarna een close-up
van een wapperend gordijn een en ander verduidelijkt. Er wordt vaak gefilmd met groothoeklenzen die een treffend subjectief effect
sorteren. Ogenschijnlijke onbenulligheden
zijn voor mensen met autisme van groot be-

lang, legt Higashida uit: “Ik neem dingen
waar op een andere wijze. Niet eerst als geheel, maar eerst als details. Langzaam krijg
ik beelden in focus. Mijn ogen kijken aanvankelijk naar lijnen en oppervlakten. Elk
object heeft zijn eigen unieke schoonheid.”
Op schitterende wijze omschrijft Higa
shida verderop in de film hoe hij regen signaleert. “Eerst is er het geluid, dan herinneringen aan eerdere regenbuien en tot slot het
woord regen.” Die drie elementen leiden tot
de gewaarwording van een regenbui. Rothwell toont bij deze intrigerende zinnen in

THE REASON I JUMP

soft-focus gefilmde blauwe beelden, die een
soort soezerigheid uitstralen. Elders
schroomt de documentairemaker niet om
ook de pijnlijkere facetten van het leven met
non-verbaal autisme te laten zien. Zoals
wanneer Joss, de autistische zoon van David
Mitchell (die Highashida’s boek vertaalde
naar het Engels), wordt overmand door een
paniekaanval.
Dan blijkt hoezeer moeilijk communiceren
tot een schrijnend gevoel van hulpeloosheid
kan leiden, maar ook hoe belangrijk taal en
taalkundigheid is – want er zijn oplossingen,

om personages te ontdekken die duidelijk
vertrouwd zijn voor hun vertolkers (de familie Rotolo, niet-professionele acteurs). Let
op naar wie ze kijken en hoe ze zich gedragen, want hun gedrag is veelzeggend. Dat
blijkt bijvoorbeeld later wanneer Chiara en
haar vrienden een meisje verdrijven van
‘hun’ plek op straat. Een macht- en intimidatiespel waarmee ze onbewust de territoriumstrijd van hun ouders nabootsen. Ook
hier benadrukt Carpignano de blik van Chiara, een gaze die door alle leugens heen kijkt
maar tegelijk iets tragisch heeft: Chiara verliest haar onschuld en is op weg naar volwassenheid.
Deze overgang van een lichtjes barokke
(aan Fellini en Scola herinnerende) film naar
immersieve cinema werkt omdat Carpignano ons zowel in beeld als geluid (met duizelingwekkend muziek van Benh Zeitlin en
Dan Romer) het gevoel geeft in een nachtmerrie te zijn beland. De symboliek (mistige
landschappen, ondergrondse schuilplaatsen, verborgen doorgangen) is misschien
soms te nadrukkelijk en suspense en plot
blijken niet de sterkste punten van Carpignano. Maar het gevoel van authenticiteit, de
ongepolijste look en de spanning tussen illusie en sociale realiteit leveren een levendige
kroniek op.
IVO DE KOCK

A CHIARA ITALIË/FRANKRIJK, 2021 | REGIE JONAS
CARPIGNANO | 121 MINUTEN | MET SWAMY ROTOLO,
CLAUDIO ROTOLO, GRECIA ROTOLO | DISTRIBUTIE
IMAGINE | TE ZIEN VANAF 7 APRIL, OOK OP

picl.nl



zoals de film toont. Wel rijst de vraag in hoeverre Joss en Amrit zich bewust zijn van de
wijze waarop ze worden geportretteerd in de
film – daar lijken ze niet altijd lucide genoeg
voor. Niettemin doet het didactische – maar
geenszins belerende – The Reason I Jump wat
broodnodig is: aan de hand van treffende
beelden en beklijvende verhalen het beeld
wegnemen dat mensen met autisme emotieloos en fantasieloos zouden zijn. Die vooroordelen worden voor eens en altijd naar het
land der fabelen verwezen.
OMAR LARABI

THE REASON I JUMP

VERENIGDE STATEN/

VERENIGD KONINKRIJK, 2021 | REGIE JERRY ROTHWELL
| 82 MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN
VANAF 7 APRIL | LEES OOK HET ARTIKEL ‘AUTISME IN
FILM’ OP

filmkrant.nl
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van mei moeten vóór
vrijdag 22 april 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 4 mei en loopt t/m
woensdag 1 juni.

ALKMAAR

AMERSFOORT

straat 3 | 072-5202022 | film
huisalkmaar.nl Kijk ons Met

Lieve Vrouwestraat 13 | 0334226555 | lievevrouw.nl Bel-

4 Filmhuis Alkmaar Pettemer

mes za 9.4 | Movies That
Matter Festival za 9.4, zo 10.4

ALMELO

4 Filmhuis Almelo Elisabeth
hof 4 | 0546-850264 | film
huisalmelo.nl De son vivant

wo 20.4 | The Duke vr 29.4 |
Licorice Pizza vr 22.4 | The
Power of the Dog vr 15.4 | The
Tragedy of Macbeth vr 8.4

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek Stadhuis
plein 101 | 036-5486000 |
denieuwebibliotheek.nl /hetnieuwe-filmhuis Belfast do

7.4, vr 8.4 | Madres paralelas vr
8.4, za 9.4, di 12.4, wo 13.4 | De
schatten van de Krim do 14.4, vr
15.4, vr 22.4, za 23.4, di 26.4,
wo 27.4 | The Velvet Queen vr
15.4, za 16.4, di 19.4, wo 20.4
t/m vr 22.4

ALMERE HAVEN

4 Corrosia Markt 43 | 036-

5215929 | cultureelcentrum
corrosia.nl The Personal

History of David Copperfield vr
29.4 | Petite fille vr 8.4 | The
Vessel vr 15.4 | Jeugd De
Drekkies zo 1.5 | Mijn moeder is
een gorilla wo 4.5

ALPHEN A/D RIJN

4 Filmhuis Parkvilla Cornelis
Geellaan 2 (Park Rijnstroom) |
0172-493737 | parkvilla.nl /
filmhuis Belfast di 19.4 | The

Duke di 12.4, do 14.4, di 19.4, vr
22.4 | Madres paralelas do 7.4,
za 8.4, di 12.4 | Met mes wo
27.4, vr 29.4 | The Power of the
Dog do 7.4, zo 10.4, do 14.4, za
16.4, wo 20.4 | De schatten van
de Krim zo 24.4, di 26.4 |
Silence of the Tides wo 13.4 |
Arts in Cinema Easter in Art do
7.4, vr 15.4, ma 18.4 | Cursus
Filmgenres en filmstromingen
ma 11.4, ma 25.4, ma 2.5 | Kijk
ons Met mes za 9.4 | Royal
Opera La traviata wo 13.4, zo
17.4

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

fast | C’mon C’mon | Drive My
Car | The Duke | Madres paralelas | Silence of the Tides | The
Worst Person in the World |
Premières A Chiara do 7.4 |
a-ha: The Movie do 28.4 | Along
the Way do 14.4 | Anne Frank:
Parallel Stories do 28.4 | Babi
Yar. Context do 28.4 | Downton
Abbey 2 do 28.4 | Elizabeth do
21.4 | L’événement do 21.4 | A
Hero do 14.4 | Met mes do 14.4 |
The Most Beautiful Boy in the
World do 14.4 | Ninjababy do
21.4 | Les Olympiades do 28.4 |
One Second do 7.4 | The Reason
I Jump do 7.4 | Waar is Anne
Frank do 7.4 | What Do We See
When We Look at the Sky? do
21.4 | Gay The Man with the
Answers april, mei | Jeugd Waar
is Anne Frank | Mamma Boe |
Movies That Matter Festival do
7.4 t/m zo 17.7

AMSTERDAM

4 Cinema De Balie KleineGartmanplantsoen 10 | 0205535100 | debalie.nl/cinema

Zonnebloemen in zwaar weer
Atlantis zo 17.4 | De schatten
van de Krim zo 10.4
4 Filmhuis Cavia Van Hall

straat 52-1 | 020-6811419 |
filmhuiscavia.nl Die Allseitig

Reduzierte Persönlichkeit za
9.4 | Der Beginn aller Schrecken
ist Liebe zo 10.4 | The Cloud in
Her Room vr 22.4 | How Do I
Depict You? za 16.4 | De Brakke
Grond presenteert N.P. za 16.4 |
Brazilian Queer Shorts Erotics
of Exile wo 13.4 | Short Films
The Avantgarde and Feminism
of Helke Sander vr 8.4
4 Cinecenter Lijnbaansgracht

236 | 020-6236615 | cine
center.nl Premières A Chiara

do 7.4 | Downton Abbey 2 do
28.4 | Elizabeth do 21.4 | Ennio
do 21.4 | L’événement do 21.4 | A
Hero do 14.4 | The Most
Beautiful Boy in the World do
21.4 | Ninjababy do 21.4 | Les
Olympiades do 28.4 | One
Second do 7.4 | Three Minutes
– A Lenghtening do 7.4 | What
Do We See When We Look at

the Sky? do 21.4
4 Eye Filmmuseum IJprome

nade 1 | 020-5891400 | eye
film.nl The Most Beautiful Boy
in the World wo 13.4 | Cinemini
Wie is waar? zo 10.4, zo 17.4, zo
24.4 | Classics La dolce vita di
12.4 | La dentellière do 14.4 |
Eyeshadow Repo Man za 30.4 |
Koolhoven & Simons Witch
Night: The Devils do 21.4 |
Restored & Unseen Die
Blechtrommel ma 18.4 | This is
Film! Asian Film Archive wo
20.4 | African Film Heritage
Project wo 4.5
4 FC Hyena Aambeeldstraat

24 | 020-3638502 | fchyena.nl
Premières The Northman do
14.4
4 FilmHallen Hannie Dank

baarpassage 12 | 020-8208122
| filmhallen.nl Premières A

Chiara do 7.4 | After Yang do
14.4 | Along the Way do 14.4 |
Death in Venice do 14.4 |
Downton Abbey 2 do 28.4 |
Elizabeth do 21.4 | Ennio do 21.4
| L’événement do 21.4 | De Bad
Guys wo 27.4 | A Hero do 14.4 |
Met mes do 14.4 | The Most
Beautiful Boy in the World do
21.4 | Les Olympiades do 28.4 |
One Second do 7.4 | The Reason
I Jump do 7.4 | The Unbearable
Weight of Massive Talent do
21.4 | Waar is Anne Frank do 7.4
| Arts in Cinema Easter in Art
do 7.4 | Royal Opera La traviata
wo 13.4
4 Het Ketelhuis Pazzanistraat

Wereldellende maar ook inspiratie
Helaas is het Movies that
Matter Festival noodzakelijker dan ooit, want er is geen
gebrek aan oorlogsellende en
mensenrechtenschendingen
in de wereld. Het is makkelijk
wegzinken in somberheid,
maar het festival wil juist inspireren. Van 8 t/m 16 april
met ruim tachtig films in
Filmhuis Den Haag, Concordia Theater en Pathé Buitenhof in Den Haag. Een selectie
films is in vijf landelijke
filmtheaters en online te zien.
De wereld verandert ook
voor het Movies that Matter
Festival sneller dan verwacht.
In januari kondigde het festival een themaprogramma aan
over Afghanistan. Begrijpelijk, want dat land stond door
de machtsovername van de
Taliban vorig jaar volop in de
aandacht. Het programma
leek de meeste aandacht te
zullen krijgen op het festival,
maar een paar maanden later

wordt het overschaduwd
door de oorlog in Oekraïne.
Met meerdere films besteedt
het festival aandacht aan
Rusland en Oekraïne. Zoals
met openingsfilm Navalny
(Daniel Roher), een speurtocht naar de vergiftiging
waaraan de Russische oppositieleider Navalny bijna twee
jaar geleden bijna bezweek.
De documentaire eindigt met
Navalny’s terugkeer naar
Rusland, waar hij meteen
wordt gearresteerd en tot
tweeëneenhalf jaar strafkamp wordt veroordeeld
(waar recent nog eens negen
jaar aan is toegevoegd).
Nog twee films over Oekraïne en Rusland eruit gelicht. De Franse filmmaker
Loup Bureau portretteert in
Trenches (‘loopgraven’) de
oorlog in de Donbas aIs een
strijd die aan de Eerste Wereldoorlog doet denken. De
filmmaker trok een aantal

4 | 020-6840090 | ketelhuis.
nl Alliance Française Les

pépites za 23.4 | Utopies di 12.4
| Cineville Met mes za 16.4 |
Deutsches Kino Leif in Concert
2 di 19.4 | Films for a Sustain
able Mindset Green Tales of the
City ma 2.5 | Gay Film The Man
with the Answers wo 20.4 |
Forum Dramayama ma 25.4 |
De ontmoeting Shabu do 28.4 |
Psychoanalyse & film An wo
20.4
4 Kriterion Roetersstraat 170 |

020-6231709 | kriterion.nl

Black Rain (Kuroi Ame) ma 18.4,
za 23.4 | Dead Man’s Letters ma
25.4, za 30.4 | Fail Safe ma 11.4,
za 16.4 | Jennifer’s Body za 9.4,
za 16.4, za 23.4, za 30.4 | When
the Wind Blows za 9.4 | IDFA For
Your Peace of Mind, Make Your
Own Museum zo 24.4
4 Lab111 Arie Biemondstraat

111 | 020-6169994 | lab111.nl

Dune za 16.4, zo 24.4 | The Florida Project zo 10.4, zo 17.4, zo
24.4 | The Next Chapter 2001:
A Space Odyssey do 7.4, vr 15.4,
ma 18.4 | Alien do 7.4, zo 10.4,
ma 18.4 | Barfly wo 13.4 | The
Game di 19.4 | Ghost in the Shell
vr 15.4, za 16.4 | Heat za 9.4, zo
10.4, do 14.4 | Living in Oblivion vr 8.4, wo 13.4, vr 15.4 | Lost
in Translation zo 10.4 | Mandy
zo 10.4, zo 17.4, zo 24.4 | Nightcrawler vr 8.4, za 16.4, wo 20.4
| North by Northwest do 7.4,

maanden op met in loopgraven verschanste Oekraïense
soldaten en doet verslag van
wat zij meemaken. Over het
monddood maken van onafhankelijke media in Rusland
gaat de documentaire F@ck
This Job (Vera Kricheveskaja).
De film volgt vanaf 2010 de
oprichting, het succes en de
ondergang van het onafhankelijke tv-station Dozhd.
De oorlog in Oekraïne
krijgt vanzelfsprekend veel
aandacht, maar er is veel
meer te zien op het Movies
that Matter Festival. Naast
het themaprogramma over
Afghanistan zijn er nog vier
themaprogramma’s: Take on
the Future gaat over de strijd
voor een duurzame toekomst,
Take on Love over het recht
om jezelf te kunnen zijn, Take
on Power over ongelijke
machtsverhoudingen en Take
on Voices over de vrijheid van
meningsuiting.
Ook zijn er drie competities: Activist bevat films over
werk en leven van mensenrechtenverdedigers, Camera
Justitia gaat over het belang
van de rechtsstaat en Dutch
Movies Matter bevat Nederlandse films over mensenrechten. En natuurlijk zijn er
zijn debatten, workshops en
Q&A’s.
MOVIESTHATMATTER.NL

