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FUTURISME
Zoals keizerin Elisabeth zich in Corsage uit haar
korset wil bevrijden – maar tegelijkertijd geniet
van hoe mooi ze erin vastgesnoerd kan worden
– zo bevrijden wij ons deze maand van ons oude
logo. Geen lidwoord meer, een relikwie uit een
andere tijd, althans: in logo’s. Geen hoofdletter
meer, om dezelfde reden. Maar vooral biedt het
nieuwe logo meer ruimte aan het beeld. We zijn
een blad van beelden.
Na twee jaar online publiceren we de Filmbonzenlijst weer in de printeditie (p. 10). Alle
mensen op die lijst waren tijdens de pandemie
ongetwijfeld hard aan het werk, maar zo’n lijst
op papier voelde toen te veel als doen alsof er
niets aan de hand was. Voor de knipoog die zo’n
lijst van oudsher ook bevat – want hoe hard is
die hiërarchie in een land en een sector waarin
iedereen elkaar nodig heeft? – was de situatie
net iets te serieus. Vooral voor mensen die niet
op die lijst staan, het leger aan individuele
freelancers die de Nederlandse filmindustrie in
leven houdt, was de toekomst ongewis.
Nog steeds voelen we de naschokken. Het
massaontslag bij IFFR waarover het laatste
woord nog steeds niet is gezegd omdat niemand duidelijkheid wil geven. De bezoekcijfers
van de bioscopen die nog niet zijn zoals ze
waren. Zonder er precies de vinger op te kunnen
leggen, is in veel dingen nog een aarzeling voelbaar. Alsof we allemaal ergens van overtuigd
moeten worden om door te kunnen, maar niemand weet precies waarvan.
Misschien is het beste antwoord op die aarzeling een nieuwe generatie makers te presenteren en te omhelzen. Om die energie te gebruiken om onszelf opnieuw te lanceren. Zie het
interview met Floor van der Meulen over Pink
Moon (p. 6); zie de interviewreeks Hollandse
Nieuwe (p. 14); en zie het interview met Halina
Reijn (p. 18), die met Bodies Bodies Bodies een
sterke tweede speelfilm maakte. Ceci n’est pas
une slasher. Kijk vooral zelf.
Maar het draait natuurlijk niet alleen om
nieuwe makers. Meerdere mensen vroegen me
de afgelopen tijd waar toch de nieuwe films van
die en die bleven. Joost van Ginkel komt zeven
(!) jaar na zijn laatste film volgende maand met
Bo. Robert Jan Westdijk leeft ook alweer zes jaar
na Waterboys. De lijst van makers in de wachtstand is lang. Laat de pandemie daarvoor niet
als excuus worden gebruikt: die gebrekkige continuïteit bestaat al veel langer. Misschien dat
de nummer 1 van de Filmbonzenlijst daarbij kan
helpen, we gaan het zien. In de tussentijd: voor
al die mensen die het bioscoopbezoek tijdelijk
verleerd zijn en natuurlijk alle anderen kunnen
vanaf woensdag 21 september terecht op de
42ste editie van het Nederlands Film Festival.
Iemand liet het woord ‘retrofuturistisch’ vallen als omschrijving van ons nieuwe logo.
Gemaakt door Rolf Hermsen trouwens, samen
met Bart Oosterhoorn een van de twee vormgevers van dit blad, tevens drijvende krachten
achter de special waarvoor we in 2021 de Louis
Hartlooperprijs voor Beste Filmpublicatie kregen. Retrofuturistisch of niet, het zijn nieuw
ontworpen letters, pas een paar maanden terug
geboren. Filmkrant bestaat sinds 1981, maar we
schrijven onszelf vanaf nu opnieuw, met nieuwe
letters.
RONALD ROVERS

De roddelaars van het OostenrijksHongaarse hof verschillen niet zo veel van
moddergooiers op sociale media anno
2022. Corsage reflecteert op hoe vrouwen
kunnen vastdraaien in het beeld dat
anderen van hen hebben. De korsetten
waar de keizerin zich iedere dag in laat
persen, zijn daar een verbeelding van.
Corsage 4 9
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STEUN DE
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE

Word nu abonnee van de
Filmkrant en ontvang de
film Spencer
Als u nu een jaarabonnement neemt,
ontvangt u niet alleen een jaar lang de
Filmkrant in de bus, maar als welkomst
geschenk Spencer op dvd. Bent u al
abonnee maar brengt u een nieuwe
abonnee aan? Dan ontvangt u allebei het
welkomstgeschenk.
‘Na Jackie en Neruda maakt Pablo Larraín met
Spencer opnieuw een film over een echt
bestaand figuur, die toch op geen enkele manier
een biopic te noemen is’, schreef Joost Broeren-Huitenga in Filmkrant #441. ‘Spencer duikt
uiterst effectief in het opgejaagde gemoed van
the people’s princess.’
Abonnee worden? 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 Spencer’ en vermeld daarbij
uw adresgegevens + e-mailadres. Deze aanbieding is geldig tot 28 september 2022, met dank
aan Remain in Light / The Searchers.

#449

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP 29 SEPTEMBER

DECISION TO LEAVE
Geen moordmysterie maar romance 4 41

QUO VADIS, AIDA?

DEZE MAAND OP FILMKRANT.NL
4 THE THINKING MACHINE#61: ROSE/EROS | Werner

Schroeters uitzonderlijke Der Rosenkönig (1986), gedraaid
terwijl zijn geliefde superster Magdalena Montezuma terminaal ziek was, is een film vol rijke poëzie. Het verweeft drie
personages (een vrouw en twee mannen, elk met hun eigen
verlangens die elkaar in de weg zitten) in een queer web van
verschillende iconografieën, mythologische verwijzingen en
culturele (vooral muzikale) associaties. Elk nieuw beeld
echoot, verdraait, verlengt en compliceert vele andere. Voor
hun nieuwste video-essay op filmkrant.nl/thinkingmachine
creëren Cristina Álvarez López en Adrian Martin een hermontage die een nieuw pad klieft door dit semantisch wonderland.
DER ROSENKÖNIG

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

4

DECISION TO LEAVE

4 41

UNCLENCHING THE FISTS

4 33

MOONAGE DAYDREAM

4 40

CORSAGE

49

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

4 21

33 UNCLENCHING THE FISTS
4 7 Pink Moon 4 9 Corsage 4 21 Avec amour et acharnement
4 28 Nope 4 39 The Last Ones 4 40 Moonage Daydream 4 41 Decision to Leave
4 42 Drii winter | Entre deux mondes 4 43 Good Luck to You, Leo Grande | The Princess
4 44 Dealer | Sundown 4 45 See How They Run | Wolf 4 57 Thirteen Lives | Prey
PLUS RECENSIES VAN

GUNAY USLU (foto Martijn Beekman)

10 22STE FILMBONZEN TOP20
4 22 De oprechte naïviteit van Avatar 4 27 Legendarische
4 34 De onmenselijkheid van sequels 4 55 Anti-held series

PLUS ARTIKELEN OVER

jazzfilms

PLUS DE RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 The Thinking Machine: Roos/Eros 4 5 Niet te missen
4 17 Freeze Frame: Dheepan 4 19 Het nieuwe kijken: Kleed je als een regisseur
4 23 Dansplaining: Fantasy na Tolkien 4 37 Prénom Carmen: Superhete lelijkerds
4 42 Kort 4 46 Agenda en evenementen 4 50 Filmsterren 4 53 Boeken: Run Towards
the Danger 4 55 Thuiskijken 4 58 Actie! Op de set van Modern Love Amsterdam

4 DOSSIER: CLAIRE DENIS | Op warme
kritieken kon Claire Denis (1946) niet rekenen na de première van Avec amour et achar-

nement op het filmfestival van Berlijn. Onterecht, stelt Hugo Emmerzael (zie p.20),
want met deze liefdesthriller toont Denis
zich als filmmaker vrijer en gedurfder dan
ooit. Ons dossier op filmkrant.nl/clairedenis
verzamelt al onze stukken over haar werk,
inclusief een niet eerder online verschenen
recensie van haar tweede film S’en fout la
mort (1990). Haar filmische verkenningen
van machtsverhoudingen zijn zinnelijke en
zintuiglijke avonturen, meer geleid door intuïtie dan door een plot. En kritische reflecties van de maatschappij, met racisme, criminaliteit en Frankrijks koloniale erfenis.
Intens gefilmd, soms rauw en direct, maar
ook droomachtig en melancholiek.

20 CLAIRE DENIS

CLAIRE DENIS (foto Olivier Morel)

4 6 Floor van der Meulen over
Pink Moon 4 14 Hollandse Nieuwe: vijf makers over hun première op NFF 4 18 Halina
Reijn over Bodies Bodies Bodies 4 24 Maria Augusta Ramos over Amigo secreto
4 32 Kira Kovalenko over Unclenching the Fists 4 36 Kornél Mundruczó over Evolution
4 38 Veiko Õunpuu over The Last Ones 4 56 Elsa Amiel over Pearl
OVER AMOUR ET ACHARNEMENT PLUS INTERVIEWS MET

Boermans. De film was niet op tijd voor het
ter perse gaan van deze krant te zien; u vindt
onze recensie online op filmkrant.nl/nff, samen met onze andere verslaggeving rond het
festival. Met onder andere nog meer Hollandse Nieuwe-interviews (zie ook p14) en
een reflectie op de digitale werken in de NFF
Storyspace.

4 LICHTING 2022 | In aanloop naar de StuZEE VAN TIJD

4 NEDERLANDS FILM FESTIVAL | In

Utrecht gaat woensdag 21 september de
42ste editie van het Nederlands Film Festival
van start met Zee van tijd van veteraan Theu

dentencompetitie op het NFF interviewt de
Filmkrant wekelijks vers afgestudeerd filmtalent op filmkrant.nl/lichting2022. Zoals
Ciska Meister, die haar afstudeerfilm A Place
Where Reality Lies omschrijft als ”een hond
die zijn staart achternazit”, en Jottum Kok,
die voor Tell Me I’m Wrong “wilde breken
met de witte blik”.
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FLOOR VAN DER MEULEN OVER PINK MOON

‘WE HEBBEN DE DUIMSCHROEVEN
In haar speelfilmdebuut
onderzoekt Floor van der Meulen
de angst om haar ouders te
verliezen. Pink Moon gaat over
Iris, die te horen krijgt dat haar
vader op zijn 75ste verjaardag een
eind aan zijn leven wil maken.
“Mijn films gaan eigenlijk
allemaal over de dood.”
DOOR ROOSJE VAN DER KAMP

EXTRA AANGEDR

Pink Moon begint met de keuze van Jan (Johan Leysen)
om op zijn 75ste verjaardag een eind aan zijn leven te
maken. Hij is gezond, woont zelfstandig in een mooie
villa en heeft een goede band met zijn twee volwassen
kinderen. Toch wil hij niet meer verder leven. Het is
genoeg geweest, zegt hij.
Het speelfilmdebuut van Floor van der Meulen
gaat over haar grootste angst: het verlies van haar
ouders. Een zwaar en voor velen herkenbaar
onderwerp, maar Pink Moon is geen tearjerker. Voor
Van der Meulen was de balans tussen licht en donker,
drama en komedie belangrijk. Jan is een zwijgzame,
soms bijna norse man. Zijn dochter Iris (Julia Akkermans) is spontaan en lichtvoetig. De humor komt
vooral van de praktische, nuchtere manier waarop
haar broer Ivan (Eelco Smits) met de naderende dood
van hun vader omgaat: hij maakt een draaiboek,
prikt een datum voor Jans zelfgekozen dood en plakt
alvast stickers op de meubels die hij graag zou willen
erven.
Je maakte eerder een documentaire over de oorlog in Aleppo
en één over de laatste mannelijke witte neushoorn. Nu een
speelfilm over voltooid leven. Alledrie je films gaan over de
dood. “Ja, ik realiseerde me laatst tijdens een Q&A zelf

ook dat mijn films eigenlijk altijd over de dood gaan.
Wat zegt dat over mij? Ik denk dat het zowel een angst
als een fascinatie is. De dood doet namelijk ook leven.
Als je geconfronteerd wordt met de dood, ben je je
meer bewust van het leven. Pink Moon is gebaseerd op
de angst om je ouders te verliezen, The Last Male on
Earth ging over hoe we als mensen met sterfelijkheid
en ouderdom omgaan. Toen ik dertig werd, merkte ik
dat ik ineens anders naar mijn ouders ging kijken. Als
je jong bent, zie je je ouders als helden die er altijd zullen zijn. Als je ouder wordt, zie je ze anders. Ineens zijn
ze vergankelijk. Ze worden oud, ze krimpen.”

In The Last Male on Earth was de dood een publiek spektakel. In Pink Moon is het juist privé: een persoonlijke keuze
waar niemand anders invloed op heeft. “Bij The Last

FLOOR VAN DER MEULEN

Male was ik gefascineerd door de aantrekkingskracht
van de neushoorn. Het was een soort morbide circus
waar iedereen op af komt. Ik was daar ook onderdeel
van. Het was heel publiekelijk, waardoor je je gaat afvragen: hoe zal het voor de neushoorn zelf zijn dat er
hordes toeristen om hem heen staan terwijl hij oud en
zwak is? In Pink Moon is het Jans eigen keuze. Zijn familie moet er in hun eentje mee omgaan. Dat komt ook
doordat het ‘voltooid leven’ illegaal is, dus je kan er
niet mee naar buiten treden. Maar het is natuurlijk wel
een publiek thema. In die zin komt mijn achtergrond
in documentaires naar voren: ik pik dingen die spelen
in de maatschappij eruit en vorm ze tot een verhaal.

De film is gestoeld op het maatschappelijke debat dat
een aantal jaren geleden opleefde over voltooid leven
en de vraag of het legaal moet worden.”
Is dat iets typisch Nederlands? “Zelfbeschikking is iets
dat we in Nederland hoog in het vaandel dragen. Zeker
als je kijkt naar de de generatie van mijn ouders, de babyboomers. Voor hen speelt autonomie een grote rol
en is het een grote verdienste. We hebben een lange
geschiedenis van progressieve wetgeving; eerst de euthanasiewet en nu deze discussie. Die zal in andere
landen niet zo snel gevoerd worden, denk ik.
“Toen scenarist Bastiaan Kroeger en ik begonnen
met schrijven, dacht ik: euthanasie zonder medische
reden zou moeten kunnen als je dat zelf zo sterk voelt.
Wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag? Alleen:
als je dieper in het thema duikt en met familieleden
praat, of met mensen die zo’n wens hebben, merk je
wel dat het gepaard gaat met een bepaalde focus die
we in de Nederlandse maatschappij en in het Westen
hebben: op jeugd, schoonheid, zelfredzaamheid, je
eigen leven kunnen leiden en geen zorg van anderen
nodig hebben. Er is ook een angst voor vergankelijkheid, een idee dat je op een bepaalde leeftijd niet meer
meetelt, de schrik van verpleeghuizen en verzorgingstehuizen.
“Er zijn dus heel veel andere factoren die eraan
bijdragen dat mensen naar zo’n keuze grijpen en zo’n
keuze dan als een eigen recht of autonomie presenteren. Misschien zijn het ook signalen van een diepere,
sluimerende ziekte in onze maatschappij waar we
meer naar zouden moeten kijken.”
Jan staat nog midden in het leven. Hij is niet ziek en heeft
jonge kleinkinderen. “Inderdaad, hij heeft het idee: op

de top eruit en dat laatste, downhill, dat ga ik niet
doen. Tijdens mijn research heb ik mensen gesproken
die dat poeder [Middel X, in de volksmond zelfmoordpoeder genoemd, rvdk] in huis halen en dat puur de
wetenschap dat je er elk moment een einde aan kan
maken hen een gevoel van rust geeft, waardoor ze
weer een aantal jaar door kunnen. Dan zijn er ook
mensen die zeggen: ik neem het poeder wanneer ik
niet meer kan lopen. Maar dan komt dat moment en
doen ze het toch niet. Het moment schuift voor sommigen telkens weer op. Dus we hebben voor het verhaal de fictieve duimschroeven wat extra aangedraaid.”

Waarom besloot je een speelfilm te maken en geen documentaire over de mensen die je hebt gesproken? “Het

idee van voltooid leven is pas gaandeweg in de film geslopen. Het is begonnen met mijn wens om een verhaal te maken over een vader-dochterrelatie met een
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AAID’
ondoorgrondelijke, zwijgzame vader. Ik wilde een film
maken over de onmacht die ik voelde om te begrijpen
wat er in mijn vader omgaat. Die onmacht, dat frustreert mij enorm. Voordat hij sterft—hij is nog hartstikke gezond hoor—wil ik doorgronden wat er in zo’n
man omgaat. Dat was het uitgangspunt van de film.
Het aspect van voltooid leven is er later in verweven
om een soort tijdbom te introduceren. Dat gaat ook
over mijn angst: hoeveel tijd heb ik nog om mijn vader
te doorgronden?”

Toen moest je op zoek naar de juiste acteurs. “Ik had in

mijn hoofd: er is maar één acteur die Jan kan zijn en
dat is Rutger Hauer. Dat is een canvas dat ondoorgrondelijk is, en een vaderlijk figuur. Ik liet hem een
eerste versie van het script lezen en hij was geïnteresseerd. En toen is hij onverwachts overleden. Dat is ook
confronterend: dat je een film maakt over de dood en
je beoogde acteur overlijdt.
“Johan Leysen heeft iets mysterieus en geleefds,
wat Rutger Hauer ook had, maar hij heeft ook iets

zachts wat ik erg belangrijk vond. Johan had meteen
door dat Jan geen klootzak moest worden, maar een
invoelbare vader. Ik wist dat degene die tegenover
hem zou staan iets lichts moest hebben, omdat het
zo’n zwaar thema is. Julia Akkermans had dat
meteen. Haar timing en humor klopten. Toen ik
Johan, Julia en Eelco samen zag, wist ik: dit is de familie. Die dynamiek die ze samen hebben, hoe ze op
elkaar reageren, dat kan je niet schrijven, dat moet
je vinden.” 

‘Wie ben ik om te
zeggen dat dat
niet mag? Alleen:
als je dieper in het
thema duikt zie je
een bepaalde
focus die we hier
hebben—op jeugd,
schoonheid, je
eigen leven kunnen leiden en geen
zorg van anderen
nodig hebben.’

PINK MOON

Verplicht loslaten
Wat doe je wanneer iemand van wie je
houdt je vertelt dat hij niet meer wil leven?
Pink Moon volgt op geloofwaardige wijze de
dynamiek rond dit emotionele proces.
De openingsscène van Pink Moon, het speelfilmdebuut van Floor van der Meulen dat op
Tribeca een speciale juryvermelding kreeg in
de categorie Best New Narrative Director, zet
de toon. Iris (briljant gespeeld door Julia Akkermans) ligt voorover opgevouwen op een
bank, het hoofd verstopt tussen de benen.
Alsof ze er niet wil zijn, niet wil weten van de
realiteit.
Die realiteit is dan ook hard: haar vader
(Johan Leysen) vertelt haar en haar broer
Ivan (Eelco Smits), aan de vooravond van zijn

75ste levensjaar, dat hij besloten heeft uit het
leven te stappen. Niet omdat hij ondraaglijk
lijdt—hoewel de dood van zijn vrouw de zin
uit zijn bestaan heeft gehaald—maar omdat
hij dat wil voorkomen.
Iris en Ivan moeten in het reine zien te komen met die beslissing, die impliciet inhoudt dat zij niet genoeg zijn om voor te blijven bestaan. De film focust op Iris en haar
moeizame proces om tot acceptatie te komen. Waar haar broer en zijn vrouw met de
praktische implicaties aan de slag gaan, probeert Iris alles wat mogelijk is, inclusief een
filmgenieke ontvoering naar de besneeuwde
bergen in Slovenië, om haar vader van zijn
besluit af te brengen.
Het werpt de vraag op in hoeverre je aan

degenen die je liefhebt eisen mag stellen.
En nog heel veel andere vragen. Kun je iemand verplichten om verder te blijven leven
voor jou? Is dat verwerpelijk? Mag je beslissen over je eigen einde, zelfs als je weet dat
je daar anderen veel pijn mee doet? Wat is
ondraaglijk lijden en hoe kun je dat objectief
vaststellen? En moet je dat überhaupt willen?
Geen van deze vragen wordt expliciet gesteld en dat maakt de film sterk. De kracht zit
in de stiltes, het zwijgen, het ongemak waarmee mensen met elkaar in ruimtes zijn. Iris
die een onhandige dans maakt met haar vader, bij wie ze tijdelijk weer is ingetrokken;
een niet zo subtiele poging om hem te laten
voelen wat hij achter zal laten. De manier
waarop ze achterin de auto zit bij haar broer
en schoonzus, ingeklemd tussen twee kinderzitjes, als het kind dat ze emotioneel nog
is. Ze kan niet eens zelf het portier openen,
want dat zit op het kinderslot.
In diezelfde scène zit eerder een voorbeeld
van de realistische dialogen waar de film

sterk op leunt. De auto gaat net iets te hard
over een verkeersdrempel, wat schoonzus
Elisabeth een precies verwijtend genoeg “Jezus” en broer Ivan een precies geïrriteerd genoeg “Sorry” ontlokt. Door die momenten
geloof je wat je ziet en wat de personages
zeggen, zelfs als het heel pijnlijk wordt.
De spirituele betekenis van Pink Moon—
het verschijnsel van een supervolle maan
in april—is die van loslaten, opnieuw beginnen, wedergeboorte. De (zelfverkozen) dood
is het meest opportune en onvermijdelijke
moment om daarmee bezig te zijn, met
wellicht deze film, die overigens ook leunt
op een ijzersterke score, als louterende
handleiding.
NICOLE SANTÉ

PINK MOON

NEDERLAND/SLOVENIË, 2022 |

REGIE FLOOR VAN DER MEULEN | MET JULIA
AKKERMANS, JOHAN LEYSEN, EELCO SMITS | 95
MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF 8 SEPTEMBER 
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De Oostenrijkse filmmaker Marie
Kreutzer zet de kostuumfilm op
z’n kop in deze sfeerschets van
een cruciaal jaar in het leven van
keizerin Elisabeth in Beieren:
geen weelderige pracht en praal
maar een ingetogen film vol
doelbewuste anachronismen.

CORSAGE

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Nee, de titel van Marie Kreutzers Corsage slaat niet
op het bloemstukje waarmee Amerikaanse tieners
zich voor het high school prom uitdossen. In het Frans
duidt ‘corsage’ het kledingstuk aan dat het vrouwelijk bovenlijf bedekt. Met als afgeleide het korset, de
dwangbuis voor een wespentaille. Die korsetten kent
het hoofdpersonage van Corsage maar al te goed.
Kreutzers vijfde speelfilm duikt in het leven van de
Oostenrijkse keizerin Elisabeth in Beieren (1837-1898),
inmiddels beter bekend als Sissi (maar die koosnaam
werd bedacht voor de beroemde film met Romy Schneider uit 1955 en is in Corsage nergens te horen). Om
precies te zijn brengt Kreutzer ons naar 1877, het jaar
waarin Elisabeth veertig wordt. Haar lijfarts wijst haar
er op een gegeven moment fijntjes op dat veertig voor
haar vrouwelijke onderdanen de gemiddelde levensverwachting is, maar voor een keizerin is het leven net
iets beter: wat Elisabeth teistert, heeft verdacht veel
weg van een midlifecrisis. Of is het toch het glazen
plafond van haar gouden kooi dat haar dwars zit?

DIT IS NIET

SCHOONHEID

De drie Sissi-films met Romy Schneider zijn ongetwijfeld de beroemdste films over Elisabeth, maar de
koningin van Hongarije en keizerin van Oostenrijk
heeft al sinds de jaren 1920 filmmakers geïnspireerd.
Min of meer tegelijk met Corsage werden rond de
keizerin nog een speelfilm (Sisi & ich, verwacht in
2023) en maar liefst twee tv-series gedraaid: de Duitse miniserie Sisi werd vorig jaar uitgezonden door de
NPO, en The Empress verschijnt eind deze maand op
Netflix.
Het was hoofrolspeler Vicky Krieps die Kreutzer
ervan overtuigde dat er toch nog iets nieuws over de
keizerin te vertellen was. (De rol leverde Krieps op
het afgelopen filmfestival van Cannes, waar de film
draaide in tweede competitie Un Certain Regard, de
prijs voor Beste Actrice op.) Het gros van de tientallen
andere films en series richt zich op het liefdesleven
van Elizabeth en op haar veelgeroemde schoonheid.
Corsage is in veel opzichten een correctie op dat
beeld. Dat wordt visueel onderstreept doordat Kreutzer zich verre houdt van de weelderigheid die normaal
gesproken aan het kostuumdrama kleeft.
We zien Elisabeth wel affaires hebben maar met
romantiek heeft het weinig van doen—eerder met
een vlucht uit het verstikkende paleis. Daar is ze op
een zijspoor gezet, terwijl ze tien jaar eerder nog een
sleutelrol speelde in het ontstaan van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije.

Maar het is vooral het schoonheidsideaal dat Corsage ondervraagt. In een van de eerste scènes zien we
hoe Elisabeth , als ze weer eens ergens officieel moet
aantreden, hoe haar van top tot teen fysiek de maat
wordt genomen. Krieps’ versie van Elisabeth is een
vrouw die het zat is om alleen op haar schoonheid
te worden beoordeeld, maar die ook trots is op hoe
strak haar korsetten kunnen worden aangesnoerd en
op haar geweldig lange haar, dat dagelijks uren aan
vlechtwerk kost en waarvan het gewicht haar nekklachten bezorgt.

MIDDELVINGER

In werkelijkheid stond Elisabeth na haar 32ste levensjaar geen enkele nieuwe beeltenis van zichzelf toe,
om in het publieke oog haar jeugdig elan in stand te
houden. In de film raakt ze gefascineerd door de camera van filmpionier Louis Le Prince; ze dartelt voor
het oog van zijn nieuwe uitvinding door een Engels
weiland.
Die ontmoeting kan in werkelijkheid nooit plaats
gevonden hebben—de doorbraak in de filmtechniek
van Le Prince kwam pas tien jaar later. Zo zit Corsa-

ge vol anachronistische details. Ze springen zelden
echt in het oog, maar zo gauw ze je op beginnen te
vallen zie je ze overal—van op luiten vertolkte sixties-popsongs tot paleisdeuren met moderne hendels
en van een arts die heroïne voorschrijft tot de middelvinger die de keizerin naar een geschokt gezelschap
opsteekt.
Kreutzer creëert een tijdloze ruimte en het is daardoor ook een film die gaat over het nu. De roddelaars
van het Oostenrijks-Hongaarse hof verschillen niet zo
veel van de moddergooiers op sociale media. Corsage
reflecteert op hoe vrouwen kunnen vastdraaien in het
beeld dat anderen van hen hebben. De korsetten waar
de keizerin zich iedere dag in laat persen, zijn daar
een verbeelding van. Het is een op het eerste gezicht
wat platte metafoor, maar Kreutzer weet die gaandeweg telkens op verrassende manieren te verdiepen en
compliceren.
CORSAGE

OOSTENRIJK/DUITSLAND/FRANKRIJK/

LUXEMBURG, 2022 | REGIE MARIE KREUTZER | MET
VICKY KRIEPS | 115 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE
SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 15 SEPTEMBER 
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BOBO’S & RITSEL AARS
DE 22STE FILMBONZEN TOP 20
DIVA’S & UITBATERS
In Utrecht gaat woensdag 21 september de 42ste editie van het Nederlands Film Festival van start met
Zee van tijd van veteraan Theu Boermans. De dagen daarna komt de filmwereld bijeen om te praten, te
borrelen en af en toe een film te kijken. Maar wie bepalen nou eigenlijk wat er gebeurt in de Nederlandse
DOOR JAN PIETER EKKER EN DANA LINSSEN
filmwereld? Je leest het in de 22ste Filmbonzen Top 20. 
1 m * Gunay Uslu 1

duurzaam filmmaken staan hoog op de
agenda: Maar wel in de breedste zin: van
gender en leeftijd tot sociale, culturele en regionale achtergrond.

Staatssecretaris Cultuur en Media
Ze mag dan geen minister zijn, maar ‘slechts’
staatssecretaris, het is een verademing om
ein-de-lijk iemand op Cultuur en Media te
hebben die écht om kunst geeft. In mei presenteerde Uslu een omvangrijk herstelplan
waarmee ze de sector weer wil laten bloeien
en groeien, in juli lanceerde ze een wetsvoorstel om streamingdiensten te laten investeren in Nederlandse films, documentaires en
series. Daags nadat ze het traditionele Voorjaarsoverleg in Het Ketelhuis had bezocht,
twitterde ze (de staatssecretaris is zeer actief
op sociale media): ‘Na twee moeilijke jaren
kijkt de Nederlandse filmsector weer bevlogen vooruit. Ik kijk ernaar uit me in te zetten
voor Nederlandse creativiteit en durf op het
witte doek.’

4m5 Jacques Hoendervangers 4

Algemeen directeur Pathé Nederland
“De bioscoop is een ontmoetingsplek”, aldus
de hoogste baas van de Nederlandse tak van
bioscoopketen Pathé. Na de pandemische
rampjaren 2020 en 2021 lanceerde hij samenwerkingen met streamingdiensten en
het exclusieve Pathé Privé om mensen terug
de bioscoop in te krijgen. Tegelijkertijd verenigden de kleinere filmhuizen zich in de
nieuwe Vereniging Voor Filmhuizen (VVF)
om zichtbaarder te worden binnen de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en
Filmtheaters, die nu vooral de belangen van
de grote bioscopen en filmtheaters behartigt.

2o2 Bero Beyer 8

Directeur Nederlands Filmfonds
Bero Beyer is sinds 2019 directeur van het
Filmfonds, met een budget van inmiddels
79,1 miljoen euro verreweg de belangrijkste
financier voor Nederlandse filmproducties
en -activiteiten. Hij initieerde tal van nieuwe
regelingen en fondsen, waaronder New
Dawn, een internationaal fonds (gepresenteerd op het filmfestival van Cannes) gericht
op een divers, gelijkwaardig en inclusief
filmlandschap. Om nóg verder bij te dragen
aan een inclusieve en diverse filmsector creëerde het Filmfonds Cypher Cinema, een
nieuwe regeling voor autodidacten en makers uit de regio’s en de overzeese gebieden.

5m6 Willem Pruijssers 5

Directeur Dutch FilmWorks
‘Being the fastest in changing all the time’,
luidt de bedrijfsfilosofie van Dutch FilmWorks. Het heeft de distributeur geen
windeieren gelegd; DFW grossiert in (Nederlandse) hitfilms – van Marokkaanse bruiloft, Zwanger & Co, Costa!!, De Bellinga’s:
Huis op stelten (met het Zwolse gezin dat een
begrip is op YouTube) en De piraten van hiernaast: De ninja’s van de overkant tot Soof 3,
Anne+ en Louis, de documentaire over Louis
van Gaal. Ook Zee van tijd, de openingsfilm
van het NFF, wordt uitgebracht door DFW.
Later dit jaar volgen onder meer Kwestie van
geduld, De Club van Sinterklaas en de race tegen de klok (met Britt Dekker) en Faithfully
Yours (met Bracha van Doesburgh en Elise
Schaap). Onlangs nam het Franse StudioCanal een meerderheidsbelang in DFW.

3q1 Doreen Boonekamp @1

Onafhankelijk consulent
Oud-Filmfonds-directeur Boonekamp, nu
onafhankelijk consultant in de audiovisuele
en creatieve sector, deed afgelopen jaar onderzoek naar de bouwstenen van een nieuw
Sectorplan, waarover tijdens het NFF verder
gesproken zal worden. Het zijn er vier: het
vergroten van capaciteit, het optimaliseren
van het productieproces, het verbeteren van
de samenwerking van alle partijen die daarbij betrokken zijn en het beter zichtbaar maken van Nederlandse av-producties in binnen- en buitenland. Ook diversiteit en

LEGENDA
111 = positie 2022

GUNAY USLU (foto Martijn Beekman)

= stijger ten opzichte van 2021
= onveranderd ten opzichte van 2021
= daler ten opzichte van 2021
= positie 2021
= nieuw
= aantal keer in de lijst sinds 1999
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9q4 Halina Reijn !5

Actrice/producent/regisseur
In 2019 debuteerde actrice Halina Reijn als
regisseur met de thriller Instinct, die ingezonden werd voor de Oscars. Met haar productiebedrijf Man Up produceerde ze samen
met vriendin Carice van Houten de prostitutieserie Red Light, maar de kers op de taart
was dat ze van de toonaangevende Amerikaanse indiepropducent A24 (Everything
Everywhere All at Once, Midsommar, HBO’s
Euphoria) groen licht kreeg voor de satirische Gen Z–horrorslasher Bodies Bodies
Bodies. Volgens een enthousiaste New York
Times: “Euphoria with knives”.
KLEUR: MANOUSHKA ZEEGELAAR BREEVELD EN IRAIDA MARKUS-MEERZORG (foto Caro Lenssen)

6m* KLEUR 1

Aanjager inclusiviteit en diversiteit
Twee jaar na de lancering van de aanjager
KLEUR worden de eerste resultaten zichtbaar van de roep om een meer diverse en inclusieve sector. Het Filmfonds lanceerde
Cypher Cinema, talentontwikkelingshub
FilmForward organiseert voor de leden van
de Dutch Academy For Film ‘positionality
trainingen’, die handvatten geven voor een
mentaliteitsverandering die ruimte moet
maken voor andere, ondergerepresenteerde
verhalen. Samen met Filmfonds en DAFF
neemt KLEUR deel aan een onderzoek van
het ministerie van OCW dat de stand van zaken in de sector zichtbaar moet maken (een
zogenaamde nulmeting). Meer diversiteit:
ook de lancering van Stichting Vrouwen in
Beeld droeg bij aan bewustwording van de
nog steeds zwakkere positie van vrouwen in
de audiovisuele sector.

7m* Johan Nijenhuis 1

Regisseur/producent/scenarist
Johan Nijenhuis is ‘de koning van de romkom’, die als geen ander weet hoe hij zijn publiek kan behagen. Afgelopen zomer had hij
weer twee films klaar: Zwanger & Co (‘een
heel moeizame bevalling,’ aldus AD) en Marokkaanse bruiloft (de Volkskrant: ‘schuwt
geen cliché’). “Ik werk graag voor een breed
publiek”, zei Nijenhuis in een verhelderend
interview in Trouw. “Ik vind het leuk als vijftigplussers én veertienjarigen van mijn films

kunnen genieten. Er zit voor iedereen iets in,
mijn films zijn als spekkoek: zoet met heel
veel laagjes.” Nijenhuis zou het leuk vinden
als het begrip ‘filmcultuur’ wat breder betekenis zou krijgen. “Voor het Filmfonds telt
vooral of een film het goed doet in Cannes,
Venetië en Berlijn. Pas in tweede instantie of
een film ook een publiek bereikt. Terwijl:
met z’n allen lachen om Ma Flodder, zo’n
Hollands archetype, dat is toch ook filmcultuur?”

8o8 Antoinette Beumer 2

Directeur Local Scripted Series Netflix
Benelux
Antoinette Beumer verruilde Videoland voor
Netflix Benelux, waar ze verantwoordelijk
werd voor het scouten en produceren van
scripted series. Wat betekent dat ze voorlopig stopt met regisseren (Mijn vader is een
vliegtuig opende in 2021 nog het NFF). De
streamingdienst investeerde in een nieuw
seizoen van het Belgische Undercover en had
succes met sekslijnserie Dirty Lines en de
eerste Nederlandse Netflix-film Forever Rich
van regisseur Shady El-Hamus. Op stapel
staat onder meer een nieuwe serie van het
Belgische duo Adil & Bilall, die hun bijna
voltooide Batgirl-film bij HBO ondertussen
in de ijskast zagen verdwijnen.
JOHAN NIJENHUIS (foto TOUCH fotografie)
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!3o!3 Picl, Anke van Diejen en
Noortje van de Sande 3

!0o!0 Pim Hermeling 9

Directeur September Film
Pim Hermeling is directeur van September
Film, dat ‘maatschappelijk geëngageerde’
films uitbrengt, een belang heeft in het productiebedrijf KeyFilm en in het agentschap
Henneman Agency, het Parool Film Fest
(Paff) mede-organiseert en zijn eigen
streamingdienst heeft, Cinemember. Vorig
jaar won September Film op het NFF met De
veroordeling de belangrijkste Gouden Kalveren: beste film, beste scenario en beste (genderneutrale) hoofdrol en bijrol. Deze editie
gaan Narcosis van Martijn de Jong (met Thekla Reuten en Fedja van Huêt) en Bo van Joost
van Ginkel (slotfilm, met Gaite Jansen) in
Utrecht in première. Hermeling vindt dat er
te veel films worden uitgebracht. “In andere
sectoren zie je nog wel dat producties waarin
al geïnvesteerd is toch terzijde worden geschoven. Dat gebeurt heel weinig in de filmindustrie. Alles wordt afgemaakt en iedereen
verwacht dat het in de bioscoop wordt vertoond. Dat is niet houdbaar.”

Streamingplatform
Streamingplatform Picl – onderdeel van
mediabedrijf Herrie Film & TV van Anke van
Diejen en Noortje van de Sande – werkt
sinds 2017 succesvol samen met veertig onafhankelijke filmtheaters. ‘Het filmtheater.
Maar dan thuis’, voor 8,50 euro per premièrefilm. Dit jaar sloeg Picl zijn vleugels uit
naar België. Nog meer succes: Vedette Film,
hun distributiebedrijf, verwierf de rechten
van Close van Lukas Dhont, op het afgelopen
festival van Cannes bekroond met de Grand
Prix.

!4o!4 Dutch Academy For Film
(DAFF) 6

De Dutch Academy For Film werd ooit
opgericht voor de organisatie van de stem
ming voor de belangrijkste Nederlandse
filmprijzen de Gouden Kalveren, maar breidt
zijn activiteiten steeds verder uit naar allerlei
vormen van sectoroverleg. Nadat de achter
ban van ruim vijfhonderd Nederlandse
makers die doorgaans met diezelfde prijzen
zijn bekroond morde over het gender
neutraal maken van de acteerkalveren,
neemt de DAFF nu deel aan de nulmeting op
het gebied van diversiteit van de sector (zie:
Aanjager Kleur). Ondertussen gaan er ook
stemmen op dat de DAFF zelf niet inclusief
genoeg is: de ballotage is te streng (voor
dracht door drie leden), beroepsgroepen zijn
niet evenredig vertegenwoordigd en het lidmaatschapsgeld is te hoog. Vanaf 2023 zijn
overigens alleen leden nog stemgerechtigd.

!1m!2 Frans van Gestel !4

Producent-directeur Topkapi Films
Frans van Gestel is producer & founding
partner van Topkapi Films. Dit Amsterdamse
productiehuis was op het afgelopen festival
van Cannes present als coproducent van
Close van het Vlaamse filmwonder Lukas
Dhont. Vier jaar geleden was Topkapi ook al
coproducent van Dhonts speelfilmdebuut
Girl. “Lukas is een ware kunstenaar die dicht
bij zichzelf blijft en doet waar hij in gelooft”,
aldus Van Gestel. Topkapi is tevens producent van Happy Ending, een nieuwe Nederlandse Netflix-productie geschreven en geregisseerd door Joosje Duk, met hoofdrollen
voor Gaite Jansen, Martijn Lakemeier en Joy
Delima (in 2023 wereldwijd in première).

!2q!1 Vanja Kaludjercic 3

Artistiek directeur International Film
Festival Rotterdam
Vanja Kaludjercic volgde in 2019 Bero Beyer
op als directeur van het belangrijkste
filmfestival van Nederland. Haar eerste twee
edities, waaronder de vijftigste verjaardag
van IFFR, werden vol getroffen door de

!5m!6 Orwa Nyrabia 4
RACHEL VAN BOMMEL

pandemie. In de reorganisatie die volgde,
werd stevig bezuinigd op personeelskosten.
Alle vast aangestelde senior programmeurs
zijn uit hun functie ontheven of kregen een
andere rol in de organisatie, net als veel
freelanceprogrammeurs en andere mede
werkers. In een brandbrief spraken perso
neelsleden van een angstcultuur. De meeste
kritiek richtte zich op artistiek directeur

Kaludjercic terwijl de verantwoordelijkheid
van managing director Marjan van der Haar,
de Raad van Toezicht en de ondernemings
raad buiten schot bleven. Het volgende
evenement van de nieuwe organisatie is
Return of the Tiger van 14 t/m 16 oktober.

