ONAFHANKELIJKE FILMJOURNALISTIEK SINDS 1981
#450

OKTOBER 2022

C OW

DS
ANDREA ARNOL

Slotfilm 2022

★★★★

‘WILDLY
ENTERTAINING’
TIME OUT

13 OKTOBER IN DE BIOSCOOP
3at

Een film van Kira Kovalenko

een film van

Joost Van Ginkel
Gaite Jansen Rati Tsiteladze
Matthijs van de sande bakhuyzen luna klok

PRPL

&

NU IN DE BIOSCOOP

UN CERTAIN REGARD AWARD
FESTIVAL DE CANNES

Photo Credit: Ruud Scheerens

presents in co-production with Savage Film & Natura Film
DOP Frank van den Eeden SBC-NSC Production Designer Bacho Makharadze Costume Designers Manon Blom & Medea Bakradze
Hair & Make-up Artist Renee Wijnhoven 1st AD Stefanie Hamann Script Supervisor Jocelyn Herrewijn Story Editor Rozemarijn in ’t Veld
Editors Teun Rietveld & Joost van Ginkel Sound Designers Mark Glynne & Tom Bijnen Composer Jochem Weierink Trumpeter Mark Nieuwenhuis
Line Producer Marianne van Hardeveld Co-Producers Bart Van Langendonck, Tsiako Abesadze, Noshre Chkhaidze Producer Ellen Havenith

NU IN DE BIOSCOOP
3at

4gast

www.septemberfilm.nl

/septemberfilmnl

FILMKRANT 

FOTO SAMANTHA LOPE

#450 OKTOBER 2022

MUPPETS
Nog even over Don’t Worry Darling en het totaal
oninteressante gewauwel over Harry Styles.
Soms lijken we met z’n allen echt die twee ouwe
muppets op dat balkon geworden. Ik doel op
journalisten, maar als je naar sociale media
kijkt, geldt het voor meer mensen.
Al jaren wordt er door filmjournalisten
geklaagd dat er in de Verenigde Staten geen
films meer gemaakt worden in het middensegment. Dat er dus alleen films gemaakt worden
met een klein budget of met een budget van
meer dan honderd miljoen. Die ontwikkeling is
er inderdaad. Een van de redenen is dat de kosten van de marketing die nodig is om zulke films
op te laten vallen tussen alle andere producties
niet in verhouding staan tot de potentiële
opbrengst. Een andere reden is dat films te weinig tijd in de bioscoop krijgen om de investering
terug te verdienen. Hoe dan ook, er wordt
geklaagd.
Dan verschijnt Olivia Wilde in Venetië met
een ambitieuze en flamboyante film die precies
aan dat gemis beantwoordt: aanzienlijk budget,
géén superhelden en een eigenzinnig verhaal.
Een verhaal dat absoluut in de tweede helft uit
de bocht vliegt, maar het is onmiskenbaar een
ambitieuze film. Die kwaliteiten raken vervolgens totaal ondergesneeuwd in de berichtgeving. Want waar worden de socials door overspoeld? Gespeculeer over de onderlinge verhoudingen van de castleden en de regisseur. Stamtafelgeneuzel. Roddeljournalistiek.
Van een afstandje gezien ontstond in Venetië
een bizarre vertoning. In de filmfestivalbubbel
is het altijd een risico dat journalisten zich laten
afleiden door ruis, maar dit keer werd het echt
gênant. Hebben journalisten het überhaupt nog
door als ze bespeeld worden door marketingstrategen, wiens vak het is om reuring te creëren.
Want hoe val je op tussen alle andere films op
een festival? Zo dus. Manipulatie 101, lijkt me.
Dat dit het debat was dat op sociale media het
meest luidruchtig opklonk vanuit Venetië is
teleurstellend.
Het lijkt sarcasme dat we naast zulk geneuzel over sterren deze maand pontificaal een koe
op de cover hebben, maar dat is toeval. Wat
doet er wel toe deze maand? We schrijven over
de unieke films van Paul en Menno de Nooijer,
over de persoonlijke documentaire Beste
meneer Bouterse van Ananta Khemradj, we
hebben een naar alle waarschijnlijkheid definitieve maar tot nu toe niet gesignaleerde uitleg
van Gouden Palm-winnaar Triangle of Sadness,
we schrijven over de filosofie van Mia HansenLøve en we staan stil bij het overlijden van
Jean-Luc Godard. We schrijven over oude en
jonge generaties, zoals over het aanstormend
talent van de Eindhovense filmmaker Dwight
Fagbamila en van de Nederlands-Palestijnse
maker Shariff Nasr. Over de volle breedte van de
filmkunst dus. Het gekrakeel van een hitsig
journaille vindt u elders.
RONALD ROVERS

‘Banderas stort zich met zichtbaar plezier
op zijn rol als botte, omhooggevallen hork
die prat gaat op zijn Hollywood-succes
en met steeds weer een ander blond
fotomodel aan zijn zijde verschijnt.’
Competencia oficial 4 43
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STEUN
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE

Word nu abonnee van Filmkrant en
ontvang de film Madres paralelas
Als u nu een jaarabonnement neemt,
ontvangt u niet alleen een jaar lang
Filmkrant in de brievenbus, maar als
welkomstgeschenk ook Madres
paralelas. Bent u al abonnee maar brengt
u een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt
u allebei het welkomstgeschenk.
‘Hoe Pedro Almodóvar een oeroud melodramatisch gegeven nieuw leven inblaast in Madres
paralelas is prachtig en hartverscheurend’,
schreef Boyd van Hoeij in Filmkrant #444. ‘Bij
Almodóvar is er altijd meer dan één laag.’
Stort €46,- (meer mag ook, dan steunt u Filmkrant ook als donateur) op rekeningnummer
NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee
Madres’ en vermeld daarbij uw adresgegevens +
emailadres. Deze aanbieding is geldig tot 31
oktober 2022, met dank aan Cinéart.

#450

DE VOLGENFILMKRANT VERSCHIJNT OP 3 NOVEMBER

HET GROTE LOSL ATEN
Paul, Menno én Françoise de Nooijer 4 30

QUO VADIS, AIDA?

DEZE MAAND OP FILMKRANT.NL
4 THE THINKING MACHINE #62: DE SIGNATUUR VAN DE
CAMERAMENS | De gevierde cameraman Michael Ballhaus

(1935-2017) had sterke creatieve partnerschappen met regisseurs als Rainer Werner Fassbinder, Mike Nichols en Martin
Scorsese. Die Ehe der Maria Braun (1979) was het slotstuk van
zijn samenwerking met Fassbinder. In hun nieuwe video-
essay op filmkrant.nl/thinkingmachine focusen Cristina Álvarez López en Adrian Martin op één shot uit die film, dat onmiskenbaar de signatuur van Ballhaus draagt. Een virtuoos
shot dat de vorm en betekenis van de hele film in zich draagt.

4 DOSSIER: NOUCHKA VAN BRAKEL | In 1964 was Nouchka van Brakel (1940) de eerste vrouw die afstudeerde aan
de Nederlandse Filmacademie. Ter ere van de veertigste ver-

DIE EHE DER MARIA BRAUN

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

4

COW

46

UN BEAU MATIN

4 12

EL HOUB

4 10

THE WOMAN KING

4 48

NARCOSIS

4 42

62 ATHENA

4 15 Tori et Lokita 4 27 Las bestias 4 42 Totem | Narcosis
4 43 Rebel | Competencia oficial 4 44 Don’t Worry Darling | Les passagers de la nuit
4 45 Zee van tijd | Femi 4 47 Boiling Point | Bo 4 48 M’n beessie en ik | The Woman King
4 49 Puinhoop | Nowhere 4 51 Het verzwijgen | The Drover’s Wife 4 52 L’amour/La mort
| Love, Spells and All That 4 53 Justine | The Stranger 4 64 Woodstock ’99
4 65 The Appointment | Pinocchio
PLUS RECENSIES VAN

40 JEAN-LUC GODARD

(1930-2022)
4 12 De filosofie van Mia Hansen-Løve 4 16 Onder het oppervlak van Triangle of Sadness 4 23 De lach van Julia Roberts 4 24 Cinema Ecologica IV:
Drie dwaze weken 4 30 Het oeuvre van de De Nooijers 4 38 Venetië 2022
PLUS ARTIKELEN OVER

PLUS DE RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 The Thinking Machine: De signatuur van de camerapersoon
4 5 Niet te missen 4 9 Freeze Frame: Hamam fi Amsterdam 4 17 Prénom Carmen:
Schietfilm 4 21 Dansplaining: #shocktober 4 39 Het nieuwe kijken: Aha’tjes 4 42 Kort
4 54 Agenda en evenementen 4 58 Filmsterren 4 61 Boeken: Donker en onnatuurlijk
4 62 Thuiskijken 4 66 Actie! Op de set van Toen we van de Duitsers verloren

jaardag van haar populairste film Van de koele meren des
doods (1982), vertoont Eye Filmmuseum in het weekend van
21 en 22 oktober een selectie uit Van Brakels oeuvre. Lees op
filmkrant.nl/brakel al onze stukken over de filmmaker, wier
huis bij de Amsterdamse Nieuwmarkt vanaf 1970 als uitvalsbasis functioneerde voor Dolle Mina. Van Brakel was een
prominente stem in de tweede femistische golf en onderdeel
van een nieuwe generatie filmmakers die in jaren zeventig en
tachtig het Nederlandse filmlandschap kleur gaven.

4 TELEDOC CAMPUS | Sinds 2013 biedt het initiatief Tele-

doc Campus jonge filmmakers een platform om hun talent te
ontplooien met documentaires van een klein half uur. De
nieuwe lichting is vanaf 27 september iedere dinsdagavond te
zien op NPO2. Onder de negen nieuwe films zijn veel portretten, signalleert Elise van Dam op filmkrant.nl/teledoc. Van
een eeneiige tweeling; een skateboarder met Olympische ambities; een uit een jeugdzorginstelling ontsnapte tiener. En in

10 SHARIFF NASR

foto Curly X Straight

OVER EL HOUB PLUS INTERVIEWS MET 4 6 Andrea Arnold over Cow 4 14 Jean-Pierre &
Luc Dardenne over Tori et Lokita 4 18 Lei Lei over Ningdu 4 20 Ananta Khemradj over
Beste meneer Bouterse 4 26 Rodrigo Sorogoyen en Isabel Peña over Las bestias 4 29
Hollandse Nieuwe: Theu Boermans, Joost van Ginkel, Johan Kramer 4 63 Romain Gavras
over Athena

een flink aantal van de films staat de relatie tussen maker en
onderwerp op de voorgrond. Soms expliciet, soms subtiel.

4 DOSSIER: MIA HANSEN-LØVE | De films van de Franse

filmmaker Mia Hansen-Løve (1981) zijn verraderlijk simpel.
Ze toont alledaagse taferelen in films die zich het best laten
omschrijven als een slice of life. Maar intussen gaan haar
films over de grote gebeurtenissen van het leven, en leiden ze
naar diepe filosofische izichten, schrijft Roosje van der Kamp
(zie pagina 12). In ons dossier op filmkrant.nl/hansenlove
verzamelen we al onze artikelen over haar films.

4 DOSSIER: JEAN-LUC GODARD | Zijn fans vereren JeanLuc Godard (1930-2022) als een cinefiele god. Op 13 september bleek de filmmaker toch sterfelijk. André Waardenburg
zet vijf redenen op een rij waarom Godard zo invloedrijk was
(zie p40). In ons dossier op filmkrant.nl/jlg verzamelen we al
onze eerdere stukken over Godards films.

NOUCHKA VAN BRAKELS EEN VROUW ALS EVA
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ANDREA ARNOLD OVER COW

‘IK WILDE L ATEN ZIEN

HOE LUMA

DE WERELD ZIET’

ANDREA ARNOLD

Op een melkveebedrijf in de buurt van het Britse Kent
wordt een kalfje geboren. Moeder Luma bevalt van
dochter Malu. “Het is een meisje”, roepen de medewerkers. Gelukkig maar. Een jongetje zou meteen
worden geruimd.
Malu wordt vervolgens van haar moeder gescheiden en zielsalleen in een stal gezet, terwijl moeder
Luma—bij wie de navelstreng nog uit haar achterste
hangt—direct wordt vastgeketend aan de melkmachine. Terwijl Luma melk geeft, probeert een knecht
Malu te verleiden tot het drinken uit een fles met een
grote artificiële uier. Even later staart Luma van een
afstand naar Malu. De afstand lijkt haar pijn te doen.
Ze kijkt in de camera en mekkert een tirade.
Dít is het leven van een melkkoe, lijkt filmmaker
Andrea Arnold (Fish Tank, 2009; American Honey,
2016) te fluisteren. Een eindeloze lijdensweg met af en
toe een pietepeuterig moment van geluk. Maar Cow
is geen pamflet tegen de bio-industrie. Arnold maakt
de kijker zonder te oordelen deelgenoot van het cyclische leven van een melkkoe. Ze liet haar cameravrouw
Magda Kowalczyk op koehoogte filmen, vanuit het
perspectief van Luma, zodat de kijker de koe—voor
zover dat mogelijk is—echt leert kennen.
Tijdens een videogesprek vanuit haar huis in Londen legt Arnold—wier hond Sharon af en toe bij haar

Andrea Arnold portretteert in het ontroerende
Cow, haar eerste documentaire, de eigenzinnige
Luma, een melkkoe met een sterke eigen wil die is
overgeleverd aan de grillen van het stalleven. Een
sociaalrealistisch portret dat vragen oproept over
de zin van de bio-industrie. “Onze relatie met de
DOOR OMAR LARAB
natuur werkt niet meer.”
op schoot kruipt—uit dat het vinden van een geschikte melkveehouder enige tijd kostte. “De meeste melkveebedrijven die we benaderden hadden zoiets van:
‘Wat is dit?’ We waren altijd eerlijk tegen de boeren.
Ik wilde niet in een situatie belanden waarin we iets
zouden maken waar de boer niet van op de hoogte zou
zijn, dat zou ik vreselijk vinden. De medewerkers van
de boerderij waar we uiteindelijk terechtkwamen waren open en zeer behulpzaam.”
Hoewel het uw eerste documentaire is, ligt Cow in het verlengde van uw eerdere fictiefilms. In Fish Tank en American
Honey focust u zich ook op personages die proberen hun
verstikkende levens te ontvluchten. “Ja, Cow past heel

goed in dat rijtje. Het zijn allemaal dezelfde soort verhalen. Er zit daarnaast heel veel van mij in deze film.
Mijn vrienden zeiden tegen me dat het mijn meest
persoonlijke film is.”
In eerdere interviews vertelde u dat er mensen van in de
vijftig of zestig waren die bij het zien van Cow verrast waren door hoe het leven van een melkkoe eruitziet. Verbaasden die reacties u? “Misschien wel, omdat ik het zelf

wél wist. Ik heb ooit een baantje gehad waarbij ik research deed naar melkveebedrijven. Ik wist dus iets
meer over industriële landbouw dan de gemiddelde

persoon. Maar ik denk dat de meeste mensen hier niet
van af weten. Waar moeten ze het tegenkomen? Als
kind krijg je allerlei knusse sprookjes voorgeschoteld
over Old MacDonald en knuffelige koeien. Ik geloof
wel dat er echt zulke boerderijen zijn, maar dat is niet
de belangrijkste realiteit; dat is grootschalige landbouw. Op de boerderij waar wij filmden, vertelde de
boer dat hij wel eens kinderen rondleidt uit de stad die
niet eens weten dat melk uit de uiers komt. Hij vertelde dat sommige kinderen denken dat als je de staart
van een koe omhoog trekt, er melk uitkomt.”
Toch lijkt er tegenwoordig meer aandacht te zijn voor waar
ons eten vandaan komt. “We zijn ons meer bewust van

onze relatie met de natuur en hoe dit soort dingen
werken. We zijn ons er acuut van bewust geworden
omdat de problemen zich opstapelen. Onze relatie
met de natuur werkt niet meer. We moeten er vragen
over stellen en dingen veranderen. Decennialang verscheen vlees en melk in de winkels zonder dat we nadachten over de herkomst.”
De mooiste passages in uw film zijn die waarin de natuur
gewoon zijn gang gaat, bijvoorbeeld als de koeien in het
voorjaar naar buiten mogen. De dieren ogen echt euforisch.

“Ze houden daarvan, dat kan je zien. Ik vond het fasci-
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‘Het voelde voor
mij alsof ze zich
door ons gezien
voelde. Al weet ik
niet precies wat
dat concreet
betekent—wat is
dat eigenlijk,
gezien worden?
Er zijn ook veel
mensen die nooit
worden gezien.’

nerend hoe ze op de een of andere manier ’s ochtends
al lijken te weten dat ze die dag naar buiten mogen.
Men zegt dat dieren zich niet bezighouden met de toekomst, maar ik voel dat ze dat wel kunnen. Wanneer ik
de koeien in de wei zie dan denk ik bovendien: dat is
hun echte roeping. Als de wereld anders was dan zou
dat altijd hun plek zijn, gewoon zo buiten. Het zou
echter in het kader van klimaatproblematiek in de
toekomst wel eens zo kunnen zijn dat de koeien juist
het hele jaar op stal moeten blijven, om de methaanuitstoot te beperken. Ik hoop hartgrondig dat ze daar
een andere oplossing voor vinden.”
Tijdens die vrije momenten in de natuur zie je ook dat de
koeien elk een eigen bewustzijn hebben; dat het individuen
zijn. Dat is een groot thema in uw film. Kunt u uitleggen hoe
we echt kennismaken met Luma zonder dat we voortdurend onze eigen gedachten op haar projecteren? “Ik heb

diep nagedacht over hoe ik Luma wilde filmen. Echt
in haar hoofd duiken is onmogelijk—ik weet ook niet
wat er momenteel in jouw hoofd speelt en jij niet in
dat van mij. Maar we beschikken over empathie en
verbeeldingskracht. En dat is wat ons helpt als wezens met een bewustzijn. Wat ik probeer in de film is
dat onzichtbare zichtbaar maken, onze gevoelens en
onze gedachten. Ik wilde niet dat de kijker haar werd,

ik wilde dat wij zouden zien hoe Luma de wereld ziet.
Zo bewogen we de camera bijvoorbeeld vanuit haar
perspectief van links naar rechts als ze ergens naar
keek.”
Haar ogen zijn ook sprekend. “Ze kunnen je veel vertel-

len: of ze bang of kalm is; voorzichtig of gefrustreerd.”

Kunt u omschrijven hoe u Luma vond? Wat trok u aan in
haar? “Sowieso waren onze opties beperkt omdat ik

op zoek was naar een zwangere koe. Maar ze had een
opvallend hoofd. Een mooie kleur wit, met zwarte
randen om haar ogen. Toen ik haar zag voelde het als
een cadeautje. Ook omdat je haar in de kudde zo goed
kon onderscheiden.”
Dat zie je ook bij de medewerkers, die Luma er zo uitpikken. “Ja, ze kennen niet alle koeien, maar de koeien

met een sterke persoonlijkheid springen eruit. Ik las
trouwens ooit ergens dat koeien die een naam krijgen,
per jaar vijfhonderd liter melk extra produceren.
Waarom zou dat zijn? De aandacht? Ik weet het niet,
maar het klinkt logisch. Ik zie het ook terug bij mijn
hond: als ik haar op een positieve manier benader, is ze
gelukkiger. Daar moet dus een kern van waarheid in
zitten.”

Dacht u voordat u begon met filmen ook aan de ethische
kant van het filmen van een dier? Er is een moment dat
Luma de camera een kopstoot geeft, maar op andere momenten lijkt ze het juist prettig te vinden om gefilmd te
worden. “Ze zijn überhaupt gewend aan de aanwezig-

heid van mensen om hen heen. Bovendien filmde ik
meestal met een kleine crew, vaak maar met z’n tweeën. Ik heb het gevoel dat Luma ons gaandeweg leerde
kennen. Al waren we er vaker niet dan wel—gedurende
vier jaar waren we er zo’n 25 dagen per jaar. Maar als
we er waren, gaven we haar aandacht. Het voelde voor
mij alsof ze zich door ons gezien voelde. Ik weet niet
precies wat dat concreet betekent—wat is dat eigenlijk, gezien worden? Er zijn ook veel mensen die nooit
worden gezien. Echt gezien worden is misschien wel
een zeldzaamheid. We banjeren door het leven met
onze gedachten en frustraties, we zijn de hele tijd met
zo veel tegelijk bezig. Maar goed, zien draait om bekeken worden, reageren op iemands gedrag. Toen ik na
vier jaar filmen de beelden terugkeek zag ik Luma’s
houding naar ons als een soort openbaring: ze voelde
ze zich echt door ons gezien.”
COW

VERENIGD KONINKRIJK, 2021 | REGIE ANDREA

ARNOLD | 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS
| TE ZIEN VANAF 6 OKTOBER, OOK VIA

picl.nl
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Regisseur Shady El-Hamus (De libi, Forever Rich) brengt
maandelijks een ode aan een bijzondere filmscène.
Deze keer: Hamam fi Amsterdam.

TWEE WERELDEN
IN MIJ
Ik was tien jaar oud en ik weet nog goed hoe mijn vader vertelde dat hij benaderd was door de producent
van een Egyptische film die in Amsterdam opgenomen zou gaan worden. Als Egyptische Amsterdammer was hij gecast voor een belangrijke rol en zou hij
tegelijkertijd gaan helpen met het vinden van locaties
en de casting van lokale bijrollen. Zo gingen we in de
zomer van 1998 volledig op in de productie van wat
één van de grootste klassiekers uit de moderne Egyptische filmgeschiedenis zou worden.
Hamam fi Amsterdam is een charmante feelgood-komedie waarin dertiger Hamam uit Egypte
vertrekt als zijn relatie uitgaat en hij geen werk kan
vinden. Hij belandt in het bruisende Amsterdam van
de jaren negentig, een wereld waarin hij met vallen en
opstaan zijn plek vindt en uiteindelijk zelfs zijn eigen
restaurant opent. In de laatste scène vliegt Hamam
voor het eerst terug naar Egypte en wordt hij door zijn

familie als een held onthaald. Een succesverhaal.
Het is een natuurlijk een geweldig idee voor een
film want Hamams droom was, en is nog steeds, de
droom van heel veel mensen. Via dit verhaal brachten
de makers, in een tijd zonder internet, het ‘magische
westen’ heel dichtbij en gaven ze het een gezicht.
Vanuit dat oogpunt is het interessant te zien hoe
Amsterdam wordt weergegeven als een idyllische en
zorgeloze stad met een extreem hoog welvaartsniveau. Ook valt op hoe Hamam, ondanks wat horten en
stoten, als buitenstaander nooit een slachtoffer wordt
maar uiteindelijk vrij snel en makkelijk door Nederland opgenomen en verwelkomd wordt. Het laat zien
dat de jaren negentig een totaal andere tijd was—een
tijd van grote welvarendheid, een tijd vóór 9/11.
Mijn persoonlijke hoogtepunt is een scène waarin
Hamam op Koninginnedag dansend en zingend door
de Amsterdamse grachten vaart met een paar Egyp-

9

tische vrienden die hij in Amsterdam leert kennen,
waarvan er een door mijn vader gespeeld wordt. Een
ontroerende euforie en een uitzinnig gevoel van vrijheid spat van hun gezichten. Onder deze sequentie
klinkt het nummer dat hoofdrolspeler Mohamed
Hanedy speciaal voor de film inzong en dat volgens
mijn neefje vandaag de dag nog steeds in nachtclubs en
cafés in Cairo wordt gedraaid. Het is een scène waarin
voor mijn gevoel alles dat in mij zit samenkomt. Het
Amsterdam waar ik opgroeide aan de ene, en de uitzinnig dansende jonge Egyptenaren aan de andere kant.
Zelf heb ik een klein rolletje in de film als de zoon
van Hamams oom bij wie hij tijdelijk logeert. Zodoende bevond ik me een aantal draaidagen tussen
de volwassenen op de filmset. Ik keek mijn ogen uit
natuurlijk en weet nog hoe leuk het was om overal om
me heen Egyptisch en Nederlands door elkaar heen te
horen. Ik voelde dat wat ik meemaakte heel bijzonder
was; wij gingen elk jaar wel een maand naar Egypte
maar Egypte kwam eigenlijk nooit naar ons. Zo was
het al een prachtige ervaring op het moment dat de
opnames werden afgerond, maar het werd alleen nog
maar mooier toen we de zomer erop, niet lang nadat
de film in Egypte uitgekomen was, zagen dat er in
Cairo rijen dik voor de bioscopen stonden.
Nooit hadden we kunnen bedenken dat deze film
omarmd zou worden en tot op de dag van vandaag
nog zo geliefd zou zijn. Hamam fi Amsterdam (te bekijken op YouTube, zonder ondertitels) is een van de
mooiste samenkomsten van de twee werelden die in
mij verenigd zijn en om die reden zal ik film altijd blijven koesteren.
SHADY EL-HAMUS
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SHARIFF NASR OVER EL HOUB

‘EEN GESPREK IS TEGEN
TEGENWOOR
WOOR
				 														
Met El houb levert
Shariff Nasr op het
eerste gezicht een
beklemmend
LHBTQIA+-drama
af dat speelt in de
MarokkaansNederlandse cultuur.
Maar, zoals tijdens het
gesprek vaker zal
blijken, zijn
speelfilmdebuut is
bovenal een pleidooi
om met elkaar in
dialoog te gaan en te
blijven. “Het is een
universeel liefdesverhaal over een gezin
dat moet leren praten
over onderwerpen die
gevoelig liggen.”