TRENCHES

za 9.4, ma 11.4 | Office Space
do 7.4, za 16.4 | Once Upon a
Time... in Hollywood zo 10.4, zo
17.4, zo 24.4 | Pi do 14.4, zo 17.4,
do 21.4 | Queen & Slim zo 10.4,
zo 17.4, zo 24.4 | Requiem for a
Dream za 9.4, wo 13.4, di 19.4 |
Scarface (1983) vr 8.4, di 12.4,
vr 15.4 | Scott Pilgrim vs. the
World vr 8.4, za 9.4, za 16.4 |
Some Like it Hot ma 11.4, di 12.4
| Sunset Blvd. za 9.4, di 12.4 |
Thelma & Louise do 7.4 | The
Wolf of Wall Street zo 10.4, zo
17.4, zo 24.4
4 Melkweg Lijnbaansgracht

234a | 020-5318181 | melkweg.
nl Amsterdamned Film

Festival wo 20.4 t/m zo 24.4 |
In-Edit do 7.4 t/m zo 10.4 |
Kaboom Anime Adolescence of
Utena za 16.4 | Reggae Classics
Kingston Crossroads 29.4 |
Movies That Matter Wij praten
niet vr 15.4 | Shortcutz
Audience Award do 14.4
4 The Movies Haarlemmer

dijk 161 | 020-6386016 |
themovies.nl Heropening

verwacht in de zomer
4 Rialto De Pijp Ceintuurbaan

338 | 020-6768700 | rialto
film.nl Kijk ons Met mes za 9.4
| Kiarostami Close-Up vr 8.4 |
And Life Goes On ma 11.4 |

Through the Olive Trees vr 15.4 |
Taste of Cherry ma 18.4 | The
Wind Will Carry Us vr 22.4 | Ten
ma 25.4
4 Rialto VU De Boelelaan 1111 |

020-5984466 | rialtofilm.nl

The Reason I Jump za 9.4 | Shabu di 19.4 | Cineville After Yang
wo 13.4, do 14.4 | Expat Cinema
L’événement za 23.4, zo 24.4
4 Studio/K Timorplein 62 |

020-6920422 | studio-k.nu

Premières Along the Way do
14.4 | Ninjababy do 21.4 | The
Northman do 14.4 | Les Olympiades do 28.4 Jeugd De piraten van hiernaast 2 wo 20.4 | De
Bad Guys wo 27.4
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 0202232416 | uitkijk.nl Klassieker

Jesus Christ Superstar zo 10.4
4 Zuid-Afrikahuis Keizers

gracht 141-C | 020-6249318 |
zuidafrikahuis.nl

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 0555216346 | gigant.nl Premières

A Chiara do 7.4 | After Yang do
14.4 | Along the Way do 14.4 |
Babi Yar. Context do 28.4 | Captives do 28.4 | Downton Abbey
2 do 28. | Elizabeth do 21.4 |

L’événement do 21.4 | A Hero do
14.4 | Love it Was Not do 28.4 |
Met mes do 14.4 | The Most
Beautiful Boy in the World do
21.4 | Ninjababy do 21.4 | Les
Olympiades do 28.4 | One Second do 7.4 | The Reason I Jump
do 7.4 | Three Minutes – A
Lengthening do 7.4 | Waar is
Anne Frank do 7.4 | Die Wannsee Konferenz do 7.4 | What Do
We See When We Look at the
Sky? do 21.4 | Boek & Film
L’événement di 19.4 | Movies
that Matter Miyanmar Diaries
di 12.4 | Ontbijt & Film A Chiara,
Elizabeth, What Do We See
When We Look at the Sky? |
Royal Opera La traviata do 14.4

ARNHEM

4 Focus Filmtheater Audrey
Hepburnplein 1 | 0881900666 | focusarnhem.nl

Premières A Chiara do 7.4 | After Yang do 14.4 | Along the Way
do 14.4 | Elizabeth do 21.4 | Ennio do 21.4 | L’événement do
21.4 | Hatching do 7.4 | A Hero
do 14.4 | Louis do 14.4 | Met mes
do 14.4 | The Most Beautiful
Boy in the World do 21.4 | The
Northman do 14.4 | Les Olympiades do 28.4 | One Second do
7.4 | The Reason I Jump do 7.4
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| The Sparks Brothers do 14.4 |
Three Minutes – A Lengthening
do 7.4 | Waar is Anne Frank do
7.4 | Die Wannsee Konferenz do
7.4 | What Do We See When We
Look at the Sky? do 21.4 | Expat Cinema Grosse Freiheit wo
13.4 | Film noir Vertigo wo 13.4
| Kijk ons Met mes za 9.4 | Movies that Matter Myanmar Diaries wo 20.4 | Ozu The Flavor
of Green Tea over Rice di 26.4 |
Tokyo Story zo 17.4, vr 22.4, di
3.5 | Tokyo Twilight vr 29.4 | Royal Opera La traviata zo 17.4 |
Special Best of IDFA vr 8.4

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-0128560
| asserfilmliga.nl Drive My Car

ma 25.4, di 26.4, za 30.4, zo 1.5
| Grosse Freiheit ma 11.4, di 12.4,
za 16.4, zo 17.4 | Licorice Pizza
za 9.4, zo 10.4 | Memoria ma
18.4, di 19.4, za 23.4, zo 24.4

BERGEN

4 CineBergen/Zwarte Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-5815914 |
cinebergen.nl A Chiara do 7.4,

za 9.4, zo 10.4, di 12.4 | After
Yang do 14.4, za 16.4 | C’mon
C’mon vr 8.4 | The Duke vr 8.4 |
A Hero do 14.4, vr 15.4 | Met mes
za 9.4, vr 15.4 | One Second do
7.4, zo 10.4, di 12.4, wo 13.4 |
Waar is Anne Frank zo 10.4, wo
13.4 | Die Wannsee Konferenz za
9.4 t/m ma 11.4 | Wolfwalkers za
9.4

BREDA

4 Chassé Cinema Claudius
Prinsenlaan 8 | 076-5303131 |
chasse.nl Rauw zo 24.4 |

Premières A Chiara do 7.4 |
After Yang do 14.4 | Along the
Way do 14.4 | Downton Abbey 2
do 28.4 | Elizabeth do 21.4 |
L’événement do 21.4 | A Hero do
14.4 | Met mes do 14.4 | Ninja
baby do 21.4 | Les Olympiades
do 28.4 | One Second do 7.4 |
Shabu do 28.4 | Waar is Anne
Frank do 7.4 | Belcrum Bios
Druk di 19.4 | BUTplugged
Monster Shark wo 20.4 |
Cinema of Dreams Little Stars

of Bethlehem di 26.4 | Cinema
of Love Cowboys di 12.4 |
Culturele zondag Annemijn Rijk
zo 24.4 | Film & Ontbijt A Hero
zo 10.4 | Filmclub wo 20.4 t/m
vr 22.4, do 28.4, vr 29.4 | InEdit A Symphony of Noise zo
17.4 | I’m Wanita ma 18.4 |
Internationals Cinema Hytti
nro. 6 zo 24.4 | Kijk ons Met
mes za 9.4 | Movies that Matter
L’événement zo 10.4 | A Hero
ma 11.4 | Royal Opera La
traviata wo 13.4 | Specials
Easter in Art zo 17.4 | Echo wo
20.4 | Woensdagdocu’s a-ha:
The Movie wo 13.4 | Ennio wo
27.4 | Three Minutes – A
Lengthening wo 20.4

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum Bredius

weg 1 | 035-6938694 | film
huisbussum.nl De Matthäus

Passion vr 15.4 | Being Ad
Visser za 16.4 | Premières A
Chiara do 7.4 | a-ha: The Movie
do 28.4 | Along the Way do 14.4
| Babi Yar. Context do 28.4 |
Downton Abbey 2 do 28.4 |
L’événement do 21.4 | Elizabeth
do 21.4 | A Hero do 14.4 | Met
mes do 14.4 | Ninjababy do 21.4
| Les Olympiades do 28.4 | One
Second do 7.4 | The Reason I
Jump do 7.4 | Shabu do 28.4 |
Three Minutes – A Lengthening
do 7.4 | Waar is Anne Frank do
7.4 | Die Wannsee Konferenz do
7.4 | What Do We See When We
Look at the Sky? do 21.4 | Arts
in Cinema Easter in Art do 7.4 |
Kijk ons Met mes za 9.4 | Royal
Opera La traviata

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater Stadsplein 5 |

010-4586300 | isalatheater.
nl De son vivant di 12.4 | Haute

couture di 26.4 | Madres
paralelas di 19.4

DELFT

4 Filmhuis Lumen Doelen

plein 5 | 015-2140226 |
filmhuis-lumen.nl Premières

A Chiara do 7.4 | Charlie Chaplin
The Great Dictator ma 2.5

Myanmar Diaries On Tour
In april zie je in Movies that
Matter On Tour Myanmar Diaries, een film over het leven
in Myanmar na de militaire
coup van februari 2021. De
coup vernietigde tien jaar van
fragiele democratische transitie. In Myanmar Diaries zijn
we getuige van deze gewelddadige machtsgreep en de
nasleep in een urgent hybride
meesterwerk van het Myanmar Film Collective. Deze
tien regisseurs en vele burgerjournalisten bleven allen
anoniem om hun veiligheid te
beschermen. Afwisselend

poëtisch, journalistiek, rauw
en verfijnd, wanhopig en

DEN BOSCH

4 Verkadefabriek Boschdijk

straat 45 | 073-6818160 |
verkadefabriek.nl Premières A

Chiara do 7.4 | After Yang do
14.4 | a-ha: The Movie do 28.4 |
Along the Way do 14.4 | Babi
Yar. Context do 28.4 | Downton
Abbey 2 do 28.4 | Elizabeth do
21.4 | L’événement do 21.4 | A
Hero do 14.4 | Met mes do 14.4 |
The Most Beautiful Boy in the
World do 21.4 | Ninjababy do
21.4 | Les Olympiades do 28.4 |
One Second do 7.4 | The Reason
I Jump do 7.4 | Shabu do 28.4 |
The Sparks Brothers do 14.4 |
Die Wannsee Konferenz do 7.4 |
What Do We See When We Look
at the Sky? do 21.4 | Cursus
Goth The Crow di 12.4 | Film &
filosofie Mommy wo 13.4 |
Koolhovens keuze The Day of
the Jackal vr 22.4 | Specials Le
dernier combat zo 10.4 | Déjà vu
do 14.4, do 21.4 | Filmontbijt
elke zondag | Food & Film
maandag, dinsdag, woensdag |
NRC Filmdag zo 24.4 | Sneak
Preview elke dinsdag

Wereldcinema in Gorinchem
Het International Film Festival Gorinchem (IFFG) is met

vijf jaar een van de jongste
Nederlandse filmfestivals.
Van 13 t/m 17 april viert het
festival de vitaliteit van de cinema met dertig films uit alle
delen van de wereld.
Kunnen films de samenleving positief beïnvloeden?
Het IFFG is overtuigd van
wel. Het festival meent dat
‘film, en specifiek wereldcinema, bijdraagt aan de versterking van de sociale verbondenheid, een respectvolle
samenleving en aantrekkelijkheid van onze leefomgeving’. Het festival doet dat
met films ‘die je raken en verrassen met boeiende verha-

DEN HAAG

4 Filmhuis Den Haag Spui 191

| 070-3656030 | filmhuisden
haag.nl I cannibali (Engels

ondertiteld) do 7.4, zo 17.4, di
26.4 | A Fistful of Dollars zo
10.4, di 19.4, do 28.4 | Met mes
za 9.4 | The Mission di 12.4, do
21.4, zo 1.5 | The Thing do 14.4,
zo 24.4 | Premières Ennio do
21.4 | A Hero do 14.4 | The Most
Beautiful Boy in the World do
21.4 | The Reason I Jump do 7.4 |
Three Minutes – A Lengthening
do 7.4 | Waar is Anne Frank do
7.4 | Die Wannsee Konferenz do
7.4 | Film & Gesprek Writing
with Fire do 7.4 | Rewire Book of
Days + Ellis Island vr 8.4 |
Earthearthearth + Train Again
zo 10.4 | Expedition Content
(Engels ott) za 9.4 | Quarry vr
8.4 | Shorts: Aura Satz za 9.4 |
Shorts: Ritual, Affect zo 10.4 | A
Symphony of Noise (Engels ott)
do 7.4

ADVERTORIAL

hoopvol, gewelddadig en impressionistisch. Een mustsee.
MOVIESTHATMATTER.NL/ON-TOUR

Sacred Bonds van de
Tsjaads-Franse regisseur
Mahamat-Saleh Haroun, die
we kennen van de uitstekende films Un homme qui crie en
Une saison en France, worstelt een moeder met haar religieuze geweten als haar vijftienjarige dochter abortus wil
laten plegen. De film dong
mee naar de Gouden Palm in
Cannes. Ook niet onbekend is
regisseur Nabil Ayouch,
wiens Much Loved, een film
over prostitutie in Casablanca, zeven jaar geleden tot
doodsbedreigingen leidde. In
Casablanca Beats stuit een
rapper die in een wijkcentrum in Casablanca een
groepje tieners leert rappen
op weerstand in de conservatieve gemeenschap.
De slotfilm van het festival
is de Nederlandse première
van het Somalische drama
The Gravedigger’s Wife. De
Fins-Somalische regisseur
Khadar Ayderus Ahmed voert
in Djibouti een gelukkig stel
op, dat voor een immens probleem staat als de vrouw een
operatie moet ondergaan.
Hoe aan geld te komen?