Artistiek directeur International Documen
tary Film Festival Amsterdam (IDFA)
Begin dit jaar werd het contract van de in Syrië geboren filmmaker en producent Orwa
Nyrabia als IDFA-directeur met vier jaar
verlengd. Hij maakte zijn team diverser en
internationaler, organiseerde twee half door
lockdowns geplaagde edities van het festival,
was een belangrijke drijvende kracht achter
het samen met IFFR en European Film Academy opgezette International Coalition for
Filmmakers at Risk (ICFR), die extra urgent
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bleek na de inval van Rusland in Oekraïne en
het (financieel) helpen van gevluchte filmmakers. Maar ook na het weer gevangen zetten van de Iraanse filmmakers Jafar Panahi
en Mohammad Rasoulof ondernam de coalitie diplomatieke en publieke actie middels
open brieven en het mobiliseren van de internationale filmgemeenschap. De 35ste editie van het documentairefestival vindt plaats
van 9 t/m 20 november.

van Aschat en Gijs Scholten van Aschat in de
hoofdrollen. Ook deze keuze zorgde voor
kritiek, onder andere van producent Joram
Willink, die een openingsfilm van een witte
veteraan in strijd vond met de ambities van
het festival. “Als je een – ongetwijfeld sterke
– film kiest die spierwit is en niet inclusief
en past in de lijn van decennia films dan is er
geen enkele verandering ingezet. Dan zit je
nog volledig in de oude werkelijkheid.”

!6m* Rachel van Bommel 1		

!9q!7 Alex en Mark van
Warmerdam !0

CEO Millstreet Films
In 2009 richtte Rachel van Bommel Millstreet Films op en haar eerste drie producties
– Loft, Gooische vrouwen en Soof – werden
kaskrakers. Ook daarna bleef ze commerciële
successen boeken, ook met televisieseries
als Nieuwe buren en Anne+. Een week voor
aanvang van het NFF komt het door Millstreet Films geproduceerde Soof 3 in de bioscopen, die ongetwijfeld ook een succes gaat
worden. Het geheim? “Ik heb een gemiddelde smaak”, zei Van Bommel in EW. Welgeteld één Gouden Kalf won ze met die gemiddelde smaak en daar vindt Van Bommel wat
van. “Voor mezelf maakt het niet uit. Ik vind
een groot publiek belangrijker dan een prijs.
Het lijkt mij niet leuk om vijf jaar aan een
film te werken waar vijfduizend mensen
naartoe gaan.”

Scenarist-regisseur / producent
Nr. 10, de tiende speelfilm van Alex van Warmerdam, is een soort ‘best of van Van Warmerdams complete oeuvre’; een totaalkunstwerk, waarin het multitalent de
grenzen slecht tussen film, theater, literatuur en beeldende kunst. Toch kwamen er na
de première op de vorige editie van het NFF
– Nr.10 stond als slotfilm geprogrammeerd
– slechts 36.405 mensen kijken. Alsnog goed
voor de 17de plek in de Top 30 van Nederlands films in 2021, dat sowieso een historisch slecht jaar was voor bioscopen en
filmtheaters. Nr. 10 leverde Alex (‘een uitzonderlijke filmmaker met een unieke stijl’)
en zijn ‘al even getalenteerde broer Marc’ wel
de Lifetime Achievement Award van het festival van Oostende, dat een retrospectief
wijdde aan hun oeuvre.

!7m* Vanessa Henneman 1

Agent
Vanessa Henneman is manager en CEO bij
en naamgever van Henneman Agency, dat
onder andere acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers vertegenwoordigt. Van Carice
van Houten en Halina Reijn, Kim van Kooten
en Jacob Derwig tot Ramsey Nasr, Barry
Atsma en Georgina Verbaan, Joram Lürsen,
David Verbeek en Ben Sombogaart; de halve
Nederlandse filmwereld laat z’n belangen
behartigen door Henneman en haar medewerkers. “Er zijn ook acteurs die het zonder
doen, maar dat worden er steeds minder”, zei
ze daarover in Het Parool. “Vroeger waren
agenten de uitzondering. Nu is dat omgedraaid. Het is gewoon prettig, zo’n intermediair die voorkomt dat geld de inhoudelijke
conversatie vertroebelt. Laat mij dat gesprek

@0q!8 Ido Abram 4

VANESSA HENNEMAN (foto Marc de Groot)

over geld en randvoorwaarden maar voeren,
dan kunnen zij zich concentreren op de inhoud.”

!8m!9 Silvia van der Heiden 4

Directeur Nederlands Film Festival
NFF-directeur Silvia van der Heiden kwam
rond de vorige editie in een stormpje terecht

omdat ze de Gouden Kalveren genderneutraal had gemaakt – en alle prijzen vervolgens naar mannen gingen. Dit jaar zijn de
Kalveren opnieuw genderneutraal: nieuwe
ronde, nieuwe kansen. Als openingsfilm van
de 42ste editie koos Van der Heiden voor Zee
van tijd van de 72-jarige Theu Boermans, een
‘prachtig en aangrijpend’ drama met Sallie
Harmsen, Elsie de Brauw, Reinout Scholten

Directeur See NL en adjunct-directeur
Eye Filmmuseum
Ido Abram noemt zichzelf ‘het kaasmeisje
van de Nederlandse film’; als directeur van
See NL promoot hij de Nederlandse film in
het buitenland. See NL krijgt een paar keer
per jaar van filmfestivals het verzoek om mee
te werken aan een Nederlands filmprogramma. Een stuk ingewikkelder is het om Nederlandse films onder te brengen op de grootste
filmfestivals; ze vallen altijd op het aller-allerlaatste moment af. “Het moet beter”, weet
hij zelf ook. Abram is ook adjunct-directeur
van Eye en krijgt in die hoedanigheid te maken met een nieuwe baas; na vijftien jaar
vertrekt Sandra den Hamer dit najaar als directeur en bestuurder. 
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DWIGHT FAGBAMILA (foto Benny Stroet)

DWIGHT FAGBAMILA
OVER FEMI
1. “Femi gaat over Dennis, een jongen die op vroege leeftijd zijn vader is verloren en daar een groot
schuldgevoel aan over heeft gehouden. Wanneer
Dennis’ vriendin zwanger wordt, komen de duistere
gevoelens en gedachten die hij heeft geprobeerd weg
te stoppen terug.
Hierdoor belandt hij in een diep innerlijk conflict
waarbij hij zijn eigen demonen onder ogen moet zien
te komen voor de geboorte van zijn eerste kind. Het
is een verhaal waarin schuldgevoel, eenzaamheid en
identiteit een hoofdrol spelen.”
2. “In mijn afstudeerfilm Babatunde onderzocht ik
ook de invloed van een afwezige vader, het mysterie
dat daarbij komt kijken, en hoe de personages dat vacuüm proberen op te vullen. In Femi heb ik dat verder
uitgediept. De band die ik heb met mijn vader, zijn
vertrek uit Nederland, mijn gemis aan zijn/onze cultuur, en hoe je je als gemixte jongen verhoudt in een
witte omgeving liggen daaraan ten grondslag.”
3. “...een thriller/horrorfilm. Binnen dat genre probeer ik thema’s als racisme en de invloed van (voor-)
ouders verder te onderzoeken.”
4. “Lef dat zich uit in sterke, interessante visies. Van
het begin tot eind; van de fondsen tot aan de makers.
Ruimte voor experimenten en onderzoeken in elk mogelijk aspect van het filmmaken.”
5. “Onlangs heb ik in de Amazone van Peru mogen
deelnemen in een filmworkshop van een van mijn
grote filmhelden: Apichatpong Weerasethakul. In
deze workshop heb ik veel mooie dingen ervaren,
nieuwe inzichten opgedaan en fantastische mensen
leren kennen. Het was een ervaring die ongetwijfeld
nog veel invloed gaat hebben op mijn makerschap.”

In de reeks Hollandse Nieuwe
beantwoorden makers wier films
op de nieuwe editie van het
Nederlands Film Festival in
première gaan elk dezelfde vijf
vragen: 1. Waar gaat je film over?
2. Waarom wilde je deze film
maken? 3. Mijn volgende film
wordt nu eens… 4. Wat heeft de
Nederlandse film nodig? 5. Wat
was een bepalend filmmoment in
DOOR MARISKA GRAVELAND
je leven? 
ELISABETTA AGYEIWAA
OVER ELISABETTA
1. “Ik ben geboren in Italië en als baby zonder identiteitspapieren achtergelaten in Nederland. Ik groeide
illegaal en zonder familie op, terwijl een ander kind
mijn Italiaanse geboorteakte en plek in het gezin innam. In deze documentaire probeer ik te achterhalen
wat er dertig jaar geleden nou eigenlijk is gebeurd.
Waarom mijn moeder besloot om niet mijn moeder
te zijn. En waarom ik steeds tegen de deur van de bureaucratie aanloop en niemand mij tot nu toe heeft
kunnen helpen om op papier wél te mogen bestaan.”
2. “De drang om dit specifieke verhaal te vertellen
is zo groot, dat ik me om die reden heb toegelegd op
het maken van films. Al jaren knok ik om aan te tonen
dat ik de enige echte Elisabetta Agyeiwaa ben. Ik zit
gevangen in een web en worstel daardoor met mijn
eigen identiteit. In deze film wilde ik op zoek naar
antwoorden op vragen, waarvan de belangrijkste is:
waarom heeft mijn moeder dit in hemelsnaam ge-

ELISABETTA AGYEIWAA (foto Maurice Meijs)

daan? Maar ik hoop ook op aandacht voor mijn zaak.
Dit soort identiteitsfraude, door familie zelf gepleegd,
is heel complex en mede daarom in mijn geval nog
steeds niet opgelost. Maar ik ben ook niet de enige.
Wereldwijd – maar ook in Nederland – zullen er meer
kinderen de dupe zijn van dit soort fraude en ik hoop
dan ook op herkenning en erkenning voor hen en mij.”
3. “...een crime-serie.”
4. “Meer vrouwen zoals ik.”
5. “The Madness of Reason laat wat mij betreft prachtig zien hoe je met film niet alleen een verhaallijn
maar ook een ervaring kunt overbrengen. Via teksten
van de Nigeriaanse schrijver Ben Okri neemt de film je
mee op een experimentele reis door het diepe hart van
Afrika. De documentaire is voor mij een spookverhaal
over de geest van Raymond Borremans en de wil van
experimenteel filmmaker Peter Krüger om die geest
tot leven te wekken. Door deze film ben ik de kracht
van verbeelding pas echt gaan zien en het heeft mij als
maker dan ook enorm geïnspireerd. De associatieve
expressie in deze film is een bron van inspiratie voor
de films die ik graag wil maken.”

ROBERT-JONATHAN KOEYERS
OVER IT’S NICE IN HERE
1. “In It’s Nice in Here schetsen we een fragmentarisch portret van een gevoelige jongen genaamd
Crimson. We volgen hem en zijn beste vriend Imani
terwijl ze op weg zijn naar een buurtwinkel. Wanneer
een overwerkte politieagent een telefoontje krijgt
over een potentieel gevaarlijke ruzie waar de twee
jongeren bij betrokken zouden kunnen zijn, haast hij
zich naar de plaats delict met zijn vuurwapen gereed.
De twee contrasterende versies van hetzelfde verhaal
zijn tegenover elkaar gezet, waardoor we er voortdu-
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ROBERT-JONATHAN KOEYERS (foto Robert-Jonathan Koeyers)

rend aan worden herinnerd dat we zwemmen in een
zee van onzekerheid. In deze geconstrueerde realiteit
moeten we onze eigen vooroordelen onder ogen zien
om een versie van het verhaal te vinden waar we het
meest comfortabel mee zijn.”
2. “In 2016 werd ik geconfronteerd met een video van
een vrouw die aan het live-streamen was terwijl haar
partner langzaam aan het doodbloeden was in de bestuurdersstoel naast haar. De paniek in haar stem en
haar gebeden werden sporadisch onderbroken door
de agent die op de achtergrond tegen zichzelf aan
het vloeken was. Het voelde alsof zich, in een paar
seconden, twee totaal verschillende verhalen tegelijk
afspeelden. Dit werd de basis van It’s Nice in Here,
waarin ik wilde onderzoeken hoe verhalen rondom
politiegeweld worden verteld, vergeten, en soms een
volledig nieuwe vorm krijgen.”
3. “Na meer dan drie jaar te hebben gewerkt aan een
film over trauma, dood en geweld, voel ik me momenteel aangetrokken, en enigszins genoodzaakt, om een
luchtigere film te maken.”
4. “Het Nederlandse filmlandschap zou beter kunnen zijn in het creëren van ruimte en mogelijkheden
voor makers met ondervertegenwoordigde verhalen.
Dit geldt overigens voor de hele pijplijn, van de toelatingsprocedure bij filmacademies en kunstinstellingen tot fondsen en festivals. Het is onze plicht om
de jonge filmmakers van morgen te laten zien dat er
ruimte voor hen is. Zodat gemarginaliseerde filmmakers zich kunnen concentreren op het vertellen van
hun verhalen, in plaats van herhaaldelijk te moeten
uitleggen of rechtvaardigen waarom hun verhalen
ertoe doen.”
5. “Zwarte filmmakers als Arthur Jafa, Kahlil Joseph,
Terence Nance en Jenn Nkiru hebben mij nieuwe
manieren en inzichten gegeven om naar het Zwarte

ROSA RUTH BOESTEN (foto Whitney Zaandam)

lichaam, en in het verlengde daarvan ook naar mijzelf
te kijken. Hun films hebben me doen beseffen dat het
vertellen van onze authentieke verhalen en geleefde
ervaringen niet slechts een politieke daad is, maar een
manier van overleven.”

ROSA RUTH BOESTEN
OVER MASTER OF LIGHT
1. “Master of Light gaat over een opkomend kunstenaar, George, die na een gevangenisstraf van tien jaar
zijn kunst als middel voor genezing gebruikt door het
schilderen van zijn familieleden. De film laat de complexiteit van zijn reis zien, waarin hij probeert de cyclus van zijn familie, die geworteld is in systematisch
racisme, te doorbreken voor de volgende generatie.”
2. “Ik hoorde voor het eerst over dit verhaal via een
goede vriendin die George in New York ontmoet had.
Het raakte me direct en ik voelde dat dit verteld moest
worden. Niet alleen door de uniciteit van zijn levenservaringen, maar ook omdat George symbool staat
voor het hervinden van eigen talent en menselijk potentieel wanneer dit van kinds af aan geen kans krijgt.”
3. “Ik heb verschillende ideeën waar ik nog niet zoveel over kan zeggen, maar ik zou heel graag vrouwen
centraal willen stellen in een van mijn volgende projecten.”
4. “Meer openstaan voor vertelwijzen die anders zijn
dan de westerse en daarmee makers van kleur meer
vrijheid en financiering bieden. Ook denk ik dat meer
internationale samenwerking de Nederlandse film
verder zal brengen. De Nederlandse documentaire is
namelijk vaak van hoge kwaliteit, maar wordt maar
door een beperkt aantal mensen gezien.”
5. “Mijn eerste film ging over mijn oma, die kunstenaar was. In de montage viel alles wat ik wilde op zijn

SERGEJ GROENHART (foto Jonathan Hoost)

plek zonder dat ik dat van tevoren precies had uitgedacht of uitgeschreven. Die intuïtieve manier van
maken geeft mij heel veel energie en probeer ik vast
te houden in mijn huidige films. In Amerika kreeg ik
daar opnieuw de kans voor omdat er zoveel ruimte en
vrijheid was in zowel het draaien als in de montage.”

SERGEJ GROENHART
OVER BLACK GIRL MAGIC
1. “Black Girl Magic is een spannend drama met horrorelementen over de vriendschap tussen twee meisjes die op de proef wordt gesteld als ze zich inlaten
met donkere magie.”
2. “Videoland Academy bood mij de unieke kans om
mijn onconventionele stijl van storytelling met het
Nederlandse publiek te delen.”
3. “...een grappige en spannende actiefilm genaamd
Cash Out met de Denzel Washington van Nederland,
Yannick Jozefzoon, in de lead.”
4. “Geweldige makers zoals Achmed Akabbi, Ashar
Medina, Fadua El Akchaoui en Giancarlo Sanchez zijn
het bewijs dat niemand zich zorgen hoeft te maken
over de Nederlandse filmindustrie. Die is in goede
handen.”
5. “Ik heb meerdere momenten in mijn leven meegemaakt die goed zouden werken in een plot, maar het
moment dat Ashar mij belde en even doodleuk zei dat
ik een aflevering van Mocro maffia mocht gaan schrijven, springt er voor mij wel uit. Ik dacht echt even dat
ik in een aflevering van Bananensplit zat.”
LEES OP

filmkrant.nl/hollandsenieuwe OOK

INTERVIEWS MET THEU BOERMANS OVER ZEE VAN TIJD,
ISIS CABOLET OVER DIEP IN DE NACHT, PATTY STENGER
OVER FLY, JOHAN KRAMER OVER M’N BEESSIE EN IK EN
JOOST VAN GINKEL OVER BO. 

DE FILMKRANT 

ILLUSTRATIE LAE SCHÄFER

#449 SEPTEMBER 2022

Regisseur Shady El-Hamus (De libi, Forever Rich) brengt
maandelijks een ode aan een bijzondere filmscène.
Deze keer: Dheepan.

KLEEDJES OP HET
STRAND
Twee blauw verlichte konijnenoortjes doemen op uit
de duisteris. Niet veel later wordt in slow motion straatverkoper Dheepan zichtbaar. Hij heeft een gepijnigde
blik in zijn ogen en twee flikkerende oortjes op zijn hoofd.
Dit filmbeeld bleef maar door mijn hoofd spoken
tijdens de twee weken dat ik door Europa reisde en
besefte dat de welvaartskloof buiten Nederland vaak
nog vele malen groter is. Op alle stranden en in alle
steden zie je het gebeuren: de een ligt in de zon of zit
op een terras terwijl de ander probeert te overleven
door de verkoop van kleedjes, zonnebrillen en aanstekers. Soms gaat het goed, wordt er met een vriendelijk
knikje bedankt, of wordt er zelfs iets gekocht. Vaker
worden de verkopers simpelweg genegeerd of denigrerend weggewuifd, als vervelende vliegen die rond
zongebruinde hoofden zoemen.
Dheepan, het hoofdpersonage uit de gelijknamige film van Jacques Audiard, laat me maar niet los.
Dheepan, de Sri Lankese ex-Tamiltijger die niet lang

geleden nog verwikkeld was in een burgeroorlog en
nu door toeristen wordt gereduceerd tot stoorzender.
Dheepan die in een vluchtelingenkamp gekoppeld
werd aan een vrouw en een kind die hij beiden nog
nooit eerder zag maar met wie hij een gezin vormde
omdat het de enige manier bleek om asiel te krijgen.
Dheepan die van de ene oorlog wegvluchtte, op zoek
naar vrede en rust, maar in een buitenwijk van Parijs
in een nieuwe oorlog terechtkwam. Ook al is het, wat
mij betreft, een van Audiards minder goeie films, hij
weet een personage neer te zetten dat beklijft, omdat
Dheepans situatie staat voor die van zoveel anderen
en tegelijk de pijnlijke afstand tussen mensen in het
hedendaagse Westen illustreert.
Een maand geleden kwam het bericht naar buiten dat er een straatverkoper op een Italiaans strand
doodgeslagen was omdat hij de vriendin van de dader,
in een poging iets te verkopen, had aangesproken
met ‘ciao bella’. De man ging door het lint, sloeg op
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de verkoper in, en bleef slaan. Van sociale controle is
tegenwoordig helaas geen sprake meer; omstanders
filmden het incident in plaats van dat ze het slachtoffer hielpen. Een racismedebat barstte in Italië los
want de verkoper was een immigrant die al tien jaar
in Italië woonde en als verkoper in de zomermaanden
de stranden afliep. Een tragisch einde van een leven
waarbij het gevaar van objectivering, niet in de laatste
plaats door populistische politici, maar weer eens
pijnlijk duidelijk werd.
Ik geloof echt dat het zien van een film empathie
kan opwekken. Wat Audiard met Dheepan doet is
belangrijk omdat hij bijdraagt aan het besef dat alle
mensen die in Europa een nieuw leven proberen op
te bouwen ergens vandaan komen, niet altijd straatverkoper waren, thuislanden en families achterlieten,
inmiddels noodgedwongen ver onder hun niveau
werken en ondertussen door veel mensen uit een hogere sociale klasse als verstoorders van een zorgeloos
leven worden ervaren. Uit ongemak? Waarschijnlijk.
Maar dat is geen excuus.
Ik kan niet anders dan me continu beseffen hoeveel
geluk ik heb dat ik degene ben die in de zon op het
strand ligt. Nee, ik koop niet constant kleedjes, zonnebrillen of aanstekers, maar ik probeer de persoon
die me iets aanbiedt altijd in zijn of haar ogen aan te
kijken. Ik laat zien dat ik me ervan bewust ben dat er
een mens voor me staat. Een mens met een verhaal,
die zich genoodzaakt ziet dit werk te doen omdat alle
andere opties voorlopig nog onbereikbaar zijn. Een
mens die het hopelijk gegund is in Europa vrede en
rust te vinden.
SHADY EL-HAMUS
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HALINA REIJN OVER
BODIES BODIES BODIES

‘IK VOELDE METEEN: DIT

Met Bodies Bodies Bodies heeft
Halina Reijn het onmogelijke
gepresteerd: als Nederlandse
regisseur een succesvolle
Amerikaanse film maken mét een
geheel eigen smoel. Hoe kreeg ze
dat in vredesnaam voor elkaar?
DOOR ALEX MAZEREEUW

Voor veel Nederlandse filmmakers blijft Hollywood
het ultieme baken. Als ze ooit de kans krijgen om dáár
een film te maken, ligt de wereld pas echt aan hun
voeten. Hoe moeilijk het ook is om door te breken, er
lonkt altijd de kans om ‘de nieuwe Paul Verhoeven’ te
worden.
De realiteit leert echter dat het verdomd ingewikkeld is om door alle creatieve barrières heen te breken.
Veel filmmakers keerden gedesillusioneerd terug uit
het beloofde land. Beloftes werden niet nagekomen,
hun invloed was nihil, studio’s bepaalden het uiteindelijke product. Dan toch liever terug naar de veilige
kneuterigheid van de polder, waar het maken van een
film óók moeite kost, maar waar je met een beetje
mazzel in ieder geval wel je eigen ei kwijt kunt.
En toch lijkt ‘de nieuwe Paul Verhoeven’ nu ineens
daar, in de persoon van Halina Reijn (1975). Reijn
bouwde als acteur op het toneel en het Nederlandse filmdoek een zeer succesvolle carrière op, die ze

waarschijnlijk moeiteloos de rest van haar leven had
kunnen uitzingen. Maar het creatieve bloed kruipt
uiteindelijk toch waar het niet gaan kan, dus Reijn
wilde ook zelf films gaan maken.
Het leidde in 2019 tot het zeer verdienstelijke regiedebuut Instinct, een psychologisch drama over
de giftige relatie tussen een tbs-patiënt (Marwan
Kenzari) en zijn begeleider (Carice van Houten). Instinct deed het goed op internationale filmfestivals,
waardoor Reijn op de radar kwam bij Amerikaanse
studio’s. Reijn zelf was vooral geïnteresseerd in een
mogelijke samenwerking met A24, de filmstudio die
eerder een podium bood aan regisseurs als Robert
Eggers (The Lighthouse), Ari Aster (Hereditary) en de
Safdie-broers (Good Time). Omdat A24 durft te vertrouwen op de makers, zien veel regisseurs de filmstudio als een ideaal huis voor hun projecten.

fieke locatie. Dat ‘kammerspielerige’ ligt mij gewoon
heel erg; dat zat ook al in Instinct.”
Toch leek Reijn de uitgelezen kans in eerste instantie te moeten laten schieten, omdat het scenario nu
eenmaal niet haar ding was. Maar A24 bleef aandringen en vroeg hoe zij de film dan wél zou aanpakken.
Reijn pitchte uiteindelijk een soort combinatie van
Lord of the Flies en Mean Girls, en daar had de filmstudio zowaar oren naar.

KAMMERSPIELERIG

MOORDSPEL

Voor Reijn was dat niet anders, vertelt ze in een Amsterdams hotel op de vooravond van de feestelijke
première van Bodies Bodies Bodies in Tuschinski. Na
het filmfestival van Londen werd er contact gezocht,
en wilde A24 ineens met háár in gesprek. “Ik voelde
meteen: dit is andere koek. Het deed mij heel erg denken aan de manier van werken van Ivo van Hove (de
toneelregisseur met wie Reijn veelvuldig samenwerkte, am). Hij zegt altijd: we gaan compromisloos theater maken, maar de zalen moeten wél vol. Maar het
script waarmee A24 aankwam, was vooral een echte
genrefilm. Het enige wat ik er vet aan vond, was het
idee van psychologische oorlogsvoering op één speci-

‘Ergens vind ik het
ook wel lief aan
mensen dat we
onder bepaalde
omstandigheden
ineens veranderen
in een soort
beesten.’

HALINA REIJN OP DE SET VAN BODIES BODIES BODIES

IS

De premisse van Bodies Bodies Bodies is op papier vrij
simpel: een groep extreem rijke ‘Generatie Z’-vrienden komt in een grote villa bij elkaar om een ‘hurricane party’ te organiseren (blijkbaar een ding onder rijke
Amerikanen). De geoefende kijker weet dat drama op
de loer ligt, want plaats een stel mensen in een geïsoleerde ruimte en de onderlinge spanningen zullen tot
uitbarsting komen.
Die spanningen komen hier uiteindelijk aan het
oppervlak door het spelen van het (fictieve) moordspel Bodies Bodies Bodies, vergelijkbaar met Maffia of
Weerwolven, waarbij er één voor één spelers worden
vermoord en de groep uiteindelijk één moordenaar
aanwijst. Natuurlijk wordt het spelletje in de film
uiteindelijk werkelijkheid, maar dan wel op een totaal
andere manier dan de gemiddelde horrorkijker zal
verwachten.
In Amerika waren de reacties op Bodies Bodies
Bodies zeer positief, vliegen de kaartjes over de toonbank en staat Reijn ineens op de radar als regisseur die
ertoe doet. En terecht, want Reijn heeft een film gemaakt die voortdurend speelt met de verwachtingen
én heel duidelijk een eigen smoel heeft.
Vooral dat laatste is bijzonder, want zo’n film moet
meestal eerst langs talloze compromisloketjes. Bij
Bodies Bodies Bodies leeft dat gevoel niet, en dat is
volgens Reijn vooral te danken aan de A24-factor. “Ze
bleven vragen wat ík precies wilde en gaven me als
filmmaker alle vrijheid. De budgetten zijn behoorlijk
klein, waardoor je jezelf helemaal kapotwerkt, maar
ze beloven wel dat ze nooit ergens voor gaan liggen. In
dat opzicht heb ik mijn huis wel echt gevonden, ik wil
nooit meer weg bij die mensen, haha.”
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ANDERE KOEK ’

Kleed je als
een regisseur
COLUMN | Ebele Wybenga bericht over

wat hem opvalt op het kruisvlak van
cinema en beeldcultuur.

KARIKATUUR

Bodies Bodies Bodies is dus geen compromisproductie, maar een film die daadwerkelijk keuzes durft te
maken. Bijvoorbeeld om de personages bepaald niet
sympathiek te maken en ze dicht op het randje van
karikatuur te laten balanceren. Ze zijn getrouwd met
hun telefoon, voortdurend bezig met hun imago en
altijd op zoek naar erkenning (bijvoorbeeld voor hun
acteerwerk of podcast).
“Ik vind het vooral interessant als personages niet
sympathiek zijn”, zegt Reijn. “Het karikaturale hebben we zoveel mogelijk proberen te vermijden, maar
het blijft natuurlijk een komedie. In aanloop naar
de productie heb ik bijvoorbeeld veel naar Reservoir
Dogs gekeken. Een rare referentie misschien, maar het
hielp me heel erg qua stijl—vooral voor de momenten
waarop de personages tijdens gewelddadige situaties
de raarste dingen bespreken. Dat banale in de mens is
gewoon heel grappig. Ik heb hard geprobeerd dat in de
film te stoppen, bijvoorbeeld als een van de personages omringd door dode lichamen vertelt hoe moeilijk
het eigenlijk is om een podcast te maken. Ik heb zelf
enorm veel lol gehad tijdens het maken. Dat was na
alle tragedies die ik de afgelopen jaren heb opgevoerd
in het theater best wel een opluchting.”

DIERLIJKE INSTINCTEN

De personages in Bodies Bodies Bodies zijn voornamelijk rijke jonge mensen met héél veel privileges. Reijn
omschreef de film eerder als ‘een fabel over wat er
gebeurt als je stopt met reflecteren’.
“Als mijn personages zouden gaan reflecteren, zou
de film meteen klaar zijn, omdat ze dan hun problemen onder ogen moeten komen. Het meest cruciale
moment in de film is niet voor niets het moment
waarop de wifi uitvalt. Zelf krijg ik ook direct een
paniekaanval als mijn telefoon niet werkt; het maakt
je ineens enorm kwetsbaar. Dat gevoel wilde ik óók in
de film stoppen: op het moment dat de wifi wegvalt,
verandert het van een hangout-film in een horrorfilm.
Dan zijn de personages ineens op hun meest kwetsbaar.”
Het zou zonde zijn om verder op de materie in te
gaan, want Bodies Bodies Bodies drijft op verrassin-

gen—voor de personages én de kijker. Maar herkenbaar
is het zeker, al die dierlijke instincten die in ons naar
boven kunnen komen in situaties van sociaal ongemak.
Reijn: “Ik vergelijk het vaak met een kerstdiner.
Daar leef je lang naartoe, en omdat je met de hele
familie bent kan het niet anders dan geweldig worden. Maar als het eenmaal zover is, blijkt het vaak
toch gewoon een soort hel. Ergens vind ik het ook
wel lief aan mensen dat we onder bepaalde omstandigheden ineens veranderen in een soort beesten. De
film blijft natuurlijk een fabel, maar iedereen kan zich
hopelijk ook inleven in de personages, omdat haat en
liefde nu eenmaal dicht bij elkaar liggen. In die pijnlijke herkenbaarheid zit volgens mij ook de comic
relief.”

GEINIG

Voor Reijn zelf is de vraag vooral: wat nu? Als we haar
spreken zit ze nog volledig in de roes van de hype.
“Heel geinig”, noemt ze het grote overzeese succes
van de film. Maar Reijn vindt het tegelijkertijd ook wel
fijn om weer even in Nederland te zijn, in plaats van
in het hypegevoelige Amerika, waar iedereen meteen
iets van je wil.
Toch kan de terugkeer naar Amerika uiteraard niet
lang op zich laten wachten. Hoewel de Nederlandse
wortels sterk blijven (Reijn werkt met schrijver Esther
Gerritsen aan een verfilming van ’t Hooge Nest), kan
een volgende Amerikaanse film na het succes van Bodies Bodies Bodies niet lang uitblijven.
Er staat zelfs al een nieuw project op stapel, waar
Reijn logischerwijs nog niet veel over kan prijsgeven,
behalve dan dat het gaat om een erotische thriller.
Laat dat nu net het genre zijn waarin een andere Nederlandse filmmaker eerder ook Amerikaanse furore
maakte. Reijn geeft het tegen het eind van ons gesprek
zelf lachend aan: “Als ik later groot ben, wil ik toch gewoon de vrouwelijke Paul Verhoeven worden.” Ze is al
verdomd dicht in de buurt.
BODIES BODIES BODIES

VERENIGDE STATEN,

2022 | REGIE HALINA REIJN | MET AMANDLA STENBERG,
MARIA BAKALOVA, RACHEL SENNOTT | 95 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SONY (VIA UNIVERSAL) | TE ZIEN VANAF 8
SEPTEMBER | LEES DE RECENSIE OP
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Ik ben een liefhebber van instagramaccount
@directorfits. Het is een groeiende verzameling
oude foto’s van regisseurs met opmerkingen
over hun kledingstijl. Denk aan Steven Spielberg
met steeds een andere schreeuwerige truckerpet. Er zit iets diep bevredigends in dit soort
foto’s. Een van mijn favorieten die je in de feed
van @directorfits kunt bewonderen toont Tony
Scott in 1990, op de set van Revenge. De regisseur hangt half uit de geopende deur van een
helikopter, een enorme filmcamera bedienend
met een forse sigaar in zijn mond. Hij draagt een
ultrakorte broek, witte Reeboks met losse
veters, een rood McDonald’s-petje en vissersvest onder zijn windjack. Dit heeft meer glamour dan wat voor smoking op de rode loper
dan ook. Je kunt natuurlijk voor mode-inspiratie
kijken naar acteurs, muzes en speelballen van
de mode, eindeloos gefotografeerd, gevolgd en
geanalyseerd. Maar voor kledinginspiratie waar
je in het dagelijks leven echt wat aan hebt kun
je beter kijken naar het kloffie van regisseurs.
Scrollend door alle posts van @directorfits vallen me een paar patronen op. Allereerst: regisseurs zijn de baas dus maakt het in feite niet uit
wat ze dragen. Die nonchalante uitstraling met
volmaakt zelfvertrouwen heb je natuurlijk niet
zomaar te pakken, maar je door hun kledingkeuzes af te kijken kom je een heel eind. Regisseurs,
multimiljonair of niet, hebben een overduidelijke voorkeur voor functionele, casual kleding.
Brian De Palma zie je altijd in verschillende
combo’s van safari-jasje en New Balance-sneakers. Zakken heb je als filmmaker blijkbaar nooit
genoeg. Tony Scott draagt ondanks talloze zakjes op zijn vissersvest ook nog een ketting met
pennen om zijn nek. Een parka is een must.
Kubrick draagt er een over zijn legerjasje op de
set van Full Metal Jacket, Steve McQueen een
donkergroene van The North Face met een roze
muts op de set van Shame. Dan is er sublieme
stijlvastheid. Paul Thomas Anderson draagt
voortdurend shirts met een ‘camp collar’. David
Lynch doet altijd het bovenste knoopje van zijn
overhemd dicht. Wim Wenders kun je niet voorstellen zonder z’n brilletje en Wes Anderson kun
je uittekenen in ribfluwelen jasjes en Clark’s
Wallabees aan zijn voeten. De les: heb je eenmaal een functioneel uniform gevonden met
een sprekende eigenaardigheid, houd hier dan
aan vast. In de kiekjes van @directorfits komen
nog te weinig vrouwen voor. Sofia Coppola is
een uitzondering, ze is onder andere te zien in
een kimono op de ‘wrap party’ van Lost in Translation. Directorcore is wat mij betreft het
nieuwe normcore.
EBELE WYBENGA
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CL AIRE DENIS
OVER
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

‘ DE LIEFDE IS
VEEL GEVA ARLIJKER
DAN EEN VIRUS ’

Op warme kritieken kon Claire
Denis niet rekenen na de
première van Avec amour et
acharnement op het filmfestival
van Berlijn. Onterecht, want deze
liefdesthriller is een meesterlijke
telg in een nieuw tijdperk voor
Denis, waarin de Franse auteur
nog vrijer en gedurfder is dan
voorheen. “Mijn stijl? Dat is doen
DOOR HUGO EMMERZAEL
wat ik wil.”

CLAIRE DENIS

‘Sinister? Dat
vind ik totaal
niet. Weird, dat
misschien wel.
Het gaat over
onbegrensde
liefde. Dat kan
bijna alleen maar
slecht eindigen.’

“Ach, nog een protest”, verzucht Claire Denis terwijl
ze uit het raam tuurt van een congreshotel vlakbij de
Potsdamer Platz in Berlijn. Het is februari 2022, de
Berlinale is in volle gang en een stoet mensen demonstreert buiten voor de soevereiniteit van Oekraïne,
onwetend over de Russische invasie die enkele dagen
later van start zal gaan. “Het blijft bizar,” reflecteert
Denis, “dat al die grote zaken – oorlogen, pandemieën, armoede, vluchtelingen – parellel lopen met alledaagse gebeurtenissen in het leven.”
Dit is deels waar Avec amour et acharnement over
gaat. Tegen de achtergrond van de covid-pandemie
verbeeldt Denis hoe de liefdevolle relatie tussen Jean
(Vincent Lindon) en Sara (Juliette Binoche) implodeert wanneer Sara weer oog in oog komt met haar
vorige minnaar François (Grégoire Colin). “Je raakt
aan dingen gewend”, observeert Denis over de pandemie en andere calamiteiten die een soort sluimerende aanwezigheid in het leven worden. “Je went aan
mondmaskers, aan mensen die ’s winters op straat
slapen, aan migranten op kleine bootjes die ’s nachts
de Middellandse Zee oversteken, aan hoe rijken nog
rijker worden tijdens de pandemie. En toch... We
moeten de wereld ook niet stil willen zetten. We wil-

len ondertussen ook liefhebben, verlangen, smachten, dromen.”
Avec amour et acharnement weerspiegelt dat sentiment. Het is een impulsieve en losse film die minder
nadruk legt op plot en meer op gevoel, emotie en verlangen – iets wat Denis’ volgende film Stars at Noon
nog nadrukkelijker doet. Denis lijkt een nieuwe stap
te zetten in haar oeuvre, richting nog vrijere en lossere films. Denis zelf kijkt met een soortgelijke instinctieve en impulsieve inborst naar haar werk. “Mijn
stijl?” antwoordt ze in een dynamisch tweegesprek.
“Dat is doen wat ik wil.”
U maakte eerder Un beau soleil intérieur (2017) met scenarist Christine Angot en hoofdrolspeler Juliette Binoche. Die
film was lichter. Dit voelt... “meer als een thriller?”
Duisterder, ja. Is er voor u een verband tussen de twee
films? “Totaal niet. De eerdere film ging over frag-

menten uit een boek van Roland Barthes. Deze film
kwam tot stand tijdens de covid-lockdown.”
Deze gaat meer over het gevaar van de liefde. “Het is net

een virus, de liefde, alleen is de liefde nog veel gevaarlijker.”

De toon van de film wordt soms bijna sinister. “Sinister?
Dat vind ik totaal niet. Weird, dat misschien wel. Het
gaat over onbegrensde liefde. Dat kan bijna alleen
maar slecht eindigen.”
Maar uit het onderliggende verlangen straalt ook een dreiging. “Maar dat is toch juist prachtig?”
Hoe gaat u visueel om met zulke grootse gevoelens? Hoe
stileert u zo’n emotioneel krachtig moment? “Ik haat het

woord stileren! Wat een horror is dat. Ik wil niets stileren. Het enige wat telt is dat de acteur en de actrice
prachtig in beeld worden gebracht.”
Maar elke film heeft toch een stijl? Hoe omzeilt u het idee
van stijl? “Film is nog altijd groter dan stijl. Je hebt
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Een uit zijn voegen AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
barstende driehoeksverhouding
Acteerkanonnen Juliette Binoche en
Vincent Lindon spelen een koppel dat met
een bijna ondraaglijke rauwheid uiteenvalt
in Claire Denis’ nieuwste film.

geen stijl nodig als je een film maakt. Wat je nodig hebt
is een visie.”
Uit welke visie ontstond deze film? “Eigenlijk meer uit
praktische omstandigheden. We zaten allemaal vast in
Parijs tijdens de pandemie. Vincent Lindon benaderde
me om toch iets te filmen.”
Dus u schreef het script specifiek voor Lindon en Binoche?