DOOR ALEXANDER ZWART

Terwijl de homoseksuele hoofdpersoon Karim na
zijn coming out het merendeel van El houb letterlijk
in de kast onder de trap van zijn ouderlijk huis doorbrengt, genegeerd door zijn ouders en soms alleen
met zijn broertje verhitte zinnen uitwisselend, is het
maar moeilijk voor te stellen dat deze film is voortgekomen uit enorme gastvrijheid, hartelijkheid en
niets dan liefde. El houb (Marokkaans voor de liefde)
begon als gedachtenexperiment. De NederlandsPalestijnse regisseur en scenarioschrijver Shariff
Nasr was op familiebezoek in Jordanië en Palestina.
Zoals altijd werd hij warm onthaald, als een lang
verloren familielid waar uitgebreid voor wordt
gekookt, met de allerbeste schotels en waar hij bij iedereen absoluut even langs moest komen omdat

SHARIFF NASR

ze zich anders gepasseerd zouden voelen.
Te midden van al die hartelijkheid kwam op een
gegeven moment, zoals Nasr het zelf zegt, zijn
Nederlandse helft naar boven. “Ik vroeg me opeens
af: zullen al deze liefdevolle mensen minder van me
houden als ik op mannen zou vallen? Ik geloof van
niet, maar ik wist tegelijkertijd dat het niet eenvoudig zou verlopen.
“Het beeld uit films over de MENAcommunity (Midden-Oosten en Noord-Afrika) is
dat je ofwel voor je familie kiest, ofwel voor je seksualiteit. Maar wat als je beide wilt, als je het wilt combineren? Uit dat idee is deze film ontstaan.
Om een ander beeld naar buiten te brengen, iets
waar we het eens over moeten hebben.”

DIALOOG

Nasr studeerde af aan de Filmacademie richting
scenario, al combineerde hij dat al snel met lessen regie: “Ik kwam er steeds vaker achter dat mijn
scenario’s anders geïnterpreteerd werden dan ik het
zag, dus ging ik op filmsets van eindexamenfilms assisteren en ben ik later zelfs regielessen gaan volgen”.
Hij schreef in 2007 al het script van een afstudeerfilm met een soortgelijke thematiek. Die film, Color
Me Bad van Hesdy Lonwijk, bleef rondzingen in zijn
hoofd. In deze korte film over een Marokkaanse Nederlander met twijfels over zijn seksuele voorkeur,
draaide het om de keuze tussen familie of geaardheid.
“Er is volgens mij geen film over de MENA-community of de Arabische gemeenschap die gaat over de
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DIG GEEN DIALOOG, MA AR TWEE
MONO LOGEN ’
dialoog. Over emotionele onderwerpen wordt vaak
niet gesproken. Niet alleen over geaardheid, maar
ook over onderwerpen als zelfmoord, depressie en
mentale gezondheid in het algemeen. Omdat zulke
thema’s niet besproken worden, weet men niet wat de
ander ervan vindt. Dat is niet alleen iets van de Arabische wereld; over de hele wereld zijn er genoeg landen
waarin een zwijgcultuur heerst. In Nederland was het
vroeger niet anders en nog altijd hoor ik schrijnende
verhalen uit gebieden hier.”
Nasr wil daarbij meteen verduidelijken dat hij niet
met een belerend vingertje wijst.
“Begrijp me niet verkeerd, ik wil niet veroordelen
of stigmatiseren. El houb valt niet de gemeenschap of
het geloof aan, maar vertelt over een gezin dat opeens
ergens mee moet leren omgaan. Iedereen heeft een
eigen insteek en dat is wat er besproken en begrepen
moet worden. Het is een soort ui die je aan het pellen
bent. Elke keer komt er een nieuw laagje en nog een
nieuw laagje. Als een psychologisch drama waarin
je de perspectieven leert kennen en waarin zelfs de
hoofdpersoon zichzelf nog niet heeft geaccepteerd.”

OPRECHTE INTERESSE

Anders dan zijn eigen afkomst, plaatste Nasr zijn film
in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. De Palestijnse gemeenschap in Nederland is zo klein dat het
al snel te specifiek zou worden. Om de authenticiteit
te kunnen waarborgen en bovendien genoeg acteurs
te kunnen vinden, koos Nasr ervoor het drama zich af
te laten spelen in een gezin uit de grootste Arabische
gemeenschap in Nederland: de Marokkaanse. Hoofdrolspeler Fahd Larhzaoui was de eerste met wie hij
aan El houb werkte. “We kenden elkaar al en gingen
één op één zitten om het verhaal te vormen.” Ook met
Tofik Dibi, net als Larhzaoui van Marokkaanse afkomst, ging Nasr keer op keer het gesprek aan om de
verschillen in cultuur te benoemen, maar ook om het
perspectief helder te krijgen. Want hoe is het als je als
man op mannen valt en hoe is dat voor hen verlopen?
Bang om zich op glad ijs te begeven als heteroseksuele maker uit een andere cultuur dan hij in zijn
film neerzet, is Nasr niet. “Als de interesse oprecht is,
kan het niet anders kan dan dat er een oprechte film
uitkomt. Zolang je het niet doet als gimmick, omdat
iets hot is of ‘exotisch’ voelt. Ik ken de Arabische gemeenschap van binnenuit. Er zijn zeker verschillen

met de Marokkaanse gemeenschap, maar veel is herkenbaar. Ik ben veel gaan praten, niet alleen met Fahd
en Tofik, maar met tientallen mensen uit de Marokkaanse gemeenschap, om alles zo authentiek mogelijk
te krijgen en te factchecken. De acteurs hebben ook
zeggenschap gekregen over het script en daardoor is
het een heel oorspronkelijk verhaal geworden. Mag
ik hier als hetero een verhaal over vertellen? Ik denk
zelf van wel. Volgens mij is dit niet per se een LHBTQIA+-verhaal, maar een universeel liefdesverhaal
over een gezin dat moet leren praten over onderwerpen die gevoelig liggen.”

IN DE KAST

De op de kijker overslaande benauwdheid van El houb
wordt versterkt doordat het huis van het gezin nauwelijks wordt verlaten. Vier mensen in een kleine
ruimte waarvan één het gesprek wil aangaan dat de
anderen niet willen hebben. En in het hart van zowel
huis als film de vrij letterlijke metafoor die bijna over
de gehele lengte gedragen wordt: Karim die tegenover
zijn ouders uit de kast komt maar al snel weer de kast
onder de trap in duikt en van daaruit probeert de dialoog te voeren.

‘Ik vroeg me
opeens af: zullen
al deze liefdevolle
mensen minder
van me houden
als ik op mannen
zou vallen?’
“Het eerste beeld dat ik van de film had was dat iemand zijn coming out heeft tegenover zijn ouders en
vervolgens in paniek de proviandkast onder de trap in
vlucht. Voor mij was dat gewoon de plek waar hij ging
schuilen als klein kind en zich geborgen voelde, en nu
weer, omdat hij het gesprek anders niet aan kan. Er
moet een deur tussen omdat hij zo veel respect heeft
voor zijn ouders en het face to face niet aandurft.

“Toen ik de opmerking kreeg over ‘Oh, in de kast,
uit de kast’, hebben we gekeken of we naar andere
plekken konden uitwijken, maar dat werkte gewoon
niet. Hij moest op een plek zijn waar hij echt werkelijk
midden in het huishouden zit, een plek waar niemand
hem kan ontlopen en waar hij alles hoort. Je kunt niet
om hem heen en dat proberen zijn moeder, vader en
broertje natuurlijk wel. Het liefst negeren ze hem. Zoals het heel vaak is, als je een onderwerp doodzwijgt;
het wordt dan wel niet uitgesproken, maar het ettert
door. Het blijft bestaan. Uiteindelijk wordt het alleen
maar groter en groter tot het monsterlijke proporties
aanneemt. Te veel mensen lijden in stilte met desastreuze gevolgen voor individuen en families. We hopen dat deze film die stilte kan doorbreken.”

GRIJSWAARDEN

Nasr ziet zijn film bovenal als uitnodiging om te praten. Ongeacht uit welke gemeenschap of cultuur de
kijker komt. Als hij om zich heen kijkt ziet hij maar
weinig echte communicatie.
Met merkbare irritatie: “Iedereen heeft al te snel
een mening klaar. Luisteren naar elkaar doen we niet
meer. Sociale media hebben dat heel erg versterkt.
Hoe belachelijk je mening ook is, op sociale media
kun je altijd gelijkgestemden vinden. Dan schaam je
je al snel niet meer voor een domme mening. Die polarisatie zie ik ook in talkshows waarin vaak het ene
uiterste tegenover het andere uiterste wordt gezet. Iedereen maakt ruzie, we weten het allemaal niet, einde
show. In de talkshows van vroeger leek het of de host
aan het einde toch een soort conclusie wilde trekken.
Dat mis ik nu. Niemand zegt: ik snap jouw kant, ik
snap jouw pijn, wat kunnen we veranderen? Als ik
tegenwoordig naar een talkshow kijk, is niemand op
zoek naar een oplossing. Waar we naar op zoek zijn
is een hoog opgevoerde ruzie, kijkcijfers en sensatie,
en dat vermommen als een goede dialoog. Wat je ziet
is geen dialoog, maar twee monologen. Daar hebben
we naar geluisterd, en daarna gaan we weer verder. Ik
mis de grijswaarden en die zoek ik op in El houb. Er
zit veel tussen het zwart en wit dat ons omringt. Pas
als we daar écht over gaan praten zorgen we voor een
betere toekomst.”
EL HOUB REGIE SHARIFF NASR | DISTRIBUTIE
GUSTO) | TE ZIEN VANAF 13 OKTOBER 
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UN BEAU MATIN

DE FILOSOFIE

VAN MIA HANSEN-LØVE
In een ogenschijnlijk simpele
vorm onderzoekt de Franse
filmmaker Mia Hansen-Løve wat
het betekent om mens te zijn, in
kleine films vol diepe inzichten in
de menselijke conditie.

MIA HANSEN-LØVE

DOOR ROOSJE VAN DER KAMP

De films van Mia Hansen-Løve lijken simpel. Ze
bestaan grotendeels uit alledaagse taferelen. De personages wandelen door de stad of nemen de trein. Ze
zitten in hun appartement te lezen. Ze slenteren door
een museum of bezoeken een bioscoop en praten na
over de film. Ze gaan naar hun werk.
Haar films kunnen omschreven worden als wat in
het Engels zo mooi een slice of life heet,‘een plakje
leven’—alsof het leven een cake of een worst is waar je
zomaar een stuk van af kunt snijden om zonder context te bewonderen.
Critici van Hansen-Løve noemen haar films vaak
doelloos of simplistisch. Zelfs in de meest positieve
recensies van haar films leidt dat tot beschrijvingen
als ‘vluchtig’ of ‘bescheiden’. En toch gaan haar films
over de grootste crises in het leven: het einde van je
eerste relatie, een scheiding, een affaire, of—zoals in
haar nieuwste film Un beau matin—de dood.

wel degelijk een filosofisch denkraam.
Hansen-Løve ontleent de vorm van haar films
aan de literaire werken van de existentialistische filosofen die zij vaak citeert in haar films en waar haar
personages over spreken, lezen of verwijzen. Denk
aan de romans en korte verhalen van Albert Camus en
Jean-Paul Sartre, en de schrijfsels van de zogenaamde
‘esthetische’ pseudoniemen van Søren Kierkegaard.
Stuk voor stuk teksten over problematische personages die geschreven zijn vanuit hun perspectief en die
deze personages indirect bekritiseren door tegenstrijdigheden aan de lezer te laten doorschemeren.
Het is een vorm van argumenteren die nauwelijks
argumentatie kan worden genoemd, en dat geldt ook
bij Hansen-Løve. In plaats daarvan is het een manier
om het punt van de film aan de kijker te tonen of te
onthullen, om de kijker de ideeën van de film te laten
ervaren en daarmee verinnerlijken.

FILOSOFISCHE INZICHTEN

BETEKENIS

Hansen-Løve heeft dan ook de gave om filmmaken
gemakkelijk te laten lijken. Haar filmstijl is ontdaan
van alles wat opzichtig genoemd kan worden: geen
extra-diëgetische muziek (dat wil zeggen: geen muziek die de personages niet zelf kunnen horen), geen
complex camerawerk of montage, geen stunts of
greenscreens of special effects. De camera richt zich
op de hoofdpersoon en de scènes bestaan vaak uit
momenten van rust en stilte.
Daarmee kan het inderdaad lijken alsof HansenLøve films maakt die niet meer zijn dan een soort
opeenstapeling van dagelijkse momenten. Maar deze
manier van filmmaken laat juist een kritisch begrip
zien van wat het betekent om mens te zijn. De schijnbaar vluchtige, achteloze stijl weerspiegelt de levensvisie van de hoofdpersonen van de film en bekritiseert
die tegelijkertijd ook.
Mia Hansen-Løve is de dochter van twee filosofieprofessoren. Haar eigen belangstelling voor de filosofie komt tot uiting in haar films: ze citeren beroemde
filosofen, gaan over filosofieprofessoren of de sets
staan vol filosofische boeken. En hoewel haar films
geen rigoureuze filosofische analyses zijn, bieden ze

Hansen-Løve’s films gaan dus niet alleen over het
menselijk leven, maar bieden ook inzichten in de
menselijke aard, in het bijzonder in relatie tot vrijheid
en verantwoordelijkheid. Ze gaan over personages die
hun leven betekenis proberen te geven, maar daarin
vaak falen. Haar hoofdpersonen zijn over het algemeen intellectuelen die het leven in hun hoofd leven:
L’avenir (2016) gaat over een filosofiedocent, Bergman
Island (2021) over een schrijver en Un beau matin
(2022) over een vertaler.
Hun beroep is niet zomaar een baan, iets wat ze
soms uitvoeren; het is hun identiteit, iets wat zij altijd
zijn. Filosofiedocent Nathalie uit L’avenir geeft les
over abstracte concepten en theorieën en blijkt ook
alleen op een soortgelijke abstracte manier haar eigen
leven te kunnen leiden.
Bergman Island gaat over een schrijver die het
leven op een creatieve manier benadert. In de film
vervagen de lijnen tussen fictie en werkelijkheid . Un
beau matin gaat over een vertaler die zelfs in haar privéleven vastzit in haar rol van tolk, omdat ze het geraaskal van haar vader, die aan een hersenziekte lijdt,
moet interpreteren en vertalen.

In het begin van L’avenir zien we hoe Nathalie (Isabelle Huppert) een groep protesterende studenten
negeert en naar haar klaslokaal loopt om les te geven.
Wanneer studenten haar even later in de les vragen
waarom ze niet betrokken is bij het protest, antwoordt ze: “Ik heb geen mening over politiek.” Het
echte leven, echte politiek, echte omstandigheden
interesseren haar niet.
Ook mensen ziet ze als een concept. Haar echtgenoot is bijvoorbeeld simpelweg de man met wie
ze getrouwd is. Als hij aankondigt van haar te willen
scheiden, zegt ze: “Ik dacht dat je altijd van me zou
houden.” Ze denkt niet aan hun eigenlijke relatie,
maar alleen aan wat een huwelijk conceptueel gezien
betekent. Haar echtgenoot zal van haar blijven houden, want dat is nou eenmaal wat het betekent om
getrouwd te zijn.
Deze houding zorgt ervoor dat Nathalie zich nergens echt aan bindt. Ze is een docent, maar ze voelt
geen verplichtingen tegenover haar studenten. Wan-
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neer ze tijdens het lesgeven gebeld wordt door haar
zieke moeder, verlaat ze de les halverwege. Ze is een
dochter en dat betekent dat ze alles moet opgeven om
voor haar moeder te zorgen. Maar ze is al snel geïrriteerd wanneer ze bij haar moeder aankomt en stuurt
haar uiteindelijk naar een verzorgingstehuis.
Haar gebrek aan verbintenis wordt vooral duidelijk wanneer ze oud-student Fabien tegenkomt, die
in een anarchistische commune woont. Anders dan
zij, denkt hij dat woorden en daden overeen moeten
komen. Als ze afreist naar zijn commune, ziet ze dat
meer als een uitstapje naar zijn manier van leven
dan als een toetreding tot zijn idealen: ze brengt het
grootste deel van haar tijd alleen door, met haar neus
in de boeken of haar armen om een kat.

VRIJHEID

Aan het eind van de film heeft Nathalie geen echtgenoot meer, zijn haar kinderen het huis uit en is haar
moeder overleden. “Ik heb nu totale vrijheid”, zegt ze.
Maar Nathalie is niet vrij—niet echt tenminste. Vrijheid heeft namelijk ook een vorm van verbondenheid
en verantwoordelijkheid nodig. Nathalie’s idee van
vrijheid is een schijnvrijheid, een waarbij ze kan doen
wat ze wil omdat ze als een soort geest door het leven
gaat. De doelloosheid van L’avenir is daarmee een afspiegeling van Nathalie’s leven. Dat de film overkomt
als een willekeurige verzameling dagelijkse taferelen,
komt omdat Nathalie zelf zonder enige verbintenis
door haar leven zweeft.
Op het eerste oog lijkt ook Un beau matin een sim-

L’AVENIR

Het kan erop
lijken dat Mia
Hansen-Løve
films maakt die
niet meer zijn dan
een soort opeenstapeling van
dagelijkse
momenten. Maar
zij laat juist een
kritisch begrip
zien van wat het
betekent om
mens te zijn.
pele opeenstapeling van momenten uit het leven van
tolk Sandra (Léa Seydoux). We volgen haar terwijl ze
zich over haar zieke vader ontfermt, voor haar dochter
zorgt en een affaire begint met een oude vriend. Maar
het zijn juist de banden met het verleden die de hele
film doorklinken. De dood van Sandra’s man, bijvoorbeeld, die vijf jaar voor het begin van de film plaatsvond en waar Sandra elke keer aan wordt herinnerd als
ze haar jonge dochter ziet. En het verleden van haar
vader, iets waar hij langzaam van losraakt door de progressieve hersenaandoening waar hij aan lijdt.

GRIP VERLIEZEN

UN BEAU MATIN

Zo worden deze banden in Un beau matin één voor
één losgesneden. Sandra’s vader was ooit filosofieprofessor. Nu kan hij niet meer zien en ook niet meer
goed nadenken. Hij woont nog in zijn oude appartement vol boeken, maar heeft zijn dochter nodig om
zijn weg te vinden in die ruimte. Door zijn hersenziekte verdwijnt zijn identiteit langzaam, tot hij alleen
van buiten nog lijkt op de man die hij ooit was: hij
verliest zijn grip op de taal, op tijd, op locatie.
Sandra stuurt hem naar een verpleeghuis en doet
de boeken weg die hij vroeger koesterde. Het zijn deze
boeken, zegt ze, die maakten wie hij was. Hij leeft dan
nog wel, maar ze heeft eigenlijk al afscheid van hem
genomen. Tegen het eind van de film verstopt Sandra
zich in de lift terwijl hij verward door het verpleeghuis
strompelt.
De steeds grotere afstand tot haar vader valt samen

BERGMAN ISLAND

met de ontmoeting met haar oude vriend Clément,
op wie ze al snel verliefd wordt. Maar Clément is getrouwd. Hoewel ze binnenshuis samen kunnen zijn,
kunnen ze buiten niet samen gezien worden. Als ze
samen naar een museum gaan, lopen ze gescheiden
door de zalen. Net zoals Sandra, die zich als tolk altijd
tussen twee werelden begeeft, verscheurd is tussen de
vader die ze kende en de man die hij nu is, is Clément
verscheurd tussen zijn gevoelens voor Sandra en zijn
huwelijk.
Aan het einde van de film brengen ze samen een
dag buiten door. Clément heeft zijn vrouw verlaten,
maar we zien de negatieve gevolgen hiervan niet. In
Un beau matin omarmt Sandra het gelukkige leven dat
haar als een soort uitweg wordt aangeboden. Maar
ze kan alleen gelukkig zijn door de banden met het
verleden te verbreken: voor Sandra betekent dat het
achterlaten van haar zieke vader in een verpleeghuis
en voor Clément betekent dat het verlaten van zijn
vrouw. Hun ‘mooie ochtend’ buiten lijkt zorgeloos,
maar is getekend door dit verlies.
Un beau matin springt bijna lukraak van het ene
moment naar het andere. Daarbij verbergt de de film
veel van de pijn en het verlies die Sandra voelt. We
zien de ruzies tussen Clement en Sandra bijvoorbeeld
niet uitspelen, maar zien alleen het begin of de gevolgen ervan op beeld. Daarmee vangt Hansen-Løve de
levensvisie van Sandra in de vorm van de film. Want
hoewel haar films een slice of life lijken, laten ze zien
dat dat eigenlijk onmogelijk is. Je kan niet zomaar een
stukje van het leven afsnijden.
UN BEAU MATIN

FRANKRIJK/DUITSLAND, 2022 |

REGIE MIA HANSEN-LØVE | MET LÉA SEYDOUX, MELVIL
POUPAUD, PASCAL GREGGORY | 112 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN VANAF 27
OKTOBER 
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JEAN-PIERRE EN LUC DARDENNE OVER
De broers Dardenne
TORI ET LOKITA
richten zich met hun
twaalfde speelfilm op
het onrecht dat jonge
migranten in België
wordt aangedaan.
Met hun typerende
indringende en
realistische beeldvoering
laten ze zien hoe twee
onschuldige kinderen uit
West-Afrika worden
uitgebuit door een
exploitatieve samen
leving waar ze van meet
af aan niet welkom zijn.
“Dit is een tragedie die
ons allemaal aan het hart
zou moeten gaan.”
DOOR HUGO EMMERZAEL


Op het filmfestival van Cannes werd Tori et Lokita
van Jean-Pierre en Luc Dardenne eerder dit jaar bekroond met een speciale prijs ter gelegenheid van de
75e editie van het festival. Je kan zo’n eenmalige jubileumprijs op meerdere manieren interpreteren, maar
een van de motivaties van de jury was ongetwijfeld
om deze Belgische broers te eren voor de enorme
stempel die ze drukten op het type cinema dat in
Cannes meestal een platform krijgt. De invloedrijke
Gouden Palm-winnaar Rosetta (1999) was daarvoor
de blauwdruk: een starre, neorealistische film over
een jonge, alleen gelaten vrouw die wordt opgeslokt
en uitgespuugd door een onverschillige laat-kapitalistische wereld.
Dat Rosetta destijds de Gouden Palm won, was
enigszins onverwachts, maar zeker niet onverdiend.
Met totale beheersing van het beeld zetten de Dardennes een nieuwe standaard voor maatschappelijk
betrokken cinema. Minimalistisch in vorm, maar
doeltreffend in inhoud wisten de broers met elke

JEAN EN LUC DARDENNE

opvolgende film die typerende, realistische stijl te
stroomlijnen. De niet-professionele castleden voelen
als complexe mensen van vlees en bloed, mede door
de tijd, rust en voorbereiding die de Dardennes nemen
om hun moreel ambivalente verhalen te vertellen.
Kijken naar een film van deze broers is als meekijken naar meesters van het vak, naar perfectionisten
die met hun minimalistische cinema voor het hoogst
haalbare gaan. In 2005 verbaasde het dus niemand
meer dat ze een tweede Gouden Palm wonnen voor
het tragische en even meesterlijke L’enfant, over een
blut stel dat hun eerstgeborene op de zwarte markt
verkoopt.