THE GRAVEDIGGER’S WIFE

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 0223-610941
| cinemazevenskoop.nl
The Card Counter do 14.4 t/m
ma 18.4 | C’mon C’mon do 28.4
t/m ma 2.5 | Drive My Car do
21.4 t/m ma 25.4 | Hytti nro. 6
do 7.4 t/m ma 11.4

DEVENTER

4 MIMIK Achter de Muren

Vispoort 10 | 0570-618822 |
mimik.nl Premières A Chiara

do 7.4 | After Yang do 14.4 |
Along the Way do 14.4 |
Downton Abbey 2 do 28.4 |
L’événement do 21.4 | A Hero do
14.4 | Love it Was Not do 28.4 |
Met mes do 14.4 | The Most
Beautiful Boy in the World do
21.4 | Ninjababy do 21.4 | Les
Olympiades do 28.4 | One
Second do 7.4 | The Reason I
Jump do 7.4 | Shabu do 28.4 |
Three Minutes – A Lenghening
do 7.4 | Waar is Anne Frank do
7.4 | Die Wannsee Konferenz do
7.4 | What Do We See When We
Look at the Sky? do 21.4 |
Klassieker Death in Venice do
21.4 | Royal Opera La traviata
wo 13.4 | Special Mario Botta:
The Space Beyond do 14.4

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval Oud
diemerlaan 104 | 0206001897 | theaterdeomval.nl
MYANMAN DIARIES

len, mooie beelden, unieke
plekken en interessante personages’. Op basis van deze
omschrijving selecteerde het
festival dertig films, die in
Gorinchem zijn te zien in bioscoop Vue en de theaters De
Nieuwe Doelen, Peeriscoop
en ’t Pand. Een aantal films is
ook online te zien. Naast de
films zijn er verdiepende nagesprekken en Q&A’s en is er
livemuziek.
Een kleine greep uit het
filmprogramma. In het Mexicaanse Estacion catorce (Diana Cardozo) kijken we door
de ogen van een zevenjarig
jochie naar de rauwe, vaak
gewelddadige Mexicaanse
werkelijkheid. In Lingui, the

Belfast di 12.4, di 19.4, zo 24.4,
do 28.4 | Buurman & Buurman

IFFG.NL

5 zo 1.5 | Clifford ma 2.5 | Death on the Nile di 12.4, di 19.4 |
Madres paralelas vr 29.4, zo 1.5
| Nine Days zo 24.4, do 28.4

DORDRECHT

4 Cinema The Movies Nieuw

straat 60-62 | 078-7200777 |
themoviesdordrecht.nl

verjaardag ooit za 9.4

Premières L’événement do
21.4 | A Hero do 14.4 | Waar is
Anne Frank do 7.4 | Arts in Cinema Easter in Art do 14.4 | In het
licht van Cuyp Barry Lyndon do
14.4, za 30.4 | Movies op verzoek Sabina 29.4

DOETINCHEM

DRACHTEN

Hofstraat 2 | 0314-340943 |
amphion.nl A Chiara do 7.4, za

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

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg Het

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

4 Amphion Cultuurbedrijf

9.4, di 12.4, vr 15.4, zo 17.4 t/m di
19.4 | Along the Way do 14.4, za
16.4, di 19.4, wo 20.4 | Belfast vr
8.4, zo 10.4, wo 13.4 t/m zo 17.4 |
Drive My Car vr 8.4, zo 10.4 | The
Duke do 7.4, vr 8.4, zo 10.4, ma
11.4, wo 13.4, vr 15.4 t/m ma 18.4
| The Hand of God vr 8.4, ma
11.4, ma 18.4 | Herr Bachmann
und seine Klasse ma 18.4 | Herself vr 15.4, za 16.4, di 19.4, wo
20.4 | Madres paralelas vr 8.4,
zo 10.4, ma 11.4, wo 13.4, za 16.4
t/m ma 18.4 | De Matthäus
Passion vr 15.4 | La mif vr 8.4,
zo 10.4 | One Second do 7.4, za
9.4, di 12.4, wo 13.4, vr 15.4, za
16.4, ma 18.4 t/m wo 20.4 | The
Power of the Dog zo 10.4, zo 17.4
| The Reason I Jump wo 20.4 |
Arts in Cinema Easter in Art do
7.4, ma 11.4, do 14.4, zo 17.4 |
In-Edit do 7.4 t/m zo 10.4

4 Schouwburg De Lawei

Haffman do 7.4, do 21.4 | Belfast do 7.4, zo 10.4 | Downton
Abbey 2 do 28.4 t/m 1.5, di 3.5,
wo 4.5 | The Duke vr 22.4 t/m zo
24.4 | Madres paralelas vr 15.4,
za 16.4, wo 20.4 | Requiem voor
Auschwitz wo 4.5 | Waar is
Anne Frank do 21.4, do 28.4 |
Die Wannsee Konferenz vr 8.4,
za 9.4, wo 13.4, do 14.4 | Arts in
Cinema Easter in Art do 14.4

EINDHOVEN

4 Natlab Kastanjelaan 500 |

0402946848 | natlab.nl

Premières A Chiara do 7.4 |
a-ha: The Movie do 28.4 | After Yang do 14.4 | Along the Way
do 14.4 | Downton Abbey 2 do
28.4 | Elizabeth do 21.4 | Ennio
do 21.4 | L’événement do 21.4 |
A Hero do 14.4 | Met mes do 14.4
| Ninjababy do 21.4 | Les Olympiades do 28.4 | One Second do
7.4 | The Reason I Jump do 7.4
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| Shabu do 28.4 | The Sparks
Brothers do 14.4 | Waar is Anne
Frank do 7.4 | Die Wannsee Konferenz do 7.4 | What Do We See
When We Look at the Sky? do
21.4 | Cineville After Yang do
14.4 | Kijk ons Met mes do 7.4 |
Koolhovens keuze Fallen Angels za 16.4 | Meet the Maker
Jan van Gorkum do 14.4 | Meet
the Millennials Lucas de Man
di 12.4, di 26.4 | Playgrounds
Wolfwalkers do 21.4 vr 22.4
| Royal Opera La traviata wo
13.4, zo 17.4 | Special Prince and
the Revolution: The Purple Rain
Tour zo 1.5, di 3.5
4 Filmhuis De Zwarte Doos

Den Dolech 2 | 040-2475566 |
dezwartedoos.nl Dune di 19.4,

wo 20.4 | House of Gucci ma 11.4
t/m wo 13.4

EMMEN

4 Filmhuis Emmen Westeinde

70 | 0591-668250 | filmhuis
emmen.nl Annette ma 25.4 |

Benedetta ma 18.4 | Cryptozoo
ma 2.5 | The Last Days of Gilda
di 26.4 | The Man Who Sold His
Skin di 19.4 | Un monde di 12.4 |
Persian Lessons di 3.5 | The
Power of the Dog ma 11.4

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie Oude Markt 15 |
053-4300999 | concordia.nl

I’s So Sorry ma 11.4 | Premières A Chiara do 7.4 | After Yang
do 14.4 | Along the Way do 14.4 |
L’événement do 21.4 | A Hero do
14.4 | Met mes do 14.4 | One Second do 7.4 | What Do We See
When We Look at the Sky? do
21.4 | Eng Subs A Hero wo 20.4
| Ontbijt & film zo 17.4 | Openluchtfilm Monty Python’s Life
of Brian di 19.4 | Royal Opera La
traviata zo 17.4

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo Raadhuis

plein 4 | 06-20207920 |
filmhuisermelo.nl La belle
epoque di 12.4, za 16.4

GELDERMALSEN

4 LingeFilm Rijksstraatweg

64 | info@lingefilm.nl |
lingefilm.nl Belfast vr 29.4, za
30.4 | Drive My Car wo 20.4 |
King Richard vr 8.4, wo 13.4 |
Madres paralelas vr 22.4, za
23.4 | No Time to Die vr 15.4, za
16.4

GOES

4 ’t Beest Beestenmarkt 3 |

0113228142 | tbeest.nl C’mon

C’mon do 21.4, vr 22.4, di 26.4 |
A Hero ma 11.4, di 26.4, wo 27.4 |
The Lost Leonardo do 28.4 |
Silence of the Tides vr 8.4, di
12.4 | Die Wannsee Konferenz vr
15.4, di 19.4, vr 22.4, wo 27.4

GOUDA

4 Filmhuis Lethmaetstraat 45

| 0182-522200 | filmhuis

gouda.nl The Duke do 7.4, di

12.4 | Hytti nro. 6 zo 10.4, di 12.4
| Madres paralelas zo 10.4, wo
13.4 | Silence of the Tides vr 8.4,
zo 10.4 | The Velvet Queen do
7.4, wo 13.4 | The Worst Person
in the World za 9.4, ma 11.4

GRONINGEN

4 Forum Groningen Nieuwe

Markt 1 | 050-3683683 |
forum.nl Inherent Vice vr 8.4,

zo 10.4 | Phantom Thread vr
15.4, zo 17.4 | Met mes di 19.4 |
Premières A Chiara do 7.4 |
a-ha: The Movie do 28.4 | Along
the Way do 14.4 | Hatching do
7.4 | A Hero do 14.4 | Hit the
Road do 21.4 | L’événement do
21.4 | Met mes do 14.4 | The
Northman do 14.4 | One Second
do 7.4 | The Reason I Jump do
7.4 | Shabu do 28.4 | The Sparks
Brothers do 14.4 | Three
Minutes – A Lengthening do 7.4
| Waar is Anne Frank do 7.4 | Die
Wannsee Konferenz do 7.4 |
Filmconcert Das Kabinett des
Dr. Caligari za 23.4 | Groningse
Nieuwe Nederlands eerste
ruimteavontuur za 16.4 | Hoe
lees ik een film? A Hero wo 27.4
| In-Edit a-ha: The Movie wo
13.4 | I’m Wanita wo 20.4 |
International Movie Night zo
10.4, zo 17.4, zo 24.4 | Jeugd
Draak Dries zo 17.4, zo 24.4 |
Gewoon anders zo 1.5, ma 2.5 |
Shooms avontuur zo 10.4, di
3.5, wo 4.5 | Sneak preview wo

13.4
4 RKZ Bios Emmastraat 15-

s101 | 050-5262482 | rkzbios.
nl La haine za 23.4, ma 25.4 |

The Man with the Answers za
30.4, ma 2.5 | Prince of Muck za
16.4, ma 18.4 | Riders of Justice
za 94, ma 11.4

HAARLEM

4 Filmkoepel Harmenjansweg

4 | filmkoepel.nl Premières
After Yang do 14.4 | Death in
Venice do 14.4 | Downton Abbey
2 do 28.4 | Elizabeth do 21.4 |
Ennio do 21.4 | L’événement do
21.4 | De Bad Guys wo 27.4 | A
Hero do 14.4 | Les Olympiades
do 28.4 | One Second do 7.4 |
Waar is Anne Frank do 7.4 | Arts
in Cinema Easter in Art do 7.4 |
Royal Opera La traviata wo 13.4
4 Schuur Lange Begijnestraat

9 | 023-5173910 | schuur.nl

Met mes zo 17.4 | Expat Cinema
A Chiara zo 10.4 | L’événement
zo 24.4 | A Hero zo 17.4 | Les
Olympiades zo 1.5 | Koreans Do
it Better Assasination di 26.4 |
Joint Security Area di 3.5 | Parasite wo 13.4 | A Taxi Driver wo
20.4 | Week van de vrijheid Babi
Yar. Context zo 1.5

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg Bad

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

The Wife di 26.4 | Cinema+ The
Wife do 21.4

Limburgse filmcultuur
Dat er op filmgebied veel gebeurt in Limburg kan iedereen van 21 t/m 24 april constateren op de zesde editie
van het Limburg Film Festival.
In filmtheater De Nieuwe
Scene in Venlo zijn vijftig
korte en lange Limburgse
films te zien. De documentaires Het kruis van Tegelen
(Hans Heijnen) en Candy: A
Skater’s Mind (Ruud Lenssen) openen het festival.
Laat het maar aan Hans
Heijen over om schurende
conflicten in gemeenschappen bloot te leggen. Klassiek
is zijn documentaire Bokken
en geiten (1998), over twee rivaliserende fanfarekorpsen in
het Limburgse stadje Thorn.
In Het kruis van Tegelen gaat
het over een richtingenstrijd
bij de vijfjaarlijkse opvoering
van de Passiespelen in Tegelen. Aanhangers van een zo
authentiek en traditioneel
mogelijke opvoering staan
tegenover vernieuwers. Maar
de film volgt ook een aantal
spelers voor wie het lijden in
het stuk geen religieuze vervan-hun-bed-show is, maar
iets dat ze uit eigen ervaring
kennen.
De tweede openingsfilm is

Candy: A Skater’s Mind van
Ruud Lenssen (zie ook pagina
38), die eerder de aangrijpende documentaire Wei (2019)
maakte over zijn dementerende vader. In Candy volgt
de filmmaker skateboarder
Candy Jacobs in de aanloop
naar de Olympische Spelen
van Tokio in 2020. Haar
droom op een medaille valt in
duigen als ze positief test op
corona. De film toont de desillusie en het weer overeind
krabbelen.
Naast de openingsfilms
staan er nog bijna vijftig films
op het programma. Veel korte
films, maar ook een aantal
langere. Daaronder de documentaire Echo (Ingrid Kamerling), die de relatie on-

HET KRUIS VAN TEGELEN

HARDERWIJK

4 Filmhuis Harderwijk/

Catharinakapel Klooster 1 |

0341-419500 | filmhuis
harderwijk.nl Belfast zo 24.4,

di 26.4 | King Richard do 28.4,
zo 1.5 | Licorice Pizza za 9.4, di
12.4 | Persian Lessons ma 2.5,
di 3.5 | De schatten van de Krim
zo 10.4, ma 11.4 | Silence of the
Tides za 23.4, ma 25.4 | The
Worst Person in the World do
14.4, di 19.4

HEEMSKERK

4 Filmhuis Heemskerk

Laurentz A. Verherentstraat 1
| decirkelheemskerk.nl/film

De beste verjaardag ooit zo 17.4
| The Electric Life of Louis Wain
zo 10.4, wo 13.4 | Licorice Pizza vr 15.4 | Madres paralelas vr
22.4, zo 24.4

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel Royal

Theater | Stationsplein 5 |
045-5118178 | filmhuisde
spiegel.nl A Chiara vr 15.4, za