“Dat doe ik altijd, ja. Eigenlijk is Robert Pattinson in
het geval van High Life een van de weinige acteurs die
ik nog niet in mijn hoofd had toen ik het scenario
schreef.”
En als u iemand als Lindon of Binoche in uw hoofd heeft,
schrijft u dan personages die dicht bij de acteurs als mensen staan, of juist personages die totaal niet op ze lijken?

“Het varieert. Ik vind dat Jean best veel op Lindon
lijkt. Met Binoche kan ik altijd alle kanten op. Die kan
elke rol aan.”
En hoe werkt u op een spelniveau? Geeft u ze veel vrijheid
om een personages met u te ontwikkelen of houdt u de regie strak? “Het is simpel: ze leren de teksten en we

draaien de film. De vrijheid die we hebben zit in de locaties en het beeld, tot op een zekere hoogte natuurlijk. Bij het maken van een film heb je veel vrijheid en
ondertussen ook helemaal geen vrijheid. Ik zie het als
kaartlezen: je weet niet zeker of je de goede kant opgaat, maar je doet een nobele poging.”
Wanneer weet u wel wanneer u op het juiste pad bent?

“Nooit. Je weet dat nooit.”
En als de film af is? “Dat is het ergste wat er is. Ten eer-

ste omdat de film dan af is. Ten tweede omdat je nog
niet weet wat je eigenlijk gemaakt hebt. Het duurt
jaren om een film echt te leren kennen.”
Is het dan niet raar dat we hier, een dag na de première van
uw film, een poging wagen om uw film te begrijpen? “Dat

is de wet van het vak. Film is spektakel. Je kan het niet
voor jezelf houden. Het enige wat ik nu kan doen is de
film met de wereld delen.”

Maar kan Claire Denis niet als beste duiden wat er in de
nieuwe film van Claire Denis gebeurt? “Ach, Claire

Denis… Ik voel me nooit Claire Denis. Ik ben gewoon
mijzelf en daarin ben ik vaak verdwaald en zoekende.
Ik ben simpelweg een mens die films maakt. Voor mij
is een film dan ook meer een voorstel, een opzet naar
iets dat nog komen moet.”
Stopt u veel van uzelf in uw personages? Of schrijft u eerder van uzelf weg? “Oh, god nee, van mijzelf wegschrij-

ven zou ik niet kunnen. Mijn films zitten vol met geheime gevoelens. Daarom kan ik het niet uitstaan om
ze terug te kijken. Na de premièrevertoning gisteren
was ik letterlijk doodop. Ik weet nog dat ik me tijdens
het maken van Beau travail ook echt voelde als een
legionair. Ik ben natuurlijk een vrouw en geen soldaat
en toch was ik toen even een legionair.”

Dus u gaat voor volledige immersie? “Natuurlijk. Ik kan
me niet voorstellen dat je films op een andere manier
maakt. Misschien heb ik een zwakke persoonlijkheid,
die zichzelf wil verruilen voor die van iemand anders.
Of nou, ik kan het beter verwoorden: ik heb een smeltende persoonlijkheid. Ik smelt in de ander. Met film
moet ik buiten mijzelf staan.” 

Wanneer Sara (Juliette Binoche) op straat in
een flits haar oude geliefde François tegenkomt, is het alsof ze een spook ziet. Ze is inmiddels tien jaar samen met voormalig rugbyspeler Jean (Vincent Lindon). In de
openingsscène zijn de twee aan zee. Hij
draagt haar op het water, ze kussen elkaar. En
ook terug in hun appartement in Parijs is er
de vanzelfsprekende affectie van twee mensen die het goed hebben samen.
Maar na die ene blik op François (Grégoire
Colin) verandert er iets in de dynamiek tussen de twee. Zeker wanneer François contact
opneemt met Jean (de twee zijn oude vrienden) en hem voorstelt samen een agentschap
voor jonge rugbyspelers te beginnen. Er ontstaat een driehoeksverhouding terwijl Sara
en François elkaar nog niet hebben gesproken. Dat moment stelt Claire Denis tergend
lang uit, waarbij Sara steeds meer angst lijkt
te krijgen voor haar eigen gevoelens en voor
wat die overhoop gaan halen.
Want die openingsscène was geen leugen.
Ze heeft het goed met Jean. Maar het zou niet
de eerste keer zijn dat er iets stukgaat tussen
twee mensen die geen van beiden willen dat
dat gebeurt. Dat een ongeveinsde liefde verstrikt raakt in een kluwen van leugens die twee
mensen elkaar en zichzelf vertellen, een wirwar aan tegenstrijdige verlangens waarvan je
dacht dat ze niet naast elkaar konden bestaan.
Het werk van Denis voelt vaak ontwricht,
alsof de delen niet goed op elkaar passen. Die
ruimte van de spleten en gaten is precies wat
ze opzoekt. Want een mensenleven is geen
coherent verhaal, maar een samenraapsel vol
witregels, overlappende alinea’s, losse eindjes en onleesbare krabbels.
De lange dialogen in de film, die niet zelden de contouren aanneemt van een melodrama, zijn zo in beeld gebracht dat ze fysiek
en claustrofobisch aanvoelen. De onbehaaglijk nabije close-ups van gezichten en de
schokkerige montage hebben soms bijna iets
gewelddadigs. Tegelijk wordt dat claustrofobische doorbroken met scènes die iets
obsceen alledaags hebben, alsof er niets aan
de hand is. Sara die werkt als radiopresentator, Jean die moeizaam contact zoekt met
zijn zoon uit een eerder huwelijk.
Uiteindelijk barsten de voegen van deze
driehoeksverhouding definitief, in een scène
die door Binoche en Lindon wordt gespeeld
met een bijna ondraaglijke rauwheid, en
waarin de woorden uit het Tindersticksnummer waar de film zijn internationale titel
aan ontleent metaforisch weerklinken: “I’m
sliding down / both sides of the blade.”
ELISE VAN DAM

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT FRANKRIJK,
2022 | REGIE CLAIRE DENIS | MET JULIETTE BINOCHE,
VINCENT LINDON | 116 MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY
PICKERS | TE ZIEN VANAF 8 SEPTEMBER 
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OPGEPOETST

WE MOETEN
James Camerons sciencefictionspektakel uit 2009 werd digitaal
opgepoetst en omgezet naar
haarscherp 4K, in de aanloop
naar Avatar: The Way of the
Water dat in december uitkomt.
Dertien jaar na dato staat de
kaskraker vooral symbool voor
een type Hollywoodfilm dat
amper nog gemaakt wordt:
ambitieus, oprecht en naïef.
DOOR HUGO EMMERZAEL

Herinner je je Avatar nog? De sciencefictionfilm uit
2009 waarin een Amerikaanse militair op de buitenaardse planeet Pandora met het blauwe lichaam van
een ‘avatar’ synchroniseert om te bemiddelen met de
lokale Na’vi-bevolking? Het is een van de succesvolste films ooit gemaakt en staat sinds 2021 opnieuw
boven aan de lijst van meest lucratieve titels, met een
imposante opbrengst van bijna drie miljard dollar.
Toch verdient deze kaskraker van James Cameron ook
een kritische herwaardering, zeker nu de langverwachte sequel aanstaande is. In de dertien jaar tussen
het origineel en vervolg is er namelijk een opvallende
kritiek op de film opgedoken: dat de film ondanks het
overdonderende succes geen ‘culturele impact’ heeft
gehad.
‘Waarom Avatar nooit echt wortel heeft geschoten
in de popcultuur’, kopt een essay in Forbes. ‘Tien jaar
later is Avatar de meest populaire film die niemand
zich herinnert’, claimt Vice. ‘Avatar: de in vergetelheid geraakte blockbuster’, schrijft CNET. Veel soortgelijke artikelen poneren dezelfde stelling: dat Avatar
een vergeten relikwie is uit een ander tijdperk, een
popcultureel artefact dat de tijdgeest niet heeft weten te vangen en daardoor niet meer voortleeft in ons
culturele bewustzijn. Een vreemde bewering die eigenlijk vooral bevestigt dat journalisten hun kritische
blik te veel laten sturen door wat er op sociale media
gebeurt. Want dat niemand tweet, post of blogt over
Avatar betekent niet dat de film uit ons culturele bewustzijn is verdwenen.

HET EVEN
OVER

AVATAR
HEBBEN

Het roept de vraag op: wat verstaan we onder
‘culturele impact’? Is dat het aantal sequels, prequels
en spin-offs die van een film worden gemaakt? De
hoeveelheid merchandise die wordt verkocht? Het
aantal kubieke meter memes, GIF’jes, fanblogs en
TikTok-dansjes die over een film verschijnen? Want
dan is Avatar binnen het huidige filmlandschap juist
een verfrissende en zelfs uitzonderlijke film: de eenzame blockbuster die zich niet voortdurend bij het
publiek hoeft op te dringen, waarvan het bestaan niet
op sociale media wordt rondgepompt door kritiekloze
influencers en amicale marketeers.

PIÈCE DE RESISTANCE

Waar zijn de blockbusters van weleer? De spektakelfilms die ontroeren en vervoeren? De ambitieuze films
die nieuwe beelden in het leven roepen en onbekende
werelden verkennen? Waar zijn de grote films die
creatieve risico’s nemen? De Amerikaanse criticus
Bilge Ebiri schreef recent in Vulture onder de titel
‘Hollywood Forgot About the August Movie’ over het
gebrek aan interessante popcornfilms in de zomer.
Hij heeft gelijk: het gros van de mainstream cinema
doet ons tegenwoordig tekort. Er zijn nog maar een
paar makers die op deze schaal hun nek durven uitsteken en afwijken van de generieke output van Hollywood, zoals weer een Fast & Furious met net andere
showroommodellen, weer een hopeloze superheldenspinoff à la Morbius of weer een film met een iets grotere haai.
James Cameron is een van die rebellen en Avatar is
zijn pièce de résistance. De regisseur van Terminator,
Aliens en Titanic werkt al zeker twintig jaar aan deze
filmserie, om steeds het onderste uit de kan te halen
op het gebied van de beschikbare filmtechnologie. In
dat proces heeft hij nieuwe legitimiteit gegeven aan
3D-cinema, CGI-technologie verfijnd en een duw
gegeven aan de distributie van digitale cinema. Zelfs

dertien jaar na verschijnen kijkt Avatar nog geweldig weg. In de digitale pixels herken je ambacht en
vakmanschap. Goede computeranimatie kan dus ook
prijsgeven wanneer iets een product van liefde is.
Rekenkracht betekent niets zonder een overkoepelende creatieve visie.

DESTRUCTIEVE KRACHT

Ook narratief durfde Avatar af te wijken. Goed, het is
bij vlagen een te simplistische avonturenfilm waarin
de witte man à la Dances with Wolves wordt opgevoerd als de heldhaftige Messias van een inheemse
bevolking. Maar het is ook een parabel over de ecologische destructie en het militaire imperialisme dat
inherent lijkt aan ons kapitalistische systeem. Welke
andere film die honderden miljoenen kost durft zo
kritisch te zijn op de destructieve neigingen van
Amerika? Er wordt niet voor niets gesproken over
het ‘militairy-entertainment complex’: de innige en
dus problematische verhouding tussen Hollywood
en het Amerikaanse leger. Vergelijk het met Top Gun:
Maverick—wat, toegegeven, ook een briljante popcornfilm is—en je ziet hoe uniek de positie van Avatar
is in mainstream film. Bijna alle Tom Cruise-vehikels,
Transformer-bombardementen en superheldenfilms
bezingen de zegeningen en dominantie van het Ame-
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Fantasy na
Tolkien
COLUMN | Dan Hassler-Forest zoekt als de

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

Het is een totaal
oprechte spek
takelfilm die durft
te genieten van
z’n eigen schoon
heid. Dat is
belangrijk, want
daardoor komt de
ecologische
destructie in het
verhaal harder
binnen.

rikaanse leger. In de wereld van Avatar is dat leger
een destructieve kracht die planeten verwoest in ruil
voor grondstoffen. De aarde is er leeggezogen en verschroeid achtergelaten en nu is de volgende planeet
aan de beurt.

CYNISCHE KLOOF

En dan is er de retorische vorm waarmee Cameron dit
allemaal overbrengt. Ergens tussen Spielbergiaanse
naïviteit en Malickiaanse mijmering laat Avatar zien
hoe hoofdpersonage Jake Sully (Sam Worthington)
wordt betoverd door de flora en fauna van de planeet
Pandora. Is het je wel eens opgevallen hoe bijna elke
andere hedendaagse blockbuster een ironische afstand probeert te creëren tussen de hoofdpersonages
en hetgeen ze meemaken? Denk aan komisch bedoelde zinnen in de trant van “wow, uhmm… gebeurde
dat nou echt?” nadat er bijvoorbeeld een enorme
ontploffing heeft plaatsgevonden. Het effect van dat
soort dialoog is dat de film een cynische kloof schept
tussen wat er in de film gebeurt en hoeveel gewicht
die momenten krijgen, alsof er geen ruimte meer is
voor ernst, emoties en andere grote gebaren. Bijna
elke superheldenfilm uit de Disney-stal heeft last van
deze retorische trucjes, maar Avatar niet. Het is een
totaal oprechte spektakelfilm die durft te genieten van

z’n eigen schoonheid. Dat is belangrijk, want daardoor komt de ecologische destructie in het verhaal
harder binnen. Als de film zo’n soort ironische afstand had gecreëerd tussen die destructie en de kijker,
had Avatar veel minder zeggingskracht gehad.
In hun video-essayserie The End of History nemen
Amerikaanse critici Scout Tafoya en Tucker Johnson
de films van Ridley en Tony Scott als uitgangspunt om
te reflecteren op de teloorgang van de hedendaagse
Amerikaanse cinema. Ze voeren de gebroeders Scott
op als het soort uitzonderlijke makers die Amerikaanse cinema in de 21ste eeuw wel nieuwe ideeën en impulsen hebben gegeven.
Maar zulke makers, stellen ze, zijn sterk in de
minderheid: een steeds groter deel van cultuur en
entertainment wordt gemaakt aan de hand van de
stijlbijbels van monolieten als Disney (eine kleine
ironie is dat Avatar door de verkoop van 21st Century
Fox in 2019 inmiddels ook van Disney is). In die zin
heeft de lat bijna nooit lager gelegen en elke film die
wél voor het hoogst haalbare durft te gaan, komt als
een reddingsboei voorbij op een verder inspiratieloze
releaselijst. Het zegt veel dat Avatar dertien jaar na
diens release opnieuw die film gaat zijn—een grootse
film die droomt, verwondert, zwelgt en zweeft. Een
onvergetelijke film. 

Dit najaar is er geen ontkomen aan: de twee
grootste fantasy-franchises aller tijden keren
allebei terug met peperdure prequel-series: de
wereld van Game of Thrones herleeft op HBO
Max met House of the Dragon, terwijl Amazon
Prime een spectaculaire terugkeer naar Middenaarde belooft in The Lord of the Rings: The Rings
of Power. Als concurrenten in de huidige
streaming wars staat er voor allebei veel op het
spel. Graven ze gezamenlijk een nieuw graf voor
dit geliefde genre? Of wordt dit het begin van
een nieuwe golf aan grote fantasy-producties?
Het is bijna onmogelijk om de invloed van
J.R.R. Tolkien op het fantasy-genre te overdrijven. Zijn trilogie The Lord of the Rings werd het
basismodel waar talloze andere schrijvers variaties op bedachten. Het gegeven van een magische, pre-moderne westerse wereld bevolkt door
allerlei mensachtige rassen (elfen, dwergen,
hobbits, Orcs) vormde het complexe decor waarbinnen een simpele strijd van goed tegen kwaad
werd uitgevochten. De combinatie van een eindeloos gedetailleerde wereld en bordkartonnen,
moreel simplistische personages vormde jarenlang de standaard binnen het fantasy-genre.
Auteur George R.R. Martin bracht daar verandering in met Game of Thrones: een Tolkienachtige omgeving waarin goed en kwaad minder
makkelijk van elkaar te onderscheiden waren. Onvoorspelbaarheid, onrechtvaardigheid en morele
ambiguïteit pasten beter bij onze eigen tijd, en
maakten van Game of Thrones jarenlang een waar
cultuurfenomeen. Maar de schrijvers gingen de
fout in toen ze uiteindelijk besloten om de reeks
te eindigen door juist terug te keren naar Tolkien
en een flauwe en smakeloze climax te forceren.
House of the Dragon moet de beschadigde
reputatie van deze waardevolle franchise proberen te herstellen. De meedogenloze machtsstrijd binnen het koningshuis Targaryen zal ongetwijfeld enorme aantallen sceptische maar
nieuwsgierige fans aantrekken—maar of de formule ‘Downton Abbey met draken’ die kijkers
ook zal weten te behouden, valt nog te bezien.
Voor The Rings of Power is het probleem juist
dat Tolkiens geliefde wereldbeeld griezelig veel
gemeen heeft met witte superioriteit, waar de
mooie en onsterfelijke elfen de kracht van het
Arische ras vertegenwoordigen, terwijl de donkere Orcs de (raciale) puurheid van Middenaarde bezoedelen met hun agressieve massa-immigratie. In een poging om dit inherente
racisme tegen te gaan, biedt de nieuwe Amazonserie een nadrukkelijk diverse cast, waarin elfen,
dwergen, hobbits en mensen (!) ook door nietwitte acteurs worden gespeeld. Het is veelzeggend dat hardcore Tolkien-fans nu moord en
brand schreeuwen, terwijl ze tegelijkertijd beweren dat er geen enkel racisme schuilt in een
verhaal waar alle helden wit zijn en de beestachtige slechteriken allemaal zwart. Des te
belangrijker is het om hun versie van Tolkienfantasy voorgoed achter ons te laten, en samen
een meer kleurrijke toekomst voor het genre te
omarmen.
DAN HASSLER-FOREST
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MARIA RAMOS OVER AMIGO SECRETO

					

‘BRAZILIË K AN

NIET NOG VIER JAAR BOL
Amigo secreto laat zien dat acht
jaar geleden het politiek
uitschakelen van de linkse
ex-president Luiz Inácio Lula
da Silva het geheime doel was
van een Braziliaanse anticorruptie-operatie. Daardoor
wordt Brazilië al bijna vier jaar
geleid door de extreemrechtse
Bolsonaro. “Hij heeft het land
totaal vernietigd”, zegt Maria
DOOR JOS VAN DER BURG
Ramos.

Ze is bang, zegt Maria Ramos via een videoverbinding
in Rio de Janeiro. Bang dat de presidentsverkiezingen
van 2 oktober op geweld uitlopen. “Iedereen verwacht
dat als Bolsonaro verliest hij dat niet zal accepteren.
Hij zal net als Trump in Amerika de macht proberen
te houden door de uitslag niet te erkennen. Dat is
enorm gevaarlijk, omdat veel aanhangers van Bolsonaro gewapende fanatici zijn.” Dat de verkiezingen
gaan tussen Jair Messias Bolsonaro en de uit zijn politieke graf opgestane Luiz Inácio Lula da Silva maakt
ze extra beladen.
Door de gespannen sfeer in de aanloop naar de
verkiezingen durft ze niet in een Lula-T-shirt over
straat in Rio, zegt Ramos. “Ik ben bang dat ik word
aangevallen door Bolsonaro-fanatici. Nee, dat is
geen overdreven angst.” Ze geeft een voorbeeld van
hoe gruwelijk Bolsonaro-aanhangers tekeer kunnen
gaan. “Een lid van Lula’s Arbeiderspartij vierde met
familie en vrienden zijn vijftigste verjaardag met Lula
als thema van het feestje. Een man, hij bleek politieagent te zijn, reed met een auto, waarin ook zijn
vrouw en kinderen zaten, langs en schreeuwde dat hij
over vijftien minuten terug zou komen om iedereen te
vermoorden. Hij kwam inderdaad terug en schoot de

vijftigjarige man dood. Als hij niet was overmeesterd
had hij iedereen doodgeschoten.”
Ramos noemt ook de gruwelmoord op de Britse
journalist Dom Philips en de Braziliaanse activist
Bruno Pereira in juni dit jaar in het Amazone-regenwoud. “Zij zijn in stukken gehakt! Natuurlijk kwam er
geen enkel teken van Bolsonaro dat hij er geschokt of
bedroefd over was, want hij weet dat zijn aanhangers
dit doen. Ik kan je een lange lijst geven van afschuwelijke zaken die onder Bolsonaro’s regime gebeuren.
Dagelijks worden inheemse bewoners van de Amazone vermoord door lieden die op hun land uit zijn.”

HAAT

Ramos, het zal geen verrassing zijn, hoopt dat Lula
de verkiezingen wint. “Gelukkig staat hij hoog in de
peilingen. Brazilië kan niet nog vier jaar Bolsonaro
verdragen. Ik wil niet eens denken aan de mogelijkheid dat dat gebeurt.” Als Lula wint en Bolsonaro
werkelijk van het podium verdwijnt, staat Brazilië
een zwaar herstel te wachten, zegt Ramos. “Het land
moet opnieuw worden opgebouwd, omdat Bolsonaro
het sociaal, economisch en cultureel heeft vernietigd.
Hij heeft de samenleving volkomen gepolariseerd

door het creëren en voeden van een enorme haat. Dat
moet stoppen, want je kunt een land niet overeind
houden als de tegenstellingen zo totaal zijn. Dat zie je
nu in Amerika.”
Als Lula wint, kan er ook weer een begin worden gemaakt met de opbouw van de door Bolsonaro
gesloopte filmcultuur. “Het Braziliaanse federale
filmfonds is door hem op nul gezet. Een totale pauzestand. Alles is eraan gedaan om films niet te financieren. Er zijn dan ook nauwelijks films gemaakt.
De films die wel gemaakt zijn, zijn gefinancierd met
regionaal geld – sommige regio’s hebben een actief en
progressief filmbeleid – of met particulier geld.”
Ramos wacht de presidentsverkiezingen niet af in
Rio de Janeiro, maar in Nederland waar ze over een
paar weken heen komt. Dat klinkt vreemder dan het
is, want Ramos woont in Nederland. Ze is in 1964 in
Brasilia geboren, maar vertrok na haar opleiding musicologie naar Londen. “Ik wilde in Europa studeren.
Weg van thuis, een ander leven.” De liefde bracht haar
naar Nederland, waar ze het roer volledig omgooide.
Ze ging naar de Filmacademie, waar ze als begin-dertiger in 1997 afstudeerde met Brasilia, een dag in
februari. Critici vergeleken de vormvaste impressie
van het leven in de hoofdstad van Brazilië met het
werk van Johan van der Keuken. Daarna werkte
Ramos een tijdlang voor VPRO’s Villa Achterwerk en
maakte ze de lange documentaire Desi, over een elfjarig meisje dat zonder een vast woonadres moet zien
te overleven. Desi werd uitstekend ontvangen (Gouden Kalf voor beste lange documentaire), maar Ramos
wilde films in Brazilië maken. “Ik wilde weten waar ik
vandaan kom, wie ik ben.”
Het eerste resultaat was de indringende documentaire Justiçia (2004), over de Braziliaanse rechtspraak
als spiegel van de samenleving: kansrijke mensen belanden niet in de gevangenis, kanslozen wel. Met deze
film vond Ramos haar vorm, zegt ze. “Ik ben geïnteresseerd in sociale verhoudingen en machtsrelaties,
hoe mensen met elkaar en hun omgeving omgaan. Dat
observeer ik in mijn documentaires. Geen interviews,
want ik wil het leven laten zien zoals het gebeurt.”

SMERIG SPEL

Na Justiçia bleef Ramos films maken in Brazilië. Vier
jaar geleden maakte ze O processo (The Trial) over de
impeachment van de linkse president Dilma Roussef
in 2016. Dat haar afzetting een quasi-legale coup was,
erkende drie jaar later zelfs Michel Temer, de conservatieve president die haar opvolgde. Het rechtse
‘succes’ smaakte naar meer, waarna Lula aan de beurt
was. Over hoe dat smerige spel gespeeld werd, gaat
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SONARO VERDRAGEN’
Amigo secreto, Ramos’ achtste Braziliaanse film en
misschien wel de belangrijkste. De film ontrafelt de
anti-corruptie-operatie Lava Jato (Car Wash), die
in 2014 een groot corruptieschandaal blootlegde bij
de Braziliaanse nationale oliegigant Petrobas. Naast
topfiguren uit het bedrijfsleven werden ook politici
beschuldigd. Onder wie Lula, die een luxe appartement zou hebben gekregen in ruil voor het politiek faciliteren van oliecontracten. In april 2018 werd hij tot
twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Geen toevallig moment want Lula, die president was geweest
van 2003 tot 2011, wilde in oktober 2018 weer tot
president worden gekozen. Tot afschuw van (extreem)
rechts leidde hij in de verkiezingspolls.
Lula’s veroordeling maakte de weg vrij voor presidentskandidaat Bolsonaro, die zichzelf presenteerde
als de man die Brazilië van corruptie zou verlossen.
Dat geluid hoorden Brazilianen graag, zodat Bolsonaro tot president werd gekozen. Hoe ‘serieus’ hij
corruptie aanpakte, bleek twee jaar later toen hij een
einde maakte aan operatie Car Wash, omdat ‘er geen
corruptie meer is in de regering’.

GEVANGENIS

Amigo secreto neemt de kijker stap voor stap mee
door de duistere krochten van operatie Car Wash. Die
wordt in 2014 gepresenteerd als een operatie om zonder aanzien des persoons corrupte hoge figuren in het
bedrijfsleven en politiek aan te pakken. De bevolking,
die de corruptie meer dan beu is, steunt de campagne
van harte. Dat ook Lula in de beklaagdenbank belandt
en wordt veroordeeld, ziet men als een bewijs dat Car
Wash inderdaad ook hooggeplaatsten durft aan te
pakken.
Van dat beeld blijft niets over als een jaar na Lula’s
opsluiting de Braziliaanse krant El País en nieuwssite
The Intercept chatberichten publiceren die de openbare aanklager en de rechter tijdens Lula’s proces met
elkaar uitwisselden. Daaruit blijkt dat het uitschakelen van Lula als politicus het doel van het proces was.
Uit alle macht moest worden voorkomen dat deze
linkse kandidaat weer president zou worden. Dus
moest er een veroordeling komen en zo geschiedde.
Het is te danken aan deze onthullingen dat Lula na
580 dagen opsluiting vrijkwam. Zijn rehabilitatie zal
compleet zijn als hij op 2 oktober weer tot president
wordt gekozen. Amigo secreto noemt in de aftiteling
alvast een paar gruwelijke cijfers uit Bolsonaro’s erfenis: 33 miljoen Brazilianen lijden honger, meer dan
675 duizend Brazilianen zijn overleden aan Covid en
de wapenverkoop is tijdens Bolsonaro’s regime verdrievoudigd.

Het is knap hoe Ramos deze ingewikkelde en complexe geschiedenis in twee uur film weet te vangen.
Niemand kan haar beschuldigen van partijdigheid,
zegt ze. “Ik zeg niet dat er geen corruptie was. Natuurlijk was er corruptie bij Petrobas en bij politici. Dat is al
decennia het geval in Brazilië. Maar bij Car Wash was
sprake van een onwettige aanpak door een corrupte
rechter en een corrupte aanklager. Ze waren totaal bevooroordeeld en hadden een verborgen agenda.”
De opsluiting van Lula op valse gronden moeten ook de media zich aantrekken, zegt Ramos. “Ze
speelden een grote rol door Car Wash blind te steunen
en respectabel te maken. Dagelijks was dit elke avond
in het nieuws. Mensen voelden zich verraden door
links en gingen denken dat ze geen haar beter zijn dan
rechts. Die boodschap werd erin gepompt.”

PRIVATISEREN

Ramos hoopt dat Amigo secreto ook aanzet tot nadenken over anti-corruptiemaatregelen als een wapen
in de geopolitieke wereld. Ze noemt de Amerikaanse
Foreign Corrupt Practices Act, die het niet alleen
mogelijk maakt om corrupte Amerikaanse bedrijven
te bestraffen, maar ook buitenlandse bedrijven met
financiële transacties in Amerika. Zoals Petrobas, dat
bijna een miljard dollar boete aan de Amerikaanse regering betaalde. Ramos ziet in de wet een middel om
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concurrenten te schaden. “De Amerikaanse invloed
op Car Wash was onmiskenbaar. Neoliberaal rechts en
extreemrechts hebben Petrobas niet vernietigd omdat
er corruptie was, maar omdat ze het wilden privatiseren. Het staatsconcern moest in stukken worden
gehakt, zodat het in delen verkocht kon worden.”
Het gevecht achter de schermen om de Braziliaanse staatseigendommen is het echte gevecht tegen
links, stelt Ramos. “Lula heeft binnen de grenzen
waarop hij stuitte, zoals een tamelijk conservatief
parlement, veel gedaan. Hij heeft veertig miljoen
mensen uit de armoede gekregen. Ik had gehoopt op
meer maar hij deed wat hij kon. Na hem kwam Dilma
Roussef, die net als Lula best compromissen wilde
sluiten, maar de grens trok bij het publieke bankwezen en elektriciteits- en oliebedrijven. Die mochten
niet geprivatiseerd worden, maar dat wilden de neoliberalen wel.”
Er speelde nog een geopolitieke kwestie, stelt Ramos. “Brazilië had in de periode van Lula en Roussef
stevige banden met andere BRICS-landen (in die tijd
de economisch snelgroeiende landen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, jvdb). Ik denk dat
Amerika dat wat China en Rusland betreft niet leuk
vond. Dat machtsspel speelde ook een rol.”
Na lang in de beerput Car Wash te hebben gezeten,
heeft Ramos voorlopig genoeg van Brazilië. Onwaarschijnlijk is dat ze haar volgende documentaire ook
weer in Brazilië maakt. “Ik heb mijn best gedaan met
mijn Braziliaanse films. Die moest ik maken omdat
Brazilië mij raakt. Met Amigo secreto wil ik de wereld
laten weten wat hier gebeurt. Het gevaar van extreemrechts laten zien. Dat bedreigt niet alleen Brazilië, maar speelt overal in de wereld. Dit kan overal
gebeuren.”
AMIGO SECRETO
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THE CONNECTION EN PASSING THROUGH

LEGENDARISCHE JAZZ FILMS

Zeg jazz en iemand anders roept: improvisatie. Veel
minder vaak zal die ander beginnen over structuur.
Toch leggen conventies en structurele afspraken
doorgaans de bodem waarop een goede improvisator
zijn gang kan gaan. Zelfs op Free Jazz (1959) van Ornette Coleman—een album dat alom wordt beschouwd als een mijlpaal in de ontwikkeling van de
vrije improvisatie—springen de structurele elementen in het oor. Twee kwartetten spelen tegelijkertijd,
het ene hoorbaar op het linker stereokanaal en het
andere op het rechter. Maar luister je naar acht egotrippers die lukraak voor zich uit lopen te trommelen,
plukken en toeteren? Nee. Want al zijn ze bevrijd van
dwingende akkoordenschema’s en vooraf vastgestelde toonsoorten, zowel de muzikanten als de luisteraar
vinden houvast in een gezamenlijk gevoelde puls, en
de evidente afspraken over de volgorde van de solisten.

SCABREUZE TAAL

Twee jaar na Colemans baanbrekende album en vele
jaren voordat ze de jazzpionier zou portretteren in
Ornette: Made in America (1985), maakte Shirley
Clarke haar speelfilmdebuut met The Connection, te
zien in het programma All That Jazz in Eye Filmmuseum. Op het festival van Cannes werd de door beat
poet Alan Ginsberg aangeprezen film bekroond met
de prijs van de filmcritici. In New York werd Clarke’s
werkstuk echter al na twee vertoningen door de censoren uit de bioscoop gehaald vanwege de scabreuze
taal en de amorele schildering van een junkenmilieu.
Een vernietigende recensie in The New York Times reduceerde de commerciële kansen van de film tot nul.
Wie de in 2012 gerestaureerde film met een hedendaagse blik bekijkt, ziet vooral hoe trefzeker
Clarke speelt met opvattingen en verwachtingen over
authenticiteit en spontaneïteit. Een openingstitel
beweert dat we gaan kijken naar een montage van
documentair materiaal. Niets is minder waar. De arrogante documentairemaker die tegen betaling een
groep drugsverslaafden filmt terwijl ze in een aftands
appartement zitten te wachten op hun dealer is net zo
goed een personage als alle anderen.
De nerveus door de ruimte zwiepende cameravoering lijkt in eerste instantie geïmproviseerd. Maar al
snel wordt duidelijk dat de blik van de kijker moedwillig wordt gestuurd: naar de ananas die om onduidelijk redenen bewaard wordt in de potkachel of naar
de overal rondslingerende seksboekjes. Shirley Clarke
(1919-1997) was ook danseres, en dat zie je terug in de
zorgvuldig gechoreografeerde camerabewegingen.

WITTE MAFFIOSE PLATENBAZEN

Het scenario van Jack Gelber—een bewerking van zijn
succesvolle toneelstuk uit 1959—maakt de film soms
wat theatraal. Maar steeds als stijfheid op de loer ligt,
glijdt de camera naar de apestonede muzikanten die
onder aanvoering van saxofonist Jackie McLean verse
lucht in de handeling blazen.

PASSING THROUGH

In Shirley Clarke’s kamerdrama The Connection geven de jamsessies
van jazzmuzikanten lucht aan het claustrofobische samenzijn van
een groep New Yorkse drugsverslaafden. Jazzmuziek treedt nog
sterker op de voorgrond in het eveneens zelden vertoonde Passing
Through van Larry Clark. In dit lyrische portret van een exgedetineerde saxofonist staat het streven naar muzikale vrijheid
DOOR FRITZ DE JONG
symbool voor de Afro-Amerikaanse strijd. 
De eenheid van tijd en plaats waaraan The
Connection zijn claustrofobische karakter ontleent,
ontbreekt geheel in Passing Through (1977) van Larry
Clark. De bij de Los Angeles School of Black Filmmakers behorende regisseur, die niet verward moet
worden met de gelijknamige maker van schandaalsuccessen als Kids en Ken Park, doorsnijdt een losse
vertelling over een uit de gevangenis ontslagen musicus met flashbacks, muziekregistraties en archiefbeeld. De door Nathaniel Taylor vertolkte saxofonist
wil, na zijn fysieke verblijf in een cel, nooit meer een
gevangene zijn van het Amerikaanse systeem. Om
zichzelf en zijn collega-musici te bevrijden uit de
houdgreep van witte, maffiose platenbazen zet hij
stappen om muziek in eigen beheer te gaan uitgeven.
Dat roept een tegenreactie op met tragische gevolgen.

FYSIEKE CINEMA

Dat klinkt als een lineaire plot. Maar Clark brengt de
vertelling als een door muziek opgestuwde stream
of consciousness. In die stroom verbindt hij de vrijheidsdrang van de saxofonist met beelden van worstelingen van Afro-Amerikanen, zoals de gevange-

nisrellen in Attaca en racistisch geweld van de politie
en Ku Klux Klan. Tegelijkertijd benadrukt Clarke ook
de diepe band tussen moderne jazzmusici en de Afrikaanse traditie, in flashback-achtige scènes waarin
de saxofonist samen is met diens leermeester en spirituele mentor, een enigmatische rol van de zwarte
acteerlegende Clarence Muse.
De gemeenschapszin die volgens Clark essentieel
is voor jazz wordt zichtbaar en voelbaar in de prachtige openingssequentie. De handen van een pianist
vervloeien met rood en blauw uitgelichte close-ups
van drumstokken en dwarsfluiten. De overlappende
partijen en beelden werken toe naar een spannende
climax. Het is fysieke cinema die het verdient op een
groot scherm te worden bekeken. In dit geval zal dat
ook wel moeten, want Clark verzet zich al sinds jaar
en dag tegen uitbreng van Passing Through op dvd,
stream, of enig ander medium dan 16mm.
THE CONNECTION , ORNETTE: MADE IN
AMERICA EN PASSING THROUGH ZIJN TE
ZIEN IN HET PROGRAMMA ALL THAT JAZZ | EYE
FILMMUSEUM | 9 SEPTEMBER T/M 2 OKTOBER | ZIE

eyefilm.nl



28

DE FILMKRANT 
#449 SEPTEMBER 2022

Jordan Peele’s nieuwste is een
spektakelstuk en gáát ook over
spektakel. Nope is een slimme,
visueel overdonderende,
gelaagde film, die zowel speelt
met genrewetten als ze keurig
DOOR THOMAS HEERMA VAN VOSS
opvolgt.

NOPE

ER ZWEEF T

ONHEIL IN DE LUCHT

“What’s a bad miracle? They got a word for that?”
“Nope.”
Ze staan op de veranda van hun boerderij, broer en
zus Haywood. Of nou ja, het is de boerderij van hun
vader, die deze ranch eigenhandig opbouwde en hier
decennialang paarden klaarstoomde voor bijrolletjes
in films of reclames.
Maar vader leeft niet meer—tijdens de openingsscène van de film komt hij op bizarre wijze om het
leven. Er is iets uit de lucht gevallen. Zoon OJ (Daniel
Kaluuya) bevindt zich iets verderop en ziet het gebeuren, met die ondoorgrondelijke en ietwat verontruste
blik die vrijwel de hele film op zijn gezicht staat. Hij
holt naar zijn vader, maar het helpt niet meer. Een
noodlottig ongeval, luidt de officiële verklaring.
Domme pech.

PAARDEN OP HOL

Nu, een halfjaar later, leunend over de verandaleuning
terwijl het langzaam donker wordt, begint tot OJ door
te dringen dat die officiële verklaring niet klopt. Dat
er iets aan de hand is met dit afgelegen landgoed in
Californië. De lucht gromt en knettert, de paarden
slaan regelmatig op hol, er gebeuren steeds meer onverklaarbare dingen.
Ook OJ’s zus Emerald lijkt voor het eerst gealarmeerd. Tot dit moment was ze de tegenpool van haar

broer: zij de uitbundige, vlot pratende, druk bewegende flierefluiter die het liefst wil drinken, feesten,
léven, en hij de kalme, in zichzelf gekeerde, sociaal
onhandige, plichtsgetrouwe zoon die de leegte probeert te vullen die hun vader achterliet. Hierover
lijken ze echter eensgezind: er zit een bad miracle aan
te komen. Of nee, dat mirakel is er allang. Ze kunnen
er alleen geen naam aan geven, ze weten niet wat het
inhoudt, alleen dat het ongetwijfeld nog veel erger zal
worden.
Nope is een film over familie en onheil, over traditie en mysterie. De hand van regisseur Jordan Peele
is duidelijk te herkennen, en dat is vooral bedoeld als
compliment. Net als in zijn eerdere films Us (2019)
en met name Get Out (2017) zijn de scènes visueel
aantrekkelijk, onmiskenbaar tot in het kleinste detail
doordacht en vanaf het begin af aan spannend, zelfs
als je eigenlijk niet begrijpt waar de dreiging precies
vandaan komt.
Maar waar het accent bij die vorige films op het
intermenselijke horrorelement lag—de hel, het bleken
weer eens de anderen, en de slachtoffers waren niet
toevallig allemaal Afro-Amerikanen—komt in Nope
de voornaamste dreiging van buitenaf. Al tijdens de
dood van Haywood senior is er een sciencefictionelement aanwezig, dat een poosje op de achtergrond
suddert, maar volgens de wetten van het genre steeds
prominenter wordt tot aan het onvermijdelijke epische
slotgevecht.
Dit kun je typisch Peele noemen. Het is een van
de elementen die het werk van de 43-jarige regisseur
uit New York zo bijzonder maakt: hoe hij de regels
van genres volgt en er ondertussen mee speelt.
Zoals hij in Get Out op vernuftige en originele wijze
horror vermengde met sociaal-maatschappelijk
commentaar, zo voegt hij in Nope naast horror en
sciencefiction ook nog western-elementen samen
met reflecties op Amerikaanse cinema en cultureel
erfgoed.