MULTICULTURE SAMENLEVING

Met Tori et Lokita maakten de broers hun twaalfde
speelfilm. Nog altijd is hun filmwerk rigide en geëngageerd, maar inmiddels is de focus van hun cinema
verschoven. De financiële worstelingen van de onderklasse worden in een bredere multiculturele context

geplaatst. Zo liet Le jeune Ahmed (2019) met gemengd
resultaat de invloed van islamitische radicalisering op
een basisschoolleerling zien.
Tori et Lokita belicht nu de eenzaamheid en wanhoop van jonge migranten die zonder hun ouders de
oversteek vanuit West-Afrika naar Europa hebben
gemaakt. De film kon in Cannes rekenen op gemengde
kritieken, mede omdat het inmiddels ook voelt alsof
de Dardennes te ver zijn doorgeschoten in hun filmische project. Zijn zij nog wel de juiste mensen om op
deze manier deze verhalen te vertellen?
Voor de broers is het antwoord een eenduidig ja.
In Cannes legden ze aan een groepje filmjournalisten
uit met welke urgentie ze begonnen aan Tori et Lokita.
“Eigenlijk is dit al de vierde film die we maken over
migratie”, zeggen de broers, die elkaar steeds afwisselen in hun antwoorden. “Het is een onderwerp dat
ons steeds meer aan het hart gaat. Een ander onderwerp waar we ons ook steeds meer zorgen over maken
is het klimaat, wat steeds meer verbonden zal zijn
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met migratiegolven. Het probleem is dat westerse politici ons ervan wilden overtuigen dat de zogenaamde
‘invasie’ van migranten een tijdelijk fenomeen zou
zijn. Inmiddels moeten we accepteren dat ze allen legitieme redenen hebben om naar Europa te komen, op
zoek naar betere leefomstandigheden.”

EXPLOITATIEF

Zo ook Tori en Lokita, gespeeld door de niet-professionele acteurs Pablo Schils en Joely Mbundu. Ze
doen zich in België voor als broer en zus, maar hebben
elkaar in werkelijkheid pas op de boot naar Europa leren kennen. In een bikkelharde, grauwe en onverschillige wereld proberen zij vast te houden aan hun
unieke band om samen te overleven. Maar wanneer
Lokita een klus aanneemt als teler op een illegale
wietplantage dreigt het duo van elkaar gescheiden te
worden. De tragedie van de film is dat ze alleen elkaar
hebben om zich te beschermen tegen een exploitatieve buitenwereld die hun kwetsbare status als illegale
migranten wil uitbuiten.
“Uiteindelijk is het een film over eenzaamheid”,
zeggen de regisseurs. “Onlangs werd een rapport gepubliceerd in een academisch tijdschrift over jeugdzorg waaruit bleek dat dit soort jongeren die zonder
ouders naar Europa zijn gevlucht vooral lijden aan
eenzaamheid. Je zou kunnen zeggen: deze kinderen
zijn ziek van de eenzaamheid. Wij wilden die bijna
onzichtbare kinderen een gezicht geven, hun verhaal
vertellen, het voor ze opnemen in onze samenleving.
Want als wij dat niet doen—met zijn allen—dan doet
niemand het.”
Wat Tori et Lokita vooral laat zien is hoe makkelijk
deze jongeren op het verkeerde pad terecht kunnen
komen. “We hebben uitgebreid onderzoek naar dit
onderwerp gedaan. Naar de illegale wiethandel uit
Nederland en de uitbuiting van jonge migranten. Als
minderjarige vluchtelingen zestien of zeventien worden en nog niet de juiste papieren bezitten, belanden
ze vaak in de criminaliteit. Het is ironisch dat het om
teelt in Nederlands gaat, waar het kopen van wiet

natuurlijk legaal is. Deze plantages produceren voor
illegale markten in het buitenland en worden gerund
door Albanezen en Nederlanders. We hebben die illegale plantages uitgebreid bestudeerd zodat we ze
accuraat konden nabouwen: de schachten, koelingen,
gangen en het isolatiemateriaal. Het was essentieel
voor ons om zo’n plek overtuigend neer te zetten om
te laten zien wat het lot is van die illegale tuinders.
Dat zijn dus vaak kinderen die uit hun vluchtelingenopvang zijn ontsnapt.”

THRILLER

Net als eerdere films van de Dardennes zit Tori et
Lokita ergens tussen ernstig drama en thriller in. De
film laat het acute levensgevaar zien waar deze kinderen zonder het door te hebben in terecht zijn gekomen. De regisseurs spelen met het gevoel dat zelfs de
meest alledaagse momenten in tragedie kunnen eindigen. Elke keer als Tori, die in eerste instantie samen

met Lokita pizza’s bezorgt, met zijn fiets het verkeer
in racet hou je je hart vast omdat je steeds een botsing
met een auto net buiten beeld verwacht.
“We bouwden de hele film als een thriller, omdat
we invoelbaar willen maken hoe fragiel deze mensenlevens zijn. Tegelijkertijd probeerden we steeds
een balans te vinden tussen dat gevoel van gevaar en
de vriendschap tussen Tori en Lokita. Ze hebben die
vriendschap nodig om te overleven; daarom wilden
we de suggestie wekken dat ondanks de nare omstandigheden hun vriendschap misschien zou kunnen
overwinnen. Tegelijkertijd is dit geen film voor dromers: we willen ook laten zien hoe mensen met de
beste intenties toch onder water kunnen raken. Zoals
al onze andere films gaat Tori et Lokita dus vooral over
onrecht. Dat is wat we uiteindelijk ons publiek willen
meegeven: dat de dingen die je in deze film ziet nooit zo
hadden moeten lopen. Er gaan onschuldige verloren en
deze film is daar een reminder aan.” 

‘We bouwden de
hele film als een
thriller, omdat we
invoelbaar willen
maken hoe fragiel
deze mensenlevens zijn.’

TORI ET LOKITA

Een pijnlijke kinderfilm voor volwassenen
Met zijn 88 minuten houdt Tori et Lokita het
midden tussen een smartlap en een gedegen novelle. Kenners van het oeuvre van de
gebroeders Dardenne zullen de vuistslag
voelen aankomen, en alsnog trilt de film na.
Hoewel ze hun geboortegrond Luik nooit
verlaten hebben—al sinds hun eerste sociaal-realistische fictiefilm vormt de streek
steevast hun decor—leken ze de weg kwijt.
Althans, dat is het verhaal dat rondging. De
twee meest recente films van de Waalse
broers Jean-Pierre en Luc Dardenne, La fille
inconnue (2016) en Le jeune Ahmed (2019)
werden weggezet als inferieure producties,
maar dat zegt vooral iets over het niveau dat
we klaarblijkelijk van de Waalse broers verwachtten.

In hun nieuwe film nemen ze ons mee met
de zestienjarige Lokita en de elfjarige Tori,
tieners uit Kameroen en Benin die een
vriendschap hebben die zo diep gaat als
broer en zus. In België hopen ze tegen de
klippen op een beter leven te vinden. Tori
heeft al een verblijfsvergunning, Lokita moet
nog een stressvolle strijd leveren. Geld verdienen ze met een karaoke-act in een Italiaans restaurant, maar vooral door de drugshandel van de eigenaar. Tussen de carbonara
en de caprese door stopt hij ze drugs en
adressen toe zodat de tieners als koeriers op
stap kunnen. En na hun avondronde krijgen
ze een focaccia toe, als diner.
Wat vanaf de openingsscène opvalt zijn de
jonge hoofdrolspelers die, zoals vaker bij de
Dardennes, geen film- of acteerervaring

hebben. De band tussen ‘grote zorgzame zus’
Lokita (Mbundu Joely) en ‘bijdehand jong
broertje’ Tori (Pablo Schils) voelt zo levensecht, dat Tori et Lokita op meerdere momenten nijdig maakt door het misbruik dat
er wordt gemaakt van deze twee kinderen,
onderaan de sociale ladder. Hoewel dat precies het punt is dat de Dardennes willen maken, roepen ze ook boosheid aan hun eigen
adres op. Opnieuw laten ze ons in die val lopen. Opnieuw laten ze ons iets inzien waar
we liever van wegkijken.
Met zijn efficiënte lengte van slechts 88
minuten houdt Tori et Lokita het midden
tussen een smartlap en een gedegen novelle.
Het is een vuistslag die kenners van het oeuvre van de Dardennes in een korte anderhalf
uur durende slow motion op zich af voelen

komen. Die voorspelbaarheid haalt de film
deels onderuit voor kenners, maar voorkomt
niet dat hij alsnog blijft natrillen en een interessant intertekstueel spel aangaat met eerdere Dardenne-titels en -personages.
Door het gebruik van elementen uit suspense- en avonturenfilms is Tori et Lokita te
zien als een kinderfilm die net als zijn elf- en
zestienjarige hoofdpersonen veel te vroeg
volwassen is. Over kinderen die vindingrijk
moeten zijn om te overleven, omdat niet alle
levens van leeftijdsgenootjes netjes gedoseerd spannend zijn met luchtige intermezzo’s. De pijnlijke avonturen van Tori et Lokita
vormen de kinderfilm die je als ouder helemaal niet aan je kinderen wilt laten zien.
ALEXANDER ZWART

TORI ET LOKITA

BELGIË, 2022 | REGIE JEAN-

PIERRE EN LUC DARDENNE | MET PABLO SCHILS,
MBUNDU JOELY, TIJMEN GOVEARTS, ALBAN UKAJ |
88 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF
20 OKTOBER 
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DE ONDERSTROOM VAN TRIANGLE OF SADNESS
Onder het oppervlak van kotsgrappen en satire over de rijksten der
aarde, verstopt Ruben Östlund in zijn Gouden Palm-winnaar
Triangle of Sadness (deze maand de openingsfilm van Parool Film
Fest) een allegorie voor opkomst en ondergang van de westerse
beschaving. Niet lezen als je spoilervrij wil blijven, wel lezen voor
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
een rijkere kijkervaring.		

K APITALISME IN EEN NOTENDOP
Ruben Östlund eindigde zijn speech bij het in ontvangst nemen van zijn tweede Gouden Palm met een
oerschreeuw. Maar een onopvallend bijzinnetje eerder in de speech bevatte misschien wel de sleutel tot
zijn film Triangle of Sadness.
De Zweedse filmmaker bedankte zijn echtgenote,
modefotograaf Sina Görtz, voor de “eindeloze avonden waarin we alle details uitplozen”. Voor zover de
zaal vol glitterati al aandacht besteedde aan wat er op
het podium werd gezegd, zullen ze hooguit gedacht
hebben: hoezo, details? Triangle of Sadness werd bij
een levendige premièrescreening in de grote zaal
direct lovend ontvangen, maar het enthousiasme
draaide vooral om de half uur lange kots-en-poepscène in het midden van de film, zijn wilde energie en
satirische plaagstoten naar de mondiale supperrijken.
Dus niet om een nauwgezette analyse.
Toch is die er wel degelijk, in de onderstroom van
de film. Waar het oppervlak draait om een rijkeluiscruise die schipbreuk lijdt, vormt die in feite een uitgerekte metafoor. Een spotprent, dat is misschien de
beste omschrijving—zo’n tekening waarin poppetjes
rondlopen met op hun romp geschreven het land of
concept dat zij vertegenwoordigen. Zo biedt Triangle
of Sadness een symbolische weergave van onze hyperkapitalistische wereld en hoe die tot stand kwam—
en in z’n huidige vorm ten einde lijkt te komen.

TRANSACTIE

Östlund hint al naar het feit dat zijn film op meerdere
manieren gelezen kan worden in de allereerste scène.

Een groep mannelijke fotomodellen wordt op
über-ironische toon geïnterviewd door een modejournalist, die stelt dat er eigenlijk maar twee soorten
fotoshoots zijn: je kijkt chagrijnig, of je lacht. Hoe
duurder het merk waarvoor de campagne is, hoe chagrijniger de blikken—happy brands versus frowny
brands.
De interviewer laat die groep modellen vervolgens
schakelen tussen die twee uitersten—“Nu doen we
Balenciaga, omlaag die mondhoeken! Oh nee, het is
toch H&M, lachen jongens!” Zo maakt Östlund impliciet ook gehakt van een andere kunstmatige tweedeling: als je serieuze filmkunst wil maken, wordt er
gehuild; komedie is goedkoop vermaak. Onzin natuurlijk, maar kijk naar de selecties van de grote festivals of filmprijzen als de Oscars en de ernst druipt er
van af.
Een van de modellen uit die groep wordt de hoofdpersoon van de film, samen met zijn vriendin die ook
model en influencer is. Het eerste halfuur krijgen we
een beeld van de relatie van deze Carl en Yaya, die
vooral een transactie is: als star couple doen ze het
beter op sociale media. Centrale scène van deze eerste
akte is een ruzie om wie de rekening betaalt in een
prijzig restaurant. Die scène baseerde Östlund, zo
stelde hij in interviews, op een van zijn eigen eerste
dates met Görtz.
Het is in zekere zin een rookgordijn: door terug te
grijpen op een echte ruzie uit zijn echte leven, maakt
Östlund ook iets meer echte mensen van Carl en Yaya,
terwijl zij in feite symbolen zijn. Hun relatie blijft

een rode draad van Triangle of Sadness. Maar als het
stel vervolgens op een luxe cruiseschip terechtkomt
(waarvoor ze niet hoeven te betalen, als ze hun volgers
maar laten weten hoe fijn ze het hebben) dringt die
andere, symbolische lezing zich steeds meer op.

MUNITIE

Een eerste hint daarvoor geeft het oudere Britse stel
dat ook op het schip vertoeft. Deze Winston en
Clementine werden rijk in de wapenhandel—of in zijn
woorden: “met producten die over de hele wereld de
democratie in stand hebben gehouden”. Maar wacht
even, Winston en Clementine, waren dat niet ook...?
Juist ja: het echtpaar Churchill, hoeders van de Britse
natie. (Winston Churchill was nota bene tijdens de
Eerste Wereldoorlog nog even Minister van Munitie.)
Zoals deze Winston en Clementine aan boord van
dit schip dus staan voor het Verenigd Koninkrijk, zo
zijn ook andere spelers op het wereldtoneel vertegenwoordigd. Neem het stel Uli en Therese—hij heeft het
uiterlijk van een bankier, zij zit in een rolstoel en kan
door een hersenaandoening alleen nog maar “In den
Wolken” zeggen. Een scherpe weergave van de verhoudingen tussen het rijke West-Duitsland en het armere, monddode oosten. Neem verder: een Russische
oligarch die zijn rijkdom binnenharkte met mest; een
Scandinavische tech-miljardair die zich opwerpt als
moordenaar van de democratie; een United Colours
of Benetton-machinekamer vol mannen met alle
huidskleuren behalve wit.
En dan is er nog de Amerikaanse kapitein Thomas
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Schietfilm
COLUMN | Carmen Felix schrijft over

Gevraagd hoe hij
financiers had
weten te over
tuigen, stelde
Östlund: ‘Ik zei
gewoon: ik ga
grappen maken
over puissant rijke mensen die
moeten kotsen en
ik heb Woody
Harrelson als
dronken kapitein,
en toen waren ze
wel om.’
(Woody Harrelson), die in naam de gezagvoerder is
maar in feite zo lang mogelijk zijn snor drukt om zich
kapot te drinken in zijn kajuit. Intussen houdt zijn eerste stuurman Darius de boel draaiende—dat die het uiterlijk van een Saoedische oliesheik heeft, en een naam
die uit het Perzisch stamt, is dan óók geen toeval. Het
westen consumeert terwijl de olie uit het Midden-oosten de boel aan de gang houdt.
Het loont de moeite om de betekenis van de namen
van personages erbij te pakken. Abigail is een bijbelse
naam die in het Engels de bijbetekenis ‘dienstmeisje’
kreeg en die Östlund gebruikt voor het hoofd van de
huishoudelijke dienst aan boord van het schip.’Carl’
stamt uit het Germaans en betekent: ‘vrije man’.
‘Yaya’ betekent in het oud-Grieks letterlijk: ‘vrouw’.
Onze hoofdpersonen—representanten van de twee
culturen waaruit Europa is gevormd—zijn dus niet
zomaar een man en een vrouw, ze staan voor De Man
en De Vrouw, speelballen op het strijdtoneel van de
grootmachten.

STORM

Dat is nogal een strijdtoneel. Het zijn woelige baren
waarop dat schip en haar opvarenden terechtkomen.
In hoe dat verloopt creëert Östlund, altijd al een filmisch antropoloog, zijn meest ambitieuze metafoor.
Het lot van het schip spiegelt het verloop van de moderne westerse geschiedenis.
Die begint kalm, met een duidelijke scheiding—het
geld bovendeks, de arbeider onder de zee-grens. De
ellende begint als de vrouw van de Russische oligarch

afdwingt dat al het personeel van de boot pauze krijgt
om te zwemmen, omdat ze wil dat “iedereen gelijk is”
(lees: de Russische revolutie). Dat brengt het systeem
van de boot al lichtelijk aan het wankelen, maar het is
niks vergeleken bij de storm die volgt. Door de wilde
deining verzandt het captain’s dinner in een parade
van zeezieke, de boel onder kotsende passagiers (lees:
Eerste en Tweede Wereldoorlog). Terwijl die passagiers nog liggen na te hijgen, worden de marxistische
kapitein Thomas en kapitalistische oligarch Dimitri
samen dronken en schreeuwen ze halfbakken ideologische citaten door het omroepsysteem (lees: Koude
Oorlog). Net als de rust lijkt weer te keren, wordt het
schip plotseling aangevallen door terroristen (lees:
9/11).
Als de overlevenden op een onbewoond eiland
terechtkomen, moeten ze hun samenleving opnieuw
definiëren. Schoonmaakster Abigail blijkt de enige die
praktische vaardigheden zoals vissen en vuur maken
beheerst en neemt de touwtjes in handen (lees: hoe
China de wereldhandel overnam). Opeens zijn mensen van allerlei pluimage op zichzelf en elkaar aangewezen om het te redden (zoals in de opeenvolgende
economische crisissen van de afgelopen decennia).

HET EIND

Wat ik hier op een rij zet, is nog maar het topje van
de ijsberg. Als je het verhaal eenmaal door deze lens
ziet, lijkt er in elke hoek van de film een nieuwe verrassing op te duiken. Zie daar al die details waar Östlund en zijn vrouw al die avonden aan hebben zitten
sleutelen.
Het knappe is dat je het allemaal niet hoeft te zien
om van de film te genieten, en dat die diepere laag
wanneer je hem wél ziet de platte humor nergens verstoort—de poepgrappen en de politieke analyse zijn
van tweeën één.
Dat dit precies Östlunds bedoeling was, schemert
door in iets wat hij zei tijdens de persconferentie in
Cannes. Gevraagd hoe hij financiers ervan had weten
te overtuigen met hem in zee te gaan, stelde hij dat dat
niet zo moeilijk was geweest. “Ik zei
gewoon: ik ga grappen maken over puissant rijke
mensen die moeten kotsen en ik heb Woody Harrelson als dronken kapitein, en toen waren ze wel om.
Dat is de film: een half uur poep en pies—en dan het
eind van de westerse beschaving.”
Het maakt het vraagteken waarmee Östlund zijn
publiek de zaal uit stuurt, des te urgenter.

TRIANGLE OF SADNESS

IS DE OPENINGSFILM

VAN HET PAROOL FILM FEST (6 T/M 9 OKTOBER IN
AMSTERDAM) EN DRAAIT VANAF 15 DECEMBER IN DE
BIOSCOOP | ONZE RECENSIE VAN DE FILM VERSCHIJNT
IN HET DECEMBERNUMMER 

mainstream, genre en niche.

Wijlen mijn lieve vader en ik hadden veel
gemeenschappelijke interesses: hangen in de
horeca tot we platzak zijn, op de bank liggen,
een koud biertje, ons kwaad maken over politiek, de drogisterij-aanbiedingen nauwgezet
bijhouden en: de schietfilm.
Binnen het genre ‘actie’ ging onze liefde
vooral uit naar de schietfilm. Vuurwapens wilden wij zien. Leuk hoor, een handgemeen, maar
een filmliefhebbend mens knapt toch pas echt
op van wat levensgevaarlijke knallen. Het enige
probleem met de schietfilm (naast dat er in
Nederland veel te weinig echt goeie, harde
schietfilms worden gemaakt, maar laat me niet
verzanden in weer een klaagzang over de romkom) is dat ze helaas nog altijd vol zitten met
domme, luie clichés.
Ik ben geen getrainde sportschutter, ervaren
jager of wapenverzamelaar. Ik ben gewoon
Carmen die van knallen houdt en zich doodergert aan simpele fouten die scenaristen príma
kunnen oplossen met een beetje creativiteit.
Zoals het feit dat bad guys altijd onwijs
matige schutters zijn. Hou op met liegen, deze
mensen zitten in de bizniz. Moet ik geloven dat
het zware jongens zijn die heus wel vaker vijanden hebben afgeknald maar in het vuurgevecht
met mijn ‘held’ opeens niet raak kunnen schieten?
Nog iets ongeloofwaardigs aan onze helden:
hun wapens hoeven nooit bijgevuld te worden
met kogeltjes. Ze komen de meest langgerekte
schietpartijen door zonder ook maar één
moment over munitie na te hoeven denken.
Pardon? Denk jij dat we simpel zijn? Iedereen
weet dat het zo niet gaat.
Oh ja, en als onze held bij hoge uitzondering
tóch gewond raakt, is het altijd een schotwond
in de arm of schouder – een heel handige plek
als je nog een hele film lang moet overleven.
Natuurlijk kan je me nu om m’n oren slaan met
het argument: ‘maar Carmen, wil jij een zeer
korte film zien waarin de held binnen drie minuten wordt afgeknald?’ Ehm, nee. Maar schiet ’m
een keer in z’n reet of kuit ofzo?
Maar het allerdomste gedrag in de door mijn
pa en mij zo geliefde schietfilms moet wel de
overbodige speech zijn. Op die momenten
schreeuwden wij naar het tv-scherm: “WAAR
BEN JE MEE BEZIG SCHIET HEM IN Z’N
HOOFD?!” Het is het soort domheid dat ook in

het horrorgenre te vaak voorkomt: je hoofdpersoon gaat eindelijk lekker, z’n vijand ligt op de
grond en is misschien al een paar keer in z’n
schouder of buik geknald, maar in plaats van
het klusje af te maken gaat onze held even rustig een speech houden. Onuitstaanbaar. Je hebt
net een hele film lopen vechten voor je leven
omdat iemand je wilde vermoorden en dan ligt
’ie daar en pak jij effe je moment om je zegje te
doen?
Misschien deinzen scenaristen ervoor terug
om hun held een moord op z’n geweten te laten
hebben. Maar in de gemiddelde schietfilm heeft
die dan allang vijftig goons afgeknald, dus deze
kan er ook nog wel bij.
CARMEN FELIX
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LEI LEI OVER

NINGDU

GESCHIEDENIS DIE ZICH L A AT
In Ningdu vertelt de Chinese
filmmaker Lei Lei het verhaal van
zijn familie ten tijde van de
Culturele Revolutie. Dat doet hij
met een opvallend speelse en
verbeeldingsrijke collage van
archiefbeelden en animatietechnieken. “Ik wilde niet dat de
film somber aanvoelde.” 