23.4 | Candy: A Skater’s Mind
zo 24.4 | C’mon C’mon vr 22.4,
ma 2.5 | Death in Venice zo 1.5 |
Drive My Car zo 10.4, ma 18.4 |
The Duke do 7.4 | The Lost
Leonardo ma 11.4 | De Matthäus
Passion vr 15.4 | The Most
Beautiful Boy in the World zo
1.5 | Nine Days vr 8.4, do 14.4 |
Silence of the Tides za 9.4 |
Tantas almas za 16.4 | The Tree

derzoekt tussen tbs-patiënten en hulpverleners. De documentaire Mijn Landbouwbelang ( Frank van Valderen,
Levon Lois, Hans van Hezik &
Michiel Ubels) gaat anders
dan de titel doet vermoeden
niet over de agrarische sector,
maar over één van de laatste
Nederlandse krakersbolwerken in Maastricht. Vijf jaar
volgden de makers de bewoners. De documentaire ’t Verdreet van vastelaovend (Frank
van Osch) portretteert de
Limburgse treurnis vorig jaar
over het niet doorgaan van
het carnaval. Geen feestende
massa, maar lege straten en
herinneringen aan betere tijden. Die dit jaar weer terugkeerden, omdat carnaval
weer gevierd kon worden.
LIMBURGFILMFESTIVAL.NL

of Life zo 10.4 | The Velvet
Queen zo 24.4, vr 29.4 | Writing
with Fire wo 13.4 |

HELMOND

4 De Cacaofabriek Cacaokade

1 | 0492-529009 | cacao
fabriek.nl /film Lezing Kerk en

religie do 28.4 | Royal Opera La
traviata wo 13.4, zo 17.4

HENGELO

4 Filmhuis Hengelo Beurs
straat 44 | 074-2556789 |
filmhuishengelo.nl Belfast do

28.4 t/m zo 1.5 | Don’t Look Up
vr 29.4 | Drive My Car do 21.4
t/m zo 24.4 | Licorice Pizza do
7.4, vr 8.4, zo 10.4, wo 13.4 | One
Second vr 15.4, za 16.4, wo
20.4, vr 22.4 | The Worst
Person in the World vr 8.4, za
9.4, do 14.4, vr 15.4 | Jeugd
Captain Nova do 28.4, wo 4.5

HILVERSUM

4 Filmtheater Herenplein 5 |

035-6235466 | filmtheater
hilversum.nl Premières A

Chiara do 14.4 | a-ha: The Movie
do 28.4 | Along the Way do 14.4
| Death in Venice do 21.4 |
Downton Abbey 2 do 28.4 |
Elizabeth do 21.4 | Ennio do 21.4
| L’événement do 21.4 | A Hero
do 14.4 | Met mes do 14.4 | The
Most Beautiful Boy in the
World do 21.4 | Ninjababy do
21.4 | Les Olympiades do 28.4 |
One Second do 7.4 | Shabu do
28.4 | The Sparks Brothers do
14.4 | Three Minutes – A
Lengthening do 7.4 | Waar is
Anne Frank do 7.4 | Die Wannsee
Konferenz do 7.4 | What Do We
See When We Look at the Sky?
do 21.4 | Arts in Cinema Easter
in Art do 7.4 | Hilversum in
Gesprek Bert Keizer di 19.4 |
Movies that Matter Wij praten
niet ma 11.4 | Royal Opera La
traviata wo 13.4

HOOGEVEEN

4 Filmhuis Hoogeveen VUE

Hoogeveen | Van Echtenplein |
0528-234000 | filmhuis
hoogeveen.nl The French

Dispatch di 12.4, ma 25.4 |
Supernova di 26.4

HOORN

4 Cinema Oostereiland

Krententuin 25 | 0229-232296
| cinemaoostereiland.nl A

Chiara do 7.4 | Clifford zo 10.4,
zo 17.4, ma 18.4 | Downton
Abbey 2 do 28.4 t/m zo 1.5 |
Elizabeth do 21.4, za 23.4 |
Ennio ma 25.4 | L’événement zo
24.4, ma 25.4 | A Hero do 14.4,
za 16.4 | Hokusai zo 24.4, di
26.4 | In Search of Beethoven
zo 10.4, di 12.4 | De Matthäus
Passion vr 15.4, zo 17.4 |
Ninjababy vr 22.4 | One Second
do 7.4, za 9.4 | Arts in Cinema
Easter in Art vr 15.4, zo 17.4

HOUTEN

4 Film Aan de Slinger De
Slinger 40 | 030-6351024 |
aandeslinger.nl The Card

Counter di 26.4 | C’mon C’mon
do 28.4, vr 29.4, zo 1.5 | Cyrano
di 19.4, wo 20.4 | De son vivant
do 21.4, vr 22.4, zo 24.4 | Drive
My Car do 14.4, vr 15.4 | Hytti
nro. 6 di 12.4, wo 13.4 | Madres
paralelas do 7.4, vr 8.4, zo 10.4 |
Filmclub De son vivant Wo 20.4

KAMPEN

4 Filmhuis Burgwal 84 |

Reserveren via website |
filmhuiskampen.nl Belfast vr

29.4, za 30.4 | The Duke vr 22.4,
za 23.4 | La mif vr 15.4, za 16.4 |
West Side Story zo 10.4 | The
Worst Person in the World vr
8.4, za 9.4

LEEUWARDEN

4 Slieker Film Wilhelmina

plein 92 | 058-2050300 |
sliekerfilm.nl Premières A

Chiara do 7.4 | After Yang do
14.4 | A Hero do 14.4 | One
Second do 7.4 | Kijk ons Met
mes za 9.4 | Seniorenmiddag
De veroordeling do 21.4

LEIDEN

4 Kijkhuis Vrouwenkerksteeg
10 | 071-51233900 |
bioscopenleiden.nl /Kijkhuis

Movies that Matter Myanmar
Diaries ma 11.4

LEIDEN

4 Trianon Breestraat 31 | 0715123875 | bioscopenleiden.nl /
Trianon Ladies’ Night Costa!!

wo 20.4

LELYSTAD

4 Filmtheater Lelystad/Agora

Agorabaan 12 | 0320-239239 |
agora-lelystad.nl Tout c’est

bien passé do 7.4 | The Tragedy
of Macbeth do 28.4 | The Worst
Person in the World di 3.5

LEUSDEN

4 De Filmtuin De Smidse 1b |

033-4953107 | theaterdetuin.
nl Dark Waters ma 11.4

LISSE

4 Filmhuis Lisse Floralisplein
69 | 0252-213458 | filmhuislisse.nl Hytti nro. 6 di 19.4 |

Tout s’est bien passé di 12.4

MAASTRICHT

4 Lumière Cinema Bassin 88 |

043-3214080 | lumiere.nl

Cow wo 13.4 | Duty of Care
do 14.4 | F@ck This Job di 2.5
| Myanmar Diaries ma 25.4
| Mind My Mind di 19.4 | The
Sparks Brothers zo 17.4 | Premières A Chiara do 7.4 | Along the
Way do 14.4 | Anne Frank: Parallel Stories do 28.4 | Babi Yar.
Contex do 28.4 | Candy: A Skater’s Mind do 21.4 | Ennio do
21.4 | L’événement do 21.4 | A
Hero do 14.4 | Hitler heeft mijn
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roze konijn gestolen do 21.4 |
Met mes do 14.4 | The Most Beautiful Boy in the World do 21.4
| Ninjababy do 21.4 | Les Olympiades do 28.4 | One Second do
7.4 | The Reason I Jump do 7.4 |
Shabu do 28.4 | Three Minutes
– A Lengthening do 7.4 | Waar
is Anne Frank do 7.4 | Die Wannsee Konferenz do 7.4 | What Do
We See When We Look at the
Sky? do 21.4 | Arts in Cinema
Easter in Art zo 10.4 |

MIDDELBURG

4 Cinema Middelburg Achter

de Houttuinen 30 | 0118613482 | cinemamiddelburg.
nl A Chiara do 7.4, vr 8.4, zo

10.4, wo 13.4, do 14.4, za 16.4,
ma 18.4, wo 20.4 | Adieu
monsieur Haffmann do 7.4 t/m
wo 13.4 | Along the Way do 28.4
t/m zo 1.5 | Babi Yar. Context do
28.4 | Behind the Music zo 10.4
| The Guide za 23.4, ma 25.4, di
26.4 | A Hero do 28.4 t/m zo 1.5 |
Hitler heeft mijn roze konijn
gestolen ma 2.5 t/m wo 4.5 |
Jump, Darling vr 15.4, zo 17.4, di
19.4 | Lamb do 7.4 t/m za 9.4, di
12.4 | The Lost Leonardo do
14.4, vr 15.4, zo 17.4, wo 20.4 |
Madres paralelas do 7.4, za 9.4
t/m ma 11.4 | Mai Khoi and the
Dissidents do 21.4 | The Man
with the Answers vr 29.4 | One
Second za 16.4 t/m wo 20.4 |
Red Rocket vr 22.4 t/m zo 24.4,
di 26.4, wo 27.4 | The Sparks
Brothers vr 15.4, zo 1.5 | Three
Minutes – A Lengthening do
21.4, vr 22.4, zo 24.4 | Die
Wannsee Konferenz do 14.4, za
16.4 t/m di 19.4 | What Do We
See When We Look at the Sky?
do 21.4 t/m za 23.4, ma 25.4, di
26.4 | Club Rainbow The Man
with the Answers vr 29.4 |
Jeugd Paashaas Academie vr
8.4, zo 10.4, wo 13.4, vr 15.4 t/m
ma 18.4 | Movies that Matter
Myanmar Diaries di 12.4

MIDDELHARNIS

4 Filmhuis Middelharnis (Het

Diekhuus) Beneden Zandpad 7

| 0187-482400 | hetdiekhuus.
nl 1917 wo 13.4 | Ballon do 28.4 |

Buiten is het feest do 14.4 | Red
Joan do 7.4

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen Van

Pallandtweg 1 | 06-13473992 |
stroomhuisneerijnen.nl Otto

Frank, Father of Anne Frank wo
4.5 | Het wonder van Le petit
prince do 7.4

NIEUWKOOP

4 Kaleidoskoop Verbinding 2 |
0172-728001 | theaterkaleidoskoop.nl Bombshell vr

22.4 | Eiffel di 26.4 | The Father
vr 8.4 | The Hidden Life of Trees
do 14.4

NIJMEGEN

4 Lux Mariënburg 38-39 |

Griezel en huiver
Het filmfestival Amsterdamned, dat als genrefilmfestival
niet onbekend is met film
virussen, werd de afgelopen
twee jaar platgelegd door een
echt virus. Het festival keert
van 21 t/m 24 april terug in de
Melkweg. Natuurlijk met
dertien films, want het lot
moet je tarten.
Zes jaar geleden richtte
genrefilmkenner Jan Doense
het minifestival Amsterdamned op als een eerbetoon aan
Nederlandse succesvolste
genrefilmer Dick Maas. Dat
eerbetoon klinkt nog steeds
door in de festivalnaam, maar
de vijfde editie van het festival is de eerste zonder een
klassieker van Maas op het
programma. Het festival
opent met de wereldpremière
van De openbaring van regisseur Chris W. Mitchell, eerder verantwoordelijk voor
thriller De poel. In de zwart-
komische coronathriller trekt
een zoon (Victor Löw) bij zijn
moeder (Leny Breederveld) in
om haar tegen corona te beschermen, maar de vrouw
heeft misschien meer van
hem te vrezen. Naast deze
nieuwe Nederlandse genrefilm vertoont het festival drie

oudere Nederlandse genrefilms die niet vergeten moeten worden: Met grote blijdschap (Lodewijk Crijns), Plan
C. (Max Porcelijn) en Black
Out (Arne Toonen).
Klassieker dan klassiek is
Nosferatu – Eine Symphonie
des Grauens van F. W. Murnau. De Dracula-verfilming is
de eerste vampierfilm in de
filmgeschiedenis. Het festival
vertoont de bloeddorstige
film ter gelegenheid van het
honderdjarige bestaan ervan.
Met livemuziek van muzikant
en componist Kevin Toma.
Het maandelijkse programma Straight to Video
Presents daalt al vijfendertig

024-3816859 | lux-nijmegen.
nl Premières A Chiara do 7.4 |

OSS

After Yang do 14.4 | Along the
Way do 14.4 | Babi Yar. Context
do 28.4 | Downton Abbey 2 do
28.4 | Elizabeth do 21.4 |
L’événement do 21.4 | A Hero do
14.4 | Met mes do 14.4 | The
Most Beautiful Boy in the
World do 21.4 | Les Olympiades
do 28.4 | One Second do 7.4 |
Shabu do 28.4 | Three Minutes
– A Lengthening do 7.4 | Waar is
Anne Frank do 7.4 | What Do We
See When We Look at the Sky?
do 21.4 | Classic Death in Venice
vr 22.4, zo 24.4, di 26.4 | Cursus
Premiere ma 11.4, ma 25.4 |
Filmkring One Second di 12.4 | A
Hero do 14.4 | Indofilmcafe
Kruisbestuiving ma 18.4 |
Psychoanalyse & Film An wo
20.4 | Royal Opera La traviata
wo 13,4 zo 17.4 | Special Being
Ad Visser do 14.4 | Go Short vr
1.4 t/m zo 10.4 | Harry Potterdag ma 18.4 | Vastgelegd ma
2.5 | Voorpremières
L’événement za 16.4 | Ich bin
dein Mensch zo 1.5

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond Molenstraat 25 | 0541-

511094 | filmhuisoldenzaal.nl

La dea fortuna di 19.4 | The
Duke di 12.4, wo 14.4 | Persian Lessons di 26.4 | Un triomphe wo 20.4 | Jeugd Ook muizen
gaan naar de hemel zo 24.4

jaar met originele VHS-banden af in de krochten van de
filmgeschiedenis. Amsterdamned viert het met Sam
Raimi’s Evil Dead II (1987).
Resteren zeven recente
films waarbij het fijn griezelen is: The Djinn (David Charbonier en Justin Powell),
Broadcast Signal Intrusion
(Jacob Gentry), Boys from
County Hell (Chris Baugh),
Slumber Party Massacre (Danishka Esterhazy), Good Madam (Jenna Cato Bass), Hellbender (John Adams, Zelda
Adams & Toby Poser) en The
Twin (Taneli Mustonen).
Voor nazorg wordt niet gezorgd.
AMSTERDAMNEDFILMFESTIVAL.NL

Reuchlinweg 996 | 0102772277 | lantarenvenster.nl /
film Premières A Chiara do 7.4 |

DE OPENBARING

4 Cultuurpodium Groene

Engel Kruisstraat 15 | 0412-

405504 | groene-engel.nl

Belfast zo 24.4 | Lamb zo 10.4 |
Madres paralelas zo 17.4

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

Markland College - Utopia
zaal | Pagnevaartweg 7 | 0165314503 | filmtheaterfanfare.nl
Premières Belfast do 14.4 | C’mon C’mon do 21.4 | Grosse Freiheit do 7.4 | Ninjababy
do 28.4