Wat zo interessant is aan die werkwijze: Peele’s
films hebben een volkomen eigen toon en verzuipen
niet in hun ambitie of pretenties. Anders gezegd: de
hoofdlijn van Nope is een tamelijk orthodox spanningsverhaal, dat voortgedreven wordt door adrenaline
en voor een massaal publiek goed te begrijpen zal
zijn. Het verhaal komt hierop neer: de intuïtie van OJ
klopt; het bad spectacle blijkt zich in de lucht schuil
te houden. Daar beweegt één wolk niet, hoeveel tijd er
ook verstrijkt. Bij nader inzien is het geen wolk, maar
iets monsterlijks dat zich pal boven de Haywoodranch schuilhoudt. Een ufo? Een buitenaards dier?
Wat het ook is, het laat zich steeds
vaker gelden, op zoek naar nieuw
mensenvlees. Om het monster vast
te leggen schakelen OJ en Emerald de
hulp in van een medewerker van een
camerawinkel (een niet helemaal overtuigende bijrol van Brandon Perea.
Sowieso heeft Nope, net als Peele’s eerdere werk, een vrij kleine cast met naast
de hoofdrolspelers weinig excellerende acteurs.)
Emerald fantaseert over het money shot dat ze van
het monster gaan maken, haar oude verlangen naar
bekendheid komt alweer bovendrijven, misschien
zouden ze daarmee wel naar Oprah kunnen?

ONHEILSPELLENDE SFEER

Algauw blijkt dat niet zo eenvoudig. De elektriciteit
valt uit zodra het monster in actie komt—een van de
klassieke spanningselementen die van stal worden
gehaald. Stiltes vlak voor het geluid losbarst, flarden
van stemmen van slachtoffers, een extreem traag
bewegende camera, jump scares, een aanzwellende
score: Peele, die Nope overigens ook schreef en produceerde, deinst er niet voor terug het allemaal te
gebruiken. En met succes.
Zo ontstaat er een zorgvuldig opgebouwde, span-
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nende en tamelijk conventionele hoofdplot over een
monster dat verslagen moet worden. Dit verhaal
draait weliswaar om een mysterie—waar komt de ufo
vandaan, hoe gaat ’ie precies te werk?—maar wordt
desondanks keurig afgehecht, inclusief ronkende climax vol flitsende achtervolgingen, paukenslagenmuziek en prachtige cinematografie (door Nederlander Hoyte van Hoytema).
Rondom dit centrale verhaal cirkelen allerlei zijpaden die zich, zeker op het eerste gezicht, niet helemaal laten vangen; ook niet door de personages
zelf. En dat is allerminst storend, want Peele is geen
regisseur die films als legpuzzels maakt, waarbij de
kijker wordt verondersteld elk lijntje te doorgronden
of aan het einde alle snippers samen te voegen. Eerder
andersom: de regisseur durft het aan om bepaalde zaken juist niet uit te leggen, om betekenisvolle details
onnadrukkelijk op te werpen en vervolgens te laten
passeren zonder dat het verhaal daaronder lijdt.
De sfeer die hierdoor ontstaat is onheilspellend,
een tikkeltje ongrijpbaar. De meeste momenten lopen
weliswaar logisch in elkaar over, maar onderwijl gebeurt er van alles dat niet helemaal te vatten valt. Veel
scènes zitten vol oneliners die over méér gaan dan
alleen die ufo, met easter eggs, dubbele bodems en
culturele of historische verwijzingen.
Nope is niet alleen een spectaculaire film, het is
ook een film over spektakel zelf, over de wijdverspreide drang daarnaar en de gretigheid er munt uit te
slaan. Veelzeggend in dat kader is die Oprah-opmerking, net als een scène tegen het einde van de film, als
er bij de ranch plotseling een verslaggever van internetsite TMZ opduikt, die het monster per se als eerste
wil vastleggen.
Uiteraard wordt die honger naar een scoop gruwelijk afgestraft. Net zoals het met het bijpersonage
Ricky ‘Jupe’ Park wel mis moet gaan. De hyperkapitalistische Jupe wil de ranch overnemen, natuurlijk omdat hij denkt daaraan te kunnen verdienen, en maakt

op een zandvlakte vlakbij alvast een publieksvoorstelling rondom de ufo. Verder is Jupe vooral bekend
van een televisieserie waarin hij als kind speelde en
waarin een chimpansee een hoofdrol had, het razend
populaire Gordy’s Home. Hiervoor heeft hij in zijn
huis een ruimte vol memorabilia ingericht. Als broer
en zus Haywood die mogen bekijken, maakt Jupe de
kenmerkende opmerking dat hij hier gewoonlijk geld
voor vraagt. Het gesprek waaiert uit: waarom werd
Gordy’s Home eigenlijk ooit stopgezet? Het antwoord:
de chimpansee ontspoorde. Jupe’s verklaring van
de sindsdien aanhoudende Gordy-populariteit, die
zowel een samenvatting lijkt van Nope als een metacommentaar op hedendaagse cinema: het was spektakel. En mensen zijn nu eenmaal geobsedeerd door
spektakel.

BLOEDDORSTIGE CHIMPANSEE

Later worden de angstwekkende beelden vertoond
van die losgeslagen en bloeddorstige chimpansee.
Het is een scène die los lijkt te staan van de Haywoodplot, maar die raakt aan een van de wezenlijke thema’s
van Nope: de achteloze, egocentrische manier waarop mensen met dieren omgaan. Want reageert deze
chimpansee niet simpelweg op het uitgebuit worden
door mensen die geld aan hem verdienen? Een
vroege scène uit de film toont OJ met een van zijn
paarden voor een greenscreen; het is een van de
vele keren waarop Peele naar cinema verwijst (Nope
is óók een film over film). Het plan is dat er een
reclamespot wordt gefilmd, maar de opnames
stranden als het paard onverhoeds naar achteren
trapt. Dit doet het dier echter—en OJ is de enige die
het opmerkt—omdat er slordig met hem wordt
omgegaan.
Elk dier heeft regels, stelt OJ later, wijzend naar
de hemel boven de ranch. Een betekenisvol zinnetje:
hij wil het wezen in de lucht niet zozeer aanvallen,
hij is niet druk bezig met het vastleggen, hij probeert

het vooral te doorgronden. Zoals je een beer niet de
rug moet toekeren, bij een stier niet met een rode lap
moet wapperen, zo moeten er ook regels zijn voor dit
buitenaardse geval. Wil het gewoon eten? Valt het je
ook nog aan als je het niet aankijkt?
Op zo’n manier draait Nope telkens om méér dan
alleen een broer en zus die zich staande willen houden. Peele’s nieuwste gaat ook over de werking van de
natuur, over cinema en ongelijkheid, over het contrast
tussen moderniteit en traditie, over de weggemoffelde geschiedenis van de Afro-Amerikaanse inbreng
in Hollywood. Sterk is het commerciële praatje dat
Emerald over dit laatste onderwerp graag afdraait,
waarin ze zegt dat ze afstamt van de legendarische
Alistair E. Haywood. Deze Haywood zou de ruiter
zijn geweest in het eerste bewegende filmbeeld ooit,
anno 1878, en vergeten zijn—onterecht, natuurlijk,
betoogt Emerald in steeds dezelfde bewoordingen: de
historische correctie is hiermee ook een commercieel
winstverhaaltje geworden.
Slim, zoals voortdurend voelbaar blijft dat Nope
het werk is van een intelligente regisseur. Ondertussen
conformeert de film zich, zeker tegen het einde, hoe je
het ook wendt of keert, wel aan de regels van de spektakelfilm. Erg? Niet per se. Maar toch: Get Out was
compleet overrompelend, Nope niet. Misschien doordat dat slechte wonder in de lucht uiteindelijk niet
helemaal tot leven komt. Misschien ook doordat Peele’s
stijl inmiddels bekend is: hij vermengt thema’s en
genres uiterst behendig, maar zijn personages blijven
in elk geval in Nope enigszins op afstand; ik bleef bij dit
avontuur een buitenstaander. En tegelijkertijd heb ik
nu al zin om de film te herzien en na te gaan wat er
allemaal onder de spectaculaire oppervlakte verborgen
ligt.
NOPE

VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE JORDAN

PEELE | MET DANIEL KALUUYA, KEKE PALMER, STEVEN
YEUN | 130 MINUTEN | DISTRIBUTIE UNIVERSAL | NU TE
ZIEN 

Ee n film van A N A N TA K H E M R A D J

Pre mière 2 6 S E P T. op N F F Relea se 6 O K T.
een STACCATO FILMS DOCUMENTAIRE in coproductie met EO met steun van STICHTING DEMOCRATIE EN MEDIA, NEDERLANDS FILMFONDS & COBO
regie & scenario ANANTA KHEMRADJ producent EMJAY RECHSTEINER uitvoerend producent MARDOU JACOBS associate producer MARION SLEWE
coach JESSICA GORTER eindredacteur EODocs MARGIT BALOGH montage MEREL NOTTEN & BOBBIE ROELOFS cinematograaf LIDEWEI EGBERS
2e camera GIORGIO DE LA FUENTE set geluid RICCARDO STEEMAN geluidsontwerp ZITA LEEMANS muziek STEVE MARIAT poster BRIAN ELSTAK
& LYANNE TONK publiciteit FILM INC impact FULL COLOR ENT. met dank aan MOVIES THAT MATTER, NATIONAAL ARCHIEF SURINAME, TORARICA

WWW.AMSTELFILM.NL



‘AFTER PARASITE
YOUR NEW
KOREAN THRILLER
OBSESSION
IS HERE’

BESTE REGISSEUR
CANNES FILMFESTIVAL 2022

★★★★★
SENSATIONAL,
GORGEOUS
AND GRIPPING’
THE GUARDIAN

VARIETY

NU IN DE BIOSCOOP

32

DE FILMKRANT 
#449 SEPTEMBER 2022

KIRA KOVALENKO OVER UNCLENCHING THE FISTS

‘ DEZE GEVOELENS DEELT
IEDEREEN IN ONZE REGIO ’

Kovalenko maakte deze film dus om de blijvende
trauma’s van (onder meer) die tijd vanuit hedendaags
perspectief te bekijken. “Het is een film over een land
dat nog steeds moet herstellen van haar wonden”,
stelde ze in 2021 op het filmfestival van Cannes, waar
haar film de Un Certain Regard-competitie won.
“De littekens zijn niet alleen lichamelijk, maar ook
mentaal.”
Hoofdpersonage Ada (Milana Aguzarova) is de
belichaming van dit land. De littekens op haar lijf zijn
permanent, en ook haar mentale verwondingen willen maar niet helen. Op een bepaalde manier lijkt ze
nooit volwassen te worden—ze is vastgepind op het
ongemakkelijke punt tussen kind en adolescent.

KLEURRIJK SCHRIJNEND

Na filmtalent Kantemir Balagov
staat opnieuw een grootse
regisseur op uit de Noorderlijke
Kaukasus. In de schaduw van
Rusland maakte Kira Kovalenko
een beklemmend en indringend
familiedrama waarin niemand
durft te ontsnappen uit een
verstikkende situatie. “Ze zijn
allemaal gevangenen van hun
DOOR HUGO EMMERZAEL
eigen familie.”

In de filmgeschiedenis bleef de Noordelijke Kaukasus
altijd een opvallend onderbelichte streek. Tijdens de
hoogtijdagen van de Sovjet-filmproductie lag de focus
op de prominente filmstudio’s in Rusland, Oekraïne,
Armenië en Georgië. Pas in 2011 kwam daar verandering in met een eenmalige filmworkshop van filmauteur Aleksander Sokoerov. Het leverde onder meer
Tesnota (2017) op, het briljante speelfilmdebuut van
Kantemir Balagov uit Naltsjik.
Ook de uit Noord-Ossetië afkomstige Kira Kovalenko behoorde tot de selecte groep getalenteerde
jonge makers die begeleid door Sokoerov zochten naar
een filmische vorm voor zeer lokale en persoonlijke
verhalen. Kovalenko’s tweede speelfilm Unclenching
the Fists bewijst nu opnieuw wat voor een unieke en
intense cinema deze bijzondere workshop heeft opgeleverd.

REPRESSIE

KIRA KOVALENKO

Kovalenko liet zich voor Unclenching the Fists inspireren door Fists in the Pocket (1965). In dat broeierige
en verontrustende Italiaanse debuut rekende Marco
Bellocchio aan de hand van een beklemmend familiedrama af met de verdrukte herinneringen aan het Italiaanse fascisme.
Voor Kovalenko is verstikkende repressie binnen
een familie een manier om terug te blikken op de politieke trauma’s uit het recente verleden van haar staat.
Noord-Ossetië ligt naast Tsjetsjenië, waar vanaf de
jaren negentig twee bloederige onafhankelijkheidsoorlogen werden gevoerd tegen het onderdrukkende
Rusland.

Onder het wakende oog van hun strikte vader Zaur
houden Ada en haar broertje Dakko het maar net uit
in de mijnstad Mizur. Kovalenko zet die omgeving
neer als uitzichtloos en ellendig, zonder te vervallen
in de typische clichés van leegstaande gebouwen,
verval en rot. De kleuren zijn juist flink opgeschroefd,
waardoor de relatieve leegte van de plek nog schrijnender voelt.
Een veelzeggend detail is hoe verveelde jongetjes
vuurwerk tegen de buitenwand van een huis smijten.
Het beeld blijft lang genoeg hangen om te registreren
dat het gebouw al helemaal onder het zwarte roet
van de rotjes zit. Dit is wat deze jongetjes de hele dag
doen, benadrukt Kovalenko met dat beeld, omdat ze
nergens anders hun kinderlijke energie in kwijt kunnen. “We hebben zo weinig mogelijk aangepast aan
de locaties waar we schoten”, vertelt Kovalenko. “Het
enige wat we hebben gedaan is het gevoel dat die plek
oproept wat meer benadrukken.”
Ada’s oudere broer Akim heeft zich wel weten los
te wrikken uit de greep van hun vader en is verhuisd
naar de grote stad. Zijn afwezigheid heeft een voelbare leegte achtergelaten in de veel te krappe flat van
het gezin. Precies daar wringt Kovalenko al het drama
uit. Net als in Tesnota schuilt een ambigue seksuele
energie onder het oppervlak van de film.
Deze incestueuze spanningen (ook een element
dat de film deelt met Fists in the Pocket) zijn volgens Kovalenko het resultaat van een familiesituatie
waarin niets bespreekbaar is. “Als de communicatie
binnen een familie stokt en mensen niet weten hoe
ze zich verbaal moeten uiten, wordt het lichaam in de
strijd gegooid. Men uit zich dan met fysieke handelingen.”
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UNCLENCHING THE FISTS

LOSLATEN

De titel Unclenching the Fists brengt exact het gevoel
van de film over: krampachtig, strak, gespannen, intens. De titel verwijst naar dat wat niemand in de film
lijkt te kunnen: loslaten, ruimte geven, de vrijheid opzoeken. Het levert extreem intense en vaak veronrustende scènes op.
Dat Kovalenko zulke situaties heeft weten te filmen
met een cast die volledig bestaat uit niet-professionele
acteurs zegt veel over waar zij staat als regisseur. Ze
benaderde de hele film als een groots theaterstuk:
elk gebaar, elke handeling is tot in detail gerepeteerd.
Juist daaruit komen vloeiende, natuurlijke scènes
voort. De verstikkende energie wordt benadrukt door
de beklemmende beeldvoering van de talentvolle jonge cameraman Pavel Fomintsev.
Om de juiste personen te vinden voor deze rollen
reed Kovalenko’s team onafgebroken door NoordOssetië, langs scholen, universiteiten, bibliotheken,
pleinen en winkels. Aguzarova is briljant als de getraumatiseerde Ada en ook de andere acteurs voelen
als mensen van vlees en bloed, waardoor de grens
tussen feit en fictie lijkt te vervagen. Dat was ook het
punt van deze film voor Kovalenko, die benadrukt
hoe herkenbaar delen van dit verhaal zijn voor al haar
landgenoten. “Deze film staat symbool voor gevoelens die iedereen uit deze regio met elkaar deelt.”
Maar omdat de nadruk toch echt het meest op
Ada ligt, kiest Unclenching the Fists vrij nadrukkelijk
voor een feministisch perspectief op de nationale
trauma’s. “Mijn hoofdpersonage is niet alleen een gevangene van haar eigen familie, maar ook van haar eigen lichaam”, legt Kovalenko uit over deze keuze. “In
zekere zin kan ze zich niet ontwikkelen tot vrouw. Ze
zit daarvoor vast in de greep van haar familie. Wat ik
uiteindelijk met deze film wil zeggen is dat voor ons
allemaal tijd wordt om te leren die greep los te laten.

Vrij zijn is ingewikkeld
‘Als de communicatie binnen een
familie stokt en
mensen niet
weten hoe ze zich
verbaal moeten
uiten, wordt het
lichaam in de
strijd gegooid.
Men uit zich dan
met fysieke
handelingen.’

Kira Kovalenko ontdekte haar talent tijdens
een filmworkshop van de befaamde Russische regisseur Aleksander Sokoerov. Hoe
goed dat aansloeg blijkt uit deze gevoelvolle coming-of-age.
Het mijnstadje Mizur in Noord-Ossetië lijkt
een plek waar je als jongere niet wilt blijven.
Ada (ik schat haar tegen de twintig) heeft
echter meer redenen om weg te willen. Ontsnappen aan de dwingende greep van haar
argwanende vader, die haar uit pure beschermingsdrift wel zou willen opsluiten.
Ook de historische, zeer gewelddadige Beslan-schoolgijzeling van 2004 krijgt een plek
in deze fictiefilm. Ada’s verlangen ‘weer heel
te worden’ is niet alleen figuurlijk.
Eigenlijk speelt dat spectaculaire feit zelf
hier maar een bescheiden rol. Unclenching
the Fists, de tweede speelfilm van Kira Kovalenko, is vooral een coming-of-age die op
energieke en invoelende manier duidelijk
maakt hoe complex en tegenstrijdig gevoelens en verhoudingen kunnen zijn. Zo hangt
Ada’s jongere broer Dakko graag de grappenmaker uit, maar klampt hij zich als het erop
aankomt vast aan zijn zus. Beklemmend en
confronterend is de scène waarin hij na een
nachtmerrie in bed kruipt bij Ada, die hem
vervolgens uit alle macht van zich af probeert te duwen.
Een andere jongen die zich opdringt is de
hopeloos verliefde Tamik. Ada moet om hem
lachen en maakt geheime afspraakjes, maar
twijfelt ook. Ontsnappen door te trouwen?
Heel anders is de verhouding met haar oudere broer Akim, die al uit huis is en Ada
misschien zou kunnen steunen. Hoopt ze.
Kovalenko groeide zelf op in de regio en
dat proef je. De dramatische constructie van

het verhaal is redelijk losjes en de rol die een
medische aandoening van vader speelt een
beetje een kunstgreep. De kracht van de film
schuilt vooral in de toon, het gevoel en de genuanceerde personages. Ada’s paarse jack als
subtiel verzet; jeugdig plezier bij een ruige
autocross; hoe hoop, teleurstelling, plezier,
afkeer en verbazing om voorrang strijden op
het gezicht van Ada.
Milana Aguzarova in de hoofdrol en Alik
Karaev als haar vader zijn de enige beroepsacteurs; voor de overige rollen koos Kovalenko non-professionals. Met succes. Ze
mikt daarbij op een sterk fysieke speelstijl,
waarbij tedere aanrakingen, stoeipartijen en
worstelingen minstens zo veel zeggen als de
dialogen. Wanneer Ada onverwachts zeer
ongemakkelijke seks met Tamik heeft, houdt
ze haar vuisten aarzelend gebald, alsof ze
twijfelt tussen verzet of zich laten gaan.
Drijfveren zijn nooit eendimensionaal, situaties vaak vol tegenstellingen.
In Cannes kreeg de film in 2021 de hoofdprijs in de sectie Un Certain Regard. Dat was
ruim een jaar geleden, toen er nog geen politiek aan het kijken naar Russische films
kleefde. Ik houd het bij de constatering dat
Kira Kovalenko een van de eersten was die
tegen de aanval op Oekraïne protesteerden.
En Unclenching the Fists vertelt een universeel verhaal, een prachtige slice of life die
zich weinig aantrekt van geijkte formules.
LEO BANKERSEN

UNCLENCHING THE FISTS (RAZZHIMAYA
KULAKI) RUSLAND, 2021 | REGIE KIRA KOVALENKO |
MET MILANA AGUZAROVA, ALIK KARAEV | 97 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 15
SEPTEMBER 
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WA AROM
ELIJK GOED ECHTE MENSEN
DE SLECHTSTE PERSONAGES ZIJN

Vervolgfilms, prequels en remakes laten geen
ruimte om de wereld te tonen als de rommelige,
tegenstrijdige en onvoorspelbare ellende die het is.
DOOR PIM VAN DEN BERG

THE MATRIX: RESURRECTIONS

Star Wars: The Last Jedi was een flop. Al was dat op
het eerste gezicht niet te zien: de film harkte meer dan
een miljard dollar binnen en critici liepen ermee weg.
Toch stuitte de achtste film in de (op één na) populairste filmserie ooit op weerzin en woede bij veel Star
Wars-fans. Ze maakten bezwaar tegen de vele manieren waarop The Last Jedi afwijkt van de formule.
De eerste Star Wars-films (1977/1980/1983) waren
ooit bedoeld als aanklacht tegen Amerikaans imperialisme tijdens de Vietnam-oorlog. Ze draaien om sympathieke Rebellen, geïnspireerd door de guerilla’s van
de Vietcong, die het opnemen tegen het almachtige
Galactische Keizerrijk, de Verenigde Staten.

Onder George Lucas’ bewind ging Star Wars echter
steeds meer draaien om uitgebreide lichtzwaardduellen en een fascinatie voor uitverkoren Jedi-bloedlijnen
die grenst aan eugenetica. De tweede trilogie (1999/
2002/2005) verbeeldt hoe een democratische staat
kan vervallen in fascisme—wederom een waarschuwing voor het Westen. Toch omarmden die films
ironisch genoeg veel van de grondvesten van een extreemrechtse ideologie.
Schrijver en regisseur Rian Johnson probeerde daar
met The Last Jedi mee te breken. Hij maakte van de
oorspronkelijke held Luke Skywalker een verbitterde
kluizenaar en onthulde dat nieuwkomer Rey, tegen

alle verwachtingen in, níét afstamt van een of andere
machtige Jedi-familie—haar enorme krachten zijn
helemaal de hare. Zodoende belooft Johnson een oud
én nieuw Star Wars-publiek dat iederéén de potentie
heeft om een held te zijn, ongeacht afkomst, klasse,
gender of huidskleur, en dat de oudere generaties iets
kunnen opsteken van het idealisme en de inclusiviteit
van de jongere. Het is geen toeval dat alle mannen in
de film overschaduwd worden door, en belangrijke levenslessen leren van, hun vrouwelijke evenbeelden.
Dat schoot verstokte fans in het verkeerde keelgat.
Luke Skywalker is de machtigste Jedi ooit; hij zou
nooit het bijltje erbij neerleggen en zijn laatste jaren
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mokkend doorbrengen op een of andere verlaten planeet. En als Rey niet afstamt van een machtige Jedi, is
het volkomen onrealistisch dat ze zo begaafd is in de
Force.

Rond populaire
cultuur heerst een
idee van ‘hoe het
zou moeten zijn’.
Al worden er
zelden concrete
afspraken over
gemaakt, delen
makers en publiek
een opvatting over
wat wel hoort en
wat niet.

ANTICLIMAX

Het seksisme en racisme dat in dit geweeklaag doorschemert is geen toeval: Daisy Ridley en Kelly Marie
Tran, de prominentste actrices uit de film, zagen zich
genoodzaakt om na aanhoudende pesterijen van het
internet te vertrekken. Om de gemoederen te sussen
draaide Disney de meeste keuzes van The Last Jedi weer
terug in vervolg The Rise of Skywalker—en zo sterkte
het de overtuigingen van hun meest giftige fans.
Hoewel The Matrix: Resurrections niet even hard
de wind van voren kreeg, viel ook dit langverwachte
vervolg op de oorspronkelijke Matrix-trilogie (1999/
2003) niet in de smaak. De film was te meta, de actie
te stijf en hoofdpersonages Neo en Trinity leken er
geen zin in te hebben. Fans die net als vroeger een
baanbrekende actiefilm wilden vol slowmotion in
lange, zwarte regenjassen, kwamen van een koude
kermis thuis.
Maar die anticlimax is in beide films opzettelijk. Ze
frustreren de verwachtingen van het publiek, omdat de
makers vinden dat die kijkers te veel waarde zijn gaan
hechten aan de verkeerde dingen. In Star Wars was dat
het zwaardgeweld tussen übermenschen. En The Matrix ging nooit over martial arts met geweren (‘gun fu’);
het ging over transgender zijn in een wereld die ons
vervreemdt van onszelf en elkaar om ons te vormen tot
makke, afhankelijke werknemers en consumenten.

HOE HET HOORT

In de eerste drie films was de Matrix een virtuele
simulatie die ons gevangen hield. Maar als je die eenmaal zag voor de leugen die het was, kon je eraan ontsnappen. In het nieuwe vervolg Resurrections blijkt
die ontsnapping inmiddels onmogelijk: de echte kooi
is ons verlangen naar een veilige, zorgeloze wereld die
niet meer bestaat, en die we daarom eindeloos proberen te vangen met nostalgische (pop)cultuur. Eindeloze prequels, sequels, remakes en reboots leiden ons af
van de ondraaglijke wetenschap dat we met z’n allen
de afgrond instorten, tenzij we nú herontdekken wat
we écht nodig hebben: onvoorwaardelijke naastenliefde en een gezonde dosis antikapitalistische actie.
Trinity en Neo, vermoeid door decennia vechten
en schieten voor een onverzadigbaar publiek, begrijpen dat beter dan wie ook. Ze willen gewoon samen
zijn, maar het conflict in de films drijft hun steeds
uiteen. Zo leren ze het geweld te haten wat de kijker
van ze verlangt. Net zoals Luke Skywalker het na de
zoveelste dodelijke tegenslag niet meer ziet zitten.
Van onze filmhelden verwachten we dat ze onvermoeid doorgaan tot de laatste schurk verslagen is.
Maar precies het onvermogen of de onwil om te door
te vechten maakt personages als Luke Skywalker en
Neo in deze films zo menselijk en herkenbaar. We
worden niet alleen gekenmerkt door onze daden,
maar ook door onze grenzen. Ze twijfelen, ze mokken

OBI-WAN KENOBI

en ze geven zich gewonnen. Zo gaan ze rechtstreeks in
tegen de verlangens van het publiek.
Het bestaansrecht van vervolgfilms is dat ze meer
van hetzelfde bieden. Liefhebbers komen erop af,
omdat ze weten wat ze kunnen verwachten. Wanneer
daarvan afgeweken wordt, is de reactie zelden mals.
(Ook na de vrouwelijke reboot van Ghostbusters werd
actrice Leslie Jones lastiggevallen tot ze van het internet verdween.) Rond populaire cultuur heerst dus een
idee van ‘hoe het zou moeten zijn’. Al worden er zelden
concrete afspraken over gemaakt, delen makers en publiek een opvatting over wat wel hoort en wat niet.
Angst voor verandering vindt ongetwijfeld meer
weerklank bij mensen die er conservatieve politieke
opvattingen op nahouden. Niet voor niks maken witte
cis-heteromannen het meeste kabaal wanneer er iets
verandert aan hun favoriete popcultuur. In zijn boek
The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund
Burke to Donald Trump beschrijft Corey Robin hoe
conservatieve politiek vooral gedreven wordt door de
angst om het gezag in de privésfeer te verliezen. Witte
cis-heteromannen zijn door onze popcultuur decennialang op hun wenken bediend. Zij waren altijd de
baas over Star Wars en zijn als de dood dat daar verandering in komt.

ONGOOCHELING

Die strenge verwachtingen laten geen ruimte voor
onzekerheid, verrassingen en groei. Personages en
plot worden ondergeschikt gemaakt aan wat er nu
eenmaal moet gebeuren. Ze worden robots die enkel
en alleen nog doen wat hen wordt opgedragen. Zeker
wanneer het prequels betreft, waarin van tevoren
vaststaat hoe het verhaal afloopt. In plaats van een
schilderij krijg je een kleurplaat.
Worden we daar blij van? Sinds The Last Jedi verscheen, zijn in de Star Wars-franchise alleen nog
maar films en programma’s gemaakt die zich confor-

meren aan heersende opvattingen van hoe Star Wars
hoort te zijn. The Mandalorian, The Book of Boba Fett,
Obi-Wan Kenobi: coole actie met bekende personages
op een zandplaneet.
Hoewel Disney torenhoge kijkcijfers raporteert,
wordt over geen van deze shows veel gesproken. Met
name Obi-Wan Kenobi was ontgoochelend. De serie
vult netjes in wat de gelijknamige hoofdpersoon
(Ewan McGregor) uitspookte tussen films drie en vier,
en verleidt de kijker met een nieuwe showdown met
opperschurk Darth Vader. Doordat het pad voor het
titelpersonage al volledig is uitgestippeld, hoeft hij alleen maar van plot naar plot te reizen. Het is duidelijk
dat hij zelf niet hoeft na te denken—hij mág het niet
eens. Hij is een met een lichtzwaard zwaaiende machine die lacht, huilt en vecht wanneer dat van hem
verlangd wordt.
Als onze populaire cultuur menselijkheid, met alle
ambiguïteit, tegenstrijdigheden en veranderlijkheid
van dien, verruilt voor personages die netjes doen wat
we willen, dan lijdt iedereen eronder—ook de meest
conservatieve fans. Game of Thrones en The Walking
Dead werden ondraaglijk toen de personages karikaturen werden van zichzelf en alleen nog maar ruzie
maakten, om de haverklap van bondgenootschap
wisselden en van hot naar her reisden omdat het plot
dat van ze verlangde.
Onze wereld en alle mensen erin veranderen continu.
Als we de moed ontberen om onze populaire cultuur
mee te laten groeien, rest ons niets dan een eindeloze
cyclus hersendode vervolgfilms en remakes tot de zon
onze gewassen verschroeit en de zeeën onze steden
opslokken.
STAR WARS: THE LAST JEDI IS NU TE ZIEN OP
DISNEY+ EN PATHÉ THUIS | THE MATRIX:
RESURRECTIONS IS TE ZIEN OP HBO MAX EN
PATHÉ THUIS | BEIDE FILMS ZIJN OOK VERKRIJGBAAR
OP DVD EN BLU-RAY 
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KORNÉL MUNDRUCZÓ OVER EVOLUTION

‘HET ENIGE DAT WE ECHT DELEN IS
TRAUMA’
In een van Kornél Mundruczó’s meest intieme films onderzoekt de
Hongaarse regisseur hoe de traumatische herinneringen van de
Holocaust naspoken in hedendaags Europa. Een even scherpe als
indringende film die reflecteert op trauma, identiteit en ons
onbetrouwbare geheugen. “Komen we ooit van die onzichtbare
DOOR HUGO EMMERZAEL
spoken af?”

KORNÉL MUNDRUCZÓ (ZITTEND, MET BRIL) OP DE SET VAN EVOLUTION

De Hongaarse regisseur Kornél Mundruczó brak door
op het internationale filmcircuit als een adept van
de Roemeense New Wave. Films als Pleasant Days
(2002), Johanna (2005) en Delta (2008) opereerden
in een strikt realistisch register. Het zijn starre en
strakke films over gemarginaliseerde figureren in een
bittere, meedogenloze wereld.
Met het overdonderende White God (2014) veranderde er echter iets in het werk van Mundruczó. Hij
verruilde ernstig realisme voor grootse, metaforische
cinema, waarin straathonden een economische revolutie konden ontketenen en vluchtelingen superhelden konden worden. Het hyperemotionele Pieces of a
Woman (2020) betekende opnieuw een nieuwe stap
in het werk van de inmiddels in Berlijn woonachtige
regisseur. Samen met zijn partner, film- en toneelschrijver Kata Wéber, gebruikte hij melodrama om
zijn eigen onzekerheden te bevragen.
Nog altijd biedt hij visueel ambitieuze Cinema met
een hoofdletter C. Maar de setting is vaak kleinschaliger, compacter, intiemer—een spannende kruisbestuiving tussen film en theater als product van de
unieke samenwerking tussen Wéber en Mundruczó.
Hun gedurfde nieuwe film Evolution (Evolúció) is
een bewerking van Wébers gelijknamige toneelstuk en
draait om hoe de trauma’s van de Holocaust resoneren in nieuwe generaties. Met zijn grootste, filmische
gebaren dreigt het werk van Mundruczó wel eens uit
de bocht te vliegen—ook Evolution neigt daarnaar—
maar Wébers verfijnde sociale observaties weten
Mundruczó’s excessieve stijl te aarden in compacte
melodrama’s vol liefde en leven. Evolution is dan ook
een van de betere films in Mundruczó’s veelzijdige en
ongewone oeuvre.

De openingsscène van Evolution is huiveringwekkend en
meeslepend. Sovjet-soldaten maken een gaskamer in een
concentratiekamp schoon en vinden overal achtergebleven
haren. Plots blijkt er ook nog een overlever: een ongedeerde
baby. Ook veel van uw eerdere films openden met dit soort
grootse momenten. Wat heeft u met groteske ouvertures?

“Ik denk dat het te maken heeft met mijn fascinatie
voor muziek. Ik zie het inderdaad als een ouverture. Ik
wil gelijk in het eerste moment van mijn film een dialectisch probleem neerzetten. De hele film moet eigenlijk in dat moment al gevangen worden.”
Het is een slimme strategie, want u heeft uw publiek vanaf
moment één beet. “Daar ben ik mij ook zeer bewust

van. Ik vraag mijzelf altijd af: hoe kan ik het publiek
onmiddellijk overrompelen?”

Zorgt dat soms niet voor een te hoge druk om die aandacht
vervolgens vast te houden? “Bij deze film was dat moei-

lijker dan ooit, want hoe film je over de Holocaust?
Hoe maak je daar persoonlijke, intieme kunst over? Er
zijn zo veel films die een soort pornografisch spektakel
maken van de Holocaust en ik wil niet dat mijn werk
daar onderdeel van wordt. Kata en ik probeerden
daarom te werken op een haast poëtisch niveau. We
hebben veel gepraat over het vermijden van de klassieke valkuilen in hoe je een verhaal als dit vertelt en
verbeeldt.”
De film gaat over de manieren waarop die trauma’s vervol
gens doorwerken in het leven van de volgende generaties.
Daardoor is het film over herinneren en vergeten. Hoe be
langrijk was de relatie tussen trauma en het geheugen voor
jullie? “Uiteindelijk onthoudt iedereen gebeurtenissen
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Lelijke Laney
COLUMN | Carmen Felix schrijft over genre,

niche en mainstream.

HET HOUDT NOOIT OP
Het fictiedrieluik Evolution maakt overtuigend
inzichtelijk hoe het trauma van een Auschwitzoverlevende doorwerkt in haar leven en dat van
haar dochter en kleinzoon. “Je vaccineerde me met
wantrouwen tegen de wereld”, schreeuwt veertiger
Lena verwijtend tegen haar oude moeder Eva als ze
haar vanuit Berlijn opzoekt in Boedapest. Nooit liet
Eva haar dochter emotioneel toe in haar leven.
Nooit een omhelzing. Nooit een zorgeloze jeugd.
Alles stond in het teken van het inktzwarte verleden van de Holocaust. “Ik wil geen overlever zijn,
maar levend”, besluit de wanhopige Lena, die gescheiden is en een zoon heeft, haar tirade. Je begrijpt
Lena’s verwijten, maar voelt ook mee met Eva, die
geboren werd in Auschwitz.
JOS VAN DER BURG


LEES DE VOLLEDIGE RECENSIE OP

filmkrant.nl

op hun eigen manier. Dat verbaasde ons ook toen we
voor onze research naar concentratiekampen gingen en
in de archieven ontdekten hoeveel verschillende perspectieven er bestonden op dezelfde momenten. Het
geheugen is zo rommelig, zo chaotisch. Het enige wat
we echt delen is trauma. Daartussen zit identiteit—
identiteit is wat afstanden tussen mensen creëert.”
Dat merk je vooral bij Jonas, het kleinkind van een Holocaustoverlever die als jonge tiener worstelt met zijn identiteit.

“Jonas’ probleem is ook het probleem van Kata en mij
in Berlijn: zijn we een Joods gezin? Zijn we Duitsers?
Zijn we Hongaren? In een zekere zin zijn we verloren.
We vallen overal tussen, maar ons leed is niets in vergelijking met dat van Kata’s moeder.”
De vorm van uw films is de afgelopen jaren enorm veranderd. Uw werk met Kata voelt intiemer en persoonlijker dan
de grootse, geëngageerde cinema die u eerder maakte. Hoe
heeft die samenwerking uw visie op film veranderd? “Ik
denk dat ik meer geïnteresseerd ben geworden in de mid-

denklasse, in onze eigen positie in de wereld.”
Daarvoor leek u eerder in de voetsporen van de Roemeense
New Wave te treden. “Ik probeerde degenen zonder

stem een stem te geven—zelfs de straathonden van
Boedapest, wat voor mij het beste symbool daarvoor
is. Omdat het politieke discours de afgelopen tijd zo
snel is veranderd vind ik het steeds lastiger om hier
een heldere stelling in te nemen. Films over de onderklasse zijn goed bedoeld, maar baseren zich vaak op
observaties vanuit de middenklasse. Daarom richt ik
mijzelf nu meer inwaarts en probeer ik te ondervragen
waar onze observaties, onze overpeinzingen en ook
onze taboes vandaan komen. Met film wil ik nu ook
kritischer naar mijzelf kijken.”
Een constante is hoe levendig uw camerawerk is. Elke scène lijkt op te stijgen en te zweven. Met welke filosofie kijkt
u naar het beeld? “Filmtaal is alles voor mij en ik pro-

beer inderdaad de camera tot leven te wekken. Ik zie
de camera als een geest, of als het geweten van een
personage. Die zweeft rondom hen, in plaats van dat
die de personages regisseert. Wat ik bedoel te zeggen
is dat er geen kader om het leven zit. Daarom probeer
ik met mijn films mensen ook niet in te kaderen. Ik heb
veel bewondering voor meesters van het vak als Yasujirō Ozu, die van elk shot een ansichtkaart konden maken. Soms droom ik van het maken van zo’n soort film,
maar als ik op de set sta dan begint de camera toch altijd weer te bewegen.”
EVOLUTION

(EVOLÚCIÓ) DUITSLAND/HONGARIJE,

2021 | REGIE KORNÉL MUNDRUCZÓ | MET LILI MONORI,
ANNAMÁRIA LÁNG, GOYA REGO | 97 MINUTEN |
DISTRIBUTIE EYE FILMMUSEUM (PREVIOUSLY

Als ik iets een doodsaai thema in film vind, is
het wel de manier waarop er met ‘lelijkheid’ bij
vrouwen om wordt gegaan. Of sterker nog, het
gebrek er aan. Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid films waarin superhete actrices aan lelijke
mannen worden gekoppeld. Het lijkt soms wel
alsof je als actrice niet écht lelijk mag zijn.
Maar, gelukkig! Je mag het wel spélen. En dat
gebeurt meestal op de meest gênante manieren. De (jonge) actrices die je ziet in het gros
van de films die we consumeren, zijn nou eenmaal knap. Of het nou klassiek knap of ff-metje-ogen-knijpen-en-dan-zie-je-het-knap is. Ze
zijn aantrekkelijk. Onaantrekkelijke actrices zijn
zeldzaam. Dus zijn het vaak aantrekkelijke vrouwen die door moeten gaan voor lelijk eendje.
Iets wat altijd voelt als een rare belediging naar
écht lelijke vrouwen, want waarom wordt hen
eigenlijk geen boegbeeld gegund?
Het modern-klassieke voorbeeld is natuurlijk
hoe stunner Rachel Leigh Cook een lelijke kneus
moet voorstellen in She’s All That (1999)—een
losse ode aan My Fair Lady. En dat doet ze
door… een bril te dragen. Als het montuurtje
eindelijk af is, ja dán ziet Freddie Prinze Jr eindelijk iets in dat afstotelijke mokkel. Wist hij
veel dat het gewoon een megababe kon zijn, als
ze zich een beetje zou verzorgen?
De feminist in mij kan niet meer naar dit
soort films kijken en vooral She’s All That geeft
me oneindig veel cringey kippenvel. Ten eerste
omdat mega jock Zack (Prinze) het prototype
misselijke misogyne vent is waar ik een hekel
aan heb. Hij wordt door z’n vriendin gedumpt
maar maakt al gauw het statement dat ze door
elk lekker wijf op school vervangen kan worden,
alle vrouwen zijn tenslotte inwisselbaar, mits ze
aan zijn schoonheidseisen voldoen.
Ten tweede walgt hij van ‘dikke meiden’ en
wordt hij fysiek niet goed bij het idee van een
meid met zichtbare bovenbenen.
Ten derde: nogmaals, hou op met ons wijs te
maken dat Rachel Leigh Cook (Laney) lelijk is.
Het is respectloos voor de kijker.
Ten vierde, die vervloekte make over. De film
claimt hiermee eigenlijk dat Laney een strak
rood jurkje en contactlenzen nodig heeft om
eindelijk lekker, populair en gewild te zijn. Maar
wat is er eigenlijk mis met haar bril en tuinbroek? En wat is je boodschap? Dat je je uiterlijk moet veranderen voor een kerel? Hoor je m’n
bloed al koken?
Tot slot natuurlijk de disclaimer dat ik ziedend ben op een tienerfilm maar laat me even
met receipts komen om te laten zien dat dit
thema een tijd lang flink populair was. Dit zijn
films waarin er—zij het groot of klein—een
metamorfose zit waarbij een ‘ogenschijnlijke’
oerlelijke vrouw met wat kleine aanpassingen
opeens een megababe wordt:
Blended, The House Bunny, Jaw Breaker,
Cinderella, Never Been Kissed, Moonstruck, My
Big Fat Greek Wedding, Clueless, Miss Congeniality, My Fair Lady, Earth Girls Are Easy, The
Princess Diaries, The Duffv That Touch of Mink,
The Big Sleep. Of een serie als Ugly Betty.