KNEDEN

KLEI

DOOR ELISE VAN DAM

“Onze familie is bijzonder”, zegt de vader van Lei Lei
aan het begin van de documentaire Ningdu. Het is tegelijk waar en onwaar.
Het verhaal van de familie van Lei Lei is zonder
meer een fascinerende geschiedenis. Maar het is tegelijk het verhaal van vele Chinese families die in de
jaren vijftig en zestig de Grote Sprong Voorwaarts en
Culture Revolutie onder Mao Zedong doormaakten.
Jaren van eufemismen als ‘collectivisatie’ en ‘heropvoeding’ waarachter hongersnood en werkkampen
schuilgingen.
Meer dan de grote politieke bewegingen waarbinnen zijn familiegeschiedenis zich voltrekt, richt Lei
Lei zich in zijn film op de dagelijkse worsteling van
deze mensen om hun gezin ondanks alles bijeen te
houden. “Voor mij is geschiedenis een verzameling
van individuele herinneringen, familiegeschiedenissen. Met deze film heb ik geprobeerd vanuit een heel
persoonlijk perspectief door die grotere historie te
bewegen.”

OUDE SMARTPHONE

Hoewel Lei het op dat moment nog niet weet, ligt
de oorsprong van zijn film in 2012. Hij leest een in
een tijdschrift gepubliceerd artikel van zijn vader Lei
Jiaqi, waarin die de familiegeschiedenis uit de doeken
doet.
Lei leest er dingen in die hij tot dan toe niet wist.
Zijn grootvader Lei Ting werd eind jaren vijftig regelmatig voor lange periodes naar het platteland ge-

‘fiets’. Woorden die hij in de interviews gebruikte om
een meer emotionele respons te krijgen van zijn vader
en grootvader.
“Diezelfde steekwoorden hielpen mij de visuele
kant van de film vorm te geven”, vervolgt Lei. “Ik heb
in mijn studio een grote collectie oude tijdschriften,
foto’s, documentaires. Daarin zocht ik beelden van
bijvoorbeeld fietsen of bruggen die ik kon gebruiken
in de film. Die steekwoorden zijn eigenlijk het skelet
van de film en de geluidsopnamen, de verschillende
beelden en texturen, zijn het vlees om die botten.”

stuurd en weggehouden bij zijn gezin in Ningdu, een
regio in het oosten van China, zelfs toen zijn vrouw
ziek werd en overleed. Zijn kinderen kwamen in een
weeshuis terecht. Jaren later hertrouwt Ting, maar
opnieuw wordt het gezin uiteen gehaald.
Naar aanleiding van het artikel interviewde Lei
Lei zijn grootvader. “Ik wilde mezelf beter begrijpen.
Mijn identiteit en stamboom.” Dat interview deed hij
nog niet met het idee om het te gebruiken voor een
film; hij nam het op met een oude smartphone. Toen
dat plan een aantal jaar later alsnog postvatte, besloot
hij om ook zijn vader over deze periode te interviewen, maar dan met goede apparatuur. Het verschil in
geluidskwaliteit tussen de twee interviews die op de
geluidsband van de film te horen zijn, is een van de
vele manieren waarop Lei Lei verschillende lagen en
texturen aanbrengt in Ningdu.
De documentaire vermengt archiefbeelden, propagandamateriaal en animatietechnieken om het
familieverhaal te vertellen. De bindende factor wordt
gevormd door de steekwoorden die Lei haalde uit het
artikel van zijn vader – woorden als ‘brug’, ‘droom’ en

Een andere belangrijke textuur in de film is klei. Lei
boetseert ermee onder meer de gezichten van zijn
familieleden, die hij in de film over foto’s heen legt,
maar ook het huis en de brug in Ningdu. “Ik kon geen
beelden vinden van Ningdu in die jaren, dat maakte
me een beetje nerveus.” Klei bood de mogelijkheid
toch vorm en beeld te geven aan het Ningdu waar zijn
vader en grootvader over vertelden. Nadat de klei was
gebakken in de oven in zijn studio (“die gebruikte ik
eigenlijk om cake in te bakken”), kon Lei er stopmotion mee maken.
Maar die klei is veel meer dan een noodoplossing
of leuk vormelement. Het vertaalt de manier waarop
Lei zich verhoudt tot het verleden. De klei geeft de
film in de eerste plaats een verrassend speelse uitstraling, versterkt door de felle kleuren die Lei gebruikt.
“Ik wilde niet dat de film somber aanvoelde. Deze geschiedenis is al zo vaak op een ernstige en sobere toon
verteld. Ik wilde iets nieuws doen, ook visueel. Ik
hoop mensen een ander gevoel te geven bij het China
uit die tijd: levendiger en minder grauw.”
Maar vooral brengt die klei, en ook de collagetechnieken die Lei toepast, een element van verbeelding
in de vaak zo onopgesmukte presentatie van oude
zwart-witbeelden. Voor Lei zijn historische archiefbeelden niet iets heiligs en onaanraakbaars, maar mag
je er best mee spelen, ze uit hun verband halen en
binnenstebuiten keren. “Het is een manier om nieuwe
betekenis te leggen in die oude beelden. Maar ook om
ruimte te creëren voor de toeschouwer om te bevragen wat ze zien en daar weer een eigen betekenis aan
toe te voegen. Ik vind dat een van de mooiste dingen
die cinema kan doen.”
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“Archiefmateriaal, vooral als het zwart-wit is,
suggereert al snel dat we kijken naar een gestolde
waarheid”, vervolgt Lei. “Dan blijft het steken in het
verleden.”
Ningdu benadert de geschiedenis daarentegen
niet als een vaststaand gegeven, maar als iets dat
in beweging is en waar we ons continu toe moeten
verhouden. Door het te onderzoeken en bevragen, te
kneden in onze handen. “Een belangrijk thema in de
film is: wat is echt, wat is waarheid. Soms verschillen
de beschrijvingen van mijn vader en grootvader van
gebeurtenissen, spreken ze elkaar tegen. Die discrepanties heb ik er bewust in gelaten. Ik wilde ruimte
creëren voor toeschouwers om zelf hun verbeelding
in los te laten, te bepalen wat ze geloven of niet.”

GEKOOIDE VOGELS

Lei prikkelt die verbeelding onder meer met allegorische elementen. Zo worden de gezinsleden uitgebeeld als vogels. “In mijn vaders artikel schrijft hij
dat hij als kind een huidziekte had. Op het platteland
had je destijds geen dokters, dus moest je zelf uitzoeken wat je ertegen deed. Mijn grootmoeder liet mijn
vader zich wassen in het zand en de modder buiten.
Die anekdote deed me denken aan vogels; die zie je
zichzelf ook wassen in de modder.”
Het beeld van de vogel opent ook meer symbolische connotaties in de film. Zo toont hij de halfzussen van zijn vader, die min of meer gedwongen naar
de universiteit worden gestuurd, als gekooide vogels
Wat als een rode draad door Ningdu loopt zijn de

pogingen van het gezin om de binding met elkaar te
bewaren, onder een regime dat constant families uiteen scheurde. Op de vraag hoe deze periode in de geschiedenis latere generaties in China heeft beïnvloed,
reageert Lei voorzichtig. “Natuurlijk hebben deze
jaren mensen beïnvloed, maar het leven is complex.”
Makkelijker durft hij te spreken over de sporen die
het bij hemzelf heeft nagelaten. “Ik heb tijdens de
pandemie een aantal keer in quarantaine gezeten in
Beijing, weg van mijn familie. En ik was in Los Angeles tijdens een lockdown, toen kon ik niet terugvliegen naar China. Dat waren moeilijke situaties voor
mij. Het deed me beseffen hoe belangrijk die familiebanden zijn.”

NOG MEER VRAGEN

Lei hoopt dat zijn film meer kan zijn dan een verbeelding van zijn eigen familiegeschiedenis en ook een gesprek op gang kan brengen binnen andere gezinnen.
“Ik vertel dit verhaal vooral ook zodat mensen zich
geroepen voelen hun eigen familiegeschiedenis te onderzoeken en de manieren waarop die in hun dagelijks
leven resoneert. Deze film wil geen les zijn, maar
mensen een opening bieden hun eigen herinneringen
en hun eigen verhalen onder ogen te zien.”
Voor Lei zelf is dat een proces dat misschien wel
een leven lang duurt, zo zegt hij. “Soms vragen mensen me of de relatie met mijn vader is verbeterd door
deze film en het antwoord is: nee. Mijn vader vindt
het een mooie film, maar dat verleden blijft iets wat
we in ons dagelijks leven moeten aangaan.”

Afgelopen februari was Ningdu, toen nog
onder de titel Silver Bird and Rainbow Fish,
opgenomen in de Tiger Competition van het
International Film Festival Rotterdam, dat
toen voor de tweede maal op rij virtueel
plaatsvond. Die editie wordt in oktober alsnog dunnetjes overgedaan in Rotterdamse
bioscoopzalen onder de noemer Return of
the Tiger.
Niet te zien zijn de films die begin dit jaar
al online te zien waren, waaronder het
Focus-programma rond de Amerikaanse
filmmaker Amanda Kramer. Return of the
Tiger vertoont juist de films die normaal het
vlaggenschip vormen, maar dit voorjaar enkel voor geaccrediteerde filmprofessionals te
zien waren: de drie festivalcompetities. Te
weten de Tiger Competition voor aanstormend filmtalent, de Big Screen Competition
op ‘het kruisvlak van populaire, klassieke en
arthousefilm’ en de Ammodo Tiger Short
Competition voor kortfilms. Te zien zijn 21
speelfilms en 14 kortfilms. Dat is een handvol
titels minder dan de selecties eerder dit
jaar—opvallendste afwezige is het Chinese
To Love Again van Gao Linyang, dat in februari werd beloond met een Speciale Juryprijs.
De vertoningen zullen gemengde gevoelens opleveren voor de grote groep festival
medewerkers die eerder dit jaar de wacht
kreeg aangezegd, waaronder programmeurs
die al lange tijd aan het festival verbonden
waren. De selectie films die zij vorig jaar samen creëerden, is nu te zien zonder dat zij er
nog aan verbonden zijn. Ondertussen is het
afwachten waar de vernieuwde festivalorganisatie komend voorjaar mee komt—festivaldirecteur Vanja Kaludjercic heeft iets te
bewijzen.
JOOST BROEREN-HUITENGA

In de laatste vier jaar maakte Lei met Breathless
Animals, A Bright Summer Day en nu Ningdu drie
films over zijn familie. “Die films zijn voor mij een
zoektocht om mijn identiteit beter te begrijpen, maar
aan het einde is de conclusie altijd dat het nog steeds
een vraagstuk is. Misschien is dat wel hoe het is”,
concludeert hij verrassend opgewekt. “We hebben
vragen, we maken een film in een poging daar antwoorden op te vinden, en aan het einde hebben we
nog meer vragen.”
NINGDU

(SILVER BIRD AND RAINBOW FISH)

VERENIGDE STATEN/NEDERLAND/HONGKONG,
2022 | REGIE LEI LEI | 104 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PERISCOOP | TE ZIEN OP IFFR RETURN OF THE TIGER
EN VANAF 29 SEPTEMBER, OOK VIA

picl.nl
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ANANTA KHEMRADJ OVER BESTE MENEER BOUTERSE

‘IK HAD BIJNA GEEN FILM’

Documentairemaker Ananta
Khemradj onderzoekt in Beste
meneer Bouterse hoe de nieuwe
generatie Surinamers zich moet
verhouden tot de pijnlijke geschiedenis die het land tot op de
dag van vandaag verdeelt. “We
zijn nog niet in staat om van
mens tot mens, van hart tot hart
en van ziel tot ziel elkaar te zien.”

OMAR LARABI

De militaire coup van 1980, de Decembermoorden
(1982), de Binnenlandse Oorlog (1986-1992) en de
politieke polarisatie (je bent in Suriname voor óf tegen oud-militair en politicus Desi Bouterse) drukken
nog steeds een grote stempel op het dagelijks leven
in Suriname. Ook de in Suriname opgegroeide en in
Nederland woonachtige documentairemaker Ananta
Khemradj (32) ondervindt dat aan den lijve: sommige
van haar vrienden, die sympathiseren met Bouterse,
vinden dat je het verleden—Bouterse was betrokken
bij de coup en de Decembermoorden—moet laten
rusten; anderen zijn juist radicaal tegen de oud-militair die tot 2020 president was.

AASGIEREN

Khemradj laat in Beste Meneer Bouterse zien dat veel
Surinamers liever niet over het verleden praten, om
de sfeer goed te houden, om conflict te vermijden.
Het aansnijden van dit onderwerp blijkt een delicate
aangelegenheid. Khemradj opent haar film treffend
met een shot van aasgieren die hoog op een boom
zitten. Als een metafoor voor hoe ze gaat prikken in
een open wond, vertelt ze. “Niet iedereen was er blij
mee, want het zijn niet de meest optimistische vogels.
Ik wilde de film opbouwen; je begint ergens waar het
heel donker en onheilspellend is.”
De film vervolgt met een scène waarin Khemradj
geëmotioneerd belt met een mentor die vertelt dat
hij niet voor de camera wil verschijnen. Dat blijkt een
rode draad in de film: veel prominente Surinamers
weigeren medewerking. Via een aantal omwegen en
slimmigheden weet Khemradj toch haar film te ma-

ANANTA KHEMRADJ

ken: een zeer persoonlijke zoektocht met een hoopvolle boodschap.
Tijdens een videogesprek laat Khemradj in haar
werkkamer thuis in Almere een wand vol researchmateriaal zien. Haar film is slechts het topje van de ijsberg. Een film die er bijna niet was geweest, vertelt ze:
“Ik probeerde de oude generatie voor de camera te krijgen: de mensen die alles bewust hebben meegemaakt,
die dicht bij de slachtoffers hebben gestaan. Dat lukte
niet. Ik weet nog dat ik bijna vijf weken in Suriname was
en nog anderhalve week had om de draaiperiode af te
ronden. Ik had gewoon geen film.”
In de film laat je zien dat de oudere generatie nog steeds
veel invloed heeft en die verscheurdheid in stand houdt.

“Dat is deels waar. Als je in Suriname maatschappelijk
betrokken wil zijn of je onvrede wil uiten, moet je goed
nadenken hoe je dat doet, zodat je niet in een van de
twee kampen wordt geschoven: pro- of anti-Bouterse.
Die kampen spelen een nadrukkelijke rol in de maat-

schappij. We keren ons niet af van maatschappelijke
participatie, maar het wordt een jonge generatie
moeilijk gemaakt echt maatschappelijk bij te dragen.
Toch blijven we het op onze manier via verschillende
wegen proberen.”
Ook veel jongeren—die vaak op Bouterse stemmen—wilden
niet in de film verschijnen. “Heel veel jongeren zijn er

niet mee bezig. Ze zeggen dat ze niet begrijpen dat ik
zo’n emotionele band heb met dit onderwerp.”

Toch kreeg je uiteindelijk mensen voor de camera, zoals de
huidige president Chan Santokhi, en vond je soelaas bij je
vrienden. “Ik wilde mijn vrienden eigenlijk niet vragen,

omdat die uit een omgeving komen waarin men goed
is geschoold en de ouders van goede komaf zijn. Dat is
niet per se een echte afspiegeling van de Surinaamse
samenleving. Maar toen het met andere mensen maar
niet lukte heb ik hen gesmeekt. Ik zei: ‘Anders heb ik
gewoon echt geen film.’”
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#shocktober
‘Ik merkte dat ik
moeite had met
de houding van
Nederland.
Altijd maar die
belerende vinger,
ook richting
Bouterse. Ik vind
het belangrijk dat
Nederland aan
zelfreflectie doet.’

opgegroeid en heb in Nederland gestudeerd. Ik ben
gevormd door twee landen.”
En Nederland speelt ook een nadrukkelijke rol in de Surinaamse geschiedenis. “Ik merkte dat ik moeite had met

de houding van Nederland ten opzichte van dit onderwerp en van Suriname in het algemeen. Altijd maar
die belerende vinger, ook richting Bouterse. Ik ben
geen verdediger van Bouterse, maar vind het belangrijk dat Nederland aan zelfreflectie doet. Daar hebben
we het in Nederland nauwelijks over, ook niet vanuit
de journalistiek.”
Eigenlijk zou er, zoals je in de film laat doorschemeren, een
groot onderzoek moeten komen naar de rol van Nederland
bij bijvoorbeeld de coup van 1980. Die archieven worden,
met instemming van minister-president Mark Rutte, nog
tot 2060 gesloten gehouden. “Ik hoop dat mensen met

aanzien en invloed zich geroepen voelen hier verder
naar te kijken. Tegelijkertijd denk ik: is de timing juist?
Is dat wel verstandig? Hoe meer antwoorden je vindt,
hoe meer vragen boven komen drijven. Niettemin
denk ik: ik woon in Nederland, ik ben actief in de Nederlandse maatschappij, maar ik heb ook een loyaliteit
naar Suriname. Ik kan het niet accepteren dat de
oud-kolonisator deze houding heeft ten opzichte van
informatie over de geschiedenis die van ons zou moeten zijn. Het is een principekwestie: willen wij in Suriname tot wasdom komen, dan moet je durf hebben en
voor jezelf opkomen als land en dat soort zaken gewoon eisen.”

Met hen voer je aan het einde van de film het gesprek waarvan je hoopt dat Surinamers dat op den duur met elkaar
gaan voeren. “Het ging er ook om dat mijn vrienden en

ik dat gesprek nog nooit met elkaar hadden gevoerd.
Een van mijn vrienden vroeg wat ik hiermee probeerde
te bereiken. Toen heb ik gezegd dat ik wilde kijken of
we met elkaar in dialoog konden treden zonder ruzie
te krijgen. Dat lukte.”
En dan is er de evidente rol van Nederland. Je film komt op
een moment dat we in Nederland misschien zijn ingedommeld rond dit onderwerp. We hebben een eenzijdige blik op
Suriname. Was dat ook een reden om de film te maken?

“In eerste instantie niet. Het was meer: ik ben opgegroeid in Suriname met een bepaalde verdeeldheid
waar ik me eerst niet bewust van was. Op latere leeftijd ging dit me toch bezighouden. Wat is daarvan de
oorzaak? Wat is er nodig om weer bij elkaar te komen?
Op die manier kwam ik uit bij het verleden, bij de jaren
tachtig. Ik ben in Nederland geboren, ben in Suriname

Tot die tijd blijft het belangrijk om, zoals je in de film toont,
met elkaar in gesprek te blijven. “Ja, vanuit wederzijdse

oprechtheid en respect. Maar in die fase zijn we nog
lang niet. We zijn nog niet in staat om van mens tot
mens, van hart tot hart en van ziel tot ziel naar elkaar
te zien.”

Denk je dat je film op de korte of lange termijn bijdraagt aan
een oplossing? “Mijn film is meer bedoeld om het ge-

sprek op een andere manier te voeren. Meer dan dat is
het nog niet. Maar voor hetzelfde geld gebeurt er wel
veel mee. Dat zou ik dan heel spannend vinden. Daar
moet ik dan weer iets mee doen, dat verantwoordelijkheidsgevoel heb ik wel. Maar ik ben 32; ik heb niet
de ambitie een martelaar te worden. Je wil ook een privéleven hebben en leuke dingen doen. Ik heb ervaren
dat het maken van deze film veel van me heeft gevraagd. Dat zien mensen niet, wat erachter de schermen gebeurd. Je raakt trauma’s aan van mensen en je
weet niet welk effect dat op jezelf heeft. Dat is een onstuimig proces. Maar ik ben heel blij en tevreden met
wat er nu ligt.” 

COLUMN | Dan Hassler-Forest zoekt als de
Indiana Jones van de filmwetenschappen
naar de verborgen betekenissen en geheime
kamers van de cinema.
De maand oktober is er elk jaar weer een om
naar uit te kijken: na de lange en steeds hetere
zomerdagen koelt het lekker af, beginnen de
donkere avonden en kunnen we ons op regenachtige middagen onbeschaamd terugtrekken
om urenlang film te kijken. Voor horrorfans is
oktober een extra feestje vanwege de jaarlijkse
Shocktober Movie Challenge.
In de aanloop naar Halloween op 31 oktober
stellen filmfans over de hele wereld gevarieerde
lijstjes op met griezelfilms om in de loop van de
maand te delen, te bespreken en bovenal te
bekijken. Voor verstokte lijstjesmakers zoals ik
is het selectieproces al de helft van de lol: welke
obscure B-films heb ik niet eerder gezien?
Welke oude favorieten zijn weer eens toe aan
een nieuwe kijkbeurt? Hoe is de balans tussen
komische horror en het zwaardere werk? En
welke film krijgt dit jaar de eer om op de avond
van Halloween de reeks tot een glorieus eind te
brengen?
Bij het samenstellen van mijn #shocktoberlijst valt me steeds vaker iets op: de meest bijzondere horror kwam voort uit de marges van de
filmindustrie. Night of the Living Dead, The
Texas Chain Saw Massacre, The Evil Dead en
Halloween werden gemaakt door eigenzinnige
en maatschappijkritische jonge filmmakers
waar het Hollywood-systeem geen ruimte voor
had. Het horrorgenre is wat dat betreft jarenlang de luis in de pels geweest van de respectabele mainstreamcultuur en de filmindustrie die
daar entertainment voor maakt.
Vandaag de dag is dat toch anders. Horror is
nu een van de weinige genres die studio’s zien
als een commerciële trekpleister: de generieke
slashers van horrorfabriek Blumhouse, de
gelaagde sociale allegorieën van nieuwe meester Jordan Peele en de “elevated horror” van Ari
Aster brengen bijna gegarandeerd een hoop geld
op. Intussen scoort Netflix in de thuisbios met
gelikte hommages als Stranger Things en de
Fear Street-cyclus.
Maar waar zijn intussen de nieuwe Tobe
Hoopers, Lucio Fulci’s of George A. Romero’s?
Op de streamingdiensten zijn genoeg horroropties voorhanden, maar er zitten toch weinig
scherpe randjes aan. Videotheken waren ooit
plekken waar je naast de gebaande paden van
mainstream-cinema ook heel makkelijk de
meer ongure marges van de filmgeschiedenis
kon ontdekken. “Foute” horrorfilms zijn smakeloos en soms aanstootgevend, maar vormden
ook een vrijplaats voor creatieve filmmakers die
buiten de lijntjes wilden kleuren. Juist in
Shocktober mis ik op al die streamingdiensten
de onsmakelijke cultfilms die zoveel kleur hebben gegeven aan het horrorgenre.
DAN HASSLER-FOREST

6 AUG USTUS I N DE B I OSCOOP
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Met Ticket to Paradise moet Julia
Roberts (bijgestaan door George
Clooney) ‘de romkom terugbrengen’, aldus de ronkende
marketingmachine. Aan haar zal
het niet liggen: Julia kan alles.
DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS

Julia, o Julia. Haar stoere, spits toelopende neus, brede
mond en diepliggende bruine ogen, haar killer smile die
door elk wolkendek heen breekt. Die lach is haar wapen, de grote troef die ze meer dan dertig jaar geleden
al inzette bij haar eerste noemenswaardige filmrollen,
in Mystic Pizza (1988) en Steel Magnolias (1989).
In die twee nog altijd heerlijke ensemblefilms presteerde Julia Roberts als ongeschoolde twintiger iets
bijzonders: ze acteerde alsof ze ervoor geboren was
en stal elke scène waar ze in zat, maar maakte tegelijkertijd oprecht contact met haar (hier overwegend
vrouwelijke) tegenspeelsters, door gul, gedetailleerd
en watervlug op hun woorden en blikken te reageren.
Fysiek imponeerde Roberts met haar lange ledematen
en weelderige krullenbos, maar close-up kon ze in
een oogwenk in een aanhankelijk meisje veranderen.
Mannenmagneet én vrouwenvrouw, een flirt met gevoel voor humor: voor Hollywood zo’n pot met goud
die maar eens in de zoveel jaar voorbijkomt. Marilyn
Monroe was er zo eentje, Jane Fonda misschien. Maar
verder?