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend Kerk

straat 11 | 0299-416506 |
filmhuispurmerend.nl Amélie

za 30.4, di 3.5 | Belfast di 26.4 |
Do Not Hesitate za 16.4, di 19.4 |
House of Gucci vr 29.4, di 3.5 |
Madres paralelas za 9.4, di 12.4
| Nightmare Alley zo 17.4 |
Persian Lessons wo 4.5 | The
Velvet Queen vr 8.4, di 12.4 |
West Side Story vr. 22.4, za
23.4 | The Worst Person in the
World vr 15.4, di 19.4

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek ECI 13 |
0475-317171 | ecicultuur
fabriek.nl Ballad of a White

Cow do 7.4, za 9.4 t/m ma 11.4,
do 14.4, di 19.4 | Belfast do 7.4
t/m zo 10.4, di 12.4 t/m vr 15.4,
ma 18.4, do 21.4, zo 24.4, wo

Olympiades do 28.4 | The
Unbearable Weight of Massive
Talent do 21.4 | 70mm Death on
the Nile zo 10.4 | Licorice Pizza
zo 10.4 | Art of the Heist Sexy
Beast do 7.4 | The Italian Job
(1969) za 9.4, ma 11.4 |
Morricone The Big Gundown di
26.4 | vr 29.4, zo 1.5 |
Investigation of a Citizen
Above Suspicion di 3.5 | Once
Upon a Time in the West zo
10.4, vr 15.4, zo 17.4 | Tokyo
Godfathers wo 20.4 | White Dog
di 19.4, vr 22.4, zo 24.4 | Satoshi
Kon The Illusionist za 9.4, wo
27.4 | Millennium Actress za
16.4, wo 4.5 | Paprika za 23.4 |
Perfect Blue wo 13.4, za 30.4 |
Special Revolution of Our
Times di 12.4
4 Lantaren Venster Otto

27.4 | Flee do 7.4, zo 10.4 | Haute
couture vr 8.4, zo 10.4, wo 13.4 |
Hytti nro. 6 vr 8.4, ma 11.4, di
12.4 | Lamb do 14.4 t/m za 16.4,
di 19.4, do 21.4 t/m za 23.4, wo
27.4 | Liverpool aan de Maas vr
22.4 | One Second do 14.4 t/m
za 16.4, wo 20.4, vr 22.4, ma
25.4, di 26.4 | Silence of the
Tides do 7.4, vr 8.4 | The Velvet
Queen vr 15.4, wo 20.4, do 21.4,
zo 24.4, vr 29.4 | Van boek naar
doek Muidhond zo 24.4

ROTTERDAM

4 Cinerama Filmtheater

Westblaak 18 | 010-4115300 |
cineramabios.nl C’mon C’mon

| Red Rocket | Klassieker Blue
Velvet | Premières After Yang
do 14.4 | De Bad Guys wo 27.4 |
De piraten van hiernaast 2 wo
20.4 | Die Wannsee Konferenz
do 7.4 | Doctor Strange in the
Multiverse of Madness do 4.5 |
Downton Abbey 2 28.4 | Ennio
do 21.4 | Fantastic Beasts 3 do
7.4 | Louis do 14.4 | The
Northman do 14.4 | One Second
do 7.4 | The Sparks Brothers do
14.4 | The Unbearable Weight of
Massive Talent do 21.4 |
Klassieker Breakfast at
Tiffany’s zo 1.5
4 KINO Rotterdam Gouverne

straat 129-133 | 010-2681160
| kinorotterdam.nl Premières
A Chiara do 7.4 | Ennio do 21.4 |
Ninjababy do 21.4 | The
Northman do 14.4 | Les

After Yang do 14.4 | a-ha: The
Movie do 28.4 | Along the Way
do 14.4 | Babi Yar. Context do
28.4 | Downton Abbey 2 do 28.4
| Elizabeth do 21.4 |
L’événement do 21.4 | A Hero do
14.4 | Met mes do 14.4. | The
Most Beautiful Boy in the
World do. 21.4 | Ninjababy do
21.4 | Les Olympiades do 28.4 |
One Second do 7.4 | The Reason
I Jump do 7.4 | Shabu do 28.4 |
Waar is Anne Frank do 7.4 |
What Do We See When We Look
at the Sky? do 21.4 | Expat
Cinema Met mes zo 17.4 | Kijk
ons Met mes za 9.4 | Muziek
films De Matthäus Passion zo
10.4 en vr 15.4 | The Sparks
Brothers do 14.4 | Specials
Anomalisa i.s.m. de Kunsthal di
12.4 | Death in Venice zo 24.4,
wo 27.4 | Rotterdams Open
Doek di 12.4

SCHAGEN

4 Scagon De Luxe Torenstraat

1B | scagondeluxe.nl Belfast

do 28.4, vr 29.4 | The Card
Counter vr 22.4 | Hytti nro. 6 do
21.4, vr 22.4 | Nine Days vr 29.4 |
Silence of the Tides vr 8.4 | The
Worst Person in the World do
7.4, vr8.4

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema Vijgen

steeg 2 | 010-4733000 |
wennekercinema.nl The Duke

do 14.4 t/m zo 17.4, wo 20.4 t/m
zo 24.4 | Lamb do 7.4 t/m za 9.4,
wo 13.4 | Memoria do 14.4 t/m
zo 17.4, wo 20.4 | Silence of the
Tides do 7.4 t/m zo 10.4 | The
Velvet Queen do 21.4 t/m zo
24.4 | Roze film Grosse Freiheit
zo 10.4, di 12.4

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/’t

Spectrum Steeg 9 | 0735474837 | schijndelfilm.nl

Eiffel do 14.4 | King Richard di
19.4 | Verrassingsfilm di 3.5
4 Filmclub Schijndel/Het

Gasthuis Lidwinahof 70
Themafilms Afscheid di 12.4|
Zoektocht di 26.4

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

Ligne 3 | 088-5995587 | dedomijnen.nl Met mes za 9.4 | The
Lost Leonardo zo 10.4 | Waar is
Anne Frank za 9.4, di 12.4 | Muziek & Cinema This Much I
Know to Be True

SNEEK

4 Filmhuis Sneek Leeuwen

burg 12 | 0515-412341 |
filmhuis-sneek.nl C’mon

C’mon ma 18.4, di 19.4 |
L’événement ma 2.5, di 3.5 |
The Good, the Bad and the Ugly
zo 24.4 | One Second ma 25.4,
di 26.4 | Tout s’est bien passé
ma 11.4, di 12.4

SOEST

4 Artishock Steenhoffstraat

46 | 035-6019577 | artishocksoest.nl Ballad of a White Cow

wo 13.4 | Blue Bayou ma 11.4 | De
son vivant zo 24.4, wo 4.5 |
Stillwater ma 18.4 | The Voice
of Love zo 10.4, wo 20.4 | The
Worst Person in the World ma
25.4

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

Menistenplein 9 | 0599610777 | smoky.nl Madres

paralelas di 19.4 | Persona non
grata di 26.4 | Tout s’est bien
passé di 12.4 | West Side Story
di 3.5

TIEL

4 Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344673500 | agnietenhof.nl

Belfast di 19.4, wo 20.4 | Cyrano di 3.5 | Death on the Nile vr
15.4 | Drive My Car di 26.4 | The
Electrical Life of Louis Wain
zo 24.4 | Grosse Freiheit di 3.5
| Madres paralelas di 12.4, wo
13.4 | The Velvet Queen do 7.4

TILBURG

4 Cinecitta Willem II straat

29 | 085-9022996 | cinecitta.
nl Premières A Chiara do 7.4 |

After Yang do 14.4 | Along the
Way do 14.4 | Downton Abbey 2
do 28.4 | Ennio do 21.4 |
L’événement do 21.4 | A Hero do
14.4 | Met mes do 14.4 | Ninja
baby do 21.4 | The Northman do
14.4 | Les Olympiades do 28.4 |
One Second do 7.4 | The Reason
I Jump do 7.4 | What Do We See
When We Look at the Sky? do
21.4 | Focus op film The Most
Beautiful Boy in the World di
26.4 | Death in Venice di 26.4 |
Klassieker Do the Right Thing
do 7.4

UDEN

4 Filmhuis De Pul Kapelstraat
13 | 0413-265091 | filmpul.
com C’mon C’mon do 21.4 |
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Museumplein 5a | 0598317730 | vanberesteyn.nl

Hatching
A Hero
I’m So Sorry
Little Man, Time and the Troubadour
The Lost Leonardo
Madres paralelas
The Man with the Answers
Met mes
La Mif
Red Rocket
Reflection
The Reason I Jump
Silence of the Tides
De schatten van de Krim
Three Minutes - A Lengthening
Waar is Anne Frank
Writing with Fire
Die Wannsee Konferenz

4 Filmhuis Movie W Wilhel

minaweg 3A | moview.nl

A Chiara vr 15.4, zo 17.4, vr 22.4,
di 26.4 | Gunda zo 24.4 | Haute couture zo 10.4 | The Lost

WOERDEN

4 AnnexCinema Rosmolen

laan 1 | 0348-436510 |
annexcinema.nl Fantastic

Beasts 3 do 7.4 t/m zo 10.4 |
Jeugd 2 kleine kleutertjes zo
24.4 | Ladies Night Costa!! wo
20.4 | Royal Opera La traviata
wo 13.4

Coen van Zwol
NRC Handelsblad

Grosse Freiheit

WAGENINGEN

19.4

Gudo Tienhooven
Algemeen Dagblad

The Duke

24.4, za 30.4 | Hitler heeft mijn
roze konijn gestolen ma 25.4, vr
29.4, ma 2.5 | Madres paralelas
do 14.4, zo 17.4, za 23.4 | Modern
Times vr 8.4 | Paashaas Academie za 9.4, wo 13.4, vr 15.4, wo
20.4, zo 17.4 | De piraten van
hiernaast 2 za 23.4, di 26.4, za

Meddosestraat 4-8 | 0543521515 | filmhuiswinterswijk.
nl Herself di 12.4 | Kuessipan di

Ronald Rovers
De Filmkrant/Trouw

Drive My Car

Prinses Marijkelaan 4 | 0715612566 | filmtheatervoorschoten.nl Apples do 21.4, zo

4 Filmhuis Winterswijk

Maricke Nieuwdorp
Algemeen Dagblad

A Chiara

4 Filmtheater Voorschoten

WINTERSWIJK

Dana Linssen
NRC Handelsblad

Cyrano

VOORSCHOTEN

| Belfast za 9.4, za 16.4 | C’mon
C’mon di 26.4 | A Journey of
1000 Miles Starts with a Single
Step zo 10.4, di 12.4, wo 13.4 |
Madres paralelas di 19.4, wo
20.4 | Jeugd Dropje zo 10.4 |
Ontbijtfilm Madres paralelas
zo 1.5 | Special Best of IDFA za
9.4

gracht 23 | 0294-458093 |
wesopa.nl House of Gucci do

Remke de Lange
Trouw

C’mon. C’mon

Vredesplein 12 | 0416-337746 |
deleest.nl Along the Way di 3.5

4 Filmtheater De Leest

4 City of Wesopa Heren

Romy van Krieken
Veronica Magazine

Apples

cinecity.nl Jeugd 2 kleine
kleutertjes zo 24.4 | Ladies
Night Costa!! wo 20.4 | Royal
Opera La traviata wo 13.4

The Alpinist zo 10.4 | Candy: A
Skater’s Mind di 26.4, za 30.4 |
C’mon C’Mon vr 15.4, za 16.4, di
19.4, do 21.4, ma 25.4, di 26.4,
vr 29.4, zo 1.5, wo 4.5 | Drive
My Car vr 8.4, za 9.4, di 12.4, vr
15.4, ma 18.4, di 19.4 | The Duke
do 7.4, za 9.4, zo 10.4, di 12.4,
vr 15.2, za 16.4, ma 18.4, wo
20.4, vr 23.4, zo 24.4, wo 27.4,
vr 29.4, za 30.4, ma 2.5 | Easter
in Art vr 8.4, wo 13.4, do 14.4,
ma 18.4 | L’événement do 21.4,
zo 24.4, di 26.4 t/m vr 29.4, zo
1.5, di 3.5 | Flee do 7.4, zo 10.4,
wo 13.4 | Haute couture vr 8.4,
ma 11.4, wo 13.4 t/m vr 15.4, ma

4 Cine City Spuikomweg 1 |

WEESP

Jaap-Harm de Jong
Nederlands Dagblad

Apollo 10½: A Space Age Childhood

3518183 | nieuwescene.nl

7.4 | Pig do 21.4 | The Worst
Person in the World do 28.4

Scene Nieuwstraat 13 | 077-

4 Filmtheater Het Zeepaard

Belinda van de Graaf
Trouw

After Yang

WAALWIJK

VENLO

VLAARDINGEN

Elise van Dam
Cine.nl

Belfast ma 11.4 | Clifford zo 24.4
| Ennio ma 26.4 | Madres paralelas ma 25.4

VLISSINGEN

Death on the Nile zo 17.4 | The
Duke za 9.4, zo 24.4 | Licorice
Pizza za 30.4 | Madres paralelas vr 8.4, za 23.4 | One Second
zo 1.5 | The Worst Person in the
World zo 10.4
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Gemiddeld
(aantal)

4 Filmhuis vanBeresteyn

4 Filmtheater De Nieuwe

Spectrum | Kees Stipplein 72 |
info: 06-53883412 | filmhuisveenendaal.nl Belfast za 16.4 |

Gerhard Busch
VPRO Cinema

Tolsteegbrug 1 | 030-2320452
| hartlooper.nl
4 Springhaver Springweg 50 |
030-2313789 | springhaver.nl
Onderstaande films draaien
in Louis Hartlooper of
Springhaver Premières A Chi-

VEENDAM

Vue Vlaardingen | Veerplein
134E | hetzeepaard.nl Belfast
do 7.4, zo 10.4 | Silence of the
Tides do 14.4, zo 17.4

Leonardo do 14.4, za 16.4, wo
20.4, do 21.4, zo 24.4 | Tantas
almas zo 17.4, za 23.4, wo 27.4 |
The Velvet Queen vr 8.4 zo 10.4,
wo 13.4 | The Worst Person in
the World do 7.4, za 9.4, di 12.4
| Movies that Matter Myanmar
Diaries di 19.4

18.4, wo 20.4, ma 25.4, wo 27.4 |
Three Minutes – A Lenghtening
vr 29.4, wo 4.5 | Venlo wie ut
vruuger was do 28.4 | The Velvet Queen zo 1.5, wo 4.5