UNRELEASED) | TE ZIEN VANAF 1 SEPTEMBER 
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VEIKO ÕUNPUU

VEIKO ÕUNPUU OVER THE LAST ONES

‘ZEVEN JAAR WERKEN A AN

KUN JE HET JE VOORSTELLEN?’
Een gesprek met Veiko Õunpuu is een beetje zoals zijn films: het
schiet alle kanten op. Pratend over zijn nieuwste film The Last Ones
duidt de Estse filmmaker de morele staat van de wereld, spreekt hij
vol lof over idool Cassavetes en kijkt hij met gemengde gevoelens
terug op zijn carrière: “In Tallinn denken ze dat ik gek ben”.
DOOR GUUS SCHULTING

Veiko Õunpuu (1972) is een rusteloze ziel. Geboren
in een Estland dat nog onder het Sovjetregime viel,
groeide hij op in de alternatieve punkscene van het
land. Hij studeerde economie en schilderkunst, was
een tijdje zanger van een heavy metal band, maar brak
in 2007 door als filmmaker toen zijn debuut Autumn
Ball internationaal hoge ogen gooide. Het zwartgallige, maar ook droogkomische portret van het eenzame
leven in de hoogbouw van Tallinn won de Horizonprijs op het filmfestival van Venetië en opende de
deur voor een grandioze tweede film: The Temptation
of St. Tony (2009) waarin een serie deerniswekkende
beproevingen het leven van Tony op z’n kop zetten.
Õunpuu experimenteerde daarna met no-budget
improvisatiefilms Free Range (2013) en Roukli (opgenomen in zijn achtertuin), maar The Last Ones is een
terugkeer naar het internationale toneel. Een ruwe,
wilde, vaak onvoorspelbare ‘moderne western’ gesitueerd in een Fins mijnstadje, waar de zwijgzame
Rupi (Paara Oja) moet kiezen tussen loyaliteit aan
zijn corrupte baas Kari (Tommy Korpela) of aan zijn
koppige vader Oula (die als oorspronkelijke Samibewoner zijn land niet aan Kari wil afstaan). Even
dient zich een uitweg aan in de al even verloren ziel
Riitta (Laura Birn), maar ook zij valt snel voor de
gladde praatjes van Kari die haar—net als de uitgebuite mijnwerkers—met valse vooruitzichten en liters
drank in het gareel houdt.

CASSAVETES

The Last Ones was een project waar hij al langere tijd
aan werkte, vertelt Õunpuu wanneer we hem spreken
tijdens het Leiden International Film Festival (LIFF).
“De Finse filmjournalist Eero Tammi pitchte me het
idee zo’n tien jaar geleden. Ik vond het een geweldig
plan: zo’n godverlaten mijnstadje waar er niets an-

ders op zit dan te zuipen en zwelgen in je problemen.
Er waren mijnwerkers en een duivelse antagonist in
Kari. Het miste alleen een plot om al die elementen
bij elkaar te brengen; daar hebben we in etappes aan
gewerkt.”
Uiteindelijk duurde het zeven jaar om de financiering rond te krijgen en werd de release door de corona-uitbraak twee jaar uitgesteld. Die lange productieperiode veranderde volgens Õunpuu de uiteindelijke
film. “Zeven jaar werken aan een scenario, kun je het
je voorstellen? Uiteindelijk kende het ik zo goed, dat
ik het vlak voor de draaiperiode heb weggegooid. We
gaan het anders doen, zei ik tegen de acteurs. Vlak
voor opnames gaf ik ze elk los van elkaar een opdracht
mee, waardoor ze telkens onvoorbereid de scènes ingingen. Het was dus telkens afwachten hoe ze op die
nieuwe situatie zouden reageren.”
Het resulteerde in een onvoorspelbare film, waarin
sfeer soms belangrijker is dan plot. Een scène kan
soms conventioneel beginnen, maar zich onconventioneel ontwikkelen. “Zorg dat je Tommy’s tenen likt,
zei ik tegen Laura Birn voordat ze een verleidingsscène speelde. Of vertel iets vreemds over selderij, heb
ik Tommy bij een andere scène als opdracht gegeven.”
Õunpuu noemt daarbij vooral John Cassavetes als
voorbeeld. “Je weet dat in Autumn Ball een poster
van zijn Love Streams te zien is, hè? Cassavetes stond
te schelden en schmieren tijdens een take, zodat zijn
acteurs telkens weer op iets onverwachts moesten reageren. Je krijgt daardoor oprechte reacties.”

WESTERN

Dat de film als een moderne western wordt gepromoot, hoeven we volgens Õunpuu niet al te serieus
te nemen. “Ik ben geen groot kenner van het genre,
maar alle klassieke elementen zitten erin. Een saloon,

een sheriff, oorspronkelijke bewoners die worden
gemarginaliseerd. Je zou er een spel met conventies
in kunnen zien, maar dat is niet per se zo bedoeld.”
De westernstructuur hielp uiteindelijk wel om een
universeler punt te maken, want de subtekst van The
Last Ones gaat volgens Õunpuu over de destructieve
neigingen van ons kapitalistische systeem. “Kijk naar
de olie-industrie in Nigeria, kijk naar de gaswinning
in Alaska, de kortzichtigheid bij de coronabestrijding.
Overal zie je hetzelfde gebrek aan moraliteit, die totale
uitbuiting uit de naam van geld en gewin. Ons wordt
een loer gedraaid.”
Als tegenwicht aan de menselijke uitbuiting toont
de film beelden van de eeuwige natuur die er voor én
na de mens zal zijn. “Als ik naar de wereld kijk, moet
ik aan die quote van Samuel Beckett denken: ‘wanneer je tot je nek in de stront staat, zit er niets anders
op dan te zingen.’” Lachend: “Zie The Last Ones maar
als mijn zangpoging. Al denk ik zelf dat lachen een
betere oplossing is. Er zit ook iets zwart komisch aan
die onbeholpen, hopeloze mens van wiens pretenties niets meer over is. Je ziet het in de films van Aki
Kaurismäki en het is uiteindelijk ook de basis van ons
scenario. Zo’n totaal disfunctioneel stadje waarin
iedereen het op een zuipen zet en alles in het honderd
loopt, dat is ook zwarte humor.”

HONDENZEULER

Aan het eind van de productie werd de crew overdonderd door het verlies van Wouter van Luijn, de
Nederlandse editor die in Mallorca door een misdrijf
om het leven kwam. “Ik had hem vlak voor zijn vertrek nog gesproken. Hij vertelde toen hoe blij hij met
de film was en dat hij er even tussenuit ging om er
daarna de laatste hand aan te leggen. Het stomme is:
hij zou helemaal niet naar Mallorca gaan. Hij zou naar
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THE LAST ONES

Diapositief van
een western
Op de besneeuwde Finse toendra’s ont
vouwt zich vanuit een weerbarstige situatieschets een wat conventionele liefdesdriehoek. Veiko Õunpuu biedt veel om op te
kauwen in zijn antikapitalistische western.

EEN SCENARIO,

Griekenland, maar bedacht zich last minute. Wat een
tragedie: zo’n begripvolle, geduldige editor waarmee
je dagenlang in de montagekamer kon doorbrengen.
Ook als mens hadden we goede klik, ik ben een paar
keer bij hem thuis geweest. Ik had in de toekomst
graag nog eens met hem gewerkt.”
Het overlijden en het langdurige productieproces bleken een moment van reflectie voor Õunpuu.
“Soms vraag je je weleens af waar je het allemaal voor
doet. Tien jaar op een mensenleven is veel! En in Tallinn denken ze sowieso dat ik gek ben. Ze noemen me
daar hondenzeuler omdat er in The Temptation of St.
Tony een scène zit waarin de hoofdpersoon een dode
hond in zijn armen draagt. Het is een film vol ironie,
maar in de kranten werd er gekscherend over geschreven, ‘kijk waar uw belastinggeld aan wordt besteed.
Wat gezeul met een hond.’” Lachend: “Sindsdien sta
ik zo bekend—ik word zelfs nageroepen op straat als
ik in Tallinn ben.”

COSMOPOLIS

Een kans om naar Amerika te gaan liet de filmmaker
door zijn vingers glippen. “Ik kreeg destijds in Venetië
de verfilming van Don DeLillo’s Cosmopolis aangeboden, maar heb die geweigerd. Ik zag er gewoon geen
film in en na het zien van David Cronenbergs verfilming trouwens nog steeds niet. Daarna wachtte ik op
de volgende aanbieding, maar die kwam niet meer. Je
zegt blijkbaar geen nee tegen iemand als Jeremy
Thomas, die mij als producent benaderde—hij leek
ook oprecht beledigd, toen ik hem als jonge hond
afwees. Achteraf denk ik toch dat ik het had moeten
doen. Een voor hen, eentje voor mij. Dat idee. Maar
wie weet komt die kans nog eens.”
Stil zal Õunpuu in ieder geval niet zitten. Met zijn
productiemaatschappij Homeless Bob was hij verant-

‘Zorg dat je
Tommy’s tenen
likt, zei ik tegen
Laura voordat ze
een verleidingsscène speelde.
Of vertel iets
vreemds over
selderij, heb ik
Tommy bij een
andere scène
als opdracht
gegeven.’
woordelijk voor de creatieve en (in Estland) commerciële succesfilm November van Rainer Sarnett. Een
fantasievolle sprookjesfilm, die Õunpuu tot een zekere hoogte zijn ogen opende. “Rainer heeft zijn niche
gevonden met die combinatie van fantasie en trash.
Heel bijzonder om te zien, omdat hij lange tijd niet
serieus genomen werd. Al op de filmacademie werd er
een beetje met dedain over zijn interesses gesproken.
Daar keek hij liever kungfu of B-films in plaats van
de geijkte Russische klassiekers. Maar hij is een uniek
talent.”

GLIBBERIG EN SLIJMERIG VERHAAL

Na November heeft Õunpuu zijn zinnen gezet op
sciencefiction. “Ik hou van de perspectieven die het
biedt, de nieuwe zienswijzen die het opent. Ursula Le
Guins The Dispossessed is mijn lievelingsboek en het
biedt, vooruit, een weg uit die verstikkende dynamiek
van het kapitalisme. Wat volgens mij een geweldige
film kan worden is The Sunken Land Begins to Rise van
de Britse auteur M. John Harrison. Het gaat over een
man op middelbare leeftijd die ervan overtuigd raakt
dat waterwezens de wereld overnemen. Het is een
glibberig en slijmerig verhaal, heel tastbaar en mysterieus. Wat mij betreft wordt het een internationale
film. Je kan het zo hier in de grachten van Amsterdam
situeren als het moet.” 

Met zijn uitgestrekte landschappen en zijn
focus op een grotendeels mannelijke gemeenschap aan de uiterste randen van de bewoonde
wereld, heeft The Last Ones (Viimased) veel
weg van een western. De Estse maker Veiko
Õunpuu heeft de film zelf her en der omschreven: als een “Nordic Western”. Maar bij nadere
beschouwing biedt The Last Ones eerder een
diapositief van een western. Zoals de helwit
besneeuwde toendra’s waar de film zich afspeelt lijnrecht tegenover de Amerikaanse
woestijn staan, zo biedt Õunpuu ook inhoudelijk het tegenovergestelde van een western.
Hier geen heldhaftige mannen of gewetenloze schurken, maar ploeteraars die zich overdag kapot werken voor een hongerloon en zich
‘s avonds de grond in zuipen om dat te vergeten. Waar de klassieke western in beginsel
draait om een kapitalistisch vooruitgangsgeloof, toont The Last Ones juist de grenzen van
de ongebreidelde groei waarmee dat gepaard
gaat—of dat we die grenzen allang overschreden hebben.
Centraal staat een mijnwerkersgemeenschap ergens in het Finse hoge noorden. Hoewel de mijn in feite al uitgeput is, pusht baas
Kari (Tommi Korpela) ‘zijn’ mannen om nog
wat verder te graven, met steeds exploitatiever
en gevaarlijker technieken. Om ze tevreden te
houden voorziet hij ze rijkelijk van drank en
andere verdovende middelen.
Zijn werknemer Rupi (Pääru Oja) is een belangrijke schakel in de aanlevering van die
drugs, maar staat ook met één been in een andere wereld. Zijn vader is een van de weinig
oorspronkelijke bewoners van het gebied die
weigert zijn land te verkopen aan het mijnbedrijf, waarmee hij verdere ontginning van het
gebied in de weg staat. En dan is er nog de
mooie, jonge Riita (Laura Birn), min of meer de
enige vrouw in de wijde omgeving.
Waar The Last Ones begint als een breed uitwaaierend portret van deze gemeenschap vol
eigengereide personages, draait de film langzaam maar zeker uit op een klassieke liefdesdriehoek tussen Rupi, Riita en Kari. Vreemd
genoeg lijkt Õunpuu juist als het narratief gestroomlijnder wordt minder grip op zijn film te
hebben.
De film laveert van meet af aan tussen verschillende tonen en sferen—de eclectische
soundtrack is wat dat betreft typerend, met
hoofdrollen voor zowel de scandipop van
Roxette als ‘Lay Lady Lay’ van Bob Dylan en
‘Working Class Hero’ van John Lennon. Voor
het grootste deel van de film leidt Õunpuu ons
met vaste hand langs intrigerende momenten
en ongrijpbare personages en biedt hij en passant ook grotere antikapitalistische ideeën om
op te kauwen. Dat de boel tegen het einde
enigszins ontspoort, doet daar niet aan af.
JOOST BROEREN-HUITENGA

THE LAST ONES

(VIIMASED) ESTLAND/FINLAND,

2020 | REGIE VEIKO ÕUNPUU | MET PÄÄRU OJA, LAURA
BIRN, TOMMI KORPELA | 117 MINUTEN | DISTRIBUTIE DE
FILMFREAK | TE ZIEN VANAF 8 SEPTEMBER 
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MOONAGE DAYDREAM

DE CONSTANTE TRANSFORMATIE
VAN DAVID BOWIE
Moonage Daydream is een
bedwelmende onderdompeling
in het universum (of eigenlijk de
universums) van David Bowie.
Een wervelende collage van
DOOR ELISE VAN DAM
archiefbeelden. 
“Wie is hij? Wat is hij?” klinkt ergens in Brett Morgens Moonage Daydream. Het is een vraag die David
Bowie gedurende zijn hele carrière in vele vormen
gesteld werd. Want hij tartte, als mens en artiest, definities en conventies. Van gender, seksualiteit, genre.
En dus zocht men porrend en wrikkend naar de vaste
kern die toch ergens moest schuilen achter al die
verschijningsvormen. Achter de maskers van Ziggy
Stardust, Halloween Jack en The Thin White Duke.
Achter Bowie de zanger, de acteur, de kunstschilder.
Moonage Daydream is een caleidoscopische beeldcollage waarin al die verschijningsvormen voorbijkomen. Maar in plaats van te zoeken naar de ‘echte
Bowie’ die daarachter zou schuilgaan, toont documentairemaker Brett Morgen dat de essentie van wie
Bowie was juist ligt in de constante transformatie van
dat oppervlak. Bowie brak in zijn werk met het idee
(of misschien beter gezegd: de illusie) dat identiteit
iets eenduidigs en eenvormigs is. Hij beschouwde
identiteit juist als een proces van continu uitproberen
en uitvinden.
In een interviewfragment noemt Bowie zichzelf
een verzamelaar, van personages en ideeën. Ergens
anders heeft hij het over het absorberen van invloeden. Ik weet niet meer precies wanneer ik voor het
eerst in aanraking kwam met David Bowie. Ik weet
nog wel dat ik ergens rond mijn veertiende voor het
eerst het album Station to Station luisterde, en daarna
meteen nog twee keer. Dat ik naar Heathen luisterde
in de trein naar Boedapest, zo vaak dat ik de tel ben
kwijtgeraakt. Dat ik een aantal weken zo geobsedeerd
was door het nummer ‘Aladdin Sane’ dat ik zelfs ’s
nachts de pianosolo nog in mijn hoofd hoorde. En dat
ik nooit het einde van ‘Space Oddity’ haal zonder te
huilen. En wat ik vooral weet is dat die momenten, die
muziek, zijn geabsorbeerd in wie ik ben.

GRIJZE PAKKEN

Brett Morgen, die eerder het hartverscheurende
Montage of Heck maakte over Kurt Cobain, kreeg
voor Moonage Daydream toegang tot het persoonlijk
archief van de in 2016 overleden Bowie. De gehele
film is opgebouwd uit bestaande beeld- en geluidsfragmenten. Uit interviews, concerten, videoclips en

Bowie zichzelf op de achterbank van een taxi vergelijkt
met de vlieg die ronddrijft in zijn pak melk.
Maar hoewel de film grofweg chronologisch door
de carrière van Bowie gaat, springt Morgen ook geregeld uit die chronologie. Er zijn nauwelijks specifieke
tijdsaanduidingen, waardoor de film kijkt als één lange beeldenstroom waarin de tijd zich het ene moment
uitstrekt, om vervolgens weer een sprong naar voren
of zijwaarts te maken.
Met die fragmentarische en elastische structuur
is Morgen trouw aan de filosofie van Bowie, die het
bestaan omschrijft als labyrintisch en de mens als
dolend in de gapende leegte die achterbleef toen
God werd doodverklaard. En in die lacune is de mens
steeds op zoek naar een vaste vorm, niet in staat te
accepteren dat het bestaan wordt gedefinieerd door
chaos en verandering.
Voor Bowie was juist het bereiken van zo’n vaste
vorm het moment dat hij wist dat hij weer op zoek
moest naar, zoals hij het omschrijft in de film, het
punt in de rivier waar je voeten net de bodem niet
meer raken. Het is precies dat gevoel dat Morgen weet
VLIEG IN EEN PAK MELK
te vertalen naar zijn monumentale film, die beweegt
Tijd is een rekbaar begrip in Moonage Daydream. Veel
als een almaar van richting en snelheid veranderende
focus ligt op de jaren zeventig, die begon met het
stroom die je het ene moment zodanig overspoelt
kleurrijke sciencefictionuniversum van Ziggy Stardust dat je naar adem moet happen, om je dan weer op te
en eindigde in West-Berlijn, waar Bowie met de legen- tillen. En het enige wat je kunt doen is je eraan overdarische muziekproducent Brian Eno een nieuwe mu- geven.
zikale grammatica probeerde te ontwikkelen. DaarMOONAGE DAYDREAM DUITSLAND/VERENIGDE
tussen was er de van cocaïne doordrenkte periode die
STATEN, 2022 | REGIE BRETT MORGEN | MET DAVID
hij in Amerika doorbracht, waaruit het fragment stamt
BOWIE | 135 MINUTEN | DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE
ZIEN VANAF 15 SEPTEMBER 
uit Alan Yentobs documentaire Cracked Actor, waarin
eerdere documentaires als Cracked Actor (1975) en
Ricochet (1983). Maar ook uit niet direct aan Bowie
gerelateerde archief- en nieuwsbeelden en fragmenten uit onder meer The Wizard of Oz, The Red Shoes
en Kenneth Angers Scorpio Rising.
Die aanpak schurkt aan tegen het werk van Adam
Curtis en dan vooral diens It Felt Like a Kiss (2009),
waarin Curtis archiefbeelden op een tegelijk poëtische en intellectuele manier monteert tot een narratief van de jaren vijftig en zestig. Op vergelijkbare
wijze zoekt Morgen tegendraadse en prikkelende samenstellingen van beelden en geluid.
Zoals wanneer hij beelden van een televisie-interview uit 1973 met Russell Harty, waarin Bowie in
een felgekleurd pak met gele plateauschoenen Harty’s
korzelige vragen met een licht verlegen vriendelijkheid beantwoordt, monteert tussen een reeks archiefbeelden van nauwelijks van elkaar te onderscheiden
mannen in grijze pakken, terwijl we Bowie op de vraag
of hij niet erg te koop loopt met zijn excentrieke stijl
horen tegenwerpen: “Who’s flaunting?”
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DECISION TO LEAVE

GEEN MOORDMOORD-
MYSTERIE MA AR

ROMANCE

In Decision to Leave verkent de
Zuid-Koreaanse regisseur Park
Chan-wook het voor hem zo
bekende thrillergenre. Maar deze
nieuwe film, waarvoor Park in
Cannes de prijs voor Beste
Regisseur won, is een breuk met
zijn vorige werk dankzij Parks
unieke verbeelding van het
innerlijke leven van zijn
hoofdpersonage. DOOR ROOSJE VAN DER KAMP
Decision to Leave gaat over een detective en zijn
hoofdverdachte. Wanneer een ervaren bergbeklimmer van een berg valt en overlijdt, verdenkt detective
Hae-jun de jongere vrouw van het slachtoffer ervan betrokken te zijn. Ze heeft een duidelijk motief,
maar ook een sluitend alibi. Ziedaar een perfect

uitgangspunt voor een goede ‘howdunit’, een type
detectiveverhawal waarin de nadruk niet ligt op wie
de misdaad heeft gepleegd (‘whodunit’), maar op hoe
diegene dat heeft gedaan.
Park Chan-wook is dan ook een meester in het
thrillergenre. Hij beheerst zowel de bloederige, gruwelijke kant van het genre (zie misdaadthriller Oldboy, 2003) als de sensuele kant (zie erotische thriller
The Handmaiden, 2016). Maar hoewel zijn nieuwste
film Decision to Leave opnieuw een thriller is, breekt
hij met Parks eerdere werk.
In Decision to Leave vervlecht Park de spanning
van een misdaadthriller met de sensualiteit van een
romantische film. Hij bouwt voort op zowel de sensuele als de bloederige kanten van zijn oeuvre en creëert
daarbij een versie van een thriller die zijn eerdere
werk overstijgt. In Decision to Leave vermijdt Park de
rauwe, groteske weergave van beide uitersten van de
menselijke ervaring, zoals gruwelijke pijn of extatisch
genot. Hier creëert hij iets introspectiefs en meditatiefs, in tegenstelling tot het uitwendige en vleselijke
waar hij bekend om staat. Decision to Leave schokt
niet, maar fascineert.

Parks eerdere werk heeft iets voyeuristisch. Decision to Leave is dat beslist niet. Hoewel de twee
hoofdpersonages elkaar constant in de gaten houden
– detective Hae-jun is zelfs gespecialiseerd in surveillance – is hun uiteindelijke doel niet uitbuiting
maar begrip. De speciale manier van observeren die
Park in Decision to Leave centraal stelt, komt het
duidelijkst naar voren in zijn gebruik van wat we de
innerlijke ruimte kunnen noemen, de filmische weergave van de gedachten, gevoelens en verlangens van
zijn hoofdpersonage.
Moordmysteries verbeelden vaak de gedachten van
de detective die een zaak probeert te doorgronden.
Een klassieke scène in een misdaadfilm is de verbeelding door de detective van hoe de plaats delict tot
stand is gekomen: een speurder pakt in gedachten het
potentiële moordwapen vast en stelt zich voor hoe
het slachtoffer daarmee werd omgebracht. In de serie
Hannibal, bijvoorbeeld, stelt profiler Will Graham
zichzelf voor als de moordenaar om zo de werkwijze
en motieven van de moordenaar te begrijpen. We zien
hem de plaats delict binnenstappen en in gedachten
de tijd terugdraaien.
Het uiteindelijke doel van deze voorstelling is niet
het begrijpen, maar het grijpen van de moordenaar.
Detectives proberen zich te verplaatsen in de verdachte om zo de zaak op te lossen. Maar als Hae-jun
zijn hoofdverdachte Seo-rae observeert, probeert hij
haar daadwerkelijk te begrijpen. Wanneer Hae-jun
uiteindelijk in haar appartement wordt uitgenodigd,
kijkt hij niet zozeer rond naar aanwijzingen om zijn
moordzaak op te lossen, maar naar aanwijzingen om
haar beter te leren kennen. Hieruit blijkt dat Decision
to Leave in de eerste plaats geen moordmysterie, maar
een romancefilm is.
Hae-jun beeldt zich niet in dat hij Seo-rae is, maar
dat hij bij haar is. Wanneer Hae-jun ’s nachts vanuit
zijn auto naar haar kijkt, beeldt hij zich in dat hij in
haar huis is. We zien hem niet in zijn auto naar haar
turen, maar bij haar in haar appartement. Niet als
letterlijke weergave van wat er gebeurt, maar als een
weergave van zijn verbeelding: terwijl hij naar haar
kijkt, beeldt hij zich in dat hij naast haar staat. In een
van deze scènes stelt hij zich voor dat hij naast haar
zit terwijl zij op de bank met een aangestoken sigaret
in slaap is gevallen. In Hae-juns verbeelding vangt hij
de as op die van haar sigaret valt.
Dit verandert allemaal in de cruciale scène in het
midden van de film: voor de eerste keer beeldt Haejun zich in dat hij Seo-rae is. Hij doet dat om erachter
te komen hoe ze toch de moord zou kunnen hebben
gepleegd. Juist wanneer hij zich inbeeldt haar te zijn,
stopt hij met van haar te houden. Hij kan dus een detective zijn of een minnaar, maar niet beiden. Het idee
dat liefde recht tegenover het traditionele detectiveverhaal staat, is niet baanbrekend. Maar, gezien zijn
eerdere werk, is het een interessante conclusie voor
Park.
DECISION TO LEAVE

(HEOJIL KYOLSHIM) ZUID-

KOREA, 2022 | REGIE PARK CHAN-WOOK | MET GO
KYUNG-PYO, TANG WEI, PARK HAE-IL | 138 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 1 SEPTEMBER
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DRII WINTER

Noodlotsdrama in kleine gebaren
In het Alpenlandschap van regisseur en
scenarist Michael Koch broeit en bruist van
alles onderhuids. Dat levert fascinerende,
verstilde cinema op, tot het je ongemerkt
gaat uitputten.
Al vanaf het begin zien we het bonkige grote
lijf van boer Marco aan de slag, op de rug gefilmd. Soms zelfs bijna beeldvullend in het
vierkant aanvoelende kader, als een massief
blok dat uit zijn lijst wil breken. Zo galant
geproportioneerd als Michelangelo’s David
is, zo log, onbehouwen en ruw is deze Zwitserse Alpen-variant.
Boer zijn kan je niet spelen, dus na het
zien van dat imposante lichaam is het nauwelijks een verrassing dat de rol van Marco
wordt vertolkt door een echte boer, Simon
Wiesler. Toen hij benaderd werd om in deze
film te spelen, dacht hij daar eerst een jaar
over na. Vanwege zijn drukke leven op de
boerderij was een van zijn eerste antwoorden: “Misschien kan ik twee à drie dagen
vrijmaken, als het regent.”
De casting zegt veel over de waarachtigheid waarmee de Zwitserse regisseur Michael Koch het leven in de Alpen in Drii winter heeft willen vastleggen, ontdaan van alle
romantische en toeristische franje. De plot

rond Marco, die zich moeizaam verbaal weet
te uiten, en zijn fysiek frêle geliefde Anna
(gespeeld door architect Michèle Brand) is
weliswaar fictief en de stilering in beeld
overduidelijk, de randvoorwaarden moesten
zo authentiek mogelijk zijn en naar docu-

ALEXANDER ZWART

DRII WINTER

WIESLER, DANIELA BARMETTLER | 136 MINUTEN |
DRII WINTER

wone mensen die worden vermorzeld door
het kapitalistische systeem.
Afgaand op Entre deux mondes, Emmanuel Carrère’s op het boek van Aubenas gebaseerde film, is er in het decennium tussen
boek en film niets veranderd – hooguit ten
slechte. Carrère reproduceert de uit het leven gegrepen observaties van Aubenas door
zijn film grotendeels te bevolken met niet-
professionele acteurs, die een bestaan leiden
op de armoedegrens.
In het realisme zit de grootste kracht van
Entre deux mondes. Carrère treedt met deze
sociale aanklacht in de voetsporen van makers als Ken Loach en de broers Dardenne, en
hoewel zijn uitvoering het niet haalt bij de
films van die makers komt de Fransman met
een prima voorbeeld van het genre. Vooral
debutant Hélène Lambert imponeert als een
alleenstaande moeder die van maaltijd naar

maaltijd leeft maar haar levenslust nog niet
heeft verloren.
In het hart van de film zit echter een dubbele laag fictie. De centrale rol wordt gespeeld door Juliette Binoche. Zij speelt niet
Aubenas maar een op haar gebaseerd personage genaamd Marianne Winckler. Die afstand maakt het Carrère mogelijk om drama
te creëren met het dubbelleven van de journalist: om haar invoelende portretten te
kunnen schrijven, moet zij de mensen misleiden die ze portretteert. Ze doet zich immers als iemand voor. Die misleiding komt
onvermijdelijk aan het licht en in tegenstelling tot Aubenas legt Carrère daar stevig de
nadruk op.
Maar daar wringt iets. Wincklers gewetensbezwaren over haar misleiding verbleken bij de ellende die ze aan het licht wil
brengen, maar in de film krijgen die de overhand. Daar komt nog bij dat Carrère kritiek
op Aubenas wel onderdeel maakt van zijn
narratief, maar zich niet lijkt te beseffen dat
hij zelf iets vergelijkbaars doet. Er is weliswaar geen bedrog in het spel, maar ook hij en
Binoche komen slechts voor even invliegen

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL / JAWS
Steven Spielberg | Ter ere van de veertigste
verjaardag van E.T. wordt Spielbergs moderne
klassieker samen zijn eerste immense kaskraker Jaws (of De zomer van de witte haai, zoals
de film in 1975 op de Nederlandse posters
heette) opnieuw uitgebracht. Op een vreemde
manier spiegelen ze elkaar: beiden draaien om
vreemde wezens, tot leven gewekt met baanbrekende special effects, die het leven van een
gezin en een klein dorp overhoop gooien. De
films zijn digitaal opgepoetst tot Imax-formaat,
dus die effecten zijn groter dan ooit.

Deze films monden namelijk vrijwel altijd uit in
onvervalste survivalthrillers. In Fall is dat niet
anders, aangezien beste vrienden Becky en
Hunter na een klim van 600 meter (waarom zou
je?!) vast komen te zitten op de top van een
afgelegen radiotoren. En u raadt het al: vervolgens blijkt het gek genoeg verdomd lastig om
weer naar beneden te komen. En dan helpen de
omstandigheden (noodweer, geen eten) ook
niet bepaald mee. Of zijn al die klimperikelen
juist handig om een verschrikkelijk trauma te
verwerken? Hoe dan ook: blijf vooral thuis bij
hoogtevrees.

TE ZIEN VANAF 1 SEPTEMBER 
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FALL
Scott Mann | Als ‘klimfilms’ ons iets leren, is
het dat klimmen eigenlijk helemaal niet leuk is.

FIREBIRD
Peeter Rebane | Romantisch drama over de
jonge Russische soldaat Sergey die begin jaren

Fictie neemt de overhand
In 2009 ging onderzoeksjournalist Florence
Aubenas een halfjaar undercover in wat inmiddels het precariaat wordt genoemd. Ze
verhuisde naar de Franse havenstad Caen,
waar niemand haar kende, schreef zich in bij
een arbeidsbureau en werkte in allerhande
tijdelijke baantjes, voornamelijk schoonmaakwerk en vaak onder het minimumloon.
Het resultaat was het nonfictieboek Le
quai de Ouistreham, vernoemd naar de nabij
Caen gelegen havenplaats waar de veerponten naar Engeland aanmeren, die na iedere
overtocht in ijltempo en tegen een hongerloon moeten worden schoongemaakt. Het
boek staat vol invoelende portretten van ge-

E.T. THE EXTRA-TERRESTIAL

ZWITSERLAND, 2022 | REGIE

MICHAEL KOCH | MET MICHÈLE BRAND, SIMON

ENTRE DEUX MONDES
Dit sociaal-realistische portret van mini
mumloonwerkers in een kleine Franse ha
venstad kiest, helaas, het perspectief van
de journalist die erover rapporteert.

mentaire neigen. Het levert een interessante,
voelbare frictie op, vooral vanaf het moment
dat er nog meer wrijving ontstaat: het noodlot slaat toe in grootse gebeurtenissen, gevangen in kleine gebaren.
Het kaalgeslagen Drii winter, dat op het af-

gelopen filmfestival van Berlijn in de hoofdcompetitie was opgenomen en een speciale
vermelding kreeg, zal voor velen afstandelijk
aanvoelen. Koch weet zelfs in het open landschap benauwdheid te vinden – door een te
felle en directe zon; door een klein streepje
lucht tussen gebouwen waarin zich in de
verte een gesprek plaatsvindt; of in een gesprek op afstand, vanuit twee auto’s met omlaag gedraaide ramen. Geef je echter over aan
die afstandelijkheid en je vindt er een groot
pijnlijk onvermogen van zijn personages in.
Een vleugje magisch-realisme is er in de
vorm van een koor dat in het berglandschap
intermezzo’s verzorgt over de gebeurtenissen die we zien. Het zorgt tegelijkertijd voor
verwarring, verduidelijking, reflectie en afleiding van het staccato ritme waarmee Koch
ons het boerenleven, het noodlot en de liefde
voorschotelt.
Met zijn mengeling aan ingrediënten en
tegenstellingen lijkt Drii winter op papier
overvol, maar door de verstilling in beeld
valt het nauwelijks op. Althans, aanvankelijk. Hoeveel er daadwerkelijk aan de hand is
en onder die beelden broeit en bruist, ga je
langzaamaan fysiek voelen door de net wat
te lange speelduur die Koch ervoor uittrekt.

DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN VANAF 1 SEPTEMBER 

ENTRE DEUX MONDES

in deze levens. Hun nobele bedoelingen ten
spijt is nog maar de vraag wie er het meest te
winnen heeft bij die transactie.
JOOST BROEREN-HUITENGA

ENTRE DEUX MONDES

(OUISTREHAM)

FRANKRIJK, 2021 | REGIE EMMANUEL CARRÈRE | MET
JULIETTE BINOCHE, HÉLÈNE LAMBERT | 106 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 22 SEPTEMBER
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Het meisje, het
koningshuis en
de camera
GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

Door vrijen dichter tot de kern
Emma Thompson geeft in Good Luck to You,
Leo Grande – de openingsfilm van Film by
the Sea 2022 – een zinderende masterclass
acteren. De Britse actrice speelt vol overga
ve een rigide weduwe met seks-drive.
Seksueel genot kan een helende werking
hebben. In Good Luck to You, Leo Grande
speelt actrice Emma Thompson Nancy
Yokes, een oud-docent godsdienst die er
dankzij wellustige ontmoetingen met een
jonge escort (Daryl McCormack als Leo
Grande) steeds sprankelender uit ziet. Ook
leert Yokes steeds meer van haar eigen
lichaam te houden terwijl ze gaandeweg
letterlijk steeds minder om het lijf heeft. In
de nieuwe film van Sophie Hyde (Animals,
2019) komt Thompsons personage na elke
vrijpartij dichter tot de kern van haar
bestaan. En ook haar minnaar (McCormack
is een goede aangever) komt dankzij de bij
vlagen zwoele tête-à-têtes tot nieuwe
levensinzichten.
In de openingsscène is er van de bovengenoemde euforie echter nog niets te zien.
Thompson speelt een rigide weduwe met
Thatcheriaanse reflexen die niet van verrassingen houdt. Het is aan Grande om Yokes te
ontdooien, die in haar leven alleen seks had
met haar echtgenoot, die af en toe ‘op haar
klom’. Maar eerst maakt hij haar duidelijk dat
ze niet hem maar zijn diensten heeft gekocht. Zij wil vervolgens, terwijl hij haar
probeert te verleiden, meer van hem weten.
Is sekswerk “niet vernederend”? Meteen
rijst de vraag: Yokes wordt toch niet verliefd
op Grande? Dit is toch niet een vervolg op

tachtig verliefd wordt op een nieuwe piloot die
hij moet opleiden. Kan gebeuren, zou je denken,
maar de personages bevinden zich helaas in het
Estland van de Koude Oorlog, waar de KGB vrijwel alles in de gaten houdt. De twee mannen
krijgen toch een relatie, maar er is óók nog een
vrouwlijke collega in het spel die een oogje op
Sergey heeft. Gedoe, gedoe, gedoe. De film is
gebaseerd op de memoires van de échte Sergey.

Pretty Woman (1990) waarin de rollen zijn
omgedraaid en een oudere vrouw ditmaal
een jongere man voor zich wint?
Gelukkig weet scenarist Katy Brand clichés
uit het genre te vermijden en neemt Good
Luck to You, Leo Grande snel een andere, verrassende wending, nadat de escort zijn cliënte tussen de bedrijven door nog even (terecht) uitlegt dat sekswerk werk is. De
personages leren elkaar sowieso graag over
het leven. Zo vertelt Grande aan Yokes – die
nog nooit een orgasme heeft gehad – dat een
seksuele climax niet zo bijzonder is ‘als een
Fabergé-ei; mensen hebben ze elke dag’. Maar
Yokes is niet overtuigd, ze wil zich bovendien
niet ‘een louche, oude viezerik’ voelen.
De oud-docent is jaloers op de jonge
vrouwen van nu die met hulp van het internet hun seksualiteit wel kunnen en mogen
ontdekken. Hyde vat Yokes’ frustraties en
kwetsbaarheid in ontroerende close-ups.
Thompson trekt in Good Luck to You, Leo
Grande op subtiele wijze alle acteerregisters
open. Soms kijkt ze weifelend, dan schemert
er arrogantie in haar blikken door. Buiten kijf
staat dat de actrice de touwtjes stevig in
handen heeft en presteert op de toppen van
haar kunnen in een film die zegt: seksueel
genot zou in het basispakket moeten zitten.