GEEN BENUL

Roberts viel op. Voor Steel Magnolias kreeg ze een
Oscarnominatie en een Golden Globe—momenten die
ze als bijna surrealistisch beleefde, vertelde ze later.
Als middelste dochter uit een gebroken gezin in het
plaatsje Smyrna in zuidelijk Ohio had ze “geen en-kel
benul” van de wereld.
Na een kleurloze schooltijd was ze op haar zeventiende zo gauw het kon naar New York verhuisd, waar
haar zus Lisa een acteursopleiding volgde. Hun elf
jaar oudere broer Eric gold als grote filmbelofte dankzij onder meer het actievehikel Runaway Train (1985).
Een jarenlange drugsverslaving en honderden rolletjes in B-films verder claimt hij nu dat zonder hem de
filmster Julia Roberts niet eens bestaan zou hebben,
maar dat valt te betwijfelen: iedereen die de jonge
Julia ontmoette, herinnert zich nog hoe ze straalde.
“Alsof ze van binnenuit verlicht werd”, in de woorden
van tegenspeler Richard Gere.
Gere zag aanvankelijk weinig in het script van
Pretty Woman (1990), een Disney-comedy over een
straatprostituée die door een rijke klant onder zijn
hoede wordt genomen en dankzij hem in een dame
verandert. Een klassieke romkom met een bedenkelijk
plot, met Gere als onderkoelde man-in-pak: hij had
er niet veel zin in, totdat Roberts zijn kantoor binnenwandelde.
Het bioscooppubliek overkwam hetzelfde. Nooit
zal ik de lachsalvo’s in een uitverkocht Metropole 1
in Den Haag vergeten, waar mijn zusje en ik de film
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JULIA ROBERTS

MANNENMAGNEET EN
VROUWENVROUW
zagen op een zaterdagavond. Het moment waarop
Gere onverwacht een juwelendoosje dichtklapt met
Roberts’ begerige hand ertussen; haar meeblèren met
haar walkman in een vol schuimbad; haar keihard
volsnuiten van andermans zakdoek: zeker in de context van wat je toen gemiddeld te zien kreeg was het
een explosie van meidenplezier. Mede dankzij de door
regisseur Gary Marshall aangemoedigde improvisaties
bruist Pretty Woman nog steeds; de film staat nog altijd te boek als de meest lucratieve romkom ooit, met
een wereldwijde opbrengst van 463,4 miljoen dollar.
Negen jaar later kwamen Marshall, Roberts en Gere
opnieuw bijeen voor Runaway Bride: een ander verhaal met een meer sophisticated Roberts, die er toen
al negen jaar ups en downs van het mega-sterrendom
op had zitten. Maar tussen haar en Gere vonkte het
als vanouds.

VRIENDEN IN HET ECHT

Roberts kan het met meer mannelijke tegenspelers
bovenmatig goed vinden (alles in het nette overigens,
ze is al twintig jaar gelukkig getouwd met cameraman Danny Moder). Haar vriendschap met George
Clooney, wier ex-vrouw ze speelde in Steven Soderberghs Ocean’s-reeks, heeft ze tot vervelens geroemd
in interviews. Haar fans van het eerste uur, inmiddels
van middelbare leeftijd, kun je weinig spannenders
wijsmaken, en zo geschiedde dat Clooney en Roberts
nu een gescheiden koppel spelen in Ticket to Paradise
(2022), de film die—aldus een oververhitte pr-machine—de romkom ‘terug moet brengen’.

Dat is nogal een opgave in een tijd waarin niet alleen ons kijkgedrag, maar ook onze opvattingen over
zowel ‘rom’ als ‘kom’ wezenlijk veranderd zijn. De
eerste kritieken van Ticket to Paradise zijn dan ook
gemengd: wie niet bereid is zich over te geven aan een
flauw script dat te zwaar leunt op de chemie tussen
twee ‘echte vrienden’ en een overdaad aan strandshots op ‘Bali’ (in werkelijkheid Australië, vanwege
covid en belastingvoordelen) gaat het moeilijk krijgen.
Maar wie gewoon weer eens zin heeft in Roberts’
gezicht, alleen al om te zien welk precair midden ze
heeft gevonden tussen natuurlijk ouder worden en
wat subtiele ingrepen hier en daar, die moet natuurlijk gewoon een Ticket to Paradise kopen. Om haar
of zijn Roberts-high vervolgens thuis te verlengen
met de bloedserieuze, minder opvallende rollen waar
ze zich de laatste jaren op toelegt. Ben is Back (2018,
Netflix) bijvoorbeeld, over een moeder en haar drugsverslaafde zoon. Of The Normal Heart (2014, HBO
Max) over het begin van de aids-crisis, met een bleke,
bittere Roberts als pionierend arts die probeert haar
patiënten te redden in een tijd dat iedereen zich van
hen afkeert.
Dat kan ze dus ook allemaal. Julia, o Julia. Blijf
vooral spelen—ik zal blijven kijken.
TICKET TO PARADISE

VERENIGDE STATEN, 2022

| REGIE OL PARKER | MET JULIA ROBERTS, GEORGE
CLOONEY | 104 MINUTEN | DISTRIBUTIE UNIVERSAL | TE
ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER 
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Wat heeft de geestelijk uitgemergelde consument echt nodig?
Het programma Cinema Ecologica: Drie Dwaze Weken in Eye
Filmmuseum legt onze kooplust en hebzucht onder de loep, voor
zolang die nog kan voortduren. Filmmakers vonden door de jaren
heen veelzeggende beelden bij de belofte dat meer, meer, meer goed
DOOR MARISKA GRAVELAND
voor ons zou zijn.

CINEMA ECOLOGICA
Een file; een warenhuis; een autowasstraat; een vliegtuig vol slapende passagiers. Het lijken gewone beelden, maar in handen van goede filmmakers worden
het krachtige symbolen. Beelden waarin van alles samenkomt: overconsumptie, opstopping, ontkenning.
Neem de autowasstraat uit Der siebente Kontinent (1989) van Michael Haneke, een van de meest
ijzingwekkende films ooit gemaakt en te zien in de
vierde editie van Cinema Ecologica. ‘Nicht bremsen’,
niet remmen, staat er in de autowasstraat, waar een
echtpaar lethargisch doorheen wordt geloodst. Zodat
ze daarna schoongeschrobd hun taak als consument
weer kunnen oppakken.
We zien hun volle boodschappenkar, de razendsnelle vingers van de kassamedewerker die routineus
de prijzen aanslaat, het non-stop geluid van de geprinte kassabon, de hagelwitte garagedeur die jaar in
jaar uit open en dicht gaat—het decor van overvloed
en onbehagen. Deze koele beelden van alledaagse
objecten die Haneke door zijn film strooit, branden
stuk voor stuk op je netvlies. We zien louter door de
mens gemaakte dingen: in Der siebente Kontinent
bestaat de natuur alleen in de vorm van spartelende
vissen op het droge en in stukken gehouwen vlees. Zo
werkt Haneke met chirurgische precisie toe naar het
huiveringwekkende einde, waarin de geestelijk uitgemergelde consument met hamer, zaag en pillen de
uiterste consequentie trekt uit zijn gedrag.

HERMÈS-TAS

Of neem de legendarisch lange file in Week-end (1967)
van de onlangs overleden Jean-Luc Godard (zie p.40),
consumptiecriticus van het eerste uur. Op een plattelandsweg staat een eindeloze rij auto’s waarbij wachtende mensen van gekkigheid niet meer weten wat ze
moeten doen. Wanneer een auto met passagiers en al
in vlammen opgaat, weet een vrouw niet meer te roepen dan: “Mijn Hermès-tas!” Een man gekleed in
Franse-revolutiekledij vat het samen: “De ontwikkeling van productie is verbonden met de uitbuiting van
de mens door de mens.” Zo kennen we Godard weer.
Waarom stoppen we niet gewoon met kopen als we
weten dat dit arbeider en planeet uitput? Overmatig
kopen lijkt domweg te verslavend om mee te stoppen.
Ontkenning en verslaving gaan hand in hand. Wie
eenmaal verdwaasd aan het kopen slaat, ziet zijn beloningssysteem in de hersenen op hol slaan. De bijkomende schade wil je maar al te graag vergeten om in de
dopamineroes te blijven. De mens is een gespleten we-

REMMEN IN DE

zen: we weten allang dat we worden gemanipuleerd om
meer te kopen, maar de verleidingen zijn simpelweg te
groot om tegen onze oerinstincten in te kunnen gaan.
Veel filmmakers herkenden in die gespletenheid
uitstekend filmmateriaal. Fight Club (David Fincher,
1999) schetst de verslindende krachten ervan: “Ik
bladerde door catalogi en vroeg me af wat voor soort
eetkamerset mij als persoon definieert”, mijmert
Edward Norton als verteller die levenskracht denkt
te vinden bij een geheime vechtclub. Mannengoeroe
Tyler Durden leert hem: “De dingen die je bezit,
nemen uiteindelijk bezit van jou.”
Een jaar later doet American Psycho (Mary Harron,
2000) hier in hilarisch-gruwelijke beelden nog een
schepje bovenop. In de film adoreert seriemoordenaar
Patrick Bateman andermans visitekaartjes. “Kijk naar
die subtiele gebroken witte kleur. De smaakvolle dikte
ervan. O mijn God—het heeft zelfs een watermerk.”

NAGELS LAKKEN

George A. Romero koos in Dawn of the Dead (1978)
niet voor niets een warenhuis uit als de plek waar de
zombies zich verzamelen. Dit koopwalhalla roept
vage, gelukzalige koopmomenten op bij de hersendoden: “Waarom komen ze hier?” vraagt de ene overlever een ander. “Een soort instinct”, is het inlevende
antwoord. “Een herinnering aan wat ze vroeger deden. Dit was een belangrijke plek in hun leven.”
Ook het beeld van slapende passagiers in een
vliegtuig in de korte film Half Wet (2022) is treffend
en al te herkenbaar. Volgens regisseur Carlos Irijalba
zijn de slapende passagiers een goede metafoor voor
de ontkenning waar we allemaal wel eens in schieten
als we iets in ons eigenbelang doen, terwijl we diep
van binnen weten dat het eigenlijk niet goed is voor
het algemeen belang.
De korte film Leak (Astrid Ardagh, 2022), gemaakt
op de Rietveld Academie, vangt die ontkenning ook in
één veelzeggend beeld. Een vrouw laat haar nagels lakken, terwijl de wereld om haar heen overstroomt en het
lekkende water over haar lichaam sijpelt. Ze ondergaat
de ramp onverstoorbaar, alsof het haar niet aangaat.

IEDEREEN BIEFSTUK

Als repliek op deze beelden leveren steeds meer
schrijvers ideeën die ons uit de impasse moeten trekken. We moeten van ego naar eco, betoogt Patrick
Huntjens, hoogleraar bij het Maastricht Sustainability
Institute, in zijn prijswinnende boek Towards a
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E AUTOWASSTRAAT
Natural Social Contract. Want de overvloed zou weleens voorbij kunnen zijn nu we op allerlei natuurlijke
grenzen stuiten en we met schaarste aan grondstoffen
moeten leren leven. We krijgen nu in één klap de rekening gepresenteerd van decennia boven onze stand
leven. We komen erachter dat onze welvaart eigenlijk
gebaseerd is op een wankel verbond tussen te goedkope, niet-duurzame energie en uitbuiting van arbeidskrachten, ver en dichtbij.
Onze rijkdom blijkt na aftrek van die verborgen
kosten minder voor te stellen dan we altijd dachten.
Na de Verlichting, de Romantiek en de Industriële
en Digitale Revolutie bevinden we ons nu een nieuw,
ongewis tijdperk, die betere fundamenten nodig heeft
en nog geen naam heeft, maar vast transformatief zal
worden. In zijn boek doet Huntjens een voorzet voor
zo’n nieuw sociaal-filosofisch gedachtegoed, gebaseerd op een ‘natuurlijk sociaal contract’, in de geest
van Le contrat naturel (1990) van Michel Serres.

GELUKKIGE TEFLONPAN

CROSSROADS

Affluence and Freedom van de jonge Franse filosoof
Pierre Charbonnier sluit hierop aan. Hij ziet een ongewild bijeffect van de band die tussen welvaart en
vrijheid is gesmeed. Om mensen uit de armoede te
halen en te emanciperen, is in de vorige eeuw alles op
alles gezet om mensen meer welvaart te gunnen. Kort
samengevat: iedereen heeft recht op een biefstuk en
een auto voor de deur, wat mensen meer vrijheid
moest geven. Maar ecologie is daarbij nooit een onderdeel geweest van het politieke denken.
Inmiddels komen we tot een pijnlijk besef: diezelfde welvaartsgroei vormt nu een bedreiging voor onze
toekomstige welvaart, de ‘paradox of prosperity’. We
ontdekken dat ecologische kwetsbaarheid leidt tot
sociale en economische kwetsbaarheid. De mensheid
heeft duizenden jaren kunnen floreren dankzij een
stabiel klimaat. Als je die gunstige levensvoorwaarden
eigenhandig verandert, dan graaf je je eigen graf. Heb
je de vrijheid om te verspillen en te vervuilen, als dit
diezelfde vrijheid op langere termijn bedreigt?
In het steengoede, beklemmende Dark Waters
(Todd Haynes, 2019) zien we hoe een ecologische
ramp niet alleen de welvaart maar zelfs de gezondheid
van de omwonenden bedreigt. Chemieconcern DuPont (in Nederland onder de naam Chemours bij Dordrecht gevestigd) adverteerde met slogans als ‘Better
living through chemicals’ en ‘Better things for better
living’. In de damestijdschriften stonden mooie plaat-

jes van een ‘happy pan teflon’. Dat ze de rivier vervuilden met het kankerverwekkende PFOA, met talloze
zieken en doden tot gevolg, zeiden ze er niet bij.
Een advocaat stuit bij toeval op de zaak die uitgroeit tot een groot schandaal. Halverwege concludeert hij dat er niet tegen DuPont te vechten is: “The
system is rigged.” Toch won hij de baanbrekende zaak,
een hoopgevend voorbeeld dat het recht kan zegevieren.
In Night Moves (2013) werpt Kelly Reichardt de
vraag op hoe ver je mag gaan om dat recht op te eisen. De film toont Jesse Eisenberg en Dakota Fanning
als ecoterroristen die een aanslag beramen op een
hydro-elektrische dam. Mag je saboteren en geweld
gebruiken voor ‘de goede zaak’?

VERBORGEN VERLANGENS

Zo zijn we aanbeland bij de grote motor van de consumptiemaatschappij: energie. Niet geld maar energie is wat de wereld doet draaien, zo betoogt natuurkundige en econoom Robert Ayres in zijn boeken. ‘Er
gebeurt niets zonder een energiestroom. Niet in de
natuur en niet in de mensenwereld.’ Hij laat zien dat
de thermodynamica grenzen stelt aan economische
groei en het scheppen van welvaart, omdat energie
en materialen worden afgebroken tijdens het creëren
van economische waarde. Het leidt tot de lozing van
afvalwarmte, uitgeputte ertsen, kooldioxide en andere laagwaardige emissies. Een perpetuum mobile
bestaat niet.
In Eye zijn een aantal films te zien over deze donkere kant van energiewinning en het (nucleaire)
afval ervan. In het nog altijd overweldigende Stalker
(Andrej Tarkovski, 1979) betreden we een schitterend
desolaat, industrieel en hermetisch afgesloten Zone
vol afval en nucleaire doem. Hier zouden je verborgen
verlangens werkelijkheid worden.
In Crossroads (1976) monteerde Bruce Conner kernproeven op de Bikini-eilanden achter elkaar, onder bedrieglijk kalme muziek van Terry Riley. In Pripyat (1999)
filmde Nikolaus Geyrhalter de mensen die nog steeds
vlak bij de kerncentrale van Tsjernobyl leven, en interviewde hij mensen die er hebben gewerkt.
De donkere kant van ons energiegebruik en koopgedrag onder ogen zien, kan beangstigend zijn. Want
dwaas doorgaan op de oude voet kan dan niet meer, of
het moet je echt niets kunnen schelen. Liever wegkijken
dan je levenswijze of productieprocessen
omgooien. Totdat je wel moet, wanneer de wal het schip
keert. Die wal is al in zicht. Kijk maar goed.

CINEMA ECOLOGICA: DRIE DWAZE
WEKEN 13 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER | EYE
FILMMUSEUM, AMSTERDAM | LEES OP filmkrant.nl/
vr OOK DE BESPREKING VAN HET VR-WERK ON THE
MORNING YOU WAKE (TO THE END OF THE WORLD), DAT
ONDERDEEL IS VAN HET PROGRAMMA 
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RODRIGO SOROGOYEN EN ISABEL PEÑA OVER
LAS BESTIAS (AS BESTAS)

‘ MISSCHIEN WAS
DE VROUW ALTIJD AL
						
DE HOOFDPERSOON’
De Spaanse psychologische
thriller Las bestias (As bestas),
geregisseerd door Rodrigo
Sorogoyen en geschreven door
Sorogoyen en zijn vaste
samenwerkingspartner Isabel
Peña, verkent een uit de hand
gelopen conflict tussen twee
nieuwkomers en de oude
bewoners van een Spaans
bergdorpje. “De film lijkt een
landelijke thriller, maar is een
liefdesverhaal.”	 DOOR ROOSJE VAN DER KAMP

As bestas is gebaseerd op een waargebeurd verhaal
en gaat over het Franse koppel Antoine (Denis
Menochet) en Olga (Marina Foïs), die zich hebben
gevestigd in een klein dorpje in Galicië, een regio in
het noordwesten van Spanje. De dorpelingen zijn van
oudsher veeboer, een zwaar beroep dat slecht betaalt.
Het echtpaar is echter voor hun plezier in de bergen
neergestreken en verbouwt daar biologische groenten
voor neveninkomsten.
De verhoudingen worden op scherp gezet wanneer
een bedrijf een flinke som geld belooft in ruil voor het
land van alle dorpsbewoners. De meeste dorpsbewoners zien dit als een welkome uitweg uit hun harde
bestaan, maar Antoine en Olga, die hier voor hun plezier wonen en niet uit noodzaak, weigeren hun land
te verkopen. Zonder hen gaat de verkoop niet door. In
een poging hen ervan te overtuigen toch te tekenen,
gaan twee broers uit het dorp over op intimidatie.
Het oeuvre van regisseur-scenarist Rodrigo
Sorogoyen en scenarist Isabel Peña gaat vaak over geweld, in het bijzonder mannelijk geweld. As bestas zet
deze verkenning voort, maar verschuift ook de focus,
vertellen Sorogoyen en Peña in een groepsinterview
tijdens de 75ste editie van het filmfestival van Cannes.
As bestas doet denken aan een western. Sorogoyen: “Er

zijn inderdaad elementen die uit de western komen: de

buitenstaander, de manier waarop de buitenstaander
niet wordt geaccepteerd, de natuur, de bar met de
schurken—als je deze burgers zo kunt typeren. Ik was
erg geïnteresseerd in de visuele aspecten van de western. We wilden naar de western verwijzen, maar we
wisten ook dat we dat op een gegeven moment wilden
doorbreken. Het is vrij duidelijk wanneer de verwijzing weer wordt uitgewist.”

‘Het script is
gebaseerd is op
een echt verhaal.
Dit is echt gebeurd maar in het
echte voorval
waren het twee
Nederlanders,
een Nederlands
koppel.’

Er is een moment waarop het verhaal lijkt te eindigen, maar
de film gaat door. Peña: “Het eerste deel van ons ver-

haal is iets wat we al heel vaak hebben gezien, maar
het tweede deel, waarin de vrouw een manier vindt op
een andere manier om te gaan met het bestaande conflict dan haar man, hebben we nog niet zo vaak gezien.
De realisatie dat deze andere manier om het conflict
op te lossen nog niet zo vaak was verteld, was het bewijs dat dit verhaal het waard was verfilmd te worden.
“Over het algemeen zijn wij als scenarioschrijvers
geïnteresseerd in het uitgangspunt van het personage
en we houden ervan te experimenteren en te spelen
met wat een verhaal zou kunnen zijn. Dit tweede uitgangspunt, dat in zekere zin een verandering is van
wie de hoofdpersoon is, is speels en vernieuwend in
een film: we slepen de kijkers mee in dit verhaal, maar
dan sterft de hoofdpersoon en gaat het verhaal verder,
ondanks wat je als kijker misschien dacht. Misschien
was de echte hoofdpersoon van het verhaal niet de
man, maar altijd al de vrouw.”

Zou je de film als een liefdesverhaal tussen Antoine en Olga
kunnen omschrijven? Sorogoyen: “Absoluut, en als

mensen ons vragen om een paar woorden over de film
te zeggen, zeg ik altijd dat het een landelijke thriller
lijkt, maar een liefdesverhaal is. Het liefdesverhaal is
voor ons het belangrijkste element. De beslissing van
deze vrouw, Olga, om te blijven na wat er met haar
man gebeurt, voedde dit verhaal. Er zou geen film zijn
zonder die liefde.”

De film gaat over een conflict tussen de Spanjaarden en het
Franse koppel. Is dit gebaseerd op de complexe verhoudingen tussen de twee landen? Sorogoyen: “We kennen de

RODRIGO SOROGOYEN
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Tergen, plagen en LAS BESTIAS
intimideren op het platteland
Op het Spaanse platteland ligt de Franse
boer Antoine in de clinch met zijn buren. In
het oplopende conflict staat ook een vastgeroest idee van mannelijkheid op het spel.

rivaliteit tussen Frankrijk en Spanje, wat meer een grap
is dan een echt agressief of gewelddadig iets. Maar als
scenarioschrijvers kennen wij deze verhalen en letten
wij op kleine details. Zo wordt er vaak gezegd dat wanneer de Fransen naar Spanje komen, ze alle Spanjaarden mijden en denken dat ze superieur zijn. Maar je
moet weten dat het script gebaseerd is op een echt verhaal. Dit is echt gebeurd. In het echte voorval waren
het twee Nederlanders, een Nederlands koppel. Het
was zowel om productieredenen als vanwege dit historische conflict tussen Spanjaarden en Fransen gemakkelijker om er een Frans koppel van te maken.”
Waar komt de titel, As bestas, vandaan? Peña: “Tijdens

ons onderzoek in Galicië ontdekten we iets dat ‘La
Rapa das Bestas’ heet, een traditioneel festival dat één
keer per jaar plaatsvindt. Men gaat naar de bergen en
haalt daar deze wilde paarden; ‘as bestas’ betekent in
de Galicische taal ‘wilde paarden’. In de bergen gaan ze
met de dieren om zoals je in het openingsshot van de
film ziet (mannen worstelen met de paarden om ze
tegen de grond te krijgen, red.). Ze doen dit om de
manen van het paard te ontdoen van de luizen. Daarna
laten ze de paarden gaan. We dachten dat het gebruik
van een titel in het Galicisch een mooie manier was te
laten zien dat de film zich daar afspeelt. Maar het was
ook coherent met de setting van de film en met het
onderwerp: we dachten dat de titel een afspiegeling
kon zijn van het spel tussen Antoine en de broers.”