Joost Broeren-Huitenga
Het Parool

Premières Along the Way do
14.4 | Babi Yar. Context do 28.4 |
Hitler heeft mijn roze konijn gestolen do 21.4 | The Most Beautiful Boy in the World do 21.4 |
Shabu do 28.4 | Three Minutes
– A Lengthening do 7.4 | Waar is
Anne Frank? do 14.4 | What Do
We See When We Look at the
Sky? do 21.4 | Filmclub wo 20.4
& do 21.4 | Kijk ons Met mes za
9.4 | CineArt Antichrist do 28.4
(De Nijverheid) | CineMuziek
a-ha: The Movie (Parel van Zuilen) do 21.4 | CineTopia Leaning
Into the Wind (Hof van Cartesius) za 9.4
4 Louis Hartlooper Complex

30.4, zo 1.5, ma 2.5 | Sonic the
Hedgehog 2 za 9.4, wo 13.4, vr
15.4, wo 20.4, za 23.4 t/m za
30.4 | Arts in Cinema Easter in
Art zo 17.4 | Cursus The Circus
vr 29.4 | The Gold Rush vr 22.4 |
The Kid vr 8.4 | A Woman of
Paris vr 15.4 | Film & food Chak
De! India za 16.4 | Film met
muziek The Cameraman za 9.4
| Royal Ballet Cinderella do 7.4 |
Special Best of IDFA ma 18.4

4 Filmhuis Veenendaal

Basje Boer
De Groene Amsterdammer

4 Hoogt on Tour Filmzaal
Bibliotheek Neude | Neude 11 |
030-2312216 | hoogt.nl

VEENENDAAL

Berend Jan Bockting
de Volkskrant

UTRECHT

ara do 7.4 | a-ha: The Movie do
28.4 | After Yang do 14.4 | Along
the Way do 14.4 | Captives do
28.4 | Downton Abbey 2 do 28.4
| Elizabeth do 21.4 | Ennio do
21.4 | A Hero do 14.4 | I Am Zlatan do 28.4 | Invisible Demons
do 21.4 | L’événement do 21.4 |
Love it Was Not do 28.4 | Mascarpone do 28.4 | Met mes do
14.4 | The Most Beautiful Boy in
the World do 21.4 | Ninjababy
do 21.4 | Les Olympiades do
28.4 | One Second do 7.4 | The
Reason I Jump do 7.4 | Shabu do
28.4 | The Sparks Brothers do
14.4 | Three Minutes – A
Lengthening do 7.4 | Waar is
Anne Frank do 7.4 | Die Wannsee Konferenz do 7.4 | What Do
We See When We Look at the
Sky? do 21.4 | Royal Opera La
traviata 13.4

Bor Beekman
de Volkskrant

Grosse Freiheit do 14.4 | Madres
paralelas do 7.4 | Ninjababy do
28.4

3,90 (5)
3,63 (4)
3,43 (7)
3,59 (11)
3,25 (4)
3,25 (2)
4,04 (12)
3,39 (9)
3,78 (9)
3,30 (5)
3,81 (8)
3,20 (5)
3,63 (4)
3,70 (5)
3,72 (9)
3,17 (3)
3,45 (11)
3,63 (4)
4,00 (10)
3,80 (5)
4,00 (2)
3,79 (7)
3,83 (3)
4,00 (6)
2,92 (6)
3,38 (4)
3,50 (2)
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IJMUIDEN

4 Filmtheater Velsen Groene

weg 71 | 0900-1505 | film
theatervelsen.nl The Batman
za 9.4, ma 18.4 | Belfast za 9.4,
di 12.4 | Silence of the Tides di
12.4 | Special Best of IDFA zo
17.4

ZAANDAM

4 Filmtheater De Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12 | 0756311993 | de-fabriek.nl

Premières A Chiara do 7.4 | Along the Way do 14.4 | Death in
Venice do 21.4 | L’événement do
21.4 | A Hero do 14.4 | Met mes
do 14.4 | The Most Beautiful
Boy in the World do 21.4 | Ninjababy do 21.4 | One Second do
7.4 | Paashaas Academie do 7.4
| The Sparks Brothers do 14.4
| Three Minutes – A Lengthening do 7.4 | What Do We See
When We Look at the Sky? do
21.4 | 50+ Adieu Monsieur Haffmann do 14.4 | Death in Venice do 21.4 | Drive My Car do 7.4 |
Babel Cinema The Competition
vr 22.4 | Kijk ons Met mes za 9.4
| KunstFilmFabriek The Lost
Leonardo do 14.4 | Royal Opera La traviata wo 13.4 | Special De Zaanstreek in oorlogstijd zo 17.4

ZALTBOMMEL

4 Filmtheater Cinemaarten

Theater de Poorterij | Nieuwstraat 2 | cinemaarten.nl
Licorice Pizza di 12.4

ZEIST

4 Hotel Theater FIGI Het Rond

2 | 030-6927400 | figi.nl /
bioscoop Boek en film Shirley
ma 2.5

ZEVENAAR

4 Filmhuis Zevenaar Kerk
straat 27 | 0316-344250 |
filmhuiszevenaar.nl A Chiara

do 7.4, zo 10.4, di 12.4, wo 13.4,
vr 15.4, za 16.4, ma 18.4, di 19.4
| Along the Way do 14.4, za 16.4,
di 19.4, wo 20.4 | Belfast vr 8.4,

zo 10.4, ma 11.4, wo 13.4 t/m vr
15.4, zo 17.4, di 19.4, wo 20.4 |
Drive My Car vr 8.4, di 12.4, za
16.4 | The Duke do 7.4, vr 8.4, zo
10.4, ma 11.4, wo 13.4, zo 17.4,
ma 18.4 | Lamb do 14.4, za 16.4,
di 19.4, wo 20.4 | Madres
paralelas ma 11.4, di 12.4, zo
17.4 t/m di 19.4 | De Matthäus
Passion vr 15.4 | One Second do
7.4, vr 8.4, zo 10.4, di 12.4, do
14.4, vr 15.4, di 19.4, wo 20.4 |
The Power of the Dog ma 18.4 |
Arts in Cinema Easter in Art do
7.4, ma 11.4, wo 13.4, zo 17.4

ZIERIKZEE

4 FiZi Kerkhof 3 | 0111-410202

| fizi.nl Adieu monsieur

Haffmann zo 24.4, vr 29.4 |
Ambulance vr 22.4, ma 25.4, za
30.4 | De avonturen van Pil zo
10.4, wo 20.4, zo 24.4, wo 27.4 |
The Batman vr 8.4, ma 11.4, za
16.4 | C’mon C’mon vr 29.4, zo
1.5, di 3.5 | Clifford zo 1.5 | De
Drekkies ma 25.4, do 28.4 | The
Duke za 9.4, ma 18.4 | Madres
paralelas za 9.4 | The Man with
the Answers vr 15.4, zo 17.4 |
Paashaas academie wo 13.4, zo
17.4, ma 18.4 | Red Rocket ma
2.5 | De schatten van de Krim vr
8.4 | Silence of the Tides zo 10.4
| Sing 2 vr 29.4 | Sonic the
Hedgehog 2 ma 2.5 | Uncharted
za 23.4, za 30.4 | The Velvet
Queen za 16.4, di 19.4 | Film by
the Sea elke dinsdag | Royal
Opera La traviata wo 13.4

ZOETERMEER

4 Filmhuis Cameo Theater
plein 10 | filmhuiscameo.nl

Here We Are di 12.4 | Herself di
26.4 | The Mauritanian di 19.4 |
Mijn beste vriendin Anne Frank
di 3.5 | Tina zo 24.4

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor Hout

markt 64 | 0575-513750 |
luxorzutphen.nl A Chiara do

7.4 t/m za 9.4, ma 11.4, vr 15.4,
za 16.4, ma 18.4 | Babi Yar.
Context do 28.4 | Belfast vr

22.4, za 23.4, ma 25.4, wo 27.4,
za 30.4 | C’mon C’mon za 23.4,
zo 24.4, wo 27.4 | Ennio do 21.4
t/m za 23.4, ma 25.4 | A Hero do
14.4, vr 15.4, zo 17.4, di 19.4, do
21.4, za 23.4, zo 24.4 | Lamb do
7.4, zo 10.4, di 12.4, do 14.4, zo
17.4, di 19.4 | Mascarpone do
28.4 t/m za 30.4 | The Most
Beautiful Boy in the World do
21.4, vr 22.4, di 26.4 | Nanook of
the North wo 20.4 | Ninjababy
do 21.4, vr 22.4, zo 24.4, di 26.4,
do 28.4, vr 29.4 | Les
Olympiades do 28.4 t/m za 30.4
| One Second do 7.4, za 9.4, zo
10.4, di 12.4, do 14.4, za 16.4, zo
17.4 | The Reason I Jump vr 8.4,
za 9.4, wo 13.4 | De schatten
van de Krim do 7.4 t/m za 9.4,
ma 11.4 | Silence of the Tides vr
8.4, zo 10.4, wo 13.4 | Die
Wannsee Konferenz do 14.4 t/m
za 16.4, ma 18.4, wo 20.4 | Waar
is Anne Frank vr 15.4, za 16.4, vr
29.4, za 30.4 | Jeugd Felix, op
zoek naar de schat van M. zo
10.4 | Hopper en de hamster der
duisternis zo 24.4 | Waar is
Anne Frank zo 17.4

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl C’Mon C’Mon | Drive

My Car | La mif | Premières A
Chiara do 7.4 | Along the Way do
14.4 | Downton Abbey 2 do 28.4
| Elizabeth do 21.4 | L’événement do 21.4 | A Hero do 14.4 | I
Am Zlatan do 28.4 | Ninjababy
do 21.4 | One Second do 7.4 | Die
Wannsee Konferenz do 7.4 |
Zwolse premières a-ha: The
Movie | Ennio | The Lost Leonardo | The Most Beautiful
Boy in the World | The Reason I
Jump | Waar is Anne Frank |
Writing with Fire | Arts in Cinema Easter in Art za 9.4, ma 11.4,
wo 13.4 | Fraterhuis Academie
Filmmuziek za 9.4 | Stanley
Kubrick za 16.4

STEM NU OP JE FAVORIETE
FILM EN WIN EEN TRIP
NAAR STRAATSBURG!

LEZERSACTIES APRIL
ANNETTE

Leos Carax’
Annette kan
met recht
een modern
sprookje
genoemd
worden: in
de wervelende vertelling borrelen onze meest duistere gedachten op. Joost Broeren-
Huitenga schrijft in de Filmkrant #441: ‘De film, pas Carax’ zesde in een roemruchte
carrière, draait om een powerkoppel in celebrityland
(Adam Driver en Marion Cotillard) dat de constante aandacht heeft van paparazzi.’
Kunstmatigheid alom. Nep
plus nep maakt écht, in Annette – echt pijnlijk, echt euforisch, echt emotioneel,
echte cinema.
September Film stelt vijf
exemplaren ter beschikking

BALLAD OF A WHITE COW

Een weduwe strijdt
tegen de
gruwelijke
grillen van
de Iraanse
religieuze
bureaucratie in de
derde
speelfilm van Maryam Moghadam en Behtash Sanaeeha,
‘in de kern een klassiek drama
over schuld en boetedoening’,
aldus Omar Larabi in de Filmkrant #440. ‘De filmmakers
schetsen de grillen van de
Iraanse religieuze bureaucratie en ook hoe een vrouw
zonder man machteloos is in
een systeem waarin religieuze leer leidt tot arbitraire uit-

spraken.’
Remain in Light stelt vijf
exemplaren ter beschikking
MET MES

Voor Met
mes, de
enige Nederlandse
film in de
Tiger-
competitie
van het
IFFR 2022,
trekt Sam de Jong zijn stilistische trucendoos verder
open dan ooit, meldt Joost
Broeren-Huitenga in zijn recensie (zie pagina 7). ‘Het is
de aanwezigheid van de camera die maakt dat de beide
hoofdpersonen in een rol vallen, een stereotype – zowel in
de beroving aan het begin als
in de slim geconstrueerde
confrontatie aan het eind. De
camera blijkt een veel krachtiger wapen dan dat gefingeerde mes.’
Gusto Entertainment stelt
vijf t-shirts ter beschikking
PIG

In zijn
nieuwste
film gaat
Nicolas
Cage weer
ouderwets
los (zie pagina 19),
maar in Pig
laat hij zich
van zijn meest ingetogen kant
zien als een truffeljager die
treurt om zijn gekidnapte
varken. ‘Het knappe speelfilmdebuut van Michael Sarnoski oogt als een wraak
thriller maar een bloedige
apotheose blijft uit’, aldus
Omar Larabi in de Filmkrant

#440. Cage speelt een man in
rouw; een man die vreest dat
zijn trouwe helper misschien
wel terechtkomt op het menu
van een van de hipstertentjes
in de grote stad. Hij wil begrijpen waarom iemand hem
dit aandoet en zet zijn speurvermogens in om de daders te
achterhalen.
Remain in Light stelt vijf
exemplaren ter beschikking
ELIZABETH

Dit jaar zit
Koningin
Elizabeth
zeventig
jaar op de
Britse
troon. Regisseur Roger Mitchell (Notting Hill) monteerde uit een
enorme hoeveelheid archiefbeelden een stijlvolle en
grappige documentaire over
haar koninklijke leven (zie
pagina 39). Geheel in stijl
biedt distributeur The Searchers een High Tea voor twee
personen in het Amstel Hotel
aan.

INTERESSE?

Stuur een e-mail met naam
en adres naar info@filmkrant.
nl en geef daarin aan voor
welke actie u belangstelling
heeft. Er wordt geloot onder
de inzenders. N.B. Slechts
één actie per inzender. Deze
actie loopt tot 5 mei. Winnaars ontvangen bericht en
over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

WATCH
& VOTE

25/05/22
LUX AWARD.EU

Klokgebouw

*eindhoven
weareplaygrounds.nl

Fest on art, craft & design in
ﬁlm, animation & games

T
AR
Depart-

*the

21-22 April

ment
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25 ENCOUNTERS

PAPIEREN TIJGER
De viering van de vijftigste verjaardag
van het filmfestival van Rotterdam viel
afgelopen januari voor de tweede keer
in het water. De uit jubileumjaar 2021
doorgeschoven activiteiten werden
opnieuw opgeschort, het festival moest
voor de tweede keer volledig online –
extra wrang omdat op de IFFR-slotdag
de versoepelingen van het coronabeleid
werden ingezet.
Zo werd wat eerst bedacht was als
live programma, met filmvertoningen
en gesprekken tussen vijftig ‘verwanten’ van het festival, uiteindelijk omgevormd tot de boekuitgave 25 Encounters. Het is een kloeke uitgave van 320
pagina’s op A4-formaat, kleurrijk en
levendig, zowel wat betreft de vormgeving als de inhoud van de gesprekken.
Het koffietafeleffect wordt wel enigszins teniet gedaan door de slappe paperback-omslag
– dat had iets chiquer gekund. Toch wordt het alleszins goedgemaakt door de rijke collectie gesprekken
tussen deze vijftig personen. Of eigenlijk meer, want
elke ontmoeting werd gemodereerd door een IFFR-
programmeur of andere vertegenwoordiger van het
festival (onder wie Filmkrant-redacteur Hugo Emmerzael).
Elk gesprekskoppel selecteerde samen ook een
film, die (net als het jubileumprogramma van vorig
jaar) steeds tijdelijk online beschikbaar is. Het derde
en laatste deel is tot en met 5 mei te zien op IFFR Unleashed, de streamingdienst van het festival.

kruisverbanden tussen film en beeldende kunst. En Bero Beyer plaatst in zijn
gesprek met filmproducent Christine
Vachon festivals in de bredere context
van de filmindustrie.
Voor het gros van de lezers zullen echter de ontmoetingen waarbij
filmmakers betrokken zijn het meest
tot de verbeelding spreken. Die tonen
MYSTERIOUS OBJECT AT NOON
dezelfde mix van onbekend talenten,
klinkende namen en niche-grootheden
die ook het festival zelf kenmerkt. De
gesprekken waaieren uit over de hele
wereld, van Brazilië (met regisseurs Felipe Barbosa en Júlio Bressane) tot Zimbabwe (met Ayoka Chenzira en Tsitsi
Dangarembga).