Wéér een film over Diana Princess of Wales?
Weten we inmiddels niet álles over het bestaan van deze publieke figuur, Lady Di’s ongelukkige tijd als aangetrouwd onderdeel van
het Britse koningshuis en haar tragische
dood? Documentairemaker Ed Perkins
(Black Sheep, Tell Me Who I Am) legt met zijn
film, die volledig bestaat uit archiefbeeld,
nog eens een extra laag over dit zo publieke
verhaal: de rol van de media en de complexe
relatie die het Britse koningshuis én de
nieuwsconsument overal ter wereld ermee
heeft.
Letterlijk elke stap die Lady Di buiten de
muren van flats, kastelen, landhuizen, hotels
en landsgrenzen zette, staat op beeld. Hetzij

MARICKE NIEUWDORP

THE PRINCESS

GROOT-BRITTANNIË, 2022 | REGIE

ED PERKINS | MET DIANA PRINCESS OF WALES, PRINS
CHARLES, KONINGIN ELIZABETH, CAMILLA PARKERBOWLES | 109 MINUTEN | DISTRIBUTEUR POM BENELUX
| TE ZIEN VANAF 1 SEPTEMBER 
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GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE GROOTBRITTANNIË, 2022 | REGIE SOPHIE HYDE | MET EMMA
THOMPSON, DARYL MCCORMACK | 97 MINUTEN |
DISTRIBUTIE WW ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 13
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ontsnapt uit een strengbeveiligde Estse psychiatrische inrichting en doet zich in Amerika voor
als de vermiste dochter van een rijk gezin. Ze

wordt met alle liefde onthaald, totdat de moeder des huizes begint te twijfelen aan Esthers
verhaal. Gezellig zal het niet worden, griezelig
en bloederig ongetwijfeld wél.
TE ZIEN VANAF 1 SEPTEMBER 
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ORPHAN: FIRST KILL
William Brent Bell | Prequel van de succesvolle
horrorfilm Orphan (2009). Die draaide om de
mysterieuze Esther, een ‘kind’ met een zeldzame afwijking dat haar adoptiegezin terroriseerde. Deze film speelt zich een paar jaar vóór
de gebeurtenissen in die film af. Esther is net

Diana Princess of Wales, het Britse ko
ningshuis, de Britse pers en de nieuwscon
sument hielden elkaar, zo toont deze ar
chiefdocumentaire akelig helder, jarenlang
en tot haar tragische dood in een uiterst
ongemakkelijke houdgreep.

via officiële interviews, hetzij gefilmd door
telelenzen – en alles daar tussenin. Ed
Perkins selecteerde zorgvuldig een chronologische beeldenreeks die aantoont hoe de
pers, het koningshuis en de hongerige lezers
elkaar in een ongemakkelijke houdgreep
houden. Het één lijkt niet meer zonder het
andere te bestaan.
Naast staatsbezoeken, georchestreerde
interviews en paparazzibeelden voegt
Perkins ook voxpop-interviews toe. Daarnaast zien we opnames van verhitte praatprogramma’s over Lady Di en haar vermeende publiciteitsgeilheid en
rafelranderige opnames waarbij de media
zelf – fotografen onder elkaar – praten over
Diana, haar (ex-)man Charles en wie er maar
in de buurt van de royals rondhangt. Hoewel
Perkins nergens commentaar levert, presenteert hij haarscherp een pijnlijk beeld van het
leven van Lady Di. Hij hóeft niet te vertellen
waar ze mee worstelde, want dat weten we
al. Bovendien straalt het bij vrijwel iedere
opname van haar droeve gezicht af. Interessanter is de confrontatie van de kijker met
zijn of haar eigen mediagedrag: wat vinden
we eigenlijk belangrijk om te weten – en tegen welke prijs?

FIREBIRD

HAZARD
Jonas Govaerts | Komische misdaadfilm uit
Vlaanderen die zich volledig afspeelt in een
gepimpte sportauto. Terwijl de vriendin en
dochter van de Antwerpse Noah (de Vlaamse DJ
en acteur Dimitri Thivaios in zijn eerste hoofdrol) thuis op hem zitten te wachten, wordt hij
door zijn neef Carlos meegesleurd in een overval
die volledig uit de hand loopt. Er volgt een dollemansrit door Antwerpen die met geen mogelijkheid goed kan aflopen. De Belgische krant Het
Nieuwsblad sprak van ‘pretentieloze popcorn-

ORPHAN: FIRST KILL
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DEALER

Vechten is niet genoeg

DEALER

De onwaarschijnlijke vriendschap van een
beroemd acteur en een brutaal drugsrun
nertje. Raak en met ferme streken neerge
zet, al was een genuanceerder palet wel
kom geweest. De film is wel royaal be
kroond op het filmfestival van Oostende.
Hier is Johnny! Veertien pas, maar hij laat
zich niets wijsmaken. Met open blik gespeeld door Sverre Rous doorkruist hij op
zijn stoere fiets het Antwerpse nachtleven
om zijn klanten van drugs te voorzien. Geplaatst in een jeugdinstelling, mag hij zijn alleenstaande moeder, een bevlogen maar
psychisch labiele kunstenares, in de weekends zien. Tot ze weer eens wordt opgenomen. Geen verlof meer voor Johnny, tenzij…
hier stapt Anthony in. Anthony (Ben Segers),
een succesvol acteur met een problematisch
zelfbeeld, is een nieuwe klant van Johnny.
Moe van de slijmerds in zijn artistieke milieu
kan hij de eerlijke brutaliteit van Johnny wel
waarderen.
Jeroen Perceval, een veelgevraagd acteur
die nu zijn regiedebuut maakt, zet de twee
contrasterende milieus beeldend naast elkaar. Anthony prevelt op het podium zinnen
over ‘lust, pijn en angst’ voor kunstminnend
publiek. Johnny’s wereld is er een van rauw

HAZARD

neonlicht, felle woorden en opvliegendheid.
Met bijna tegen de verdrukking in soms ook
een gevoelig moment, zoals met Johnny’s
moeder (vader is uit zicht), of wanneer Johnny vriendschap sluit met een nieuw meisje in
het tehuis. Johnny’s dealer, griezelig goed
neergezet door Bart Hollanders, staat voor
de harde kant. Het is schokkend te zien hoe
hij misbruik maakt van de behoeftes van zijn
jonge runners.
Perceval, die stelt dat de film niet autobiografisch is, maar wel is gebaseerd op wat
hij tijdens zijn eigen problematische jeugd
om zich heen zag, laat de dramatische lading
groeien. Tot Anthony die spanning lijkt te
breken met een voorstel: “Als ik nu eens je
voogd wordt. En als we dan ook stoppen. Ik
met gebruiken en jij met dealen.”
Gaat dit hun beider redding worden? Dat
Perceval, die ook tekende voor het scenario,
niet kiest voor een tikje voorspelbaar verhaal
van een ongewone vriendschap, valt op zich
te prijzen. Zo makkelijk schudt iemand als
Anthony zijn demonen en verslaving niet
van zich af en dan is er ook nog de dealer die
Johnny niet zomaar laat gaan. Maar ondanks
overtuigende acteurs en een aantal sterke,
zelfs aangrijpende scènes kreeg ik toch het
gevoel dat al die heftigheid en forse lijnen,
plus de aandacht voor Anthony’s depressie,
wat veel van het goede zijn.
Ik was meer geraakt door de spaarzame
momenten waarin Johnny zich zorgen om
zijn moeder maakt en ze pogingen doen er
voor elkaar te zijn. Wat meer balans was
overtuigender geweest en had ons dichter
kunnen brengen bij die jongen en het thema:
kinderen die geleerd hebben te vechten maar
nergens een stabiele, volwassen ouderfiguur
vinden. Het komt nu niet veel verder dan de
vaststelling daarvan. Een wat magere conclusie, het ambitieus gemonteerde slot ten
spijt.
LEO BANKERSEN

DEALER BELGIË, 2021 | REGIE JEROEN PERCEVAL |
MET SVERRE ROUS, BEN SEGERS, BART HOLLANDERS,
VEERLE BAETENS | 105 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PARADISO FILMS | TE ZIEN VANAF 22 SEPTEMBER 

SUNDOWN

SUNDOWN

Apathisch
genot
Het leven van een bemiddelde vakantiegan
ger in Mexico, heerlijk stoïcijns neergezet
door Tim Roth, neemt een aantal absurde
wendingen in de messcherpe maatschap
pijkritische thriller Sundown, waarmee de
Mexicaanse filmmaker Michel Franco de
kijker opnieuw tart en choqueert.
Op het strand van het Mexicaanse Acapulco
zit een man half onderuitgezakt op een plastic tuinstoel, een emmertje vol ijs en flesjes
bier aan zijn voeten. Hij lijkt nergens aan te
denken, geen zorgen voor morgen te hebben.
Alsof filmmaker Michel Franco fluistert: zo
ziet onbekommerd genieten eruit.
Misschien is dat ook de reden dat het shot
net iets te lang duurt. Omdat genieten niet
per se een kwestie is van de knop omdraaien.
Je moet geleidelijk overmand worden door
genot. Het kost vaak wat tijd om in een
luchthartige stemming te raken. Franco vult
zijn films met dit soort ogenschijnlijke banaliteiten omdat hij de kijker wil afleiden, totdat hij plotseling toeslaat.
Ook in Sundown maakt het banale meermaals plaats voor het acute. De film draait
om de Londense Neil (Tim Roth) die met zijn
zus Alice (Charlotte Gainsbourg) en haar
twee kinderen op een decadente vakantie is
aan de Mexicaanse kust. Op een dag krijgt
het gezelschap slecht nieuws: er is iets ernstigs met de moeder van Alice en Neil. Alice
besluit dat het gezelschap meteen de koffers

ONE PIECE FILM: RED
Gorõ Taniguchi | Vijftiende (!) deel in de One
Piece-filmserie, die gebaseerd is op de gelijknamige, populaire manga van Eiichiro. In deze
Japanse anime draait het om Uta, de meest
geliefde zangeres ter wereld die gekenmerkt
wordt door haar ‘buitenaardse’ stem. Hoewel ze
razendpopulair is, durft Uta weinig van zichzelf
te laten zien. Tot ze de schroom van zich afgooit
en tijdens een concert op muziekeiland Elegia
eindelijk meer over zichzelf prijsgeeft. Maar dan
gooit een onthulling over haar vervreemde
vader plots roet in het eten.

TE ZIEN VANAF 8 SEPTEMBER 

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Jon Watts | Om te vieren dat het personage Spider-Man afgelopen augustus zestig jaar oud

OMAR LARABI

SUNDOWN

MEXICO/FRANKRIJK/ZWEDEN, 2021 |

REGIE MICHEL FRANCO | MET TIM ROTH, LAZUA LARIOS,
CHARLOTTE GAINSBOURG | 83 MINUTEN | DISTRIBUTIE
IMAGINE | TE ZIEN VANAF 8 SEPTEMBER 

werd, en misschien ook om nog wat extra geld
uit een van de grootste succesfilms van vorig
jaar te kloppen, wordt de meest recente Spider-film opnieuw uitgebracht met 11 minuten
extra materiaal.
TE ZIEN VANAF 8 SEPTEMBER 

TE ZIEN VANAF 8 SEPTEMBER 

pret’ én van ‘de zotste bioscoopattractie van de
zomer’. Dat belooft wat. Bijrollen voor onder
meer Frank Lammers en Monic Hendrickx.

moet pakken. Op de luchthaven blijkt Neil
zijn paspoort te zijn vergeten. Pure pech of
schuilt er meer achter?
Terwijl Alice en haar kinderen naar Engeland afreizen, neemt Neil zijn intrek in een
goedkoop motelletje aan de kust en slijt hij
zijn dagen met alcohol, zon en seks met een
jonge Mexicaanse (Lazua Larios). Als zuslief
belt waar hij blijft om haar te helpen met de
begrafenis dan verzint hij smoesjes of neemt
hij eenvoudigweg niet op.
Franco is spaarzaam met informatie; pas
aan het einde van de film geeft hij een verklaring voor Neils mysterieuze gedrag. Het
blijkt iets te maken te hebben met de staat
van lethargie waarin veel mensen in deze onrustige tijden verkeren. Mensen die vinden
dat er aan alle malheur toch niets te veranderen valt.
De film raakt ook aan andere thema’s die
telkens terugkomen in Franco’s oeuvre: hebzucht, familieruzies en Mexicaanse onlusten. Je kunt Sundown, in navolging van Franco’s naargeestige maar trefzekere New Order
(2020), zien als een kritiek op de elite die zijn
kop in het zand steekt terwijl de bankrekeningen worden gespekt. Tim Roths personage steekt opvallend af tegen de lokale
mensen, die moeten zwoegen om te kunnen
genieten. Neil heeft amper oog voor ze, omdat hij heeft geleerd weg te kijken.
Franco doet precies het tegenovergestelde. Hij laat onomwonden zien wat er gebeurt als je je blik afwendt. Met genot heeft
dat weinig te maken.

ONE PIECE FILM: RED

SOOF 3
Anne de Clercq | Nieuw deel in de populaire
franchise die inmiddels twee succesvolle films,
een kookboek én een Videoland-serie voortbracht. Lies Visschedijk kruipt opnieuw in de
huid van kok Soof, die haar leven zowaar een
keer op orde lijkt te hebben. Haar restaurant De
Kooksoof loopt prima en de kinderen staan op
het punt om uit huis te gaan. Maar dat levert
natuurlijk niet genoeg materiaal op voor een
feelgoodfilm met wat drama, en dus krijgt Soof
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SEE HOW THEY RUN

Speurdersduo
om van te
smullen
Dankzij een fijne cast en lekker tempo vlieg
je zo door het moordmysterie van komedie
See How They Run, dat het werk van Agatha
Christie zowel op een schild hijst als op de
hak neemt.
Londen, 1953. We openen op West End, de
place to be voor iedereen geïnteresseerd in
theater. In theater Ambassadors wordt voor
de vierhonderdste keer The Mousetrap opgevoerd, een whodunit van Agatha Christie.
“Het is zo’n typisch detectivestuk”, klaagt de
Amerikaanse regisseur Leo Köpernick
(Adrian Brody) in voice-over. Hij is in Londen om een filmversie voor te bereiden: “Als
je er één gezien hebt, heb je ze allemaal gezien. Iemand wordt vermoord, de verdachten worden bij elkaar verzameld en dan de
oplossing! Niets spannends aan.”

SEE HOW THEY RUN

Niet veel later ligt de regisseur levenloos
in het decor van het theaterstuk, en verandert See How They Run zelf in zo’n whodunit.
Wie het gedaan kan hebben? Misschien de
gevoelige scenarist Mervyn (David Oyelowo), wiens einde Köpernick herschreef. Of
producent John Woolf (Reece Shearsmith),

waarmee de filmmaker in de clinch ligt. Of
hoofdrolspeler Richard Attenborough (Harris Dickenson), met wie hij kort voor zijn
dood op de vuist ging. Of toch theatereigenaar Petula Spencer (Ruth Wilson), die er
belang bij heeft dat er geen film komt.
Verwacht geen echte verrassingen in dit

dig, zo betoogt deze educatieve, knap gefilmde natuurdocumentaire, die mede tot
stand gekomen is met hulp van diverse natuurorganisaties.
Er zijn weinig ervaren Nederlandse natuurfilmers: ons land is beperkt qua oppervlakte en wilde dieren filmen vergt specialisatie en engelengeduld. Zeg maar gerust
jarenlang filmde Cees van Kempen (regisseur
van onder andere natuurserie De terugkeer
van... (2015) en producent van Nederland
onder water (2022) met een kernteam in de
bossen en velden. Honderden uren brachten
zij door met, of in de buurt van, diverse wildcamera’s en cameravallen, in Duitsland en
Nederland. Zelfs met veel ervaring is het
vinden, volgen en filmen van schuwe wolven
met hun enorme actieradius geen sinecure.
Toch is het Van Kempen gelukt roedels te
vinden en wolven in alle levensstadia en in
alle vormen van actie te filmen.
Sinds enkele jaren is de wolf weer in Nederland. Dat is, zo betoogt deze wolvenpromofilm, zeer goed nieuws. Voor de wolf zelf,
voor de wildstand én voor biodiversiteit.

Scout, zoals de protagonist in dit verhaal genoemd wordt, wordt vanuit zijn eerste nest
in Duitsland gefilmd, tot aan zijn volwassenwording, z’n trek naar de Veluwe en tot het
moment dat hij, als eerste wolf in zeker 150
jaar, een partner vindt die in Nederland een
eigen nest werpt.
Matthijs van Nieuwkerk vertelt in de
voice-over Scouts levensverhaal en alle wetenschappelijke aspecten die bij het zoogdier
horen. Daar past ook leerzame informatie bij
over de prooidieren van de wolf, diens natuurlijke vijanden en zijn leefomgevingen.
Waar Van Nieuwkerk als presentator ratelend rap is, kiest hij hier gelukkig voor een
lagere versnelling. Hij blijkt een fijne verteller. Naast bijzondere, ingezoomde beelden
van wolven op verre afstand, worden dronebeelden toegevoegd van Scouts verschillende leefomgevingen. Time-lapse luchtopnames bieden sfeer en tijdsaanduiding en de
speciaal gecomponeerde filmmuziek geeft
deze alom degelijke natuurfilm een eigen karakter.

DON’T WORRY DARLING
Olivia Wilde | Een film die al ver voor de releasedatum een hype werd door de casting van inter-

te horen dat ze ziek is én dat haar dochter een
Pakistaanse verloofde aan de haak heeft geslagen. Een Soof waarbij het leven op rolletjes
loopt, is natuurlijk geen echte Soof. De franchise moet nu eenmaal blijven draaien.

THE ENFORCER
Richard Hughes | Spaanse legende Antonio
Banderas wisselt prestigieuze projecten (Dolor
y gloria) vrijwel altijd min of meer succesvol af
met rollen in ogenschijnlijke tussendoortjes
(Uncharted, Hitman’s Wife’s Bodyguard). The
Enforcer lijkt helemaal in dat laatste pulletje te
vallen. Banderas speelt Cuda, een hooggeplaatst lid van de maffia in Miami, die alles
dreigt kwijt te raken wanneer hij het oneens is
met een beslissing van zijn baas Estelle (Kate
Bosworth). Haar plannen brengen een jong
meisje in gevaar, en dat is voor deze ‘enforcer’
toch nét een brug te ver. Cuda keert zich tegen
zijn eigen organisatie en probeert het meisje
koste wat kost te redden. Of dat lukt, mag u zelf
gaan factchecken.

TE ZIEN VANAF 15 SEPTEMBER 

TE ZIEN VANAF 22 SEPTEMBER 

WOLF

De grote boze
wolf uit het
verdomhoekje
De wolf kampt met een slecht imago. In
sprookjes is hij immers hét symbool voor
het grote gevaar. In deze oerdegelijke na
tuurfilm staat de wilde viervoeter er wel
goed op – ook letterlijk.
In Sergej Prokofjevs wereldberoemde muzieksprookje Peter en de wolf is die laatste
een roofdier waar je ver vandaan moet blijven. Ook anno nu belandt de wolf regelmatig
als gevaar in de nieuwskolommen zodra hij
ergens wordt gesignaleerd. Ja, de wolf kampt
met een slechte reputatie. Nergens voor no-

SOOF 3

MARICKE NIEUWDORP

speelfilmdebuut van televisieregisseur Tom
George en komedieschrijver Mark Chappell.
Met See How They Run laten de twee Britten
vooral zien hoe je vakkundig de kijker verleidt: de aankleding is mooi, de cast fijn en
het tempo hoog. Vooral rechercheur Stoppard
(een mompelende Sam Rockwell in oversized
jas) en z’n toegewezen assistent, agent Stalker
(een spitse Saoirse Ronan met blocnote) zijn
een duo om van te smullen, dat kibbelend en
klunzend de puzzelstukjes in elkaar legt.
Dat See How They Run misschien wat te
veel leunt op recente succesnummers als
Rian Johnsons Knives Out en Kenneth Branaghs Murder on the Orient Express, is de
makers snel vergeven. Dat ze niet alleen
knipogen naar het werk van Agatha Christie
(“Misschien hebben ze het wel allemaal tegelijk gedaan”, dagdroomt Stalker), maar de
thrillerauteur daadwerkelijk opvoeren als
personage, is misschien wat te veel van het
goede. En er is natuurlijk een twist die het
hele verhaal op z’n kop zet en tegelijk oh zo
vertrouwd aanvoelt – maar verklap dat geheim alsjeblieft niet.
GUUS SCHULTING

SEE HOW THEY RUN

VERENIGDE STATEN, 2022 |

REGIE TOM GEORGE | MET SAM ROCKWELL, SAOIRSE
RONAN, ADRIEN BRODY | 98 MINUTEN | DISTRIBUTIE
DISNEY | TE ZIEN VANAF 15 SEPTEMBER 

WOLF

WOLF

NEDERLAND, 2022 | REGIE CEES VAN KEMPEN

| STEM MATTHIJS VAN NIEUWKERK | 90 MINUTEN |
DISTRIBUTEUR M&N FILM DISTRIBUTION | TE ZIEN
VANAF 15 SEPTEMBER 

netlievelingetjes Florence Pugh en Harry Styles,
met Olivia Wilde op de regiestoel. Zij maakte
eerder het zeer smakelijke Booksmart, dus we
zijn benieuwd of ze die lijn kan doorzetten. Haar
tweede speelfilm draait om geliefdes Alice
(Pugh) en Jack (Styles) die in een experimentele
gemeenschap (‘Victory’) leven waar de mannen
voor een uiterst mysterieus bedrijf werken. De
vrouwen genieten ondertussen van luxe uitspattingen, met als enige voorwaarde dat ze
extreem discreet én toegewijd blijven aan ‘Victory’. Dat is natuurlijk vragen om problemen, en
dus begint Alice langzaam te twijfelen aan haar
ogenschijnlijk paradijselijke leventje. Lees de
recensie vanaf half september op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 22 SEPTEMBER 

THE ENFORCER

ALEX MAZEREEUW
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van oktober moeten
vóór vrijdag 16 september 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 28 september en
loopt t/m woensdag 2 november.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 0725202022 | filmhuisalkmaar.nl

Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9 | Decision to Leave
do 1.9 | Drii winter do 1.9 | Entre
deux mondes do 22.9 | Moonage Daydream do 15.9 | See How
They Run do 15.9 | David Bowie
The Hunger vr 16.9 | Labyrinth
do 15.9 | The Man Who Fell to
Earth za 17.9 | Merry Christmas
Mr. Lawrence zo 18.9

27.9 | La ruche do 1.9, ma 5.9 ,
wo 7.9, do 8.9 | Documentai
re Moeder aan de lijn di 13.9,
di 20.9 | Royal Opera Madama
Butterfly di 27.9 | WereldFilms
& Food Hit the Road + Lunana
za 3.9, zo 11.9 |

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13 | 0334226555 | lievevrouw.nl

Alcarràs do 1.9 | Avec amour et
acharnement do 15.9 | Decision
to Leave do 15.9 | Nope do 22.9
| Pink Moon do 22.9 | The Princess do 1.9 | Wolf do 15.9

Alcarràs | L’amour c’est mieux
que la vie | Casablanca Beats |
Clara Sola | Coupez! | Destello
bravío | Grutto! | Les intranquilles | The Island | Lingui, the Sacred Bonds | Mes frères et moi
| There Is No Evil | Premières
Amigo secreto do 22.9 | Avec
amour et acharnement do 8.9
| Corsage do 15.9 | Decision to
Leave do 1.9 | Drii winter do 1.9
| Entre deux mondes do 22.9 |
The Last Ones do 8.9 | The Princess do 1.9 | See How They Run
do 15.9 | Sundown do 8.9 | Unclenching the Fists do 15.9 |
Wolf do 15.9 | Docpraat A Fool’s
Paradise, Shabu, Times Like
Deese vr 2.9 t/m zo 4.9 | Amal,
The Cave, Honeyland vr 9.9 t/m
zo 11.9 | Jeugd Knor | Onder onze
ogen Ghost Fleet ma 5.9 | The
Paradise Suite ma 19.9 | Open
luchtfilm The Grand Budapest
Hotel do 1.9

ALMERE HAVEN

AMSTERDAM

Markt 43 | 036-5215929 | cultureelcentrumcorrosia.nl

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

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850264
| filmhuisalmelo.nl
Bergman Island vr 9.9 | Delicieux wo 28.9 | Mothering Sunday vr 2.9 | Nowhere Special vr
16.9 | Operation Mincemeat vr
23.9 | Twente op film wo 14.9

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 0365486000 | denieuwebibliotheek.nl

4 Corrosia

107 Mothers vr 9.9 | Crimes of
the Future vr 23.9 | Free Solo do
1.9 | Ich bin dein Mensch vr 2.9 |
Strawberry Mansion vr 16.9

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

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

After Love vr 16.9, di 20.9, do
22.9, ma 26.9, di 27.9 | Alcarràs vr 9.9, ma 12.9, do 15.9, za
17.9, wo 21.9, zo 25.9 | Un autre monde vr 2.9, zo 4.9, do 8.9,
di 13.9, ma 19.9 | The Last Bus
di 6.9, za 10.9 | Lunana wo 14.9
| Mes frères et moi do 15.9, zo
18.9, di 20.9, vr 23.9, wo 28.9 |
Pink Moon do 22.9, za 24.9, di

4 Cinema De Balie

4 Cinema De Vlugt

Burgemeester de Vlugtlaan
125 | www.cinemadevlugt.nl

Open vanaf 8.9 Dayi | DC Club
van Super-Pets | Knor | Laal
singh chaddha | One Piece Film:
Red | Pink Moon | The Princess |
Top Gun: Maverick | White Berry
| Premières Nope do 22.9
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 0206811419 | filmhuiscavia.nl

Aemi & Filmhuis Cavia Pre
sent In the Long Now vr 16.9 |
Cinema Colombiano Film Fes
tival zo 25.9 | Latin Ameri
can Feminist Evening za 24.9
| Light Traps Analog Films by
Pablo Marín zo 18.9 | Puncture

Short Films by Rietveld Alumni za 10.9
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 0206236615 | cinecenter.nl

Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9 | Decision to Leave do 1.9 | Entre deux mondes
do 22.9 | E.T. do 1.9 | Firebird
do 1.9 | | Jaws do 1.9 | | Moonage Daydream do 15.9 | The Princess do 1.9 | See How They Run
do 15.9 | Wolf do 15.9 | Bowie in
film (niet ondertiteld) The Hunger do 15.9, di 20.9 | Labyrinth
zo 18.9, wo 21.9 | The Man Who
Fell to Earth za 17.9, zo 18.9 |
Merry Christmas, Mr. Lawrence
vr 16.9, ma 19.9 | Cine Art Raphael Revealed do 1.9 t/m wo 7.9
| Nature on Tour Nederland onder water
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-5891400
| eyefilm.nl

Eye Classics Annie Hall do 1.9,
vr 9.9 | Chungking Express ma
26.9 | Playtime (70mm) vr 2.9,
zo 4.9 | The Shining (35 mm) vr
16.9 | Some Like It Hot di 6.9, do
8.9 | Eye on Art Imran Channa:
Landscapes, Consciousness,
Colonialism wo 7.9 | Selected
Artist’s Moving Image di 27.9 |
The Village Detective: A Song
Cycle wo 7.9 | Eye on Sound The
Cameraman zo 18.9 | Fior di
male wo 21.9 | Gôshu de cellist
za 24.9 | Nana zo 18.9 | Vampyr
zo 25.9 | Eyeshadow Space Is
the Place + Illnoledge za 24.9 |
Film & muziek Ascenseur pour
l’échafaud wo 21.9 | Bird za
17.9, vr 23.9 | Bullitt za 17.9, ma
26.9 | The Connection wo 14.9
| Ill Considered: Liminal Spaces vr 9.9 | Jazz in Amsterdam
di 13.9 | Jazz on a Summer’s Day
do 22.9 | Let’s Get Lost di 27.9
| Mo’ Better Blues za 10.9, do
22.9 | Naked Lunch do 15.9, zo
25.9 | Ornette + The Cry of Jazz
zo 25.9 | Passing Through za
10.9 | Round Midnight wo 14.9
| Seven Years in Tibet di 20.9,
do 22.9 | Shirley Clarke’s Jazz
+ Ornette di 13.9 | A Streetcar
Named Desire do 15.9, vr 23.9
| Taxi Driver di 20.9 | Thelonious Monk: Straight, No Chaser
zo 18.9 | Whiplash zo 11.9, ma
19.9 | Koolhoven & Simons Take
the Money and Run + C’est arrivé près de chez vous. do 8.9
| Openluchtfilm Beau travail
ma 5.9 | Previously Unreleased
Evolution do 1.9 | Restored &
Unseen Diva Dolorosa ma 19.9
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 0203638502 | fchyena.nl

Premières Corsage do 15.9 | See
How They Run do 15.9 | Sundown do 8.9
4 FilmHallen

Hannie Dankbaarpassage 12 |
020-8208122 | filmhallen.nl
Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Bodies

Angst voor de toekomst
Je kunt de angst voor de toekomst beter onder ogen zien
dan ervoor te vluchten. Dat
lijkt het uitgangspunt van het
programma Frightening Future in Forum Groningen. In
zestien dystopische films,
van 3 t/m 26 september te
zien, delft de mens het onderspit. In een enkel geval
redt een held de wereld.
Bijna vijftig jaar geleden
schetste de cultklassieker
Soylent Green een zwartgallig
beeld van de wereld in 2022.
New York is met veertig miljoen inwoners zwaar overbevolkt en alleen rijken kunnen
nog goed voedsel kopen. De
rest van de bevolking leeft op
gekleurde, smaak- en geurloze wafeltjes. Waar die koekjes
van gemaakt zijn is een akelig
geheim, dat een politieagent
op het spoor komt.

Als toekomstvoorspelling
slaat Soylent Green de plank
mis, want het geheim in de
film is grote onzin. Dat geldt
voor meer dystopische films.
Allemaal onzin dus? Dat valt
te bezien als je deze films niet
letterlijk neemt, maar breder
kijkt. Thematisch draaien
dystopische films, zo tonen
de zestien voorbeelden in het
programma Frightening Future, altijd om ontmenselijking. De meeste tonen een repressief systeem waaruit het
vrijwel onmogelijk ontsnappen is. Of ze spelen zich af in
een door milieurampen onleefbare omgeving. Op zijn
zachtst gezegd allemaal niet
echt onvoorstelbaar in 2022.
Films in het programma
waarin de wereld door vervuiling, virussen of andere
apocalyptische catastrofes

SOYLENT GREEN

Bodies Bodies do 8.9 | Corsage
do 15.9 | Decision to Leave do
1.9 | Drii winter do 1.9 | Moonage Daydream do 15.9 | The Princess do 1.9 | See How They Run
do 15.9 | Sundown do 8.9 | Wolf
do 15.9 | Arts in cinema Delacroix to Gauguin do 15.9 | Ro
yal Opera Madama Butterfly di 27.9
4 Het Ketelhuis

Pazzanistraat 4 | 0206840090 | ketelhuis.nl

Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Dealer do
22.9 | Pink Moon do 8.9 | Soof
3 do 15.9 | Wolf do 15.9 | Deut
sches Kino Generation beziehungsunfähig di 27.9 | Gay Film
Special Firebird za 3.9, di 13.9
| Hoe lees ik een film? Avec
amour et acharnement wo 7.9
| Najaarsoverleg ma 19.9 | Ne
derlands Film Festival Bo di
27.9 | Zee van tijd wo 21.9 | Soi
ree Ciné L’horizon di 13.9
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 0206231709 | kriterion.nl

Premières Corsage do 15.9 |
Decision to Leave do 1.9 | Drii
winter do 1.9 | Evolution do 8.9
| Specials American Psycho ma
5.9, za 10.9 | Fellini Satyricon
ma 12.9, za 17.9 | Mama Bears
wo 7.9 | Oasis (35mm) za 3.9
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020-

onleefbaar is geworden zijn
Wall-E (Andrew Stanton,
2008), Silent Running (Douglas Trumbull, 1972), Twelve
Monkeys (Terry Gilliam,
1995), Mad Max 2: The Road
Warrior (George Miller,
1981), The Road (John Hillcoat, 2009), Waterwold (Kevin Reynolds, 1995), Spaceship Earth (Matt Wolf, 2020)
en Soylent Green (Richard
Fleischer, 1973).
En dan zijn er nog de films
waarin de mens in repressieve maatschappijen een ellendig bestaan leidt: Fahrenheit
451 (François Truffaut, 1966),
Alphaville, une étrange avonture de Lemmy Caution (JeanLuc Godard, 1965), Metropolis (Fritz Lang, 1927; vertoond
met live muziek), Blade Runner: The Final Cut (Ridley
Scott, 1982), Blade Runner
2049 (Denis Villeneuve,
2017), Gattaca (Andrew Nicoll, 1997), The Trial (Orson
Welles, 1962) en Robocop:
Director’s Cut (Paul Verhoeven, 1987).
Wie niet alleen dystopische films wil zien, maar er
ook meer over wil weten, kan
terecht bij het filmcollege
Dystopie in sciencefiction.
Filmkenner Constant
Hoogenbosch duikt met tientallen filmfragmenten in de
menselijke ondergang.
FORUM.NL/FRIGHTENING-FUTURE

6169994 | lab111.nl

Sundown do 8.9 t/m za 10.9,
wo 14.9 | The LIMA Collection: New York wo 28.9 | Fema
le Frame Marie Antoinette do
15.9, vr 16.9 | Juliette Binoche
Caché za 3.9, zo 11.9, di 20.9 |
Code inconnu di 6.9, vr 23.9 |
Copie conforme do 1.9, zo 25.9 |
High Life zo 4.9, vr 9.9, ma 19.9
| Mauvais sang zo 4.9, wo 14.9,
vr 16.9 | Trois couleurs: Blanc vr
2.9, do 8.9, za 17.9 | Trois couleurs: Blue ma 5.9, za 10.9, wo
21.9 | Trois couleurs: Rouge wo
7.9, zo 11.9, ma 19.9 | The Unbearable Lightness of Being za
3.9, ma 5.9, vr 9.9 | Korean Wa
ves Decision to Leave vr 2.9, wo
7.9 | Oldboy (4K) do 1.9 | Pam
Grier Coffy do 15.9 t/m za 17.9 |
Foxy Brown vr 16.9 t/m zo 18.9 |
Jackie Brown za 17.9, zo 18.9
4 Melkweg

Lijnbaansgracht 234a | 0205318181 | melkweg.nl

Play Test Tour Agar Agar wo
28.9 | Premières Ronnies vr 2.9
| The Beatles and India vr 16.9 |
Desolation Center vr 23.9 | Last
Man Standing; Suge Knight
and the Murders of Biggie &
Tupac vr 9.9, zo 11.9 | Moonage Daydream do 15.9 t/m 25.9 |
One Piece Film: Red zo 11.9 | Sirens za 10.9 | Cineville & Vers
CineRadar Nieuw Nederlands
Filmtalent do 8.9 | In-Crowd

by In-Edit Courtney Barnett:
Anonymous Club wo 21.9 | Ka
boom Anime Rebuild of Evangelion: The Complete Series za
3.9, zo 4.9 | Steppin’ into To
morrow Devils Pie: D’Angelo wo 14.9
4 The Movies

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

Ceintuurbaan 338 | 0206768700 | rialtofilm.nl
4 Rialto VU

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

Timorplein 62 | 020-6920422
| studio-k.nu
Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9 | Decision to Leave
do 1.9 | Moonage Daydream do
15.9 | Sundown do 8.9
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 0202232416 | uitkijk.nl
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 0206249318 | zuidafrikahuis.nl

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055-
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5216346 | gigant.nl

Premières Avec amour et
acharnement do 1.9 | Corsage do 15.9 | Dealer do 22.9 | Decision to Leave do 1.9 | Drii winter do 1.9 | Entre deux mondes
do 22.9 | The Last Ones do 8.9
| Moonage Daydream do 15.9
| Pink Moon do 8.9 | The Princess do 1.9 | Secret Friend do
22.9 | Sundown do 8.9 | Unclenching the Fists do 15.9 | Wolf do
15.9 | Arts in Cinema DeLacroix
to Gauguin zo 18.9, vr 23.9, ma
26.9 | Eenmalige vertoningen
De gezichten van Parkinson di
20.9 | The Hidden Life of Trees
vr 16.9 | Invisible Demons vr
16.9 | The Witches of the Orient
zo 11.9 | Nederlands Film Festi
val Zee van tijd wo 21.9 | Ontbijt
& film Avec amour et acharnement, Corsage, Pink Moon
zo 11.9

BREDA

| Supereroi do 8.9 t/m ma 12.9

Claudius Prinsenlaan 8 | 0765303131 | chasse.nl

DEVENTER

4 Chassé Cinema

Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9 | Decision to Leave
do 1.9 | Don’t Worry Darling do
22.9 | Drii winter do 1.9 | Entre
deux mondes do 22.9 | Moonage Daydream do 15.9 | Pink
Moon do 8.9 | The Princess do
1.9 | See How They Run do 15.9 |
Wolf do 15.9 | BredaPhoto Contramaré + Gesture zo 11.9 | Human di 13.9 | The Map of Latin American Dreams di 20.9 |
Xaraasi Xanne/Crossing Voices di 27.9 | BUT Film Festival
do 1.9 t/m zo 4.9 | Filmclub wo
14.9 t/m vr 16.9, wo 21.9, vr 23.9
| Nederlandse première Kwatta
vr 9.9 t/m zo 11.9 | Royal Opera
Madama Butterfly di 27.9

ARNHEM

BUSSUM

Audrey Hepburnplein 1 | 0881900666 | focusarnhem.nl

Brediusweg 1 | 035-6938694 |
filmhuisbussum.nl

4 Focus Filmtheater

Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9 | Decision to Leave
do 1.9 | Don’t Worry Darling do
22.9 | Drii winter do 1.9 | Entre
deux mondes do 22.9 | Evolution (Engels ondertiteld) do 1.9 |
The Last Ones do 8.9 | Moonage Daydream do 15.9 | The Princess do 1.9 | Wolf do 15.9 | Ar
chitectuurfestival Neutra,
Survival Through Design do
1.9 | Arts in Cinema DeLacroix
to Gauguin vr 23.9, wo 28.9 |
Bridge to the Future Indisch
zwijgen wo 14.9 | De Oost wo
7.9 | Dakfilm Sorry We’ve Missed You za 3.9 | Draag je ver
haal Adje zo 25.9 | Expat Cine
ma Evolution wo 7.9 | Go Short
Gelders Kort do 8.9 t/m za 10.9
| Oscar Shorts Fiction za 10.9 |
Oscar Shorts Animation zo 11.9
| Nederlands Film Festival Bo di
27.9 | Zee van tijd wo 21.9 | WK
Volleybal The Witches of the
Orient wo 21.9

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-0128560
| asserfilmliga.nl
Dwelling in the Fuchun Mountains ma 26.9, di 27.9 | Encore ma 19.9, di 20.9, za 24.9, zo
25.9 | Hit the Road ma 5.9, di
6.9, za 10.9, zo 11.9 | Mass ma
12.9, di 13.9, za 17.9, zo 18.9

BERGEN

4 CineBergen/Zwarte Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-5815914 |
cinebergen.nl

L’amour c’est mieux que la vie
vr 2.9 | Decision to Leave vr 2.9 |
Drii winter do 1.9 | The Last Bus
do 1.9 | Premières Avec amour
et acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9 | Pink Moon do 8.9
| See How They Run do 15.9 |
Sundown do 8.9

4 Filmhuis Bussum

Premières Drii winter do 1.9
| Oldboy do 1.9 | The Princess
do 1.9

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-4586300 |
isalatheater.nl
Belfast za 17.9 | Délicieux zo
18.9

DELFT

4 MIMIK

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

Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Drii winter do 1.9 | Evolution do 1.9 |
Wolf do 15.9

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 0206001897 | theaterdeomval.nl

Bound zo 18.9 | Downton Abbey:
A New Era za 3.9 | Elvis wo 7.9 |
Grutto di 6.9 | Minions: The Rise
of Gru zo 4.9 | Nowhere Special
vr 2.9, di 6.9

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg

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

Downton Abbey: A New Era do
15.9, zo 18.9 | Ich bin dein Mensch vr 23.9, wo 28.9 | Nobody
Has to Know vr 16.9, wo 21.9 |
The Voice of Love vr 9.9, wo 14.9
| Broze aarde Before the Flood
zo 11.9 | Grutto! zo 11.9 | Kiss the
Ground za 10.9 | The Year the
Earth Changed za 10.9

DORDRECHT

Spui 191 | 070-3656030 |
filmhuisdenhaag.nl

Nieuwstraat 60-62 | 0787200777 | themoviesdordrecht.nl

DEN BOSCH

4 Verkadefabriek

Boschdijkstraat 45 | 0736818160 | verkadefabriek.nl

4 Filmhuis Den Haag

Drii Winter do 1.9 | Evolution
(Engels ondertiteld) do 1.9, zo
4.9, wo 7.9 | Raphael Revealed
di 6.9, za 10.9 | Nederlands Film
Festival Bo di 27.9 | Zee van tijd
wo 21.9

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 0223-610941
| cinemazevenskoop.nl
Alcarrás do 15.9 t/m ma 19.9 |
Grutto di 6.9, wo 7.9 | The Innocents do 22.9 t/m ma 26.9 |
Speak No Evil do 1.9 t/m ma 5.9

GOSHORT.NL | FOCUSARNHEM.NL

Hofstraat 2 | 0314-340943 |
amphion.nl

DEN HAAG

Arts in Cinema Sunflowers zo
18.9

voor een Oscar genomineerde
films in de categorieën korte
fictiefilm en korte animatiefilm van dit jaar te zien. Elke
categorie telt vijf nominaties,
waaronder de uiteindelijke
winnaar. In de animatiecategorie was dat The Windshield
Whiper (Alberto Mielgo).
Daarin vraagt een man zich af
wat liefde is, waarna hij met
beelden van fasen in een liefdesrelatie een mogelijk antwoord krijgt. De winnaar in
de categorie live-action was
The Long Goodbye (Aneil Karia). In de aangrijpende film
wordt een Aziatisch gezin in
hun huis in Londen belegerd
door extreem-rechtse demonstranten.
Dat Arnhem de modestad
van Nederland is, wordt niet
vergeten. ‘Feel Fine Fashion’
bevat een selectie van fashion

4 Amphion Cultuurbedrijf

Buitenbios The Batman do 1.9
| Saturday Night Fever vr 2.9 |
Surprise film za 3.9 | Citytrips
Mamma Roma ma 19.9 | Cursus
Déjà vu do 8.9 | Film & Filoso
fie Druk wo 7.9 | The Other Side
of Hope wo 21.9 | Filmclub do
22.9, di 27.9 | Filmpraat wo 21.9
| Sneak Preview di 6.9

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

Een aantal jaren geleden lanceerde Go Short Nijmegen
het satellietfestival Go Short
Arnhem. Dat beviel uitstekend, zodat het festival van 8
t/m 11 september in onder
andere Focus Filmtheater en
Rozet zijn vierde editie beleeft. Te zien zijn de beste internationale kortfilms en een
competitie met kortfilms van
Gelderse makers.
Traditiegetrouw – als dat
woord toepasselijk is na drie
edities – trapt Go Short Arnhem op de avond voordat het
festival losbarst af met ‘Off
the Walls’, een kortefilmwandeling door de binnenstad
van Arnhem, waarbij films
geprojecteerd worden op gebouwen, kunstwerken en andere plekken die omgetoverd
zijn tot filmscherm.
In de dagen erna zijn de

shorts. En onder de titel
‘Eeuwige zomer’ vertoont het
festival op het dak van Focus
Filmtheater ‘de meest zomerse Go Short-klassiekers’.
Ook kinderen worden niet
vergeten. Voor hen is er het
programma ‘Family Shorts’,
een selectie van leuke kortfilms.
Van regionaal belang is de
Gelders Kort Competitie,
waarin veertien films strijden
om het Gouden Hert, een
vakjuryprijs van duizend
euro. De films zijn onderverdeeld in drie categorieën: ‘Jezelf zijn’, ‘Hulp nodig’ en ‘Op
zoek’.
In de Gelderland Film
Meeting ten slotte delen
filmprofessionals en experts
hun kennis met lokale aspirant-filmmakers. De laagdrempelige en informele
meeting eindigt met een
filmmakersdiner.