Er zijn twee totaal verschillende scènes waarin wordt

gediscussieerd in de film: een tussen de dorpelingen en
Antoine in de bar, de andere tussen dochter en moeder in de
keuken. Sorogoyen: “De eerste is op een meer statische

manier gefilmd en dat geeft de mannen weer met hun
ideeën: ze willen niet bewegen en veranderen. In de
tweede scène hebben we de steadicam gebruikt, omdat ik graag denk dat er meer lichtheid, meer beweging
was tussen de vrouwen. De mannen zijn meer monolithisch met hun ideeën, terwijl de vrouwen gewoon
kunnen bewegen en zich beter kunnen aanpassen.
We realiseerden ons pas dat er een parallel was tussen
deze twee scènes aan het einde van het schrijven van
het script. De scène in de bar was er aanvankelijk niet,
toen we in 2015 aan de film begonnen te werken. Het
script was bijna klaar toen we ons realiseerden dat we
de scène in de bar nodig hadden.”
Als kijker sympathiseerde ik voor het eerst met de broers in
deze barscène. Was dat belangrijk voor het verbeelden van
het conflict? Peña: “Ja, al zou ik niet er niet over spre-

ken in termen van empathie, maar meer in termen van
het begrijpen van de gevoelens van die twee broers.
Waarom voelen ze zich zoals ze zich voelen? Wat we
doen als we werken aan het script is dit: we proberen
te vergeten dat het personages zijn en willen mensen
construeren die gewoon kunnen bestaan. We willen
mensen ontwerpen die complexe motivaties hebben
en heel, heel menselijk zijn.
Als we het niet zo hadden gedaan, waren het slechteriken geweest. Punt uit. Maar zo is het niet voor ons
en zo is het niet voor de kijkers.” 

Of het nu in de achterkamertjes en wandelgangen is van de Spaanse politiek (El reino),
of de van hitte dampende straten van Madrid
(Que Dios nos perdone), filmmaker Rodrigo
Sorogoyen zoekt overal de spanning op. En
dan niet het soort spanning dat langzaam
opgevoerd wordt. Sorogoyen zet in zijn films
vrijwel vanaf het begin de duimschroeven
erop, die vervolgens alleen maar verder aangedraaid worden.
Dat geldt zeker ook voor Las bestias (As
bestas), dat zich afspeelt in het glooiende en
bosrijke platteland van Galicië en begint met
slowmotion-beelden van wilde paarden die
tegen de grond gewerkt worden door zogeheten aloitadores. Het fysieke van die scène,
het machismo en het via geweld laten gelden
van dominantie vormen ook de aard van het
conflict dat de katalysator is van de film.
Aan de ene kant van dat conflict staat de
Fransman Antoine (Denis Ménochet), die
samen met zijn vrouw Olga (Marina Foïs) op
deze Spaanse grond ecologisch verantwoord
groente en fruit verbouwt. Dat valt niet in
goede aarde bij de ruwgebolsterde en conservatieve dorpsbewoners. Zeker niet als het
echtpaar ook nog eens weigert te tekenen voor
de komst van windmolens, en de belofte van
financiële compensatie die daarbij hoort.
Vooral de volwassen broers Xan (een grimmige
Luis Zahera) en Lorenzo, die met hun moeder
naast de Fransen wonen, keren zich tegen hen.
Wat begint met verbale en indirecte dreigementen in de bar waar de dorpsbewoners
dag in dag uit domino spelen, vertaalt zich al
snel naar fysieke daden. Een mengeling van
tergen, plagen en intimideren die steeds
dreigendere vormen aanneemt. Sorogoyen
en coscenarist Isabel Peña spelen met de
conventies van de western en vooral het
beeld van mannelijkheid daaruit, dat nog
steeds levensgevaarlijk is, maar hier ook iets
verweerds en vastgeroests heeft.
Olga is in al die voorvallen nauwelijks
meer dan een omstander. Antoine is de prooi
die de broers opjagen. Daarin dringt zich een
onverwachte vergelijking op met Dan Trachtenbergs recente Predator-film Prey, waarin
de Predator niet in staat is de vrouwelijke jager Naru als een bedreiging te registreren,
met als gevolg dat zij praktisch onzichtbaar
is voor hem. En net als in die film blijkt dat
ook hier een misrekening. Zo is Las bestias
een op hoogspanning gevoerde studie naar
de verschillende manieren waarop mensen
omgaan met conflict en onderlinge confrontaties, die soms net iets te schematisch langs
genderlijnen loopt.
ELISE VAN DAM

LAS BESTIAS

(AS BESTAS) SPANJE/FRANKRIJK,

2022 | REGIE RODRIGO SOROGOYEN | MET DENIS
MÉNOCHET, MARINA FOÏS | 137 MINUTEN | DISTRIBUTIE
IMAGINE FILMDISTRIBUTIE | TE ZIEN VANAF 20
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JOOST VAN GINKEL
OVER BO
1. “Een jonge vrouw, Bo, gaat in Georgië op zoek naar
de roots van haar overleden vader. Tijdens haar zoektocht lift ze mee met haar vaders jeugdvriend Levan
en ontdekt ze de ware liefde.”
2. “Ik wilde een intense film maken over de liefde
waarin ik mezelf als maker toe kon staan om alle
stijlmiddelen te gebruiken: dromen, fantasieën,
flashbacks, halve waarheden en leugens die als waarheid verkocht worden. Tijdens het schrijfproces hing
maandenlang een bordje met ‘alles mag’ boven mijn
computer, waardoor er veel ruimte ontstond voor cinematografisch escapisme.”
3. “...een film over een DJ die zichzelf is kwijtgeraakt
in de allesverzengende verwachtingen die gepaard
gaan met succes.”
4. “Iets meer onbevreesdheid om niet te hoeven voldoen aan een kijkersverwachtingen.”
5. “De zelfmoordpoging van Juliette Binoche in Blue
van Kieslowski, aan het begin van de film. IJzersterk,
ingetogen en oprecht. Een bepalende film voor mijn
smaak.”

HOLLANDSE

NIEUWE

MARTIJN DE JONG
OVER NARCOSIS

Makers wier films op de afgelopen editie van het Nederlands
Film Festival in première gingen
beantwoorden 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?

1. “Narcosis gaat over een gezin waarvan de vader
bij een professionele duik in een grot niet meer boven komt. Geen lichaam, geen begrafenis, alleen de
wetenschap dat hij nooit meer terug zal komen. De
moeder (Thekla Reuten) en haar twee jonge kinderen
blijven alleen achter, omringd door herinneringen aan
hun vader en man. Hun hele leven staat op zijn kop,
ze zijn eigenlijk samen met hem verdronken, ieder op
hun eigen wijze. Zo gaat de film over het verwerken
van rouw, maar daarmee ook over de waarde van het
leven. Want alles heeft plots een lading: herinneringen die onbetaalbaar worden, de melancholie of romantiek van al het kleine dat betekenis krijgt. Ik hoop
natuurlijk dat de film mensen omarmt en dat het je
even meeneemt op reis met dit gezin.”
2. “Daar zijn vele redenen voor. Maar in het begin was
wraak grappig genoeg een sterke motivatie. De buurman van mijn moeder was een ongekende… ja, eikel

is nog een lief woord. Die was echt crimineel. Uit een
groot onrechtvaardigheidsgevoel zijn scenarist Laura
van Dijk en ik aan de slag gegaan. Gelukkig was al die
woede er na een paar scriptversies uit en zijn er veel
mooiere en meer houdbare redenen ontstaan om deze
film te gaan maken.”
3. “Hier wil ik graag op antwoorden: ‘totaal iets anders’, maar eerlijk gezegd weet ik het nog niet. Dit is
mijn debuutfilm en ik heb heel veel geleerd. Dat wil
ik natuurlijk meenemen naar de volgende. Maar het
moet zich nog een beetje uitkristalliseren. Er zijn wel
al een aantal mooie plannen, maar wat dat gaat worden, hoop ik de komende tijd te ontdekken.”
4. “Als een Nederlandse film goed wordt gevonden,
wordt daar automatisch aan toegevoegd: voor een
Nederlandse film. Bijna een soort schaamte. Alsof je
een te goedkope wijn goedpraat aan de eettafel. Veel

JOOST VAN GINKEL (foto Brenda Wit)

MARTIJN DE JONG

mensen gaan ervan uit dat een Nederlandse film niet
goed kan zijn, en als dat dan toch gebeurt dan durven
ze het bijna niet toe te geven. Het zou mooi zijn als we
ervan uitgaan dat we allemaal goede films maken. En
dat we zeggen als we er eentje minder vinden: Dat viel
me tegen, voor een Nederlandse film.”
5. “Ik weet nog dat we op een maandagochtend op de
Filmacademie een film keken die destijds een beetje
langs me heen ging. Te vaag. Twee jaar later flitsten er
opeens allemaal beelden en sferen uit die film langs,
ik was alleen kwijt welke film dat was en waar ik die
had gezien. Na een paar weken rondvragen en die
beelden proberen te omschrijven, wist een docent me
te vertellen welke film dat was. Chungking Express
van Wong Kar Wai. Ongelofelijk dat een film twee
jaar kan gisten voor hij je raakt en je niet meer loslaat.
Sindsdien heb ik hem nog talloos vaak gekeken en
bewonderd. Die film leerde mij dat je soms ook plot,
structuur en logica los kan laten en veel meer kan
varen op thematiek, emotie, poëzie. Van hoofd naar
onderbuik zeg maar.”

JOHAN KRAMER
OVER M’N BEESSIE EN IK
1. “M’n beessie en ik gaat over de wonderlijke relatie
tussen mens en huisdier. Gaan we in onze aandacht niet
een beetje te ver of is deze aandacht juist heel mooi?”
2. “De afgelopen jaren merkte ik dat onze hond Paco
steeds meer uitgroeide tot centraal onderdeel van de
familie, en het leek me interessant te onderzoeken hoe
dit bij anderen zat.”
3. “...niet iets met een varken in de huiskamer, een
kat die zich verkleedt, een dansende herdershond of
een douchende slak, maar liefst een moderne versie
van Bert Haanstra’s Alleman.”
4. “Originele makers met originele verhalen.”
5. “Ik was begin twintig toen ik Jacques Tati’s
Playtime voor het eerst zag en meteen wist dat ik
filmmaker wilde worden.”

LEES DE RECENSIES VAN BO, M’N BEESSIE EN IK
EN NARCOSIS VANAF PAGINA 42 | GA NAAR
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PAUL EN MENNO DE NOOIJER

HET GROTE LOSL ATEN
De vier meest recente films van Paul en Menno de Nooijer, gemaakt
in samenwerking met Françoise de Nooijer, staan in het teken van
afscheid nemen. Pauls prostaatkanker is aanleiding terug te blikken
op zijn omvangrijke oeuvre (foto’s en films) dat hij sinds eind jaren
tachtig opbouwde met zoon Menno. Dat oeuvre is bovendien samengebald in twee kloeke boeken die op 4 oktober, samen met zes korte
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG
films, gepresenteerd worden in Eye Filmmuseum.	

“Veel stills uit hun films zouden niet misstaan als
autonoom fotografisch kunstwerk” schreef Arnoud
Rijken in oktober 1997 in de Filmkrant. Rijken had
het over filmmakers/kunstenaars Paul en Menno de
Nooijer, respectievelijk geboren in 1943 en 1967. Vijfentwintig jaar later is het zover. Op 4 oktober vindt
in Eye Filmmuseum de presentatie plaats van twee
kloeke boeken waarin het oeuvre van vader en zoon
samengebald wordt in filmbeelden en foto’s. Is Heaven
Blue? bevat 3.500 afdrukken uit 101 films. Paul en
Menno werkten eind jaren tachtig voor het eerst
samen als makers, daarvoor trad Menno al als acteur
op in de licht experimentele films van zijn vader. Het
644 bladzijden tellende boek bevat ook afbeeldingen
uit de solofilms die Menno maakte tijdens zijn studie
aan de kunstacademie van Tilburg en aan de Cranbrook Academy of Art in Amerika.
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In Is Heaven Red? (645 pagina’s) is hun fotografische
werk te vinden. In zijn artikel over de De Nooijers, gemaakt naar aanleiding van hun speelfilm Exit (1997),
noemt Rijken niet de naam van Françoise de Nooijer
(1944), de echtgenote van Paul. En dat terwijl haar rol
van onschatbare waarde is. Zowel als actrice of model
in de films/foto’s, als producent en als manusje van
alles. Door haar naam uitdrukkelijk te vermelden op
het film- en fotoboek als derde maker wordt de geschiedenis eindelijk recht gedaan—mede dankzij de
veranderende tijdgeest waarin meer aandacht is voor
vrouwelijke kunstenaars wier inbreng bewust of onbewust gemarginaliseerd werd.

DE KLOK TIKT

Naast de boekpresentatie vindt op 4 oktober ook de
door corona uitgestelde Nederlandse première plaats
van de vier meest recente films van Paul en Menno de
Nooijer. De laatste heeft eveneens als titel Is Heaven
Blue? Deze films staan in het teken van afscheid en
aftakeling, van de naderende dood en van het terugblikken op een omvangrijk oeuvre. Aanleiding voor
deze weemoedige reflecties is het feit dat bij Paul de
Nooijer rond 2012 prostaatkanker is gediagnosticeerd. Sindsdien tikt de klok, zoals ook te horen is in
het in 2021 afgeronde Is Heaven Blue? Ook gaat er een
wekker af: het uur U is aangebroken.
De 19 minuten durende film is gemaakt in de karakteristieke stijl van Paul en Menno, met gestileerde
beelden die veelal in stop-motion tot leven komen.
De besmeurde kostuums dragende personages zijn
meestal wit geschminkt en kijken recht in de camera. De film is opgenomen in een ruimte die dient als
een black box waar alles mogelijk is. Het is hun eigen
studio in Zeeland waarvan vrijwel altijd het plafond
en deuren in beeld blijven, een ruimte waarin naar
hartenlust gespeeld kan worden met perspectief, tijd,
werkelijkheid en verbeelding. In Is Heaven Blue? kan
die ruimte bijvoorbeeld opeens transformeren tot
zwembad of rood gekleurde hemel met vijf deuren die
eerst op een kiertje staan maar steeds meer open gaan
voor Paul de Nooijer.
De film bevat fragmenten uit hun eerdere werk, van
de eerste bewegingsstudie waarin Menno als jongetje
zit, samen met Françoise (First Animation, 1970), tot
Red Doors uit 2021 (de vijf deuren naar de hemel).
Hoewel Is Heaven Blue? ook een slapstickachtig
moment bevat—een terugkerend element in hun
werk—van een stoelendans op funky muziek is het
uiteindelijk een melancholiek stemmende, ontroerende film. Vader Paul eindigt als levensgrote foto die
door zoon Menno in een hutkoffer wordt gestopt: hij
wordt een herinnering in een koffer. Daarmee is de
cirkel rond, want in het begin van de film worden uit
diezelfde koffer oude foto’s gehaald, waaronder de
trouwfoto van Paul en Françoise. Het beeld van Menno die het ontzielde lichaam van Paul vasthoudt verwijst naar beroemde piëta’s uit de kunstgeschiedenis.

Middels een titel halverwege de film vat de familie
De Nooijer hun eigen oeuvre samen:
“Time has kept us busy for over 50 years
The young grow old, the healthy sick
This film is a farewell
A farewell to a coexistence marked by
Photography and film”
In zijn boeiende inleiding van het boek Is Heaven
Blue? gaat filmmaker en auteur Peter Delpeut verder
in op het thema tijd: “In de filmwereld van de De
Nooijers zit de tijd hen altijd op de hielen. Of zoals
Jean Cocteau dat ooit onvergetelijk formuleerde:
‘Film is de dood aan het werk.’ In weinig filmoeuvres
is dit zo voelbaar, zo zichtbaar gemaakt. Het filmwerk
van de De Nooijers is een aanhoudende poging het
onherroepelijke van de tijd te bezweren. Het is de
vraag of dat mogelijk is, maar het verlangen ernaar is
hun belangrijkste drijfveer. De tijd bedotten heeft hen
vijftig jaar bezig gehouden—ook nu nog, nu de tijd het
leven van Paul en Françoise aan het inhalen is.”

TERUG IN DE TIJD

Op 4 oktober zijn een paar door Delpeut geselecteerde, oudere films van Paul de Nooijer te zien, waaronder de klassieker Transformation by Holding Time
(1976). Daar zijn twee versies van, de versie die in
Eye Filmmuseum wordt vertoond, betreft die waarin
Françoise figureert—de vertoning is zo een mooie
hommage aan haar cruciale rol voor- en achter de
schermen. We zien een naakte en uiteraard wit bepoederde Françoise op een bank poseren voor haar
man. Paul neemt op gezette tijden een Polaroidfoto
van haar die hij op een glasplaat plakt tussen de camera en hemzelf. Met elke polaroid die hij toevoegt,
verdwijnen zowel de poserende Françoise als het filmbeeld achter een rij polaroids die tezamen een gefragmenteerd beeld van Françoise vormen. Film wordt
geënsceneerde fotografie, heden wordt gestold verleden en de voortschrijdende tijd wordt, voor eventjes,
een halt toegeroepen.
Paul de Nooijer werkt graag met polaroidfoto’s.
Delpeut citeert uit een interview dat hij gaf aan Andrea
Voigt—die de inleiding verzorgt in het boek Is Heaven
Red?: “Ik vind polaroids zo intrigerend omdat je, als het
beeld zich ontwikkelt, even naar het verleden kijkt. Terwijl je de foto ziet verschijnen, kijk je terug in de tijd.”
Dat verleden keert op meerdere manieren terug in
de autobiografische film Is Heaven Blue? Die is opgedragen aan Job de Nooijer, over wie het aangrijpende
Losing One’s Child (2021) gaat. Na zijn geboorte (in
1965) leefde Job slechts twee uur: “He entered our
world shortly, but has never left us since”. In LosingOne’s Child zien we een naakte Françoise in een beslagkom roeren, een verwijzing naar How To Make a New
York Cake (1978). Deze korte film waarin Menno ook
figureert, is ook te zien op 4 oktober. Een andere korte

‘Ik vind polaroids
zo intrigerend
omdat je, als
het beeld zich
ontwikkelt, even
naar het verleden
kijkt. Terwijl je
de foto ziet
verschijnen, kijk
je terug in de tijd.’
film die dan vertoond wordt is het droogkomische Bye
Bye, opgenomen in de boomgaard van de familie De
Nooijer die met drie generaties samenwoont in een
grote boerderij in Zeeland.
In Bye Bye (2021) zien we twee mannen in bevlekte
pakken en drie vrouwen in jurk—traditiegetrouw geheel wit geschminkt—in de paradijselijke boomgaard.
Ze roepen constant ‘bye’ tegen een man in een te
groot pak met een ouderwetse fiets aan zijn hand. Het
lukt deze man, in wie Paul de Nooijer te herkennen is,
niet op zijn fiets te stappen en weg te rijden. De camera pant heen en weer tussen het ‘bye’-roepende en
zwaaiende gezelschap en de man die vergeefs poogt
op zijn fiets te klimmen. Uiteindelijk zakt hij hijgend
onderuit tegen een boom, waarna het gezelschap wegloopt en in de verte verdwijnt. Hij perst er nog een aarzelend “bye, by...e” uit waarna de camera zich terugtrekt en alleen nog het ruisen van de wind te horen is
terwijl de man in de verte nog zwakjes zwaait. “Saying
goodbye to life is not easy” is de korte, maar treffende
beschrijving van Bye Bye in het boek Is Heaven Blue?

EEN NIEUW BEGIN

Met hun laatste films willen Paul, Menno en Françoise
ook het taboe over het praten over de dood doorbreken. “De dood wordt verstopt” zegt een van hen in de
documentaire Het laatste kunstje (2016) die Jacomien
Kodde, de partner van Menno, over Paul en Menno
maakte. Sinds zijn diagnose maakt Paul werk over
“het grote loslaten”, werk dat daardoor een extra
emotionele en emotionerende laag bevat. Maar altijd
ook met humor, zoals in Het laatste kunstje te zien is.
Als Menno (voor een film) een doodskist bestelt is dat
eventjes confronterend voor zijn vader Paul. Maar als
Menno vervolgens zegt dat ze die vast zakelijk kunnen
aftrekken van de belasting, begint hij te lachen.
Bovendien kan een eind ook een nieuw begin
betekenen. Menno vertelt aan zijn partner Jacomien
dat hij “zin heeft om alleen door te gaan”. Het oeuvre
van de familie De Nooijer is nog lang niet af. Misschien levert het over een paar jaar weer een kloek
boek op.
IS HEAVEN BLUE?

BOEKPRESENTATIE EN FILMS |
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VENETIË 2022

FILMEN OP EEN VERDOEMDE
PL ANEET

Wat voor een planeet laten we
achter voor de volgende
generatie? Tijdens de 79e editie
van het filmfestival van Venetië
kwam het beklemmende gevoel
naar boven dat we onze kinderen
verdoemen tot een wereld die
niet meer te redden valt.

DOOR HUGO EMMERZAEL

In Alejandro G. Iñárritu’s Bardo (False Chronicle of a
Handful of Truths) wil een pasgeboren baby terug in
de baarmoeder kruipen, omdat de wereld “too fucked
up” is. Opvallend veel andere films van het 79ste
filmfestival van Venetië leken zich terdege bewust van
de erbarmelijke staat van onze planeet en van hoe we
een nieuwe generatie teleurstellen en belasten met de
spoken uit ons verleden.

NALATENSCHAP VAN FASCISME

Zo plaatste Mark Cousins het festival op de eerste dag
al in een grimmige, maar urgente context met zijn documentaire The March on Rome, waarin de criticus en
filmmaker met archiefmateriaal en een lyrische voiceover reflecteert op honderd jaar fascisme. Heel bewust roept Cousins het gevoel op dat de geest van het
fascisme nog over de wereld waart. Je ziet de nalatenschap ervan in het politieke ressentiment, de onrust
op straat, de populisten die het publieke debat kapen.
Op het filmfestival word je er elke dag aan herinnerd:
het festivalhoofdkwartier—Palazzo Del Casinò—is
een pronkstuk van de fascistische architectuur en een
reminder dat dit festival in 1932 is opgericht door de
fascistische minister van financiën Giuseppe Volpi.
Dat was toen. Maar ook nu lijkt de wereld weer op
een kruitvat dat wacht op een aangestoken lont. Geen
enkele film wist dat zo sterk te verbeelden als Athena,
de explosieve derde speelfilm van Romain Gavras die
nu op Netflix staat (zie ook pagina 62). Als geen ander
vangt Gavras de politieke spanning die in Frankrijk in

de lucht hangt; hij maakt er een grootse speelfilm van
die La Haine bijna braaf doet lijken.
In een onvergetelijke openingsscène, schijnbaar
opgenomen in één onafgebroken shot, wordt een
persconferentie van de Franse politie bruut verstoord
door een molotovcocktail en begint een beroving van
het politiestation door jongens uit de buitenwijk.
Moeiteloos schakelt de film tussen twee hoofdpersonages, broers die aan tegenovergestelde kanten van de
wet staan; de één een soldaat, de ander de jonge rebel
die misschien wel de nieuwe revolutie gaat leiden.
Wat de tegenover elkaar opgestelde broers met elkaar
delen is het verlies van hun jongste broertje, die op
video is vermoord door mannen in uniform en zo de
laatste druppel is geworden in de politieke snelkookpan van Frankrijk.
De naam van de film doet al vermoeden dat Athena
een Griekse tragedie van epische proporties is. Gavras
is attent genoeg om ook het meest tragische personage een plek te geven: de moeder van de jongens die
gedurende één dag van steeds meer van haar kinderen
afscheid moet nemen. In een wereld waar geen kind
geboren wil worden zijn zulke moeders zowel slachtoffer als dader. Ze verdoemen hun kinderen tot een
onzeker leven vol trauma en pijn, terwijl ze hen ook
willen beschermen tegen diezelfde pijn.

misogynie en moederschap, liefde en lijden.
Auteur en kunstenaar Kayije Kagame speelt Rama,
een schrijver die als toeschouwer observeert wat het
proces met Coly doet. De enigmatische vrouw en haar
haast onvatbare daad roepen allerlei ongrijpbare
geesten uit Rama’s eigen verleden op—vragen rond
oorsprong en opvoeding, en of ze zelf geliefd en gewenst was door haar moeder. Tegelijkertijd zet het
proces haar op een onzeker pad richting haar eigen
aanstaande moederschap.
De rijke inhoud van Saint Omer blijkt vrijwel alle
andere belangrijke werken op deze editie van Venetië
met elkaar in contact te brengen. Van de baby die aan
het begin van Bardo terug in de baarmoeder wil kruipen tot het kind dat maar niet wil komen in Les
enfants des autres; van het vrouwelijk genie als monster in Tár tot de metafysische moederschap-horror
van Joanna Hoggs The Eternal Daughter; van de afge-

MOEDERSCHAP

De beste film van het festival ging het meest eloquent
en diepgravend met die paradox om. Met totale controle over vorm en inhoud verbeeldt Alice Diop in
Saint Omer het proces tegen Laurency Coly (Guslagie Malanga), een Senegalese vrouw die haar pasgeboren dochter verdronk in zee. De film, onlangs geselecteerd als de Franse Oscar-inzending, is gebaseerd
op een waargebeurd verhaal dat de regisseur nauw
aan het hart ging. Voor de vlijmscherpe fictie—minimalistisch in opzet, maar groots in uitwerking—is dit
proces dan ook een vehikel om pijnlijke thema’s aan te
snijden over ras en racisme, migratie en diaspora,

NO BEARS
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stoten zus en de vervreemde moeder in Laura Poitras’
All the Beauty and the Bloodshed tot de verloren zoon
in The Son. Dit zijn films over het vaak onzekere proces van overdracht, van wat je zelf hebt geërfd en geleerd van je voorgangers en wat je doorgeeft aan een
volgende generatie. Zie ook: Bones and All, waarin
kannibalisme erfelijk is; en The Whale, waarin een
stervende man met een eetstoornis dingen eindelijk
recht wil zetten met zijn van hem vervreemde dochter. En natuurlijk ook Blonde, over het bewogen leven
van Norma Jean Mortenson die een poging tot infanticide overleeft en wordt opgeslokt door haar bekendere persona: het monster Marilyn Monroe.