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
De bekendste sprekers zijn Olivier
Assayas (die met collega Mary Stephen
praat over de filmische nalatenschap
nog Film International heette, en de cultus rond de in
van Eric Rohmer), Costa-Gavras (die met de Duitse
1988 overleden oprichter Huub Bals. Ook de gesprek- regisseur Robert Schwentke in hun Hollywoodervaken tussen voormalig festivaldirecteur Emile Fallaux
ringen duikt), Sergej Loznitsa en animatiegrootheid
en filmmaker Mijke de Jong, en tussen Kaludjercic en
Yuasa Masaaki. Die laatste twee, in gesprek met
voorganger Simon Field duiken elk op hun manier in
respectievelijk de Russische filmhistoricus Naum
de historie.
Kleiman en filmwetenschapper Jennifer Lynde Barker,
Maar een traditioneel overzicht van de festivalzijn eerder klassieke interviews.
geschiedenis is deze uitgave zeker niet – eerder een
Uiteraard ontbreekt ook Apichatpong Weerazoektocht naar wat het hart ervan was, is en wordt.
sethakul niet, die al vanaf zijn door het RotterdamOf, zoals de kop boven de introductie door Kaludse Hubert Bals Fonds gesteunde debuut Mysterious
jercic het omschrijft: ‘Het verleden voorspellen, het
Object at Noon (2000) een nauwe band met het fesheden verbeelden, de toekomst herinneren. Niet per
tival heeft. Als hekkensluiter van de bundel krijgt hij,
se in die volgorde.’
samen met verstokt filmfan Alex Mekking, zelfs het
laatste woord. “Een festival is meer dan een festival”,
FESTIVALMIX
stelt hij in zijn slotwoorden. “Het is een bron van
Naast Kaludjercic, Fallaux en Field komen ook de
ideeën, vriendschappen en intimiteit.”
overige voormalig festivaldirecteuren aan het woord.
Hetzelfde kan gezegd worden over deze cinefiele
Marco Müller bespreekt met filmmaker Li Dongmei
bundel. Een festival op papier.
de onafhankelijke Chinese cinema. Sandra den Hamer, nu (scheidend) directeur van Eye Filmmuseum,
duikt met Unifrance-directeur Daniela Elstner in de
25 ENCOUNTERS GERWIN TAMSMA (CONCEPT) |
rol van nationale filminstituten. Rutger Wolfson en de
2022, STICHTING INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
ROTTERDAM | 318 PAGINA’S | €25 
Palestijnse filmmaker Kamal Aljafari spreken over de

Het vijftigjarig bestaan van IFFR wordt gevierd
met een publicatie rond ontmoetingen tussen
prominente festivalverwanten, onder wie
filmmakers Olivier Assayas en Apichatpong
Weerasethakul.

CULTUS

IFFR is inmiddels zo oud, merkt huidig festivaldirecteur Vanja Kaludjercic in haar introductie op, dat de
meeste van haar medewerkers (net als zijzelf) nog niet
geboren waren toen de eerste editie plaatsvond.
Een aantal gesprekken duiken in de roemruchte
geschiedenis. Journalist Hans Beerekamp en filmprofessional Monica Galer memoreren in het openingsstuk van de bundel de vroegste jaren van wat toen
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Thuiskijken
COLOR OF LOVE

ZILLERTAL

FOUND FOOTAGE & COLLAGE FILMS: SELECTED WORKS

CINEMA ALS ONDOOD BEEST

Vergeten en verborgen film komt tot leven op de wonderbaarlijke
boxset Found Footage & Collage Films: Selected Works. Een betere
inleiding in de wondere wereld van experimentele film kun je je bijna
DOOR HUGO EMMERZAEL
niet voorstellen.
Met de stortvloed aan nieuwe beelden die continu
geproduceerd en met hypersnelheid gedeeld wordt,
is het makkelijk te vergeten hoe veelomvattend het
beeldarchief van het medium film eigenlijk al is. Er
zijn gelukkig initiatieven die daar aandacht voor vragen. Zo geeft de openbare collegereeks This is Film!
Film Heritage in Practice, georganiseerd door Eye
Filmmuseum, een mooie introductie op de waarde
van de collectie, juist in de context van de hedendaagse film- en beeldcultuur.
Wat in die lezingen steeds weer terugkomt, is dat
films in de collectie niet sterven of stilstaan qua betekenisvorming, waarde en ideeën. Film is levend, ook
als het celluloid stof ligt te vergaren in een garagebox
of begraven ligt in de ondergrondse depots van een
filmmuseum.

ONDOOD

Ook de blu-ray/dvd-set Found Footage & Collage
Films: Selected Works toont hoe vergeten filmmateriaal uit de grond kan herrijzen. Het internationale
tijdschrift Found Footage Magazine stelde deze box
met korte films van experimentele filmmakers die
werken met archieffilms dan ook samen als een soort
best of: dit zijn essentiële korte films die elk op hun
eigen, unieke manier laten zien wat je met ‘gevonden’
film kan doen.
De zestien films zijn speels, creatief, onvoorspelbaar en vooral enorm beweeglijk. Voor deze makers is

niet de daadwerkelijke inhoud op het gevonden celluloid van belang, maar hun spel met de (vaak gehavende) staat van de filmkopieën. Veel van de films zijn
schokkerig, flikkerend, visceraal en gewelddadig; ze
maken van cinema een ondood beest dat jaren na zijn
houdbaarheidsdatum nog van zich af kan bijten.
Zo heeft Jürgen Reble voor Zillertal (1997) het
celluloid van een oude filmtrailer aangetast met zonlicht, uitdroging en chemicaliën om een vervreemdend, verwoest beeld uit het filmmateriaal te halen.
Ook de Amerikaan Bill Morrison werkt met zulk kapot
materiaal, maar weet er juist schoonheid en tederheid
uit te destilleren. Light Is Calling (2003) wordt met
recht gezien als zijn meest toegankelijke werk. Het is
een beeldschone en hypnotiserende korte film waarin
afgetakelde beelden uit stille film The Bells (1926) een
poëtisch, meditatief aura krijgen.

OPWINDING

Dat de kunstenaars en filmmakers niet alleen met het
prestigieuze deel van de filmgeschiedenis werken,
blijkt uit meerdere korte films die oude, lang vergeten pornografie als ruw materiaal benutten. Peggy
Ahwesh speelt in The Colour of Love (1994) met verlangen om haar eigen fantastische droomscène uit
een versleten pornoprint te scheppen. De sensuele
tangomuziek en de kleurrijke beeldcollage symboliseren hoe het filmarchief ook als een soort verborgen
reservoir van weggestopte opwinding fungeert.

Freudiaanse motieven blijven terugkomen in deze
verzameling films, omdat het altijd spannend is om de
vraag te stellen: wat proberen de films in het archief te
verhullen, maar laten ze onbewust toch zien?
Bijna niemand is zo goed in dat spel als Peter
Tscherkassky, een van de bekendste makers in dit experimentele veld. In The Exquisite Corpus komt een
zonnebadende vrouw in haar eigen fantasmagorische
droomwereld terecht, gevuld met erotisch en erogeen
potentiaal. Met materiaal uit softporno, erotische
thrillers en oude commercials creëert Tscherkassky
een soort omgekeerde L’avventura (1960) waarin een
vrouw in de wereld van haar eigen verlangen wordt
gezogen. De spanning van de film zit hem in het
feit dat die wereld nooit stabiel is: het beeld trilt en
schudt, scènes overlappen elkaar op onverwachte en
brute wijze. Constant dreigt deze wereld van verlangen in te kunnen storten.
Een bijgeleverde boekpublicatie, met bijdragen van
filmwetenschappers en filmcritici, biedt een ideale
manier om dieper in de materiële wereld van deze
bijzondere films te duiken. Elke film krijgt een kort
essay, waarin de ontstaansgeschiedenis en filmtechnieken geanalyseerd worden. Het is een waardevolle
toevoeging die meer grip geeft op deze abstracte en
ongrijpbare films. Toch is het aan te raden om pas te
lezen na het kijken, en zonder voorkennis in de films
op deze rijke boxset te duiken. Wat hier gebeurt, is
goochelen met film. De uiteenzettingen in het boekje
dreigen soms de trucs te verklappen.
FOUND FOOTAGE & COLLAGE FILMS:
SELECTED WORKS VERENIGDE STATEN, 2022 |
MEERDERE REGISSEURS | 125 MINUTEN | DISTRIBUTIE
FOUND FOOTAGE MAGAZINE (DVD/BLU-RAY) | NU TE
ZIEN 
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THE AUSCHWITZ REPORT

Op sterven na dood
Twee Slowaakse Joden openbaarden in
1944 de gruwelijkheden in Auschwitz maar
stuitten op ongeloof. Filmmaker Peter Bebjak koppelt deze onwerkelijkheid vakkundig
aan het hedendaagse gevaar van misinformatie en populisme.
De eerste akte van The Auschwitz Report, de
Slowaakse Oscarinzending die vorig jaar in
Nederland een bioscooprelease zou krijgen
maar nu direct naar Netflix is, doet onmiskenbaar denken aan Is dit een mens (1947)
van Holocaust-overlevende Primo Levi. Levi
omschrijft hierin zijn ervaringen in Auschwitz in 1944 door de dagelijkse en nachtelijke kwellingen minutieus te omschrijven,
met een zekere klinische distantie. Zo geeft
hij een lucide beeld van de door de nazi’s georkestreerde kakofonie waarin gevangenen
voortdurend op appèl staan zodat geteld kan
worden of iedereen compleet is. Want wie
vlucht zou de buitenwereld deelgenoot kunnen maken van de verschrikkingen die in
Auschwitz plaatsvinden.
Filmmaker Peter Bebjak maakt de ferme
grip die de kampbewakers hebben op de
gevangenen invoelbaar in The Auschwitz Report. Er is amper tijd om te scheren, te eten,
te leven. Er is eigenlijk vrijwel geen minuut
in de dag om een vluchtpoging te kunnen organiseren. Geen glimp van hoop. En toch
weten Freddy en Walter, twee Slowaakse
Joden, een list te verzinnen. Een maas in de
wet. Eerst verzamelen ze bewijs: etiketten
van Zyklon B, het gas dat de nazi’s gebruiken
om Joden te vergassen. Vervolgens bedenken
de twee hoe ze het kamp zullen ontvluchten.
We weten dat de hoofdpersonen het

zullen overleven, aangezien The Auschwitz
Report is geïnspireerd op het Vrba-Wetzler-
rapport dat op 15 juni 1944 werd geopen
baard door de BBC – nadat de twee melders,
Rudolf Vrba en Alfréd Wetzler, eerst niet
werden geloofd. We weten ook dat door hun
informatie duizenden andere Joden een dood
in Auschwitz bespaard bleef. Maar dat fungeert in de film, volstrekt terecht, slechts als
een bijzonder schrale troost.
De nadruk ligt op de wijze waarop de
hoofdpersonen, hoewel ze zullen overleven,
hun dood al kunnen verbeelden. Omdat ze,
zoals wel vaker wordt gezegd over Holocaust-overlevenden, op het moment dat ze
werden gedetineerd al op sterven na dood
waren. En omdat in het kamp het adagium
geldt: één voor één of allemaal tegelijk, we
gaan er toch aan. Misschien heeft Bebjak, in
navolging van bijvoorbeeld Václav Marhoul
met The Painted Bird (2019), er daarom voor
gekozen de gruwelijkheden hier en daar wel
te tonen. Zo gaat een shot waarin een nazi
een Jood doodslaat over in een shot waarin
diezelfde nazi een Jood doodslaat in een bos.
Geweld wordt ingewisseld voor geweld; de
geschiedenis herhaalt zich.
Bebjaks boodschap is dan ook: toen geloofden we het nieuws niet. Tegenwoordig
zijn er opnieuw talloze mensen die aan dit
ongeloof lijden. Dat is een buitengewoon
ernstige zaak.
OMAR LARABI

THE AUSCHWITZ REPORT

SLOWAKIJE, 2021 |

REGIE PETER BEBJAK | MET NOEL CZUCZOR, PETER
ONDREJICKA | 94 MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX
(VOD) | NU TE ZIEN 