DOETINCHEM

L’amour c’est mieux que la vie
do 1.9 t/m di 6.9 | Avec amour
et acharnement do 8.9 t/m wo
14.9 | Downton Abbey: A New
Era za 3.9, zo 4.9, wo 7.9, vr 9.9,
za 10.9 | Drii winter do 1.9 t/m
za 3.9, ma 5.9 t/m vr 9.9, zo 11.9
t/m di 13.9 | Elvis vr 2.9 t/m di
6.9, za 10.9 t/m ma 12.9 | Grutto! vr 2.9, zo 4.9, zo 11.9 | Les intranquilles do 8.9 t/m zo 11.9,
di 13.9, wo 14.9 | Knor wo 7.9,
wo 14.9 | Maternal do 1.9 t/m zo
4.9, za 10.9, zo 11.9 | Pink Moon
do 8.9 t/m za 10.9, ma 12.9 t/m
wo 14.9 | The Princess do 1.9
t/m za 3.9, ma 5.9 t/m wo 7.9, vr
9.9, zo 11.9 | Twente op film zo
4.9 | Arts in Cinema Delacroix
to Gauguin do 15.9

4 Filmhuis Lumen

Leve de kortfilm in Arnhem

4 Cinema The Movies

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

Laweiplein 1 | 0512-335050 |
lawei.nl/film
Buitenfilm Belfast vr 2.9 |
Emma za 3.9 | Little Miss
Sunshine do 1.9

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 |
040‑2946848 | natlab.nl
Premieres Avec amour et

THE WINDSHIELD WIPER

acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9 | Dealer do22.9 | Decision to Leave do 1.9 | Drii Winter do 1.9 | Moonage Daydream
do 15.9 | The Princess do 1.9 |
Sundown do 8.9 | Wolf do 15.9 |
Buitenfilm Druk za 3.9 | Everything Everywhere All at Once vr
2.9 | Les Olympiades do 1.9 | De
nacht van Strijp-S The Rocky
Horror Picture Show zo 4.9 |
Royal Opera Madama Butterfly
di 27.9 | Special Wolf di 20.9 |
Voorpremière A World to Shape
do 8.9
4 Filmhuis De Zwarte Doos

Den Dolech 2 | 040-2475566 |
dezwartedoos.nl

Belle ma 19.9 t/m wo 21.9 | Drive My Car ma 26.9, di 27.9 | Ennio wo 28.9 | Navalny wo 7.9 |
Red Rocket ma 12.9 t/m wo 14.9
| Outdoor Cinema Back to the
Future ma 5.9

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668250 |
filmhuisemmen.nl
Ali & Ava ma 12.9 | A Hero ma
5.9 | Incroyable mais vrai di

27.9 | Love it Was Not di 6.9 |
Lunana di 13.9 | Nowhere Special ma 26.9 | Turn Your Body to
the Sun di 20.9 | Wheel of Fortune and Fantasy ma 19.9

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

Oude Markt 15 | 053-4300999
| concordia.nl
The Island do 1.9, wo 7.9 | Le
sommet de dieux zo 4.9, vr
9.9 | Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Decision to Leave do 1.9 | Drii winter
do 1.9 | Moonage Daydream do
15.9 | After Sunset Rear Window di 20.9 | Cinementaal ma
12.9 | Koolhovens keuze The
Man Who Knew Too Much ma
26.9 | Previously Unreleased
Evolution vr 2.9, ma 5.9

GELDERMALSEN
4 LingeFilm

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

A Chiara vr 16.9, za 17.9 | Ali &
Ava vr 2.9, 3.9 | Un autre monde
wo 7.9 | Downton Abbey: A New
Era za 24.9, wo 28.9 | L’événement wo 21.9 | Knor zo 4.9 |
Lunana vr 9.9, wo 14.9 | To Olivia za 10.9, di 13.9

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228142
| tbeest.nl
Hit the Road do 1.9, di 6.9 | The
Last Bus vr 2.9, di 6.9, wo 7.9

GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182522200 | filmhuisgouda.nl

ERMELO

GRONINGEN

Raadhuisplein 4 | 0620207920 | filmhuisermelo.nl

Nieuwe Markt 1 | 0503683683 | forum.nl

4 Filmhuis Ermelo

Filmhuis Ermelo vertoont in
september geen films

4 Forum Groningen

Frightening Future Alphaville
zo 11.9 | Blade Runner: The Final
Cut za 17.9 | Blade Runner 2049
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zo 18.9 | Fahrenheit 451 zo 4.9
| Gattaca wo 21.9 | Mad Max 2:
The Road Warrior ma 19.9 | Metropolis vr 16.9 | Nineteen Eighty-Four za 10.9 | The Road za
24.9 | RoboCop (Director’s Cut)
ma 5.9 | Silent Running zo 11.9
| Soylent Green wo 28.9 | Spaceship Earth wo 14.9 | The Trial zo 25.9 | Twelve Monkeys wo
14.9 | Wall-E zo 4.9 | Waterworld ma 26.9 | Koolhovens Keu
ze Léon vr 9.9 | Rooftop Cinema
Boiling Point vr 2.9 | Mad Max:
Fury Road wo 7.9 | Sneak Pre
view wo 14.9
Documentaire Blue Monday ma
12.9 | Secret Friend do 22.9, wo
28.9 | Wolf do 15.9, wo 21.9
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 0505262482 | rkzbios.nl

Zomerstop tot vrijdag 9 sep
tember

HAARLEM
4 Filmkoepel

Harmenjansweg 4 | filmkoepel.nl

Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Bodies
Bodies Bodies do 8.9 | Buitenvrees do 8.9 | Corsage do 15.9
| Decision to Leave do 1.9 | Drii
winter do 1.9 | Moonage Daydream do 15.9 | The Princess do
1.9 | See How They Run do 15.9
| Sundown do 8.9 | Wolf do 15.9
| Arts in Cinema Delacroix to
Gauguin do 15.9 | Royal Opera
Madama Butterfly di 27.9
4 Schuur

Lange Begijnestraat 9 | 0235173910 | schuur.nl

Cinema Caprera openlucht
films Boiling Point vr 2.9 | The
Last Waltz za 3.9 | Silence of
the Tides do 1.9 | The Eyes of
Myths Crouching Tiger, Hidden Dragon zo 18.9 | The Holy
Mountain wo 21.9 | Kirikou en
de heks zo 11.9 | The Legend of
the Surami Fortress za 10.9 | O
Brother, Where Art Thou? Zo
4.9 | Orphée za 3.9 | Profound
Desire of the Gods za 17.9 | Woman in the Dunes wo 7.9 | Yeelen wo 14.9 | Korte filmprogramma zo 18.9

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg

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

The Father di 6.9 | Cinema +
The Father do 1.9 | Ladies Night
Soof 3 wo 7.9

HARDERWIJK

4 Filmhuis Harderwijk/

Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419500 |
filmhuisharderwijk.nl

Ali & Ava zo 18.9, di 20.9 | L’amour c’est mieux que la vie za
3.9, ma 5.9 | Elvis za 17.9, ma
19.9 | Encore ma 12.9, di 13.9
| Mass do 22.9, za 24.9 | Mothering Sunday zo 4.9, di 6.9
| Nowhere Special ma 26.9, di

27.9 | Operation Mincemeat do
8.9, za 10.9 |

HEEMSKERK

4 Filmhuis Heemskerk

Laurentz A. Verherentstraat 1
| decirkelheemskerk.nl/film
Dwelling in the Fuchun Mountains zo 25.9, wo 28.9 | Everything Everywhere All at Once
zo 4.9, wo 7.9| Incroyable mais
vrais vr 9.9, zo 11.9, wo 14.9 |
Knor zo 18.9 | White Berry zo
18.9, wo 21.9

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

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

À plein temps vr 2.9, za 24.9 |
Alcarràs za 3.9, vr 9.9 | Arthur
Rambo wo 14.9 | Avec amour et
acharnement ma 19.9, wo 28.9
| Bo di 27.9 | Decision to Leave ma 26.9 | Drii winter zo 4.9,
ma 12.9 | The Last Ones zo 11.9
| Oldboy wo 7.9 | Un pays qui
se tient sage ma 5.9 | À plein
temps vr 2.9, za 24.9 | The Princess zo 4.9, za 10.9 | Stray Dogs
do 8.9, zo 25.9 | Sundown zo
11.9, wo 21.9

HELMOND

4 De Cacaofabriek

Cacaokade 1 | 0492-529009 |
cacaofabriek.nl/film
Royal Opera Madama Butterfly di 27.9

HENGELO

4 Filmhuis Hengelo

Beursstraat 44 | 074-2556789
| filmhuishengelo.nl
Ali & Ava vr 16.9, za 17.9, wo
21.9 | El buen patrón do 22.9,
vr 23.9, zo 25.9 | Downton Abbey: A New Era do 8.9, vr 9.9,
wo 14.9, do 15.9 | Ich bin dein
Mensch vr 9.9, vr 16.9, zo 18.9
| Lunana vr 23.9, za 24.9, wo
28.9 | Twente op film za 10.9,
zo 11.9 | Buitenfilm The Singing
Club za 3.9

HILVERSUM
4 Filmtheater

Herenplein 5 | 035-6235466 |
filmtheaterhilversum.nl

Premières Amigo secreto do
22.9 | Avec amour et acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9
| Decision to Leave do 1.9 | Drii
winter do 1.9 | Entre deux mondes do 22.9 | Firebird do 1.9 |
Moonage Daydream do 15.9 |
The Princess do 1.9 | See How
They Run do 15.9 | Wolf do 15.9
| Arts in Cinema Delacroix to
Gauguin do 15.9 | Hilversum
in gesprek met Marion Koopmans di 20.9 | Openluchtfilm
Boiling Point vr 2.9 | Corsage za
3.9 | Entre deux mondes do 1.9
| Royal Opera Madama Butterfly di 27.9

HOOGEVEEN

4 Filmhuis Hoogeveen

VUE Hoogeveen | Van Echtenplein | 0528-234000 | filmhuishoogeveen.nl
Madres paralelas di 6.9, ma
12.9 | Die Wannsee Konferenz di
20.9, ma 26.9

KAMPEN
4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

Encore vr 23.9, za 24.9 |
Nowhere Special vr 30.9, za 1.10

HOORN

LEEUWARDEN

Krententuin 25 | 0229-232296
| cinemaoostereiland.nl

Wilhelminaplein 92 | 0582050300 | sliekerfilm.nl

4 Cinema Oostereiland

Avec amour et acharnement
do 8.9, za 10.9 | Corsage do 15.9
t/m za 17.9 | Decision to Leave di
6.9, wo 7.9 | Moonage Daydream
do 15.9, za 17.9 t/m ma 19.9 |
Sunflowers zo 25.9, di 27.9 | The
Princess ma 5.9, wo 7.9 | Wolf
do 15.9, zo 18.9, wo 21.9

HOUTEN

4 Film Aan de Slinger

De Slinger 40 | 030-6351024 |
aandeslinger.nl

Elvis za 17.9, do 22.9, vr 23.9, zo
25.9 | Encore di 6.9, wo 7.9 | Fire
of Love di 20.9 | Hit the Road di
13.9, wo 14.9 | Supereroi di 27.9
| Buitenbioscoop The Father vr
2.9 | Le sorelle macaluso vr 16.9
| Spencer vr 9.9 | Seizoensope
ning Elvis za 17.9 | Vroege film
Downton Abbey: A New Era
wo 21.9

4 Slieker Film

Premières Corsage do 15.9 | Decision to Leave do 1.9 | Drii winter do 1.9 | Seniorenmiddag Nobody Has to Know do 15.9 | Slie
kerDoks Moonage Daydream
do 15.9 | The Princess do 1.9

LEIDEN
4 Kijkhuis

LELYSTAD

4 Filmtheater Lelystad/Agora

Agorabaan 12 | 0320-239239 |
agora-lelystad.nl

El buen patrón di 13.9 | Encore di 20.9 | Howards End di 6.9 |
Speak No Evil di 27.9 | Docu Fire
of Love zo 25.9

LEUSDEN

4 De Filmtuin

De Smidse 1b | 033-4953107 |
theaterdetuin.nl
The Father ma 19.9

Vrouwenkerksteeg 10 | 07151233900 | bioscopenleiden.
nl/Kijkhuis

LISSE

Steenstraat 39 | 071-5124130 |
bioscopenleiden.nl/Lido

Lunana di 6.9 | To Olivia di 13.9

4 Lido

James Cameron Terminator 2:
Judgement Day ma 12.9
4 Trianon

Breestraat 31 | 071-5123875 |
bioscopenleiden.nl/Trianon
Onderstaande films draaien
in Kijkhuis, Lido en/of Trianon

Japanse filmliefde
Dat is pas onbaatzuchtige
liefde: uit passie voor de Japanse cultuur met tientallen
vrijwilligers een festival organiseren. En dan niet één
keer, maar inmiddels voor de
zeventiende keer. Chapeau
voor Camera Japan, dat van 22
t/m 29 september in LantarenVenster en LAB111 de Japanse cultuur viert met als
zwaartepunt de Japanse cinema.
De Japanse cinema is een
van de rijkste filmculturen ter
wereld. En dat niet sinds
kort, maar sinds mensenheugenis. Af en toe valt dat weer
eens op als er in de Nederlandse filmtheaters een
meesterwerk te zien is, zoals
recent Drive My Car van
Ryûsuke Hamaguchi.
Dat de Japanse filmcultuur
uit meer bestaat dan incidentele meesterwerken is sinds
jaar en dag te zien op Camera
Japan. Het festival viert de
Japanse cultuur met live optredens, workshops en eten,
maar het filmprogramma is
het hart van het festival. Op
de komende editie zijn meer
dan veertig films te zien, in
alle soorten en maten: van
documentaire tot speelfilm
en animatie en van arthouse
tot genrefilm. Alle films zijn
internationale, Europese of
Nederlandse premières.
Een kleine greep uit het
programma. Nagi’s Island

Clark Gable It Happened One
Night ma 5.9, za 10.9 | Ladies
Night Soof 3 wo 7.9 | Sneak
Preview ma 19.9

(Nagasawa Masahiko) is een
coming-of-age over de zomerbelevenissen van een tiener op een eilandje. Van een
andere orde is Prior Convictions (Yoshiyuki Kishi), een
thriller rond een reclasseringsambtenaar die een cliënt
mist terwijl er raadselachtige
moorden plaatsvinden. Is één
en één twee? In It’s All My
Fault (Yusaku Matsumoto)
gaat een in een weeshuis opgegroeide puber op zoek naar
zijn moeder. Het loopt anders
dan hij hoopte. In het historische drama Broken Commandment (Kazuo Maeda)
verbergt in de late negentiende eeuw een tot een gediscrimineerde minderheid behorende leraar zijn identiteit.
Hoelang houdt hij dat vol?
Uiteraard ontbreekt ook
anime niet op het festival. In
Goodbye, Don Glees!, de debuutfilm van Atsuko Ishizu-

4 Filmhuis Lisse

Floralisplein 69 | 0252-213458
| filmhuis-lisse.nl

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043-3214080 |
lumiere.nl

Premières Avec amour et
acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9 | Decision to Leave
do 1.9 | Don’t Worry Darling do

ka, proberen drie vrienden te
bewijzen dat een bosbrand
niet door hen veroorzaakt
werd. De spanningen lopen
hoog op en zetten hun
vriendschap onder druk.
Een retrospectief is er van
het werk van Kinuyo Tanaka
(1910-1977), de tweede vrouwelijke filmmaker in de Japanse filmgeschiedenis. Toen
Tanaka in 1953 haar regiedebuut maakte, was ze al decennia een gevierd actrice. Ze
speelde in meer dan tweehonderdvijftig films, waaronder vele van legendarische
regisseurs, onder wie Yasujirō Ozu. Maar de regiestoel
trok en tussen 1953 en 1962
maakte ze zes films, die alle
gaan over het moeizame lot
van de vrouw in Japan. Het
festival (en Eye Filmmuseum)
vertoont er vier: Forever a
Woman (1955), The Moon Has
Risen (1955), Wandering
Princess (1960) en Love Under the Crucifix (1962).
CAMERAJAPAN.NL

22.9 | Drii winter do 1.9 | Entre
deux mondes do 22.9 | The Last
Ones do 8.9 | Moonage Daydrean do 15.9 | The Princess do
1.9 | Sundown do 8.9 | Unclenching the Fists do 15.9 | Wolf do
15.9 | Avond van de Limburgse
korte film wo 28.9 | Jean-Lou
is Trintignant Amour zo 4.9, za
17.9, zo 26.9 | Il conformista do
1.9, za 10.9, ma 26.9 | Un homme et une femme di 6.9, zo 11.9,
za 17.9 | Trois couleurs: Rouge ma 5.9, do 8.9, za 24.9 | Z wo
7.9, ma 12.9, do 22.9 | Musica
Sacra – Exodus Here We Move,
Here We Groove vr 16.9 | The
Grapes of Wrath za 19.9 | Latcho drom za 17.9 | Pelle the Conqueror zo 18.9 | The Suspended
Step of the Stork zo 18.9 | Ne
derlands Film Festival Bo di
27.9 | Zee van tijd wo 21.9 | Stu
dium Generale Secret Friend di |
Wereld Alzheimer Dag The Leisure Seeker ma 19.9

MIDDELBURG

4 Cinema Middelburg

Achter de Houttuinen 30 |
0118-613482 | cinemamiddelburg.nl

MIDDELHARNIS

4 Filmhuis Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482400 | hetdiekhuus.nl

The Duke do 8.9 | Madres paralelas do 15.9

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 0613473992 | stroomhuisneerijnen.nl

NIEUWKOOP
4 Kaleidoskoop

Verbinding 2 | 0172-728001 |
theater-kaleidoskoop.nl
Downton Abbey: A New Era vr
23.9 | King Richard do 8.9

NIJMEGEN
4 Lux

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

Premières Amigo secreto do
22.9 | Avec amour et acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9
| Decision to Leave do 1.9 | Drii
winter do 1.9 | Entre deux mondes do 22.9 | The Last Ones do
8.9 | Moonage Daydream do
15.9 | Pink Moon do 8.9 | The
Princess do 1.9 | See How They
Run do 15.9 | Sundown do 8.9 |
Uncleanching the Fists do 15.9
| Wolf do 15.9 | Cursus De grote regisseurs wo 14.9 , wo 21.9 |
Screening Sex wo 28.9 | Vrouw
in film wo 7.9 | Filmcafé za 24.9
| Nederlands Film Festival Zee
van tijd ma 19.9 | Previously
Unreleased Evolution do 1.9 |

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De
FOREVER A WOMAN

Bond
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Molenstraat 25 | 0541-511094
| filmhuisoldenzaal.nl

El buen patrón wo 28.9 | Downton Abbey: A New Era di 20.9,
wo 21.9 | L’événement di 27.9
| Ich bin dein Mensch wo 14.9
| Madres paralelas di 13.9 |
Twente op film di 6, wo 7.9 |

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

Kruisstraat 15 | 0412-405504 |
groene-engel.nl
El buen patrón zo 18.9 | Elvis zo
11.9 | Mass zo 25.9 | Buitenbios
Grease za 3.9 | Licorice Pizza do 1.9

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

Markland College - Utopiazaal | Pagnevaartweg 7 | 0165314503 | filmtheaterfanfare.nl
107 Mothers do 15.9 | El buen
patrón do 2.9 | Drii winter do
8.9 | Fire of Love do 22.9 | Film
by the Sea vr 9.9 t/m zo 18.9 |
Halderbergse Cultuurmaand vr
9.9 t/m wo 28.9

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

Kerkstraat 11 | 0299-416506 |
filmhuispurmerend.nl

Ali & Ava vr. 9.9, di. 13.9 | Drive My Car zo. 18.9 | Elvis vr.
23.9, za. 24.9 | Encore di. 27.9
| Lunana za. 10.9, di. 13.9 | Mothering Sunday vr. 16.9, di. 20.9
| Nowhere Special za. 17.9, di.
20.9 | Vrienden Ich bin dein
Mensch vr. 2.9, di. 6.9

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl

10 jaar Amour vr 9.9, ma 12.9,
zo 18.9 | Benzinho zo 11.9, do
15.9 | Buster Keaton: Cops zo
11.9 | The Favourite zo 11.9, wo
14.9, do 15.9 | Gluckauf wo 14.9,
vr 16.9 | La grande bellezza za
10.9, di 13.9, do 15.9, vr 16.9 |
Jagten ma 12.9, vr 16.9, za 17.9 |
Parasite vr 9.9, vr 16.9, za 17.9 |
Una mujer fantástica vr 9.9, za
10.9, zo 18.9 | Werk ohne Autor
vr 9.9, di 13.9, do 15.9 | Avond
van de Limburgse Korte Film
wo 28.9 | Buitenfilm Moonrise Kingdom do 8.9 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri zo 18.9 | Wereld Alzhei
merdag Supernova wo 21.9

ROTTERDAM

4 Cinerama Filmtheater

Westblaak 18 | 010-4115300 |
cineramabios.nl

Premières Avatar do 22.9 |
Avec amour et acharnement
do 8.9 | Bodies Bodies Bodies
do 8.9 | Dealer do 22.9 | Decision to Leave do 1.9 | Don’t Worry Darling do 22.9 | E.T. do 1.9 |
Fall do 1.9 | Jaws do 1.9 | Moonage Daydream do 15.9 | One Piece: Red do 8.9 | The Princess do

De kracht van mythen
Het begrip mythe wordt te
pas en te onpas gebruikt,
maar De Schuur in Haarlem
voert het in het programma
The Eyes of Myths terug naar
zijn oorspronkelijke betekenis. Te zien zijn van 3 t/m 21
september negen filmbewerkingen van eeuwenoude verhalen, die het leven in een gemeenschap betekenis geven.
Dat het menselijk bestaan
een chaos is, is een open deur.
Al even open staat de deur bij
de constatering dat gemeenschappen daarom altijd zoeken naar structuur. Maar het
is waar: zonder ordening valt
een gemeenschap als los zand
uit elkaar. Bij het in stand
houden van die orde spelen
mythes een belangrijke rol.
Zij schrijven gedrag voor en
tonen de rampen die gebeuren als grenzen worden overschreden. Omdat de ene gemeenschap de andere niet is,
zijn mythen specifieke verhalen voor specifieke gemeenschappen.
De Schuur in Haarlem illustreert dat met tien filmbewerkingen van mythen. Bij
elke film is een inleiding of
nagesprek. De oudste film is
Orphée van Jean Cocteau uit
1950. De poëtische en fantasievolle film verplaatst het
tragische liefdesverhaal van
Orpheus naar de Franse jaren
veertig. Van Joel en Ethan
Coen is O Brother, Where Art
Thou? (2000) te zien, een geweldige naar het heden ver-

plaatste bewerking van
Homerus’ Odysseus-mythe
Woman in the Dunes
(Hiroshi Theshigara, 1964) is
een bewerking van de Sisyphus-mythe. De film baarde
bijna zestig jaar geleden veel
opzien door de openhartige
seksscènes. The Legend of the
Suram Fortress (Sergej Paradzjanov, 1984) is een visueel
beeldschone verbeelding van
een Georgische legende,
waarin een jongen om instorting van een vestingssmuur
te voorkomen zich moet laten
inmetselen.
Kirikou en de heks (Michel
Ocelot, 1984) is een schitterende animatiefilm over een
meisje in een Afrikaans dorpje op zoek naar een wijze man
om het dorpje te bevrijden
van een heks. Voor kinderen
is er na afloop een workshop
waarin ze onder andere filmopnames kunnen maken.
Yeelen (Souleymane Cissé,
1987) is een bewerking van
het Oedipus-verhaal met

1.9 | See How They Run do 15.9
| Soof 3 do 15.9 | Sundown do
8.9 | Wolf do 15.9 | Klassiekers
Adaptation | Being John Malkovich | Eternal Sunshine of the
Spotless Mind | Big Classic Nineteen Eighty-Four do 1.9
4 KINO Rotterdam

ra Japan festival za 24.9 t/m di
27.9 | Cursus Filmgeschiedenis ma 12.9 | Pollinators Pre
sent In onze natuur wo 14.9 |
Rotterdams open doek Tuinbios za 17.9 | Somewhere Over
the Rainbow Futur drei di 6.9
| Love, Spells and All That di
6.9 | Potato Dreams of America di 6.9

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

Premières Bodies Bodies Bodies do 8.9 | Corsage do 15.9
| Decision to Leave do 1.9 |
Moonage Daydream do 15.9 |
Sundown do 8.9 | Exploitation
Night Lady Terminator (35mm)
| Kino Presents Cameron on
Film do 1.9 t/m vr 23.9
4 Lantaren Venster

Otto Reuchlinweg 996 | 0102772277 | lantarenvenster.nl/
film
Evolution zo 4.9, di 6.9 | Wild
Port of Europe za 3.9, zo 4.9 |
Wolf di 13.9 | Premières Avec
amour et acharnement do
8.9 | Corsage do 15.9 | Decision to Leave do 1.9 | Drii winter do 1.9 | Moonage Daydream
do 15.9 | Pink Moon do 8.9 | See
How They Run do 15.9 | Came

magistrale landschapsopnamen en magische elementen
uit de Malinese cultuur.
Profound Desires of the
Gods (Shohei Imamura, 1968)
gaat over de tegenstelling
tussen een traditionele familie op een eilandje en een rationele moderne ingenieur. De
film wordt wel gezien als een
allegorie op het verdwijnen
van de traditionele Japanse
goden. In Crouching Tiger,
Hidden Dragon (Ang Lee,
2001) moet een vrouw een
zwaard naar Beijng brengen,
wat niet meevalt in een wereld vol bandieten. De film
oogt mythisch door de vele
archetypische Chinese symbolen. Ook het surrealistische Holy Mountain (Alejandro Jodorowsky, 1973)
verwijst niet naar één specifieke mythe, maar wekt met
religieuze symboliek een mythische indruk.
The Eyes of Myth besluit
met een kortfilmprogramma
dat via een open call wordt
samengesteld door jongeren
uit Haarlem.
SCHUUR.NL/MYTHS

SOEST

4 Artishock

Steenhoffstraat 46 | 0356019577 | artishock-soest.nl

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

Menistenplein 9 | 0599610777 | smoky.nl

L’événement di 27.9 | Huda’s
salon di 20.9 | Lunana di 13.9 |
Mothering Sunday di 6.9

TIEL

4 Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344673500 | agnietenhof.nl

El buen patrón do 22.9, vr 23.9 |
Elvis di 20.9, wo 21.9 | The Last
Bus di 27.9, wo 28.9

TILBURG
4 Cinecitta

Willem II straat 29 | 0859022996 | cinecitta.nl

Premières After Love | Alcarràs
| L’amour c’est mieux que la vie
| Avec amour et acharnement
| Beautiful Things | Corsage |
Coupez! | Decision to Leave |
Drii winter |The Last Ones | Lingui, the Sacred Bonds | Moonage Daydream | Nope | Oldboy |
Pink Moon | The Princess | Unclenching the Fists | Wolf | Cur
sus do 15.9, vr 16.9 | Documen
taire Wolf | Muziekfilmfestival
vr 2.9 t/m zo 4.9

UDEN

4 Filmhuis De Pul

Kapelstraat 13 | 0413-265091 |
filmpul.com
Encore do 1.9 | Mass do 8.9

UTRECHT

4 Hoogt on Tour

YEELEN

SCHAGEN

4 Scagon De Luxe

Torenstraat 1B | scagondeluxe.nl

El buen patrón do 1.9, vr 2.9 |
Crimes of the Future do 8.9,
vr 9.9 | Dwelling in the Fuchun
Mountains do 22.9, vr 23.9 |
Everything Everywhere All at
Once do 1.9, vr 2.9 | Incroyable mais vrai do 15.9, vr 16.9 |
The Innocents do 22.9, vr 23.9
| Wheel of Fortune and Fantasy
do 8.9, vr 9.9 | Previously Unre
leased Mass do 15.9, vr 16.9

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-4733000 |
wennekercinema.nl

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/’t

Spectrum

Steeg 9 | 073-5474837 |
schijndelfilm.nl

Nowhere Special di 6.9 | To Olivia di 20.9
4 Filmclub Schijndel/Het
Gasthuis

Lidwinahof 70

Themafilms Ode aan de jeugd
di 13.9 | Wereldcinema Iran di
27.9

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

Premières Amigo secreto do
22.9 | Avec amour et acharnement do 8.9 | Drii winter do 1.9 |
Evolution do 1.9 | Wolf do 15.9 |
De Strijders Bellingcat, Truth in
a Post-Truth World di 20.9 | Ci
neTopia za 10.9 (Hof van Cartesius) | The Bigger Picture The
Love Witch vr 16.9 (Villa Concordia)
4 Louis Hartlooper Complex

SITTARD

Tolsteegbrug 1 | 030-2320452
| hartlooper.nl

Ligne 3 | 088-5995587 | dedomijnen.nl

Slachtstraat 5 | 030-2320450
| slachtstraat.nl

4 Filmhuis De Domijnen

Human Flow vr 16.9 | Latcho
drom zo 18.9 | Moonage Daydream do 15.9 | Quo vadis,
Aida? za 17.9 | Buitenfilm The
Truffle Hunters vr 2.9

SNEEK

4 Filmhuis Sneek

Leeuwenburg 12 | 0515-412341
| filmhuis-sneek.nl
Elvis di 6.9 | Hytti nro. 6 di 27.9
| Madres paralelas di 13.9 |
Nightmare Alley di 20.9

4 Slachtstraat Filmtheater

4 Springhaver

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

Premières Amigo secreto do
22.9 | Avec amour et acharnement do 8.9 | Bodies Bodies Bodies do 8.9 | Corsage do 15.9 |
Dealer do 22.9 | Decision to Leave do 1.9 | Don’t Worry Darling
do 22.9 | Drii winter do 1.9 | Entre deux mondes do 22.9 | Evo-

lution do 1.9 | Firebird do 1.9 |
The Last Ones do 8.9 | Moonage Daydream do 15.9 | Pink
Moon do 8.9 | The Princess do
1.9 | See How They Run do 15.9 |
Sundown do 8.9 | Wolf do 15.9

VEENDAM

4 Filmhuis vanBeresteyn

Museumplein 5a | 0598317730 | vanberesteyn.nl

After Love ma 26.9 | Elvis vr 9.9
| Inexorable ma 19.9 | Mes frères et moi ma 5.9 | Nowhere Special ma 12.9 | Rockumentary Veendam do 15.9 | Silverstar zo 25.9

VEENENDAAL

4 Filmhuis Veenendaal

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

El buen patrón za 24.9 | Downton Abbey: A New Era za 10.9
| Elvis za 3.9 | en vr 9.9 | Grutto! vr 16.9 | Illusions perdues zo
11.9 | Mothering Sunday zo 4.9 |
Nowhere Special zo 18.9 | Supereroi za 17.9, zo 25.9 | Top Gun:
Maverick vr 2.9

VENLO

4 Filmtheater De Nieuwe

Scene

Nieuwstraat 13 | 077-3518183 |
nieuwescene.nl
Premières Alcarràs do 8.9 |
Asako I & II do 1.9 | Un autre
monde do 1.9 | Avec amour et
acharnement do 8.9 | Corsage
do 15.9 | Decision to Leave do
22.9 | Drii winter do 1.9 | Entre
deux mondes do 22.9 | Moonage Daydream do 15.9 | Oldboy
do 1.9 | Pink Moon do 8.9 | Sundown do 8.9 | Previously Unre
leased After Love do 22.9

VLAARDINGEN

4 Filmtheater Het Zeepaard

Vue Vlaardingen | Veerplein
134E | hetzeepaard.nl

VLISSINGEN
4 Cine City

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Arts in Cinema Delacroix to
Gauguin zo 25.9 | Ladies Night
Soof 3 wo 7.9 | Royal Opera Madama Butterfly di 27.9

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Prinses Marijkelaan 4 | 0715612566 | filmtheatervoorschoten.nl

De Bellinga’s: huis op stelten za
3.9, wo 7.9, za 10.9, wo 14.9, za
17.9, wo 21.9, za 24.9, wo 28.9 |
C’mon C’mon do 1.9, zo 4.9, za
10.9 | The Princess vr 9.9 | La
ruche za 3.9, do 8.9, zo 11.9 | Ted
& de magische smaragd za 3.9,
zo 4.9, wo 7.9, za 10.9, zo 11.9,
wo 14.9, za 17.9, zo 18.9, wo 21.9,
za 24.9, zo 25.9, wo 28.9 | Exhi
bition on Screen DeLacroix to
Gauguin vr 23.9 | National The
atre Prima Facie vr 2.9 | Neder
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107 Mothers
Alcarràs
Asako I & II
Un autre monde
Beast
The Black Phone
Casablanca Beats
Clara Sola
Decision to Leave
Drii Winter
Fire of Love
The Gray Man
Les intranquilles
The Last Bus
Maternal
Mes frères et moi
Nope
Oldboy
Peter von Kant
Piccolo corpo
The Princess
Speak No Evil
Supereroi
The Story of My Wife
Thor: Love and Thunder
Where the Crawdads Sing

ZALTBOMMEL

4 Filmtheater Cinemaarten

Theater de Poorterij | Nieuwstraat 2 | cinemaarten.nl

Bergman Island di 13.9 | Il buco
di 27.9 | Encore di 6.9 | A Hero
di 20.9

ZEIST

4 Hotel Theater FIGI

ZIERIKZEE
4 FiZi

Kerkhof 3 | 0111-410202 | fizi.
nl

After Love wo 28.9 | L’amour
c’est mieux que la vie vr 2.9, vr
9.9 | André Rieu’s Maastricht
concert zo 4.9 | Bullet Train za
3.9, vr 9.9, ma 19.9, za 24.9 |
Dinner in America ma 12.9, zo
25.9 | Mes frères et moi ma 5.9

Dana Linssen
NRC Handelsblad

Herengracht 23 | 0294458093 | wesopa.nl

Groeneweg 71 | 0900-1505 |
filmtheatervelsen.nl
Musical Movie Festival Elvis do
1.9, vr 2.9, zo 4.9 | Frozen za 3.9
| Grease (Sing-A-Long) za 3.9 |
The Greatest Showman vr 2.9 |
Ja zuster, nee zuster zo 4.9 | La
La Land do 1.9 | Mamma Mia! za
3.9 | Mamma Mia! Here We Go
Again za 3.9 | Les Misérables zo
4.9 | Moulin Rouge! vr 2.9 | Singin in the Rain zo 4.9 | A Star Is
Born do 1.9

Remke de Lange
Trouw

4 City of Wesopa

4 Filmtheater Velsen

Jaap-Harm De Jong
Nederlands Dagblad

WEESP

IJMUIDEN

Belinda van de Graaf
Trouw

Alcarràs vr 2.9, zo 4.9, wo 7.9, vr
9.9 | Asako I & II do 1.9, za 3.9, di
6.9, zo 11.9, di 13.9 | Descending
the Mountain do 22.9 | The Innocents do 8.9, wo 14.9, za 17.9,
di 20.9 | Maternal za 10.9, do
15.9, vr 16.9, zo 18.9, wo 21.9

Ladies Night Soof 3 wo 7.9

L’amour c’est mieux que la vie
do 1.9 t/m zo 4.9, di 6.9 | Downton Abbey: A New Era zo 4.9 |
Drii winter do 1.9 t/m za 3.9, ma
5.9 t/m wo 7.9 | Elvis vr 2.9, za
3.9, wo 7.9 | Grutto! zo 4.9, di
6.9 | Les intranquilles do 1.9,
vr 2.9, zo 4.9 t/m wo 7.9 | Maternal ma 5.9 t/m wo 7.9 | The
Princess do 1.9, za 3.9, ma 5.9,
di 6.9

Elise van Dam
Cine.nl

Wilhelminaweg 3A | moview.
nl

Rosmolenlaan 1 | 0348436510 | annexcinema.nl

Kerkstraat 27 | 0316-344250 |
filmhuiszevenaar.nl

Gerhard Busch
VPRO Cinema

4 Filmhuis Movie W

4 AnnexCinema

4 Filmhuis Zevenaar

Joost Broeren-Huitenga
Het Parool

WAGENINGEN

WOERDEN

ZEVENAAR

Berend Jan Bockting
de Volkskrant

Blik op Waalwijk di 13.9 | Elvis
di 6.9, do 8.9 | Encore di 20.9
| Soof 3 do 15.9 t/m za 17.9, di
20.9 t/m do 22.9, za 24.9, zo
25.9 | Top Gun: Maverick di 6.9
| Vortex di 13.9, wo 14.9 | High
Wine Soof 3 zo 18.9 | Ladies
Night Soof 3 wo 7.9 | Ontbijt
film Soof 3 zo 18.9