PERSOONLIJK EN POLITIEK

Het is opvallend hoe klein en intiem de meeste films
zijn, alsof we als collectief de politieke arena hebben
verruild voor het persoonlijke en familiaire. Tegelijkertijd benadrukken al deze films hoe politiek het
persoonlijke kan zijn. Dat is natuurlijk een bourgeois
cliché, maar als de wereld om je heen in de fik staat,
dan lijkt het inderdaad alsof je alleen nog maar controle hebt over wat er in je eigen huiskamer gebeurt.
De onverwachtse Gouden Leeuw-winnaar All the
Beauty and the Bloodshed doorgrondt heel scherp hoe
die twee arena’s altijd met elkaar in contact blijven
staan. De documentaire van Laura Poitras, die eerder
Oscar-winnaar Citizenfour maakte en in november

Als de wereld
om je heen in de
fik staat, dan lijkt
het inderdaad
alsof je alleen
nog maar
controle hebt
over wat er in je
eigen huiskamer
gebeurt.

eregast is op IDFA, is tegelijk een intiem portret van
Nan Goldin en een essayistische aanklacht tegen de
roemruchte Sackler-familie. Die familie spekt de kassen van musea met hun vermogen dat ze verdienen in
de sinistere farmaceutische industrie, over de ruggen
van ontelbare aan pillen verslaafde burgers.
Voor Citizenfour wist Poitras dichter bij NSAklokkenluider Edward Snowden te komen dan wie
ook. In het geval van Nan Goldin schept ze een bijzonder gelaagd beeld van een gepijnigde kunstenaar
en een gedreven activist. Wat de film vooral goed laat
zien is hoe de fotografie en het activisme van Goldin
zijn voortgevloeid uit haar eigen jeugd en haar observaties over de problematische verhouding tussen haar
moeder en zus. Mede uit die traumatische kiem kon
een complex en gemotiveerd mens groeien, die het
aandurfde het op te nemen tegen de grootste musea
ter wereld en het kapitaal van de Sacklers. Juist in dat
trauma ligt voor haar ook de kans op troost en moed.

APOTHEOSE

Het idee dat je het gevaar in de wereld moet opzoeken
om het te trotseren werd het meest aangrijpend in
beeld gebracht door de Iraanse regisseur Jafar Panahi.
Zijn nieuwste film No Bears draaide tegen het einde
van het festival en voelde als een logische apotheose
van alles waar Venetië dit jaar om draaide.
Panahi ging in Iran onlangs voor zes jaar de gevangenis in wegens ‘propaganda tegen het systeem’, een
verbijsterende en schandalige straf voor, zoals collega
Jos van der Burg Panahi mooi karakteriseert, ‘een van
de meest zachtaardige regisseurs in de wereld’. No Bears is, zeker met die context in het achterhoofd, een
extreem genereuze film die letterlijk en figuurlijk de
grenzen opzoekt van waar Panahi als veroordeelde regisseur mee weg kan komen.
In een knap staaltje meta-filmen—een specialiteit
van de regisseur, getuige zijn eerdere This Is Not a
Film—speelt Panahi een regisseur die een film maakt
over een Iraans stel dat via Turkije probeert te ontsnappen uit de houdgreep van Iran. Filmisch flirt
Panahi, die voor zijn arrestatie al een reis- en filmverbod werd opgelegd, met wat hij in het echt niet mag
doen. Via film waant hij zich even voorbij afgedwongen grenzen. In zijn eigen fictionele wereld mag hij
spelen met de wetten die hem proberen in te perken.
Het is een film als politieke daad. Eentje die de wereld
een beetje beter probeert achter te laten voor de mensen om hem heen. De grootste tragedie is dat makers
als deze toch het zwijgen wordt opgelegd. 

Hoe aha’tjes
een film
bederven
COLUMN | Ebele Wybenga bericht over

wat hem opvalt op het kruisvlak van
cinema en beeldcultuur.

Het ene moment bevind ik nog me in de jaren
twintig van de vorige eeuw, op een lome zomermiddag aan de rivier de Theems, het water iets
te fel sprankelend in het zonlicht, met aandacht
luisterend naar een monoloog van een filmpersonage. Het volgende moment zit ik chagrijnig
op de bank, klaar om de film uit te zetten en iets
anders te gaan doen.
Mijn filmervaring werd verstoord door een
aha’tje: een a-historische afknapper. Ik keek
naar Mothering Sunday, een kostuumdrama dat
volgens de Volkskrant ‘excelleert als zintuigelijke, sensuele ervaring’. Een cast om je vingers
bij af te likken met Josh O’Connor, Olivia Colman
en Colin Firth. Tikje Atonement, beetje Downton
Abbey, plus een vleug Normal People. Kan niet
misgaan, zou je denken. Maar dan is daar dat
stomme bootje. Een blauw sloepje van polyester, zoals je dat vanaf medio jaren negentig
ergens in Loosdrecht zou kunnen aantreffen,
aan de rand van een wijd, vrij onbelangrijk shot.
Een bootje dat niet thuishoort in Henley-uponThames in de twenties, over het hoofd gezien
door al die professionele mensen die hun stinkende best doen om de kostuums, de taal, de
auto’s, het hele straatbeeld een andere tijd te
laten ademen, speciaal voor deze film.
Zo’n historisch incorrect detail sleurt me tot
mijn eigen spijt uit de roes van geloofwaardigheid. Sommige kijkers hebben het met contactlenzen: ze worden onpasselijk als in een closeup op de oogbol van een ridder het randje van de
wegwerplens van de acteur ontdekken. Waarschijnlijk kun je het als filmmaker nooit helemaal goed krijgen, omdat elke kijker weer
andere obsessies heeft. Mijn a-historische
afknappers zijn auto’s, bootjes, te eigentijds
taalgebruik en te witte, rechte tanden. In de
Jane Austen-verfilming Persuasion (2022)
moest ik stoppen met kijken toen een van de
personages “he’s a ten” zei. Laat zo’n oud verhaal dan liever spelen in het nu!
Ik ken een autoliefhebber die zich kwaad
maakte over de Mercedes stationwagon in de
comedyserie De verschrikkelijke jaren tachtig.
Deze auto bestond in de jaren tachtig weliswaar
al, maar was toen nog te nieuw om realistisch
te zijn als vervoermiddel in het alternatieve
sociale milieu waar de serie om draait. Je kunt
zeggen: dat maakt alleen uit voor een enkele
humorloze kijker. Het is een komedie! Maar de
serie werd juist geprezen voor het raak gevangen tijdsbeeld. En in die categorie zijn aha’tjes
het dodelijkst.
EBELE WYBENGA
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JEAN-LUC GODARD 1930-2022

GODARD TROK ZICH VAN

Zijn fans vereren Jean-Luc Godard als een cinefiele god.
Op 13 september bleek de filmmaker toch sterfelijk.
Vijf redenen waarom Godard zo invloedrijk was.
DOOR ANDRÉ WAARDENBURG

1 GODARD ALS GENREFILMLIEFHEBBER

Net als veel van zijn latere collega’s, onder wie
François Truffaut, Claude Chabrol en Éric Rohmer,
begon de in 1930 geboren Franse filmmaker Jean-Luc
Godard in 1952 zijn carrière als filmcriticus. Al in zijn
filmkritieken toonde Godard zich een dwars denker,
iemand die een regisseur als Joseph Mankiewicz in
het zonnetje zet of schrijft dat ‘een alerte Frank Tashlin twee Billy Wilders waard is’.
Vanaf 1956 schreef hij voor Cahiers du cinéma, het
baanbrekende blad dat van grote invloed was op de
(her)waardering van de Amerikaanse cinema en
regisseurs als Alfred Hitchcock, Howard Hawks,
Nicholas Ray en Samuel Fuller. Makers van amusement, van B-films, dacht men toen. Maar in de ogen
van de Cahiers-critici zijn dit geen anonieme ambachtslieden maar filmauteurs met een eigen stijl en
wereldvisie. Precies die dingen waarmee Godard zich
later onderscheidde.
Godard studeerde etnologie aan de Sorbonne maar
volgde zijn ‘echte’ opleiding in de vele Ciné-Clubs van
Parijs, waaronder de Cinémathèque française. Daar

ADIEU AU LANGUAGE

NIETS

zag hij avond aan avond naoorlogse Amerikaanse
films, maar ook Franse klassiekers. Godard gebruikte
deze cinefilie in zijn eerste films, die vol
verwijzingen zitten. Het zijn in feite Amerikaanse
genrefilms. Waarbij het voor zich spreekt dat beeldenstormer Godard de genrevormen deconstrueert en becommentarieert. Zijn invloedrijke debuut À bout de
souffle (1960) is een gangsterfilm waarin hoofdrolspeler
Jean-Paul Belmondo zijn held Humphrey Bogart imiteert. Une femme est une femme is een musical, Les
carabiniers een oorlogsfilm en Alphaville sciencefiction.
De films die hij tussen 1960 en 1967 maakt bevatten in toenemende mate kritiek op Amerika en waar
het land voor staat. Zo slaat in À bout de souffle de
fascinatie voor de Amerikaanse (pop)cultuur al om
in geweld en verraad. Belmondo staat voor Frankrijk,
zijn geliefde Jean Seberg voor Amerika. Een Amerika
dat Frankrijk verraadt.

2 GODARD ALS FILMVERNIEUWER

Al meteen in zijn debuutfilm toonde Godard zich een
vernieuwer, een beeldenstormer. À bout de souffle bevat straatopnames, een zeer rudimentaire plot en spot
met alle filmregels. Zo benadrukt Godard, niet voor
het laatst, hoe arbitrair de gangbare filmtaal is. Waarom zou je een personage of locatie introduceren door
via long shot (van veraf) naar medium shot te snijden,
om dan naar close-up te gaan? En waarom zou je een
dialoog tussen twee mensen per se via het shot-tegenshotprincipe filmen? Moet montage vloeiend en
onzichtbaar zijn, zoals in Hollywood-films?
In scènes waarin Belmondo en Seberg door Parijs
rijden, liet Godard stukjes tijd weg, waardoor tijdens
hun dialoog de achtergrond abrupt verandert. Die
‘jump cuts’ zijn niet volgens de geldende regels, omdat ze kijkers desoriënteren. Godard trok zich daar
niets van aan. Zijn jump cuts functioneren op twee
niveaus. Ze benadrukken dat we naar film kijken, per
definitie een constructie: de modernistische, ideologische component. En ze laten zien dat je zoveel meer
kunt doen met montage dan shots aan elkaar lassen.
Jump cuts fungeren bij hem als punctuatie: als equi-
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Zonder Godard
geen genreplunderende
Tarantino, die in
Pulp Fiction een
hommage bracht
aan Godard door
de dansscène uit
Bande à part over
te doen met John
Travolta en Uma
Thurman.

OF NIEMAND IETS A AN
valent van een komma, punt, of puntkomma. Als je
goed kijkt, zie je dat Godard steeds snijdt op het moment dat Belmondo een nieuwe zin begint, waarmee
zijn monoloog een swingend ritme krijgt.
Godard experimenteerde in zijn gehele oeuvre met
filmische middelen. In zijn vroege werk gebeurt dat
op inventieve, speelse wijze, waardoor die films een
enorme energie hebben. Regels zijn er om je van te
bevrijden, waarna een mer à boire ontstaat aan expressieve esthetische mogelijkheden.

3 GODARD ALS ESSAYIST

Godard beschouwde zichzelf nooit als filmmaker. Wat
hij deed, ligt volgens hem dicht bij literatuur, alleen
schrijft hij met een camera. Maar meer nog dan de camera, is de montageruimte van belang. Daar construeer je een film, probeer je dingen uit. De regisseur is
een componist die noten opschrijft, ze weer uitgumt
of ze verplaatst. Die analogie met muziek is belangrijk, Godard schreef: ‘montage is een integraal onderdeel van mise-en-scène […] Je scheidt ritme ook niet
van melodie.’
In zijn eerste films was er nog een plot waar hij zijn
ideeën aan ophing, naarmate de jaren zestig vorderen wordt zijn werk steeds politieker en gaat Godard
zichzelf definiëren als essayist, als denker over maatschappelijke (en filmische) structuren. Films als Deux
ou trois choses que je sais d’elle en La chinoise (beide
uit 1967) documenteren Godards overgang van speelse
filmer naar dogmatisch links denker—zie Le redoutable (met Louis Garrel als Godard) voor een satirische
behandeling van dat kantelpunt.
Rond 1966 nam zijn kritiek op Amerika toe, als
imperialistische natie (Vietnam) en als vertegenwoordiger van het consumentisme dat Godard zo
verafschuwde. Voor hem was reclame en adverteren
een vorm van fascisme. Tegelijkertijd was er toenemende onvrede over het conservatieve Frankrijk van
De Gaulle, en op abstracter niveau over het tekortschieten van taal, dat hij zag als een werktuig van de
bourgeoisie om de arbeider te onderdrukken.
In 1967, ten tijde van La chinoise en Week-end,
werd Godard militant maoïst, die in zijn films de
revolutie predikte en steeds pessimistischer werd
over de rol van film in de maatschappij. ‘Fin du Film.
Fin du Cinéma’, zo eindigt Week-end (1967), dat via
een apocalyptische scène het failliet van het kapitalisme verbeeldt in een ruim zeven minuten durend
shot waarbij de camera langs een file rijdt die steeds

helser wordt, met ruzies en toenemende chaos culminerend in dood en verderf.
Begin jaren zeventig sloot Godard zich aan bij de
Dziga Vertov-groep en wordt hij onderdeel van een
collectief dat zich met hermetische videowerken
committeert aan linkse idealen.

4 GODARD ALS ZELFVERNIEUWER

Godards videowerken uit de jaren zeventig waren
jarenlang sporadisch te zien maar zijn de afgelopen
jaren herontdekt. Ze hebben de reputatie gortdroge
traktaten te zijn maar bevatten veel ideeën die (weer)
relevant zijn. Het zijn veelal films over beeldvorming
(Letter to Jane; Ici et ailleurs), essays die ‘het beeld’
onderzoeken: wat is beeld, wie maakt en controleert
het, kunnen we denken in beelden, kunnen we onzichtbare (machts)structuren zichtbaar maken? Net
als in zijn min of meer traditionele speelfilms en zijn
politieke films van de late jaren zestig toont Godard
in deze films zijn eeuwige zoektocht naar nieuwe expressieve filmvormen.
In 1980, twintig jaar na zijn debuut, vond hij zichzelf weer opnieuw uit, met zijn “tweede eerste speelfilm” Sauve qui peut (la vie). Als vanouds schitterend
gedraaid op 35mm, met bekende acteurs (Isabelle
Huppert en Nathalie Baye) en een voortzetting van
oude thema’s als prostitutie (als realiteit en metafoor), machtsverhoudingen en de verschillen tussen
man en vrouw. Het is een zowel experimentele als
lyrische film: beide komen samen in de shots waarin
Nathalie Baye begeleid door de muziek van Gabriel
Yared in slowmotion en stopmotion door een landschap fietst. Godard was herboren.
Iets wat weer gebeurde met Adieu au langage uit
2014, een vitale film die zowel een intellectuele exercitie is als een experiment in 3D. Door die experimenteerdrift op (toen) 84-jarige leeftijd noemde filmwetenschapper David Bordwell hem ‘de jongste
hedendaagse filmmaker’.

5 GODARD ALS BLIJVEND INSPIRATOR

Godard heeft op allerlei manieren talloze cineasten
geïnspireerd. Zonder hem geen genre-plunderende
Tarantino, die in Pulp Fiction een hommage bracht
aan Godard door de dansscène uit Bande à part nog
eens dunnetjes over te doen met John Travolta en Uma
Thurman. Thurman doet daar de twist met exact hetzelfde kapsel als Anna Karina in Vivre sa vie (1962).
Tarantino’s films bevatten evenveel verwijzingen

en allusies naar de filmgeschiedenis als Godard. Een
generatie eerder waren de movie brats uit de jaren
zeventig, onder wie Scorsese en De Palma, onder de
indruk van Godard en zijn geestverwanten. Waar Godard inspiratie putte uit de Amerikaanse genrefilm,
maakten de movie brats Amerikaanse genrefilms die
zwaar door Europese kunstfilms waren beïnvloed.
Ook Scorsese kopieerde Godard letterlijk. De closeup van een koffiekopje met ronddraaiende koffie (uit
Deux ou trois choses que je sais d’elle) keert terug in
Taxi Driver. Bertolucci was een groot fan, evenals
later de Amerikaanse regisseur Hal Hartley, die een
postmoderne draai gaf aan de toch al postmoderne
Godard. Godards essayfilm is inmiddels een geliefd en
geaccepteerd genre. Maar het was vooral zijn vrijheid
in het gebruik van filmische middelen die onverminderd aanspreekt.
Godard wilde geen legende zijn, maar was het al
lang voor zijn dood.
EEN EERDERE VERSIE VAN DIT ARTIKEL VERSCHEEN IN
NRC OP 16 JANUARI 2018 N.A.V. EEN GODARDRETROSPECTIEF IN EYE FILMMUSEUM | LEES OP

filmkrant.nl/jlg

AL ONZE EERDERE STUKKEN OVER

GODARDS WERK TERUG 
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TOTEM

Zoektocht door Rotterdam met een stekelvarken
“Ik vind het belangrijk kinderen op een toegankelijke manier te confronteren met volwassen thema’s, zoals illegaliteit, en tegelijkertijd een spannend verhaal te vertellen
met een sterk vrouwelijk hoofdpersonage.”
Aldus de insteek van Sander Burger bij het
maken van Totem.
Vorig jaar werd Sander Burgers De veroordeling rijkelijk bedeeld met Gouden Kalveren.
Nu heeft de regisseur zijn eerste jeugdfilm gemaakt en mag Totem op 12 oktober Cinekid
openen. Twee heel verschillende films, maar
wel allebei getuigend van sterk engagement.
Vergeleken met de meeste andere films in de
Cinekid-competitie maakt dat Totem zeker
speciaal. Het jeugdig publiek zal ongetwijfeld
de link zien met nieuwsberichten over met
uitzetting bedreigde jonge asielzoekers. Een
thema dat drie jaar geleden ook al opdook in
de Belgische openingsfilm Binti.
Wat Totem vooral aansprekend maakt is
de hoofdrol van de jonge actrice Amani-Jean
Philippe. Afwisselend nuchter en met gevoel
speelt ze de elfjarige Ama. Op zoek naar een
beter leven kwamen haar ouders uit Senegal.
Ama zelf woont al haar hele leven in Rotterdam. Ze voelt zich helemaal Nederlands, ook
al is ze hier illegaal. Haar droom is om een
Nederlandse zwemkampioen te worden, net
als Ranomi Kromowidjojo. Ze heeft daar-

naast één belangrijke regel: nooit naar de
politie gaan.
Dan dreigt alles in duigen te vallen. Op een
dag ziet ze hoe de politie haar moeder en
broertje meeneemt. Zelf ontsnapt ze. Haar
vader heeft ergens nachtdienst, wist ze maar
waar. Zo begint haar zoektocht door Rotterdam om hem te vinden, zich onderwijl met
hulp van schoolvriendje Thijs verstoppend

LEO BANKERSEN

TOTEM NEDERLAND/LUXEMBURG/DUITSLAND, 2022 |
REGIE SANDER BURGER | MET AMANI-JEAN PHILIPPE,
OLE VAN HOOGDALEM | 90 MINUTEN | DISTRIBUTIE
PERISCOOP FILM | TE ZIEN OP CINEKID EN VANAF 13
OKTOBER | LEES OOK ONS ACHTER-DE-SCHERMEN
TOTEM

NARCOSIS

Ode aan liefde en rouw
Kan de connectie tussen twee personen zo
sterk zijn dat het de natuurwetten overstijgt? Narcosis antwoordt voorzichtig positief op die vraag en laat tegelijk zien hoe
rouw en verdriet zich niets aantrekken van
de regels van de logica en gezond verstand.
Het prachtig gefilmde Narcosis begint paradijselijk: in een soort mini-Hof van Eden
waar een perfect gezin een perfect rommelig
leven leidt. Merel (Thekla Reuten) heeft in
het Pippi-Langkous-huis, omgeven door
weelderige natuur, een praktijk als medium.
Ze kan gestorven geliefden zien en boodschappen doorgeven uit een andere wereld.
Maar als haar eigen geliefde John (Fedja van
Huêt) bij een risicovolle duikonderneming
niet meer boven komt, kan ze het emotioneel

voor de politie.
Dat is spannend genoeg (de moeder van
Thijs is agent) en met een lichte toets op zijn
tijd, ook al wordt dit verhaal met veel hints
voor nagesprekken vooral in het begin wat
braaf opgediend. Wat Totem iets bijzonders
geeft is dat reusachtige, stoere en tegelijk
knuffelbare stekelvarken, dat onverwacht
opduikt en Ama niet alleen irritant volgt

maar zich ook ontpopt als gids en helper. Een
magisch element dat heerlijk laconiek contrasteert met de verder zeer realistische toon
van de film.
Is-ie nu echt of niet, vraagt Ama zich regelmatig af. Voor de jonge kijkers een mooi
breinbrekertje, en geknipt voor een lesje filosoferen met kinderen over fantasie. Het totemdier geeft voeding aan de tweede rode
draad, namelijk dat Ama ontdekt dat het belangrijk is je roots te kennen. Zie bijvoorbeeld die aanstekelijke ontmoeting die ze
heeft met een wijsgerige zwerver die zich een
‘griot’ noemt, een verhalenverteller. Intussen werkt Ama’s avontuur toe naar de weliswaar wat voorspelbare, maar toch enerverende ontknoping met aangrijpende
momenten.
Kleur krijgt Totem daarnaast ook door het
prachtige beeld van Rotterdam als dynamische multiculturele stad – met dank aan het
sprekende camerawerk van Sal Kroonenberg. Dat alles rond de overtuigende Amani-Jean Philippe als Ama. Een meisje dat zo
uit een documentaire kon zijn weggelopen.
Nukkig op haar tijd, maar ook onbevangen
en verbaasd, slim en zelfverzekerd. Rotterdams in hart en ziel, en misschien wel meer.

niet opbrengen hem te zoeken.
In plaats daarvan ploetert ze voort. Een
jaar na zijn dood pikt de film de draad op, als
ze in flinke financiële problemen zit, het haar
niet lukt haar twee kinderen adequaat bij te
staan en ze iedereen die haar wil helpen van
zich wegduwt. Regisseur Martijn de Jong
vertelt dat verhaal in mooie scènes, soms
terloops – met gesprekken in de auto op weg
van of naar school – soms uitgesproken dramatisch – in ruzies met de kinderen of met
Sjoerd (Vincent van der Valk), de beste
vriend van John, als hij met een voorstel
komt om haar bij te staan.
Het zware, alledaagse bestaan wordt doorbroken met en omlijst door de herinneringen
aan John, die de gezinsleden elk op hun eigen
manier koesteren of verdringen, zonder dat

ze in staat zijn ze met elkaar te delen.
Thekla Reuten is volledig geloofwaardig
als de koppig doorharkende weduwe, die
haar eigen gevoelens (en die van anderen)
ontkent en daarmee de realiteit op afstand
houdt. De jonge Sepp Ritsema is mooi breekbaar en tegelijk krachtig als oudste zoon Boris, die bijna letterlijk verzuipt in het gemis
van zijn vader. Maar de absolute ster van de
film is Lola van Zoggel, als jongste dochter
Ronja. Een natuurtalent dat de zware rol met
ongelofelijk gemak speelt. De manier waarop
ze kijkt, praat, fluistert en lacht, doet je vergeten dat je hier met een piepjonge acteur te
maken hebt. Dat is uiteraard ook de verdienste van regisseur Martijn de Jong en van cameraman Martijn van Broekhuizen, die de
acteurs en hun emoties nauwgezet en op bijzondere wijze in beeld brengt.
Heel soms vliegt het drama in Narcosis (dat
dit jaar de Nederlandse Oscar-inzendng is)
uit de bocht, als het te zwaar wordt aangezet
met muziek en symboliek. Maar het blijft
overeind als een ode aan de liefde en een do-

BEAUTIFUL BEINGS
Guðmundur Arnar Guðmundsson | Coming-ofagefilm over een groep tienerjongens die langzaam volwassen moeten worden in de IJslandse
hoofdstad Reykjavik. De jonge Addi besluit zich
te ontfermen over een gepeste klasgenoot, en
maakt hem samen met twee vrienden wegwijs
in (de onderwereld van) Reykjavik. Hun onderlinge band is sterk, maar hun gedrag wordt
steeds roekelozer. In IJsland is de strijd tussen
licht en donker altijd groot, dus het is de vraag
in welk pulletje deze vier jongens uiteindelijk
zullen vallen. Variety prees onder meer het
prachtige camerawerk en de uitstekende cast.