DEEP WATER

DEEP WATER

‘I’m just fucking with you’
Adrian Lyne’s eerste erotische thriller in
twee decennia is gelukkig zuinig met erotiek maar gul met spanning.
“I’m just fucking with you”, verklapt Vic in
een gesprek met een andere man het leidmotief van Deep Water, een erotische thriller
naar een boek van Patricia Highsmith. Vic
(Ben Affleck) verdiende een fortuin met de
ontwikkeling van chips voor drones en
brengt zijn dagen door in en om zijn riante
huis in New Orleans. De erotiek komt zoals
te doen gebruikelijk van de vrouwelijke
hoofdrol, hier Vics vrouw Melinda (Ana de
Armas).
Op een feestje kort na het begin worden de
verhoudingen duidelijk. Melinda neemt een
jongeman apart voor een beetje spielerei. Als
ze haar ogen opslaat, ziet ze Vic het tafereel
gadeslaan. Ze blijft hem aankijken terwijl de
andere man haar betast. Hij blijft naar haar

kijken. Later op het feest raakt Vic in gesprek
met de man en vertelt dat hij Melinda’s vorige minnaar heeft vermoord. Het is niet de
enige keer dat de grens tussen plagerij en
dreigement vaag blijft.
Deep Water is de eerste film in twintig jaar
van Adrian Lyne, lang geleden een specialist
in erotische thrillers als 9½ Weeks (1986) en
Fatal Attraction (1987). Hij maakt de verstandige keuze Deep Water niet om stoute
blotigheid te laten draaien, maar de spanning te zoeken in de ware aard van de verhouding tussen Vic en Melinda. Je ziet haar
niet vrijen met andere mannen, hoewel er
voldoende hints zijn dat ze dat wel doet. Je
ziet hem niet moorden, hoewel er voldoende
hints zijn dat hij het wel doet. En dan is er
nog die andere vraag, die nog dieper in hun –
mogelijk – duistere verhouding duikt: als Vic
inderdaad haar geliefden ombrengt, weet zij
dat dan? En gaat ze er toch mee door?
Tamelijk inventief is de keuze om Vic en
Melinda een dochtertje te geven. Het maakt
hun huwelijk op het eerste gezicht normaler.
Als het echter allemaal waar is waar de film
op hint, dan maakt de aanwezigheid van een
kind hun verhouding juist nog veel verrotter
dan we dachten. Het kleurenpalet is koel,
schijnbaar in harmonie met Vic en Melinda’s
onderkoelde relatie, want hij bewondert
haar het liefst op afstand. Vrijen doen ze zelden nog. In die zin is Vics achtergrond in
drone-ontwikkeling een ietwat platte
scenariokeuze, want ook daar zit een afstand
tussen kijker en bekekene, tussen subject en
object. Maar soit.
“In een gewone relatie zou je je dood vervelen”, zegt zij. Hij weet dat het waar is. Toch
blijft de ware aard van hun verhouding
mistig – de grootste verdienste van Deep
Water – al geeft een slimme herhaling van de
openingsscène later in de film wel een paar
hints. Maar zelfs dan.
RONALD ROVERS

DEEP WATER

VERENIGDE STATEN/AUSTRALIË,

2022 | REGIE ADRIAN LYNE | MET BEN AFFLECK, ANA DE
ARMAS | 115 MINUTEN | DISTRIBUTIE AMAZON (VOD) |
THE AUSCHWITZ REPORT
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APOLLO 10½: A SPACE AGE CHILDHOOD

KINDERVOET OP DE MA AN
Richard Linklaters Apollo 10 1/2
voert ons terug naar een zorge
loze jeugd in het Texas van de
jaren zestig, waar een jongen
droomt dat hij naar de maan gaat.
DOOR RONALD ROVERS

Zoals Hitchcocks films geobsedeerd zijn door obsessies en de films van Orson Welles door macht, zo
is Richard Linklaters cinema verliefd op zorgeloos
opgroeien. Van Boyhood tot de stoners in Dazed and
Confused, van de verliefdheid in Before Sunrise tot
Jack Blacks weigering volwassen te worden in School
of Rock: bij Linklater is jong zijn onvervreemdbaar
mooi en warm.
Apollo 10½: A Space Age Childhood ligt van al die
films het dichtst bij Linklaters eigen leven en is ook
nog eens de meest zorgeloze van het stel. Het semi-
autobiografische verhaal draait om een alter-ego van
de regisseur, de negenjarige Stan, de jongste van zes

kinderen. Het Nederlandse bedrijf Submarine is verantwoordelijk voor de rotoscopische animatie, in een
stijl die Linklater eerder gebruikte voor Waking Life
en A Scanner Darkly.
Het is 1968 en het voelt alsof iedereen in en rond
Houston betrokken is bij NASA en ruimtevaart. Een
tijd van ongebreideld technologisch optimisme. “Astronomielessen op school voelden als current affairs”,
verwoordt de voice-over de sfeer. Alles wat de mens
maakte, was goed. Plastic, auto’s, bestrijdingsmiddelen. Over iets meer dan een jaar zullen de eerste mensen voet op de maan zetten en dat zal ook de climax
van de film zijn.
Een plot is er niet echt. Linklaters film is een sfeertekening van een tijd en een plaats, begeleid door de
voice-over van Jack Black als de volwassen Stan. De
enige constructie in het verhaal is Stans fantasie dat
hij de astronaut is die als eerste voet op de maan zal
zetten. De film geniet vooral van de details van het
opgroeien daar. Je kon nog drinken achter het stuur,
op school werden nog lijfstraffen uitgedeeld en kinderen fietsten zorgeloos door DDT-wolken achter een
onkruidverdelger. Het besef dat dingen slecht voor
je konden zijn, was er simpelweg nog niet. Goed, er

waren nucleaire wapens en er was een Koude Oorlog,
maar als de bom viel dook je gewoon onder de tafel,
leerde je op school.
Linklaters mijmerende, meanderende stijl kan
soms wat tam voelen. Dat ligt eigenlijk niet eens aan
de film zelf: de beelden uit de jaren zestig – de maanlanding, maar ook Kennedy, de Vietnam-oorlog,
Nixon – zijn door hun intensieve gebruik de afgelopen
decennia hun impact verloren. Ze zweven gewichtloos door onze gedachten.
Maar er is nog iets anders. Het technologisch optimisme, de naïviteit van duck and cover als de bom
valt: zowat alles wat Linklater laat zien, is een halve
eeuw later flink gerelativeerd. Zonder dat Linklater
er een woord aan besteedt, is de conclusie onvermijdelijk: het dromerige optimisme van de ene generatie
kan voor een volgende generatie iets heel anders betekenen.

APOLLO 10½: A SPACE AGE CHILDHOOD
VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE RICHARD LINKLATER
| MET MILO COY, JACK BLACK | DISTRIBUTIE NETFLIX
(VOD) | NU TE ZIEN 
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TURNING RED

MEER DAN EEN ALLEGORIE OVER

MENSTRUATIE

De puberteit is een verwarrende
en ontregelende aangelegenheid.
Vooral als je om de haverklap in
een gigantische rode panda
DOOR ELISE VAN DAM
verandert.
De dertienjarige Meilin Lee (Rosalie Chiang) groeit
op in het Toronto van 2002, een tijd van haarspeldjes
en Tamagotchi’s. Op school haalt Mei hoge cijfers en
zwijmelt ze met haar drie beste vriendinnen weg bij
de vijf leden van boyband 4*Town; na school geeft ze
met haar tikje dominante moeder rondleidingen in
een eeuwenoude Chinese tempel, gewijd aan de rode
panda.
Maar die tempel krijgt in Pixars nieuwste animatiefilm Turning Red plots een heel andere betekenis
voor Mei wanneer ze, in een soort aaibare variant
op Kafka’s De gedaanteverwisseling, op een ochtend
zelf wakker wordt als een gigantische rode panda. De
transformatie is niet permanent, maar elke keer wanneer Mei zich ergens over opwindt, verandert ze met
een poef en een roze stofwolk in dat pluizige beest.
Aanvankelijk lijkt de panda een metafoor voor
menstruatie. “Bloeit de rode bloem?” vraagt haar
moeder verschrikt, om de volgende dag tot Mei’s
grote schaamte met een pak maandverband te staan
zwaaien voor haar klaslokaal. Maar Turning Red (na
Soul en Luca de derde Pixar-film op rij die door moederbedrijf Disney direct naar haar streamingdienst
wordt gebonjourd) is meer dan een allegorie over
ongesteldheid of de verwarrende lichaamsveranderingen en schommelende hormoonspiegels van de
puberteit.
Turning Red gaat namelijk ook over de manier
waarop die transitie van meisje naar vrouw zo vaak
(en meer dan bij jongens) gepaard gaat met niet alleen het aanleren van bepaald sociaal geaccepteerd
gedrag, maar ook met het afleren van gedrag dat niet
past in wat we onder vrouwelijkheid verstaan. Want
inmiddels zijn we gaan geloven dat het vrouwbeeld
dat zo gekneed wordt, is hoe meisjes van nature zijn.
Dat voor hen geen SIRE-reclame nodig is die oproept
dat je ze lekker moet laten ravotten, want dat vinden
meisjes toch vies.
Vrouwen zijn zelf geregeld de poortwachters van
dat vrouwbeeld, dat van generatie op generatie wordt
overgedragen. Wanneer Mei’s grootmoeder lucht

TURNING RED

krijgt van haar panda staat ze binnen de kortste keren
op de stoep met een legertje tantes. Allemaal blijken
zij die rode panda te kennen. En allemaal hebben ze
die met een eeuwenoud ritueel de wollige kop ingedrukt.

CENSUURPOLITIEK

Domee Shi, die eerder voor Pixar de Oscarwinnende
korte film Bao maakte, over een dumpling die tot leven komt, verpakt Turning Red in een hyperactieve
stijl die geregeld verwijst naar de Japanse anime waar
ze zelf in de jaren negentig mee opgroeide en portretteert de Chinese gemeenschap tegelijk liefdevol
en kritisch, zowel respectvol als licht spottend. Dat
is niet evident. Jarenlang liet Hollywood zich verregaand beïnvloeden door de Chinese censuurpolitiek.
Een rapport van non-profitorganisatie PEN America
uit augustus 2020 documenteerde hoe dit varieerde
van het aanpassen van dialogen tot het schrappen van
complete scènes, soms al voordat een film überhaupt
uitkwam.
Maar door een samenloop van omstandigheden
(Trumps handelsoorlog met China, Covid) zakte de
Chinese markt voor Hollywoodfilms in. En zoals The
Guardian onlangs schreef: ‘Het einde van de affaire
tussen Hollywood en China zou wel eens kunnen leiden tot een veelbelovende nieuwe toekomst, bevrijd
van de ketenen van het omwille van geld buigen voor

een autoritair regime.’
Want terwijl de invloed van China slinkt, groeit de
representatie van de Chinese en in bredere zin Aziatische gemeenschap in Amerikaanse cinema met films
als Minari (Lee Isaac Chung, 2020), Shang-Chi and
the Legend of the Ten Rings (Destin Daniel Cretton,
2021) en nu Turning Red. Films die met hun succes
het ongelijk bewijzen van de inmiddels offline gehaalde recensie op CinemaBlend waarin Sean O’Connell
schreef: ‘Door Turning Red zo specifiek in de Aziatische gemeenschap van Toronto te situeren, voelt het
alsof de film gemaakt is voor Domee Shi’s vrienden en
directe familie.’
Het is de reactie van iemand die niet anders gewend is dan zijn eigen perspectief gerepresenteerd
te zien en juist daardoor vergeet dat het voor andere
demografische groepen dan de zijne wellicht ook wel
eens leuk is dat mee te maken. Want ja, we kijken naar
kunst om onszelf te zien. Maar we kijken ook naar
kunst om een ander perspectief te krijgen. Om dan
niet zelden daarin toch weer iets van onszelf terug te
zien. Zoals je ook niet zelf in een rode panda hoeft te
zijn veranderd om in Mei’s ongewone transformatie
een reflectie te zien van je eigen puberteit.
TURNING RED

VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE

DOMEE SHI | STEM ROSALIE CHIANG, SANDRA OH | 100
MINUTEN | DISTRIBUTIE DISNEY+ (VOD) | NU TE ZIEN 
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Willem Roelofsstraat 9,
1062 JX Amsterdam
5 januari 2022,
19.47 uur
“Iedereen klaar?” vraagt de opnameleider.
Op de set klinkt instemmend gemurmel.
Maar dan grijpt regisseur Ineke Houtman in.
“Er staat een man in beeld”, zegt ze droogjes.
Het is fotograaf Bob Bronshoff, die eigenlijk
nooit in beeld staat. Houtman kan erom
lachen, een paar tellen later kan de scène
alsnog worden opgenomen.
Op een frisse winteravond in AmsterdamWest is Houtman bezig met de opnames van
de Telefilm Matties, over een jongen die door
de vergismoord op een vriend uit zijn even
wicht raakt; het thema van deze Telefilmreeks is ‘spannende kinderfilms’.
Het scenario van Maarten Lebens is
geïnspireerd op de vergismoord op de pas
zeventienjarige, onschuldige stagiair
Mohamed Bouchikhi, begin 2018 in een
buurthuis op Wittenburg. Maar de film gaat
niet over hem, aldus Houtman. “Matties
gaat over de impact van zo’n gebeurtenis op
de jongeren in de buurt. Over vriendschap,
weerbaarheid en veerkracht. En over de
verleidingen van het snelle en makkelijke
geld dat te verdienen is met drugsklusjes –
en het weerstaan daarvan.”
Hoofdpersoon is de twaalfjarige Ilias
(Shad Issa Abdullah), die goed bevriend is
met Younes, een jongen van zeventien die
stage loopt in het buurthuis en zijn grote
voorbeeld in het leven is. Op het moment dat
Younes per ongeluk wordt doodgeschoten,
zoekt Ilias iets op de achterbank van een
geparkeerde auto. Terwijl hij daar zit, komt
de schutter uit het buurthuis gerend. Als hij

achterop een wachtende scooter stapt, ziet
Ilias een tattoo van een slang in zijn nek.
Vervolgens rijdt de scooter recht op Ilias af
en lijkt de schutter de auto in te kijken.
In de scène die vanavond wordt opge
nomen, is de scooter net uit beeld verdwe
nen, stapt Ilias uit de auto en rent hij naar de
flat waar hij woont. Terwijl hij de flat
binnengaat, komen er mensen een balkon op
lopen. Opnameleider Marijn Braad roept
“actie”, Abdullah stapt uit de geparkeerde
auto en rent weg. Terwijl de camera van DoP
Sander Snoep omhoog pant, zegt de
opnameleider “cue” in zijn microfoontje,
maar er verschijnt niemand op het balkon op

de vijfde verdieping. Misverstand boven, zo
blijkt.
Snoep vraagt of het toch niet beter is om
de scène vanaf een lager standpunt te
draaien en plaatst zijn camera op een laag
statief. Nadat hij min of meer dezelfde
camerabeweging heeft gemaakt, hakt
Houtman de knoop door: “Hoge poten.” De
camera wordt teruggezet op het hoge statief,
maar bij de tweede take is de timing niet
perfect. De derde take gaat helemaal goed.
“Het is voor de jeugd belangrijk om films
als Matties te zien, omdat ze in toenemende
mate met wapens, drugshandel en criminele
ronselaars te maken krijgen”, legt Houtman
uit. “Lees alle berichten maar over kinderen
die met messen de straat op gaan. Dat ze met
geweld te maken krijgen is geen particulier
gegeven meer dat alleen op Wittenburg
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speelt, het gebeurt in steeds meer steden en
zeker niet alleen in de Randstad. Kinderen
moeten kiezen wat ze dan doen. Matties laat
zien hoe dat kan.”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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