A Chiara di 13.9 | Ali & Ava di
27.9 | Flee di 20.9 | Nowhere
Special di 6.9 | Openluchtfilm
met vijfgangendiner Tel Aviv on
Fire za 10.9

Premières Amigo secreto do
22.9 | Avec amour et acharnement do 8.9 | Corsage do 15.9 |
Dealer do 22.9 | Decision to Leave do 1.9 | Drii winter do 1.9 |
Entre deux mondes do 22.9 |
The Last Ones do 8.9 | Moonage Daydream do 15.9 | The Princess do 1.9 | Sundown do 8.9 |
Wolf do 15.9 | 50+ Avec amour
et acharnement do 15.9 | Corsage do 22.9 | Decision to Leave do 8.9 | The Princess do 1.9
| Nederlands Film Festival Bo
di 27.9 | Zee van tijd wo 21.9 |
Openluchtfilm Summer of Soul
do 22.9 | Royal Opera Madama
Butterfly di 27.9

Bor Beekman
de Volkskrant

Vredesplein 12 | 0416-337746 |
deleest.nl

Where the Crawdads Sing ma
5.9 | Nova Filmfestival za 3.9,
zo 4.9
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fly di 27.9

ZOETERMEER
4 Filmhuis Cameo

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl
Belfast di 13.9 | Drive My Car
di 27.9 | Licorice Pizza di 6.9
| The Velvet Queen zo 25.9 |
The Worst Person in the World di 20.9

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor

Houtmarkt 64 | 0575-513750 |
luxorzutphen.nl

107 Mothers do 15.9, zo 18.9, do
22.9, zo 25.9 | After Love vr 2.9,
zo 4.9, di 6.9, do 8.9 t/m za 10.9
| Alcarràs do 15.9, za 17.9, ma
19.9, vr 23.9, zo 25.9, ma 26.9 |
L’amour c’est mieux que la vie
vr 16.9, zo 18.9, do 22.9, za 24.9
| Un autre monde do 1.9, za 3.9,
ma 5.9, do 8.9, zo 11.9 | Avec
amour et acharnement di 4.9 |
Destello bravío za 17.9, di 20.9,
vr 23.9, ma 26.9 | Drii winter
do 1.9, za 3.9, do 8.9, za 10.9, vr
16.9, wo 21.9 | Entre deux monde ma 3.9, wo 5.9 | Les intranquilles vr 16.9, za 17.9, di 20.9,
vr 23.9, za 24.9, wo 28.9 | Knor
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Gemiddeld
(aantal)

Jan Sijbrandsteeg 12 | 0756311993 | de-fabriek.nl

| Supereroi zo 11.9 | Thor: Love
and Thunder do 1.9 | Where the
Crawdads Sing za 10.9, vr 23.9
| Wolf vr 23.9, ma 26.9 | Film by
the Sea All My Puny Sorrows
zo 18.9 | Blind Ambition za 17.9
| La brigade vr 16.9 | The Drover’s Wife vr 16.9 | Good Luck to
You, Leo Grande do 15.9, za 17.9
| Presque zo 18.9 | Rose zo 18.9
| Three Thousand Years of Longing za 17.9 | Film by the Sea
door het jaar di 6.9, di 13.9, di
20.9, di 27.9 | Film by the Sea
scholen Captain Nova di 13.9 |
De slak en de walvis en andere avonturiers wo 14.9, do 15.9
| Engel wo 14.9 | Mijn moeder
is een gorilla do 15.9, ma 19.9 |
Ook muizen gaan naar de hemel di 20.9 | Te ver weg do 15.9,
vr 16.9, do 22.9 | Waar is Anne
Frank? wo 21.9 | Wolfy ma 12.9 |
Jeugd Coppelia vr 2.9 | DC Club
van Super-Pets do 1.9, zo 4.9 |
Fireheart wo 14.9, wo 21.9 | The
Minions: hoe Gru superschurk
werd wo 7.9 | Strijder za 3.9, zo
11.9 | Ted & de magische smaragd wo 28.9 | Monumenten
dag doorlopende filmvertoning za 10.9 | Muziek zo 25.9 |
Royal Opera Madama Butter-

Coen van Zwol
NRC Handelsblad

Meddosestraat 4-8 | 0543521515 | filmhuiswinterswijk.
nl

4 Filmtheater De Leest

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

Marco Weijers
De Telegraaf

WAALWIJK

4 Filmtheater De Fabriek

Gudo Tienhooven
Algemeen Dagblad

ZAANDAM

4 Filmhuis Winterswijk

Ronald Rovers
Filmkrant/Trouw

WINTERSWIJK

Maricke Nieuwdorp
Algemeen Dagblad

lands Film Festival Bo di 27.9

3,17 (3)
3,63 (8)
3,57 (7)
3,57 (7)
2,50 (7)
3,30 (5)
3,40 (5)
3,67 (6)
4,07 (7)
3,58 (6)
3,88 (4)
2,25 (8)
4,00 (5)
2,50 (5)
3,10 (5)
3,50 (3)
4,00 (10)
4,25 (8)
3,14 (7)
3,70 (5)
3,50 (3)
3,61 (9)
3,17 (3)
2,33 (9)
2,80 (5)
2,25 (6)
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LEZERSACTIES SEPTEMBER
GROSSE FREIHEIT

‘Met dit intieme gevangenisdrama stelt
Sebastian
Meise het
immense
onrecht aan
de kaak dat
Duitse homoseksuelen na de Tweede
Wereldoorlog ten deel viel’,
schreef Joost Broeren-Huitenga in Filmkrant #444.
‘Meise zet een zoeklicht op
die grotendeels onbesproken
en vergeten tragedie. De regisseur laat het aan de kijker
zelf om woedend te worden,

zo 4.9, Knor zo 18.9 | The Last
Bus do 22.9, za 24.9, zo 25.9
| The Last Ones di 4.9 | De legende van samoerai Henk zo
11.9, zo 25.9 | Lingui, the Sacred Bonds vr 2.9, di 6.9, vr 9.9,
ma 12.9 | Love, Spells and All
That ma 3.9, wo 5.9 | Mes frè-

en creëert daarvoor volop
ruimte met talrijke, zorgvuldig gedoseerde momenten
van stilte en duisternis.’
Remain in Light stelt vijf dvd’s
ter beschikking.
I AM ZLATAN

Het was een
anekdote,
toen werd
het een
boek, en
vervolgens
een speelfilm. De
jeugd van
de Zweedse
voetballer Zlatan Ibrahimovic werd gekenmerkt door

res et moi vr 2.9, zo 4.9, za 10.9,
di 13.9 | A Parked Life ma 5.9,
vr 9.9, di 13.9 | Supereroi do 1.9,
za 3.9, vr 9.9, zo 11.9, ma 12.9 |
There Is No Evil vr 2.9, zo 4.9, za
10.9, wo 14.9 | Unclenching the
Fists do 15.9, za 17.9, vr 23.9, di
27.9 | White Berry do 1.9, za 3.9,

armoede, boosheid en dadendrang – en door talent,
dat vermoedelijk nog het
meest. De wereld zat niet op
hem te wachten, dus zette hij
de wereld zoveel mogelijk
naar zijn hand. September
Film stelt vijf dvd’s ter beschikking.

zoek naar een adoptiegezin
voor zijn vierjarige zoon. ‘De
lijn tussen makkelijk melodrama en ontroering is in dit
soort films vaak akelig dun,’
schreef Alex Mazereeuw in
Filmkrant #440, ‘maar regisseur en schrijver Uberto
Pasolini houdt alles aangenaam klein en ingetogen.’ Cineart stelt vijf dvd’s ter beschikking.

NOWHERE SPECIAL

SPANISH FILM FESTIVAL

do 8.9, zo 11.9 | Wolf do 15.9, vr
16.9, zo 18.9, ma 19.9, wo 21.9,
do 22.9, za 24.9, wo 28.9 | Cur
sus Film & filosofie za 24.9 |
Nederlands Film Festival Bo
di 27.9 | Poëzie-avond Meander wo 14.9

ZWOLLE

In het
Noord-Ierse drama
Nowhere
Special
moet een
ongeneeslijk zieke
vader op

Het Spa
nish Film
Festival
vindt van 5
t/m 9 oktober plaats
in Amsterdam. Het
festival

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl

After Love | Alcarràs | L’amour
c’est mieux que la vie | Lingui,
the Sacred Bonds | Premières
Avec amour et acharnement do

stelt 3x2 kaarten beschikbaar
voor de slotavond op zondag
9 oktober om 20.00 uur in
Pathé Tuschinski. Hierbij zal
de tragikomedie Historias
para no contar vertoond worden, met na afloop een Q&A
en feestelijke afsluiter.
BODIES BODIES BODIES

Voor onze
coverfilm,
de komische horrormovie
Bodies Bodies Bodies
van regisseur Halina
Reijn, is het
nu mogelijk om 5x2 vrijkaarten te winnen. Aanmeldingen
hiervoor dienen wel voor 15

8.9 | Corsage do 15.9 | Decision
to Leave do 1.9 | Drii winter do
1.9 | Entre deux mondes do 22.9
| Moonage Daydream do 15.9
| Pink Moon do 8.9 | The Princess do 1.9 | Sundown do 8.9 |
Wolf do 15.9 | Zwolse premiè
res The Last Ones | Napoleon:

september binnen zijn bij de
Filmkrant. De vrijkaarten
worden onder de inzenders
verloot. De winnaars krijgen
ze thuisgestuurd; de vrijkaarten zijn geldig tot 20 oktober.
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 29 september.
Winnaars ontvangen bericht
en over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

In the Name of Art | Arts in Ci
nema Delacroix to Gauguin za
17.9, ma 19.9, wo 21.9 | Neder
lands Film Festival Bo di 27.9 |
Zee van tijd wo 21.9 | Stadsfes
tival buitenfilms The Duke vr
2.9 | Persona non grata za 3.9

Een onthullende
documentaire over het
misbruik van het Braziliaanse
rechtssysteem dat Bolsonaro
aan de macht bracht

VANAF 22 SEPTEMBER TE ZIEN IN DE FILMTHEATERS EN OP PICL

Beste
Hoofdrol

Beste
Bijrol

VICTOR LÖW, LENY BREEDERVELD
MONIC HENDRICKX, PETER BOLHUIS

Beste
Scenario
& Regie

CHRIS W. MITCHELL

Beste
Camera

JORIS BULSTRA

Beste
Montage

MANUEL DIAS DA SILVA

Beste
Muziek

BEREND DUBBE

Beste
Production
Design

HISKE DE GOEJE

Beste
Sound
Design
Beste
Costume
Design

WART WAMSTEKER
SANNE VAN DEURSEN
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RUN TOWARDS THE DANGER

TRAUMA’S VERBLUFFEND
HELDER EN EERLIJK BESCHREVEN
Voordat Sarah Polley (1979) bekend werd als scenarist (Away from
Her, Alias Grace) en regisseur (Take This Waltz, Stories We Tell), was
ze wereldberoemd als kindactrice, met onder andere een hoofdrol in
Terry Gilliams The Adventures of Baron Munchausen (1988). In Run
Towards the Danger tekent Polley in zes lange essays traumatische
ervaringen uit haar veelbewogen leven op. Dat doet ze met
DOOR SACHA GERTSIK
verbluffende openhartigheid en helderheid. 
In zes prachtig en onverschrokken geschreven essays
reflecteert de Canadese filmmaker Sarah Polley op
haar jeugd als actrice en hoe dit werk emotioneel en
soms zelfs fysiek gevaarlijk was. Ze worstelt met vragen over in de openbaarheid treden over het seksueel
misbruik dat haar overkwam. Ze beschouwt hoe het is
moeder te worden terwijl ze haar eigen moeder vroeg
verloor.
De thema’s lopen dus uiteen, maar wat de essays
verbindt is de helderheid waarmee Polley elk complex
onderwerp ontrafelt. Steeds houdt ze elk onderdeel
tegen het licht, voor ze samen een verhaal en een conclusie vormen. Haar gevolgtrekkingen zijn nooit eenduidig, maar altijd inzichtelijk en emotioneel helder.
Taal is een gereedschap dat Polley tot in de puntjes
beheerst.
De twee essays die het meest schokken zijn ‘The
Woman Who Stayed Silent’ en ‘Mad Genius’. In het
eerste stuk beschrijft Polley haar beslissing niet in de
openbaarheid te treden over haar aangedaan seksueel
geweld door bekende Canadees Jian Ghomeshi. Haar
zelfonderzoek naar wat haar overkwam en haar besluit
tijdens een rechtszaak niet naar voren te komen als een
van de slachtoffers van Ghomeshi, is ongelofelijk eerlijk. Ze vindt voor deze complexe thematiek duidelijke
woorden, die toekomstige slachtoffers zullen helpen.
In ‘Mad Genius’ beschrijft ze de verschrikkelijke
tijd als achtjarige op de set van Terry Gilliams The
Adventures of Baron Munchausen (1988). Ze werd
door de regisseur herhaaldelijk in gevaar gebracht
en belandde zelfs een aantal keer in het ziekenhuis.
Polley onderzoekt Gilliams rol in deze beangstigende
ervaringen en het in onze cultuur nog altijd heersende
idee van de mad genius: de geniale (witte, mannelijke)
kunstenaar die alles voor de kunst kan en mag doen.
Belandde hierdoor de schuld van wat op de set gebeurde bij haar ouders in plaats van bij hem?

REN HET GEVAAR TEGEMOET

Je zou niet verwachten dat een boek met zulke serieuze onderwerpen ook vol humor zit, maar Polley’s
bijzondere toon is bijna nergens zwaar en soms
ronduit grappig. Zo ook in het stuk dat het boek zijn
titel geeft. Hierin beschrijft Polley hoe ze een zware
hersenschudding opliep doordat een brandblusser op
haar hoofd viel. Jaren leed ze onder de gevolgen; geen
enkele behandeling hielp.
In haar wanhoop kwam ze terecht bij een exorbitant dure Amerikaanse dokter die aan alle clichés
voldoet. Bij hun eerste ontmoeting legt hij met veel
hilariteit opleverende poeha uit dat ze haar behandeling tot nu toe totaal verkeerd heeft aangepakt: het
vermijden van prikkels werkt averechts omdat het
brein dan afleert wat prikkels zijn en hoe daarop te reageren, waardoor je voor alles mentaal en fysiek bang
wordt. Dan zegt hij dat ze in elk geval één ding moet
onthouden van hun gesprek: “Ren het gevaar tegemoet. Alleen dat zal je helen.”
In dit essay, over wat voelt als het ‘kleinste’ onderwerp, komt Polley naast genezing tot een diep
inzicht, een kernwoord voor alle essays in het boek:
hoop. Hoop op genezing, nieuwe visies, een mooiere
toekomst.

SCHAT, SPREUK, ZWAARD

Aan sommige essay’s werkte Polley decennialang.
Nauwgezet reconstrueerde ze de complexe gebeurtenissen, in heldere en tegelijkertijd hartverscheurend
emotionele stukken. Ze maakt deze gebeurtenissen,
deze trauma’s, tot een verhaal voor haarzelf en ons
zodat we samen de wereld beter kunnen begrijpen.
Aan het einde van het hoofdstuk over haar hersenschudding beschrijft Polley wat ze van deze gebeurtenis leerde: dat wat ze vermijdt maakt haar zwakker en
wat ze met volle overtuiging tegemoet treedt sterker.
‘Ik weet dat ik naar mijn lichaam moet luisteren,
zonder dat ik mezelf ervan overtuig dat ik dingen niet
kan of dat ik mezelf niet kan pushen [...]. Het gevaar
tegemoet rennen is een manier van zijn die ik onderdeel van mijn leven heb gemaakt; het is een schat, een
spreuk, een zwaard.’
RUN TOWARDS THE DANGER: CONFRON
TATIONS WITH A BODY OF MEMORY SARAH
POLLEY | 2022, PENGUIN RANDOM HOUSE, NEW YORK |
THE ADVENTURES OF BARON MUNCHAUSEN

272 PAGINA’S | $ 27 

PUBLIEKSPRIJS
BESTE EUROPESE
FILM

OPENINGSFILM

San Sebastian Filmfestival
2021

★★★★

‘CARRÈRE WEEFT DANKZIJ
ZIJN VISUELE GAVE EN
HET TALENT VAN BINOCHE
EEN WARME SOCIALE KRONIEK’
METRO

G E B A S E E R D O P H E T B O E K VA N
FLORENCE AUBENAS

VANAF 22 SEPTEMBER DE BIOSCOOP
www.cineart.nl

/cineartnederland

/cineartnl

/cineartnl

/cineart_nl

Filmkrant_EDM.indd 1
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HELE MAAND
SEPTEMBER

Onbeperkt naar
goeie films vanaf
€ 1750 per maand

DYSTOPISCH
FILMPROGRAMMA
in Forum Groningen

Geniet vanuit je veilige, comfortabele stoel van
een hele reeks (moderne) klassiekers waarin
de mensheid aan het kortste eind
heeft getrokken.
Tickets & info:

forum.nl/film
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Thuiskijken
THE BOYS, RICK AND MORTY EN WATCHMEN

ANTI -HELD

DEEP WATER

WATCHMEN

vensgevaar en hij gebruikt zijn nihilistische levenshouding om zijn trauma’s
en gruwelijke, genocidale misdaden
Al in de jaren tachtig probeerden schrijgoed te praten. Niks doet ertoe, dus ook
ver Alan Moore en tekenaar David
de levens van anderen niet.
Gibbons een eind te maken aan het
Toen na drie seizoenen jonge, overRICKY AND MORTY
superheldengenre met hun stripboek
wegend mannelijke fans iets te makkeWatchmen. Moore noemde de superheld
lijk wegliepen met Rick, sloeg de serie
destijds pervers: gekleed in een pyjama
een andere richting in. Er kwamen
het recht in eigen hand nemen is iets
meer vrouwen aan de schrijverstafel en
voor viespeuken en fascisten. Als fans
Rick and Morty ging zorgvuldiger om
van de strip naar Moore kwamen om te
met de macht die ‘het grootste genie in
zeggen dat ze zich zo konden vinden in
het universum’ hanteert. De aandacht
zijn personage Rorschach, een contactverschoof van Rick, en alles waartoe hij
DOOR PIM VAN DEN BERG
gestoorde geweldenaar en Watchmen’s
ogenschijnlijk zonder gevolgen in staat
parodie van Batman, zei hij: “Ah, leuk.
was, naar de familie die hij met zijn leuKun je zo ver mogelijk van me vandaan blijven?”
ke avontuurtjes diep beschadigde. Minder onbedoelin de mensheid, is Homelander ronduit narcistisch;
Ook de serie The Boys, waarvan het derde seizoen
de verheerlijking, meer kritiek. De serie is er alleen
een held die de planeet gijzelt met zijn eindeloze
deze zomer op Prime Video verscheen, wil een eind
maar leuker op geworden.
honger naar erkenning en volksliefde. Antony Starr
maken aan de kritiekloze verheerlijking van de super- speelt Homelander als een arische charmeur, met een
De meest doordachte verkenning van de vraag ‘wat
held. In de wereld van The Boys vallen superhelden
net niet overtuigende grijns die ieder moment om kan gebeurt er als iemand absolute macht hanteert?’ is te
onder het beheer van multinational Vought. Dit bedrijf slaan in verontwaardiging, zelfmedelijden of woede.
zien in de televisieserie Watchmen, het (late) vervolg
maakt niet alleen semi-biografische films met hun
op het oorspronkelijke stripverhaal. Waar de meeste
Hoewel de plot van de show met het seizoen rommehelden in de hoofdrol, met pretparken en merchandise liger en grilliger wordt, blijft Homelander een ijzingeerdere superheldenverhalen impliciet gericht waren
en alles van dien, maar coördineert ook reddingsacties wekkende schurk.
op witte lezers en kijkers, inclusief de oorspronkeen soms zelfs militaire interventies. Niemand kan om
lijke Watchmen, probeert de serie te ontleden hoe
In tegenstelling tot de strip waarop The Boys geVought heen, van consumenten tot overheden, en die
het moet zijn voor minderheden, met name mensen
baseerd is, gaat de satire van de serie steeds dieper in
absolute macht maakt het bedrijf en haar helden nogal op machtsmisbruik in onze samenleving. Het hekelt
(vrouwen) van kleur, als mensen een masker opdoen
onverschillig over mensenlevens.
om boeven in elkaar te kunnen slaan. Zwarte mensen
niet alleen onze verheerlijking van het in feite fasWanneer de doodgewone knul Hughie zijn vrienin Amerika weten dondersgoed hoe dat is: witte mencistische idee van de superheld, maar ook de cultuur
din voor zijn neus verwoest ziet worden door de
sen doen het hen al eeuwenlang aan, van achter een
waarin zoiets kan ontstaan. Zo richt The Boys zich op
doorgesnoven, supersnelle held A-Train, zweert hij
klan-masker of een politie-uniform. Watchmen gaat
onze diepgewortelde problemen met mannelijkheid,
wraak op Vought. Hij komt terecht in verzetsgroep
een stap verder in de speculatie: als witte mensen
vrouwenhaat, racisme en in de gedaante van Vought
The Boys, bestaand uit door superhelden gebroken
deze macht ontnomen wordt, wie is dan die macht
zelfs op het hele kapitalistisch systeem. Waar macht
mannen en geleid door de Brit Billy Butcher (Karl
gegund? Het antwoord daarop blijkt complex.
is, is misbruik. Dus wat voor soort mensen wíllen tiUrban). Butcher is een rauwe klootzak met als leAlledrie de series zijn het in ieder geval over één
rannie? Het is daarom ironisch dat Homelander, het
vensmotto: “With great power comes the absolute
schrikbeeld van precies de fascistische dictatuur waar ding eens: macht corrumpeert; absolute macht corcertainty that you’ll turn into a right cunt.” Het berumpeert absoluut.
zovelen (niet bepaald) heimelijk naar verlangen, zo’n
staan van ook maar één superheld is een gevaar voor
populair personage is geworden.
de vrijheid van mensen overal.
Met diezelfde problemen worstelt de tekenfilmseTHE BOYS (DRIE SEIZOENEN) IS TE ZIEN OP PRIME
Het levende bewijs is Homelander, een variant op
rie Rick and Morty. De geniale, intergalactische reiVIDEO | WATCHMEN (ÉÉN SEIZOEN) OP HBO MAX,
Superman. Waar in Watchmen Dr. Manhattan door
ziger Rick was nooit bedoeld als rolmodel. Hij zuipt,
NET ALS RICK & MORTY , WAARVAN HET ZESDE
SEIZOEN VANAF 5 SEPTEMBER IS TE ZIEN 
zijn krachten en onsterfelijkheid zijn interesse verliest hij brengt zijn naïeve kleinzoon Morty constant in leTHE BOYS

In het multiplex lijkt de superheld op dit moment
het enige dat telt. Op het kleinere scherm zetten de
series The Boys, Rick and Morty en Watchmen
stevige vraagtekens bij de verheerlijking van
almachtige wezens.
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ELSA AMIEL EN JULIA FÖRY OVER PEARL

‘DEZE BODYBUILDERS VOELEN
ZICH JUIST ZÉÉR VROUWELIJK’

niet heeft gezien. “We hadden een deal”, probeert Léa
nog, maar Ben is onvermurwbaar. Zo is Léa plotseling
weer moeder, een rol die ze uit haar leven had geschrapt en die ook niet te combineren lijkt met haar
gekozen carrière.
In de scènes tussen Léa en Joseph zit de zachte kant
van Pearl. Voor het jongetje is zijn moeder een vreemde, maar met haar spierbundels ziet hij haar ook als
superheld. Dat kwam vanuit de jonge acteur zelf, legt
Amiel uit. “Toen we Vidal en Julia voor het eerst aan
elkaar voorstelden, noemde hij haar de Hulk. Dat is de
magie van een kinderblik. Daarom moest het ook een
jong kind zijn: ik had dat onschuldige perspectief nodig, en niet de oordelende blik van een tiener.”

FEMINISTISCH

Met haar bescheiden speelfilmdebuut Pearl schetst Elsa Amiel een
afgewogen portret van een vrouwelijke bodybuilder die onverwacht
een rol krijgt toebedeeld die ze dacht te hebben afgesloten: die van
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
moeder.
Och ja, in een film spelen, waarom niet, dacht Julia
Föry, toen regisseur Elsa Amiel haar benaderde. Als
professioneel bodybuilder was ze al gewend om op het
podium te staan – en performen is performen, toch?
Daar bleek ze zich op te hebben verkeken, vertelt
de Zwitserse Föry lachend op het filmfestival van
Venetië, waar Pearl in 2018 in première ging – na vier
jaar op de plank wordt de film nu alsnog als VoD uitgebracht in Nederland.
“Op dat podium gaat het om dat ene perfecte moment”, zegt Föry. “Je hebt je haar gedaan, make-up
en een kleurrijk pak aan, alles glittert. En je staat ver
van het publiek. Het filmen bleek juist heel intiem.
Zeker omdat de film gaat om alles wat er achter de
schermen gebeurt, ook de lelijke kanten en alle bloed,
zweet en tranen die je erin stopt.”
Niet dat het regisseur Elsa Amiel enkel om de
duistere kant van het bodybuilden ging – ze wilde
vooral een eerlijk portret maken van deze wereld die
maar weinig mensen kennen. “Ik was op zoek naar
een onderwerp voor mijn speelfilmdebuut – iets rond

vrouwelijkheid en het lichaam. Bodybuilden kende
ik alleen zoals de meeste mensen het kennen: die
opgepompte spierbundels. Als ik beelden van vrouwelijke bodybuilders zag, stond dat heel ver van mijn
belevingswereld af. Dus ik wilde het begrijpen. En
vanaf de eerste wedstrijd die ik bezocht, wist ik: dit is
de film die ik wil maken. Het is zó visueel – fysiek en
kleurrijk, maar ook vol contrasten en paradoxen.”

SUPERHELD

Pearl draait om bodybuilder Léa Pearl, van wie het
hele leven in het teken staat van haar sport. Ze traint
zes uur per dag, volgt een strikt dieet en pompt zich
vol met hormonen. Training, dieet en supplementen
staan volledig onder beheer van haar trainer Al (Peter
Mullan), met wie Léa een behoorlijk disfunctionele
maar desondanks stabiele band heeft.
Aan dat evenwicht komt abrupt een einde als haar
ex Ben (Arieh Worthalter) een paar uur voor een belangrijke wedstrijd plotseling weer opduikt – met hun
zesjarige zoon Joseph (Vidal Arzoni), die Léa al jaren

Wie vluchtig naar deze vrouwelijke bodybuilders
kijkt, zou al te makkelijk kunnen denken dat zij hun
vrouwelijkheid opzij schuiven. Maar Amiel toont
met haar film dat het complexer is. “Ze voelen zich
juist zéér vrouwelijk. De meeste bodybuilders die ik
sprak tijdens mijn research, zouden zichzelf zeker
geen activist noemen, maar er zit wel degelijk iets
feministisch onder. Het is hún lichaam, hún keuze
wat zij daarmee doen, en dat maakt ze niets minder
vrouwelijk.”
Die balans en complexiteit was voor Amiel de
grootste uitdaging bij het maken van haar eerste
speelfilm. “Je slaat al snel door naar de extremen”,
zegt ze. “Je laat je al snel verleiden door hoe kleurrijk
die wereld is, door het visuele spektakel van die lichamen, maar als dat alles is wat je toont blijft het triviaal. Tegelijkertijd wilde ik ook wegblijven van een documentaire benadering die zich enkel zou richten op
de problemen van deze behoorlijk gesloten wereld.”
Amiel vond haar middenweg tussen die twee uitersten door dicht bij haar hoofdrolspeler te blijven.
“Ik wilde van binnenuit naar deze wereld kunnen
kijken, door háár ogen. Ik heb vier jaar in deze wereld
rondgelopen voor ik het gevoel had dat te kunnen. Die
tijd was ook nodig om het vertrouwen van de bodybuilders te krijgen. Ze zijn wantrouwend naar buitenstaanders – en terecht: als ze benaderd worden voor
films, is dat meestal om als punchline van een grap te
fungeren, of voor porno. Maar toen ik hun vertrouwen
eenmaal had, heeft niemand ooit meer gevraagd waar
mijn film precies over zou gaan.”
PEARL

FRANKRIJK/ZWITSERLAND, 2018 | REGIE

ELSA AMIEL | MET JULIA FÖRY, PETER MULLAN | 82
MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM (VOD) | NU
TE ZIEN 

57

FILMKRANT 
#449 SEPTEMBER 2022

THIRTEEN LIVES

Niet óf, maar hóé halen we ze uit die Thaise grot?
In het nuchter vertelde Thirteen Lives re
creëert Ron Howard de reddingsactie in de
grot Tham Luang Nang Non in Thailand,
waar een jeugdvoetbalteam in de zomer van
2018 achttien dagen vastzat.
Hoe wring je spanning uit een recent waargebeurd drama waarvan iedereen de (goede)
afloop kent? Hollywood-veteraan Ron Howard is met Thirteen Lives de derde filmmaker die zich op de reddingsactie in een Thaise
grot stort. In 2018 kwamen twaalf tienerjongens, leden van een voetbalteam, met hun
coach vast te zitten in de Tham Luang Nang
Non door een plotselinge waterstijging, omdat de moessonregens vroeger waren begonnen dan verwacht.
Howards oplossing voor het dilemma dat
elke kijker weet dat de groep na achttien dagen gered wordt, is min of meer dezelfde als
werd gekozen door de makers van fictiefilm
The Cave (Tom Waller, 2019; niet in Nederland vertoond) en documentaire The Rescue
(Elizabeth Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin,
2021) over dezelfde gebeurtenis. Door de
spanning niet te zoeken in de vraag óf de tieners gered zullen worden, maar hóé dat in
godsnaam gaat gebeuren.
Met Apollo 13 (1995) maakte Ron Howard

THIRTEEN LIVES

al eens een geroemde film over een hachelijke reddingsactie. Daar waren het getrainde
professionals die zichzelf moesten redden op
manieren waarop ze niet waren voorbereid.
In Thirteen Lives, met opnieuw dat ongeluksgetal in de titel, gaat het een stap verder:
hier zijn het getrainde amateurs – grotduikers, een extreem gespecialiseerde hobby –

die hun levens op het spel zetten om duizenden kilometers van huis met een aan
krankzinnigheid grenzend plan een groep
mensen te redden.
Dat spreekt tot de verbeelding. Geen
wonder dat Howard zijn film vooral om deze
drie mannen laat draaien. Al doet hij zijn
best te benadrukken dat vele honderden

mensen op kleine en grote manieren bijdroegen aan de reddingsacties: van de Thais-
Amerikaanse irrigatie-expert die een plan
bedacht om het regenwater om te leiden tot
de lokale boeren die hun rijstvelden daarvoor
opofferden.
Met die nadruk op drie westerse duikers –
de bruuske Rick Stanton (Viggo Mortensen),
familieman John Volanthen (Colin Farrell) en
Australische anesthesist Harry Harris (Joel
Edgerton) – ligt het white saviour syndrome
op de loer: Hollywoods neiging om van elke
held een witte held te maken. Howard weet
dat nipt te vermijden. Door ook ruimte te
maken voor enkele Thaise helden en door
Mortensen, Farrell en Edgerton niet neer te
zetten als archetypische helden, maar gewoon als allemannen die ook maar doen wat
ze kunnen.
Het resultaat is een degelijke film, maar
misschien iets te nuchter voor een drama dat
de wereld tweeënhalve week in zijn greep
hield.
JOOST BROEREN-HUITENGA

THIRTEEN LIVES

GROOT-BRITTANNIË, 2022 |

REGIE RON HOWARD | MET VIGGO MORTENSEN, COLIN
FARRELL, JOEL EDGERTON | 147 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PRIME VIDEO (VOD) | NU TE ZIEN 

PREY

Misschien wel de beste Predator ooit
Eindelijk verslaat iemand het monster van
de slappe sequels: 35 jaar na Predator le
vert Dan Trachtenberg het eerste echt goe
de vervolg af.
Soms vraag je je af waarom er überhaupt nog
formuleprut wordt gemaakt. Totdat een film
als Prey bewijst dat je met een beetje nadenken en vakwerk zelfs een schijnbaar uitgemolken franchise als de Predator-films
nieuw elan kunt geven.
Prey is de ijzersterke tweede speelfilm van
Dan Trachtenberg, maker van een enkele aflevering van Black Mirror (‘Playtest’, 2016)
en van 10 Cloverfield Lane (2016). Was zijn cv
tot nu toe niet per se een bewijs van talent,
na Prey zal hij in Hollywood niet meer voor
een gesloten deur komen te staan.
Zoals vaker bij geslaagde films lijkt het allemaal vrij eenvoudig. Voor Prey ging men
terug naar de basis, naar de Comanche van
zo’n driehonderd jaar geleden, net voordat
de Europeanen er hun genocide uitrolden.
Naru, een jonge vrouw die op wild wil jagen
maar steeds op kruidenjacht wordt gestuurd,
eist haar plek op in de pikorde. Het overgangsritueel dat van haar een volwaardige
jager zal maken, bestaat eruit dat ze een dier
kiest om te verslaan – in de regel een leeuw
of een beer – en zich daar in haar eentje volledig op toelegt: alleen de uitgestrekte wouden in, sporen vinden, achtervolgen en doden. Maar voordat ze de kans krijgt, ontdekt
ze tijdens een gezamenlijke jacht sporen van

PREY

een onbekend dier. Als het al een dier is.
Prey is alleen bij Disney+ te zien (in wat
steeds meer op een poging begint te lijken de
bioscopen helemaal buitenspel te zetten),
maar verdient een reusachtig scherm. Vanwege het geduld dat de film neemt om Naru
uiteindelijk bij de gevaarlijkste jager op de

planeet te brengen, de weidse landschappen
en de aandacht voor details van het dagelijks
leven.
Dus wat was de reden voor Disney om de
film naar de thuisbios te bonjouren? Als het
de relatieve onbekendheid van hoofdrolspeler Amber Midthunder was, dan heeft men

niet goed gekeken naar wat ze hier doet: ze
draagt de hele film. Dacht iemand dat een
film die zich anno 1719 bij de Comanche afspeelt geen publiek zou trekken? Die backto-basics benadering is juist wat de film zo
goed maakt. Niet nog meer technologische
bombast en militairen die uit hun uniform
barsten, maar eenvoud, snelheid, slimheid
en souplesse als middelen om de Predator
mee te verslaan.
De Predator-films gingen nooit alleen
maar over een monster en krachtpatserij. Ze
gingen net zo goed over het landschap: de
jungle die voor of tegen je kon werken, de
modder waarmee Schwarzenegger zich in
1987 in het eerste deel onzichtbaar maakte
voor het monster. Trachtenberg begrijpt dat
niet het geschreeuw van de strijd je aandacht
het meest vasthoudt, maar de spanning van
de stilte. Net als de haai in Jaws (1975) wil je
de Predator niet te vaak zien. Dat maakt de
uitstekende achtervolgingsscènes juist zo
sterk. Je kunt zelfs het punt maken dat de
Predator ook in deze versie iets te vroeg aan
ons getoond wordt. Want de eerste keer dat
Naru hem ziet, dán beseffen we pas welke
helse klus ze zal moeten klaren.
RONALD ROVERS

PREY

VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE DAN

TRACHTENBERG | MET AMBER MIDTHUNDER | 99
MINUTEN | DISTRIBUTIE DISNEY+ (VOD) | NU TE ZIEN
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Meeuwenlaan 104,
1021 JL Amsterdam
Donderdag 4 augustus
2022, 11.59 uur
“Moet de vogelpoep van het dak?”, vraagt
een productiemedewerker aan niemand in
het bijzonder. “Het is wel Amsterdam, hè;
alles zit hier onder de poep.” “Haal het toch
maar weg”, zegt cameraman Melle van Essen. “Anders leidt het zo af.”
Aan de Meeuwenlaan in AmsterdamNoord vinden opnamen plaats voor ‘Hou me
vast’, een aflevering van de Amazon Original-serie Modern Love Amsterdam die medio
december in meer dan 240 landen en gebieden exclusief te zien zal zijn op Prime Video.
Het is een bewerking van de Amerikaanse
serie, gebaseerd op een populaire column
over liefde en relaties uit The New York
Times. Deze aflevering gaat over de relatie
tussen de eenzijdig verlamde Simon en
Katja. “Het is een liefdesverhaal over twee
mensen die elkaar opnieuw moeten leren
aanraken”, aldus regisseur Boudewijn Koole
(Kauwboy, 2012; Beyond Sleep, 2016).
De hoofdrollen worden gespeeld door
Rifka Lodeizen en Romijn Conen, die zelf
halfzijdig gehandicapt is nadat hij in 2015 na
een try-out getroffen werd door een herseninfarct. Koole: “Robert Alberdingk Thijm, de
showrunner van Modern Love Amsterdam,
kende zijn verhaal en heeft hem gevraagd of
hij wilde meewerken. Het is niet exact zijn
verhaal, maar er zitten wel allemaal details in
die we nooit zelf hadden kunnen verzinnen.”
Conen: “Voor mij is dit een gouden kans. Dat
ik niets hoef weg te moffelen van wat ik heb.”

COLOFON

LINKS ZITTEND REGISSEUR BOUDEWIJN KOOLE EN HOOFDROL
SPELER ROMIJN CONEN, RECHTS BIJ DE CAMERA DOP MELLE VAN
ESSEN EN 1ST A.D. WOUTER SEVERIJN

De rode Volvo V70 voor de deur van
Meeuwenlaan 104, het woonhuis van Simon
en Katja in ‘Hou me vast’, is Conens eigen,
aangepaste wagen. Koole: “Hij loopt er
naartoe, gooit zijn wandelstok op de achterbank, neemt plaats achter het stuur, start de
motor en rijdt weg – en hij kan daarbij alleen
zijn linkerhand gebruiken. Hiermee laten we
zien hoe onafhankelijk hij is gebleven. Dit
kan hij allemaal heel makkelijk.”
Conen komt het huis uit lopen en gaat op
een naast Koole klaargezette klapstoel zitten. Een productiemedewerker tilt een invalideparkeerplaatsbord uit de grond. “Hebben we er zelf neergezet, maar hij staat in de
weg als we de volgende scène opnemen. Er
komt namelijk een groot doek boven de auto
te hangen om het zonlicht tegen te houden.
Die oplaadpaal daar is trouwens ook van
ons.” Het is nog geen twaalf uur en het is
snikheet. Op de set hangt een penetrante

frietlucht, afkomstig van het al drukbezochte frietkot P & P Frites en Sandwiches.
“Zullen we ‘m maar eens proberen?”
vraagt Koole als het doek nog een stukje omhoog is getakeld en er voor de voorruit een
lamp is geplaatst, waarmee Van Essen Conens gezicht beter in beeld krijgt. Even later
loopt Conen naar zijn auto. Hij gooit zijn
stok op de achterbank, stapt in, start de motor, pielt nog wat met zijn veiligheidsgordel
en rijdt een stukje vooruit. “Heel goed”, zegt
Severijn. “Alleen stond er nog een oranje pilon op de weg toen je wegreed.”
Een paar tellen later is alles weer in gereedheid gebracht. “Kun je iets vlotter wegrijden?” vraagt Severijn. “Dit was wel héél
voorzichtig.” “Zo trek ik altijd op”, antwoordt
Conen. Zijn haar wordt nog een beetje gefatsoeneerd; hij krijgt zijn wandelstok en jasje
weer aangereikt, en rijdt nog een keer weg.
Koole is tevreden. “Oké, hebbes. Heel
mooi!”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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