VERSLAG OP

filmkrant.nl/buitenbeeld



NARCOSIS

cument van rouw – waar iedereen die iemand
verloren heeft zich in zal herkennen, en iedereen die dat niet heeft zich een voorstelling
van zal kunnen maken.
NICOLE SANTÉ

NARCOSIS

NEDERLAND, 2022 | REGIE MARTIJN DE

JONG | MET THEKLA REUTEN, LOLA VAN ZOGGEL | 110
MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF 20 OKTOBER | LEES OOK HET INTERVIEW MET
MARTIJN DE JONG OP PAGINA 29 

over politieagent Joao, die een emotionele tik te
verwerken krijgt als hij samen met zijn vriendin
wordt beroofd en neergeschoten. De paranoïde
Joao kan de gebeurtenissen niet verwerken en
besluit Brazilië te verlaten. Zijn pad kruist ver-

TE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER, OOK VIA PICL.NL 

BEATIFUL BEINGS

ESCAPE FROM BRAZIL
Bruno Decc | Hardvochtige Braziliaanse thriller

ESCAPE FROM BRAZIL
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COMPETENCIA OFICIAL

Flamoyante satire
op de filmwereld
REBEL

REBEL

Spektakelfilm
with a cause
In de categorie ‘one for them, one for us’
maakten Adil & Bilall een even spectaculaire als absurde musical over Syriëstrijders.
Kudo’s voor lef en visuele bombast, ook al
slaat Rebel de plank mis.
Dat Adil El Arbi en Bilall Fallah in Hollywood
zouden doorbreken, stond haast in de sterren geschreven. Met films als Black en Patser
bewees het Belgische regieduo — op de credits vermeld als Adil & Bilall — dat ze lokale
verhalen konden gieten in de mal van
mainstream cinema. Deze visitekaartjes
voor Hollywood zijn energieke genrefilms
vol visueel vernuft die typische angstbeelden over de zogenaamd falende multiculturele samenleving op zijn kop zetten en verteld volgens de conventies van de mainstreamfilm. Hollywood lette daadwerkelijk
op en schoof Bad Boys for Life, het vierde
deel in de Bad Boys-serie met Will Smith en
Martin Lawrence, hun kant op. Voor de kassa
was de film een schot in de roos: Adil & Bilall
leverende het meest lucratieve deel in de
reeks af.
Zulk Hollywoodsucces resulteert soms in
wat meer artistieke vrijheid. In de categorie
‘one for them, one for us’ konden de regisseurs zo beginnen aan hun meest persoonlijke en ambitieuze film tot nu toe: Rebel. Een
totaal bizarre productie, die musical en actiefilm combineert in een verhaal over Marokkaanse jongens uit België die geronseld
worden door Syrische strijders. Het is eigenlijk een film die je moet zien om te geloven,
want wie had ooit gedacht dat dit conflict

het decor kon zijn voor extravagante choreografieën, dreunende muziek en weelderige
beelden? Je zou het smakeloos kunnen noemen — dat is de overmaat van Rebel soms
ook — maar het gaat wel lekker in tegen de
heersende clichés in veel arthousefilms die
tam binnen de lijntjes kleuren.
Het hele idee van Adil & Bilall is dat je met
dit verhaal juist moet uitpakken. Zij zagen
mensen uit hun stad en land naar Syrië reizen om te vechten voor IS. Zij zagen ook welk
eenzijdig verhaal er binnen veel Belgische
media werd gesponnen rond de Syriëgangers. Daar wilden ze iets tegenin brengen.
Daarom speelt het idee van de camera als
wapen zo’n grote rol in deze film. Het hoofdpersonage Kamal (Aboubakr Bensaihi) wordt
door IS gedwongen om propaganda en rekruteringsvideo’s te maken en de film laat
zien hoe makkelijk het is om zaken in scène
te zetten en misinformatie te verspreiden.
Het moet gezegd dat de bombastische stijl
van Adil & Bilall nooit helemaal in sync raakt
met de gevoelige materie die ze willen behandelen. Dit is in wezen een verhaal over
dat grijze gebied waarin slachtoffers daders
kunnen worden, over de vervagende grenzen
tussen schuld en onschuld, over hoe alles
verdraaid raakt wanneer het gefilmd wordt,
maar die zelfreflectie ontbreekt in de over the
top-strategie van deze makers.
En toch. Dat deze regisseurs via de beeldtaal van Hollywood een anti-radicaliseringsdrama durven maken, getuigt van een
ambitie die je nog zelden ziet in mainstreamfilm. Laten we hopen dat dit eigenzinnige
visuele instinct niet door Hollywood uit deze
twee talenten worden gedrukt.
HUGO EMMERZAEL

REBEL

BELGIË, 2022 | REGIE ADIL EN BILALL | MET

FOUAD HAJJI, TARA ABBOUD, LUBNA AZABAL | 134
MINUTEN | DISTRIBUTIE JUST ENTERTAINMENT | TE
ZIEN VANAF 6 OKTOBER 

volgens op een vrij grimmige manier dat van de
welgestelde Noorse Eva, die moeite heeft om de
zin van het leven terug te vinden. Hoe die paden
elkaar precies kruisen, verklappen we niet, maar
fraai is het niet.

“Ik wil een brug bouwen”, zegt de miljardair.
Hij bedoelt dat niet overdrachtelijk: hij is net
tachtig geworden en wil iets tastbaars achterlaten in de wereld. Dan heeft hij een beter
idee: “Het moet een film worden.”
Waar de film over moet gaan?, probeert
zijn assistent nog even. Maar met dat soort
details houdt de miljardair zich niet bezig –
het moet gewoon de beste film worden. En
dus verzamelt de assistent van alles het
beste: het meest succesvolle boek als bronmateriaal, de meest gevierde regisseur, de
bekendste acteurs voor de hoofdrollen. Het
blijkt vragen om problemen.
De Argentijnse regisseurs Mariano Cohn
en Gastón Duprat namen in hun venijnige
satires El artista (2008) en El ciudadano
ilustre (2016) al de dikdoenerij van de werelden van de beeldende kunst en van de literatuur op de hak. Met Competencia oficial leggen ze nu met evenveel sardonisch genoegen
hun eigen vakgebied op het hakblok.
Want doordat de miljardair van alles het
beste wil, ontstaat een combinatie die zeer
licht ontvlambaar blijkt. Te veel ego voor één
repetitieruimte, zelfs als die repetitieruimte
een imposant modernistisch bedrijfspand is.
Er is de strijd tussen ‘het geld’ en ‘de kunst’,
de miljardair versus de regisseur die hij aanstelt, Lola Cuevas (Penélope Cruz). Zij is een
punkerige queer artistiekeling met al een
Gouden Leeuw én een Gouden Palm op zak
(een prestatie die in werkelijkheid nog geen
vrouwelijke regisseur op haar naam heeft).
Maar vooral is er de strijd tussen de twee
uit zéér verschillend hout gesneden hoofdrolspelers. Of misschien is eigenlijk alleen
gerenommeerd theateracteur Iván Torres
(Oscar Martínez) uit hout gesneden, en is
zijn gladjakkerige Hollywood-collega Félix
Rivero (Antonio Banderas) volledig van plastic. Elke satire over de filmwereld – en er zijn
er inmiddels vele – kiest zijn eigen invalshoek. Voor Competencia oficial is het mikpunt in de kern: acteren. Telkens weer blij-

ken de personage zich anders voor te doen
dan ze zijn – en niet alleen op de set.
Banderas stort zich met zichtbaar plezier
op zijn rol als botte, omhooggevallen hork
die prat gaat op zijn Hollywood-succes en
met steeds weer een ander blond fotomodel
aan zijn zijde verschijnt. Dat botst met de
zichzelf oh zo serieus nemende Iván, die de
mond vol heeft van ‘het ambacht’ maar ondertussen evengoed niet om zijn manshoge
ego heen kan. De steeds buitenissiger excercities die Lola voor de twee bedenkt bij wijze
van repetities, terwijl er nog amper een
scenario ligt om te repeteren, zet de twee nog
verder tegen elkaar op.
Veel nieuws heeft Competencia oficial niet
te melden over de filmwereld – acteurs zijn
ijdeltuiten en ook de grootste regisseurs
prutsen maar wat aan, dat zijn zo’n beetje de
grote inzichten. Maar dankzij de vlotte komische timing van de filmmakers en drie
hoofdrolspelers die er vol voor gaan, valt er
genoeg te genieten.
JOOST BROEREN-HUITENGA

COMPETENCIA OFICIAL SPANJE/ARGENTINIË,
2022 | REGIE MARIANO COHNGASTÓN DUPRAT | MET
PENÉLOPE CRUZ, ANTONIO BANDERAS, OSCAR
MARTINEZ | 115 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
FILM | TE ZIEN VANAF 13 OKTOBER 

COMPETENCIA OFICIAL (foto Samantha Lope)

we weten allemaal dat er in een brede glimlach
iets héél engs kan schuilen.
TE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER 

TE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER 

SMILE
Parker Finn | Horrorfilm die hopelijk definitief
een einde zal maken aan de brede glimlach. Een
therapeut is getuige van een traumatisch incident met een van haar patiënten en merkt vervolgens dat ze opgejaagd wordt door een ondefinieerbaar kwaad. Wat dat kwaad precies is,
wordt niet meteen duidelijk, maar het heeft in
ieder geval iets te maken met breed glimlach
ende mensen. Dan hoeft er natuurlijk eigenlijk
geen monster meer aan te pas te komen, want

Competencia oficial neemt met sardonisch
plezier het filmvak op de hak, en specifiek
het eeuwig doen-alsof van de acteur.

SMILE

DE GROTE SINTERKLAASFILM:
GESPUIS IN DE SPEELGOEDKLUIS
Lucio Messercola | De bladeren vallen van de
bomen en dat kan maar één ding betekenen:
Sinterklaasfilms. Te beginnen met Gespuis in de
speelgoedkluis (een van de betere filmtitels van
dit najaar, laten we eerlijk zijn). En of die titel
nog niet genoeg is, wordt deze film ook nog
‘opgeleukt’ door tv-sterren als Martien Meiland
(treffend gecast als kasteelheer), Richard Groenendijk (als boef met gek gebitje) en Jan Versteegh (als boef met flitsende bril). Robert
‘Doctor Love’ ten Brink kruipt in de rol van de
‘adviseur’ van Sinterklaas. De belangrijkste

DE GROTE SINTERKLAASFILM
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DON’T WORRY DARLING

Gemankeerd maar ambitieus
Olivia Wilde vliegt iets te dicht bij de zon,
maar liever één gemankeerde Don’t Worry
Darling dan tien ambitieloze formulefilms.
Wie zoiets als Booksmart verwacht, Olivia
Wilde’s supergeinige coming-of-agefilm uit
2019, moet dat idee voor haar tweede speelfilm ingrijpend bijstellen. Don’t Worry Darling is veel ambitieuzer van opzet. Al vroeg in
de film voel je de vibes van Huxley’s Brave
New World en af en toe zelfs van Fleischers
Soylent Green, beiden kapitalistische nachtmerries.
Het decor is een zonovergoten fifties-enclave in een Amerikaanse woestijn. Florence
Pugh speelt huisvrouw Alice Chambers, getrouwd met Jack (Harry Styles). ‘s Ochtends
gaan alle mannen aan de cul-de-sac waar ze
wonen gelijktijdig van huis, alsof hun veelkleurige Cadillacs een ochtenddansje doen.
De mannen gaan aan het werk bij het Victory
Project net buiten de stad. De vrouwen gaan
aan de cocktails. Iedereen lacht. ‘s Avonds
begroeten de vrouwen de mannen met een
glas whiskey bij de voordeur, voordat ze een
geroosterd stuk vlees op tafel zetten. Alle
vrouwen houden van hun man en willen elke
dag seks.
De eerste dissonant valt tijdens een van de
vele feesten, wanneer een van de vrouwen
schreeuwt dat het allemaal leugens zijn.
Niemand weet wat er aan de hand is en de
vrouw wordt afgevoerd. Voor Alice blijkt die
gebeurtenis het draadje waardoor het weefsel van haar bestaan begint te ontrafelen.
Gemankeerd is het juiste woord voor

Don’t Worry Darling: een film die niet is wat
hij had kunnen zijn. Wilde’s ambitieuze film
wordt in de tweede helft verwond door precies die Amerikaanse cultuur die ze op de
hak neemt: de film moet naar een oplossing
toe werken, liefst een heldere, eenduidige,
opbeurende oplossing, zodat het publiek
niet aangeslagen de zaal verlaat.
Dat doet afbreuk aan de zeggingskracht
van wat zich tot dan toe heeft voltrokken,
een imposante metafoor voor de Amerikaanse (arbeids)cultuur waarin individualiteit en vrijheid worden bezongen maar waar
afwijken van de norm wordt bestraft. Je hebt
de vrijheid om te kopen en je kapot te werken
voor de winstmarges van anderen. Dat is de
droom. Dat is de nachtmerrie die Wilde parodieert. Althans, in de eerste driekwart van
de film.
Maar een rammelend eind vernietigt een
film nog niet. En er zit iets slims in de keuze
om de jaren vijftig als decor te gebruiken.
Voor conservatief rechts is dat decennium
namelijk het fundament waar men de fantasieën op bouwt. Het mythologisch monocultureel Amerika waarin elk hekje keurig wit is
en vrouwen hun plaats nog kenden. De natte
droom van de leunstoelpioniers. En vanzelfsprekend een totale fictie.
RONALD ROVERS

DON’T WORRY DARLING

VERENIGDE STATEN,

2022 | REGIE OLIVIA WILDE | MET FLORENCE PUGH,
HARRY STYLES, CHRIS PINE | 123 MINUTEN | DISTRI
BUTIE WARNER | NU TE ZIEN | LEES DE UITGEBREIDE
VERSIE VAN DEZE RECENSIE OP
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DON’T WORRY DARLING

MISFIT THE SWITCH

vraag die boven deze film hangt: kan pakjesavond nog doorgang vinden als de sleutel van de
kluis vol cadeautjes ineens verdwijnt?
TE ZIEN VANAF 5 OKTOBER 

LES PASSAGERS DE LA NUIT

LES PASSAGERS DE LA NUIT

Op zoek naar een nieuwe
definitie van thuis
Het leven van Elisabeth verandert op slag
als haar man haar verlaat. Het kalm observerende Les passagers de la nuit volgt haar
op haar weg om zichzelf, en de wereld rond
haar, opnieuw te definiëren.
Er zit warmte in de films van de Franse regisseur Mikhaël Hers, een zachte blik op de wereld en de mensen daarin. Zijn hoofdpersonages maken altijd een ontwrichtende
gebeurtenis mee. De plotselinge dood van
een geliefde in Ce sentiment de l’été (2015),
een terreuraanslag in Amanda (2018) en in
zijn nieuwste film Les passagers de la nuit een
scheiding. Gebeurtenissen die de fundamenten van de wereld zoals zij die kenden in
één klap wegslaan. En in de nasleep daarvan
moeten ze op zoek naar een nieuwe betekenis van het woord ‘thuis’.
Les passagers de la nuit speelt zich af in
Parijs, gedurende de vijf jaar die Elisabeth
(Charlotte Gainsbourg) met haar tienerzoon
en -dochter doorbrengt in het appartement
dat ze deelde met haar ex-man. Aan het begin van de film balanceert Elisabeth constant
op de rand van tranen. Alle ankers van haar
bestaan zijn losgeslagen en ook buiten woedt
het tumult van verandering. Het is 1981, en
François Mitterrand is net tot president verkozen.
Terwijl op straat de beloftevolle euforie
overheerst van de eerste momenten na een
politieke omwenteling, ondervindt Elisabeth
de angstige realiteit van wat een omslag op
de schaal van een mensenleven betekent. “Ik
kan niks”, verzucht ze, al jarenlang huismoe-

MISFIT THE SWITCH
Erwin van den Eshof | Nieuw deel in de populaire jeugdfranchise Misfit, die eerder een filmtrilogie en een Netflix-serie kreeg. Tiener Noah
loopt een zeer gewilde plek op het Hoogland
College mis, en moet noodgedwongen naar een
veel minder coole school. Samen met beste
vriendin Jessey smeedt ze een plan: ze wisselen
van identiteit en daarmee óók van school. Maar
eenmaal op het Hoogland wordt Noah bestempeld als een ‘misfit’, een buitenbeentje dat niet
bij de populaire kinderen mag horen. Haar enige
mogelijkheid om alsnog aansluiting te vinden, is
een grote danswedstrijd.

ELISE VAN DAM

LES PASSAGERS DE LA NUIT

FRANKRIJK,

2022 | REGIE MIKHAËL HERS | MET CHARLOTTE
GAINSBOURG, QUITO RAYON RICHTER | 111 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 6 OKTOBER 

familiefilm over een groep dieren die een spannend avontuur in de natuur beleven. Bruine beer
Patrick, haas Oscar, ooievaar Karl en panda
Panda vinden een verdwaalde grizzly in het bos,
en besluiten hem thuis te brengen. Als blijkt dat
deze grizzly het jong van de presidentskandidaat is, komt de druk er pas echt goed op te
staan.
TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER 

DE CLUB VAN SINTERKLAAS EN
DE RACE TEGEN DE KLOK
Martijn Koevoets | Tweede grote Sinterklaasfilm van dit najaar, die volgt op twaalf tv-series
en tien speelfilms. Is het verhaal van de Club
van Sinterklaas dan nóg niet verteld, hoor ik u

TE ZIEN VANAF 5 OKTOBER 

BIG TRIP 2: EEN BEREGOED AVONTUUR
Vasiliy Rovenskiy | Van origine Hongaarse

der en nu plots weer op zoek naar een baan.
Ze vindt uiteindelijk werk bij een nachtelijk
radioprogramma gepresenteerd door de wat
ongrijpbare Vanda (Emmanuelle Béart), en
het is in de geborgenheid van de nacht dat
Elisabeth langzaam haar draai weer begint te
vinden.
Rond Elisabeth vertakken zich andere
verhaallijnen. Zoals die van Talulah (Noée
Abita), een dakloze adolescent met opgestoken haar die op een nacht de studio in komt
wandelen en die Elisabeth als een ‘zwerfkat’
onderdak biedt. De film raakt aan onderwerpen als heroïneverslaving en het rouwproces
van een scheiding, maar doet dat zonder de
zwaarte ervan aan te zetten. In plaats daarvan richt Hers de aandacht op de oprechte
interesse die deze mensen tonen in elkaar, in
de wereld van de ander.
Les passagers de la nuit toont subtiel hoe
mensen zichzelf in een veranderd bestaan
opnieuw moeten leren definiëren en dat
doen door naar elkaar om te kijken. Aan het
einde van de film gaan de kinderen op zichzelf wonen, verhuist Elisabeth naar een ander appartement. Wederom moet Elisabeth
een nieuw thuis creëren, maar dit keer met
iets vastere grond onder haar voeten.

BIG TRIP 2

Lees verder op p 47 4
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ZEE VAN TIJD

Van de hemel in de hel
Less is more is niet het motto van de makers
van Zee van tijd, de openingsfilm van het
Nederlands Film Festival. De film, waarin
een jong stel hun kind verliest, smeert de
emoties melodramatisch breed uit.
Zee van tijd gaat over de gevolgen van een gebeurtenis die de persmap ‘de ergste nachtmerrie van ouders’ noemt. Iedereen kan wel
raden wat dat is. De film begint in de jaren
tachtig met beelden van Lucas en Johanna
die met hun zoontje Kai per zeilschip een
wereldreis maken. De aan boord gedraaide
familiefilmpjes stralen intens geluk uit.
Dan: een korte flashforward naar het heden, waarin een oudere toneelregisseur gestresst met acteurs een voorstelling repeteert. Wat de twee tijdsbeelden met elkaar te
maken hebben, wordt later duidelijk.
Terug naar de jaren tachtig, waarin het
jonge stel op het zeilschip van de hemel in de
hel belandt als Kai plotseling zoek raakt. Het
jochie wordt niet meer gevonden, waarna
Johanna terug in Nederland in diepe ellende
wegzakt. We zien haar wanhopige worsteling
met haar hartverscheurende verdriet. “Het
lijkt wel alsof ik achteruit leef”, zo omschrijft

ze hoe ze zich voelt. Haar inktzwarte depressie legt op Lucas een intense druk en drijft
het stel uit elkaar. Het is wachten op een uitbarsting, die door een verandering in de
houding van Lucas anders uitpakt dan verwacht. Dat klinkt vaag, maar meer moeten
we er niet over zeggen.
Na deze ontknoping speelt Zee van tijd
zich op een paar flashbacks na af in het heden. Lucas is een toneelregisseur op leeftijd,
die een zeer persoonlijke afscheidsvoorstelling maakt. (Het is een aardige inside-verwijzing naar Theu Boermans, de regisseur
van Zee van tijd, die vorig jaar met een voorstelling afscheid nam van het Nationale Toneel). Ook Johanna is veertig jaar ouder en
blijkt een geheim te hebben.
Zee van tijd gaat over de emotionele orkaan die een traumatische gebeurtenis veroorzaakt en de film wil dat weten ook. In de
melodramatische overdrive herkennen we de
hand van scenarist Marieke van der Pol
(Bride Flight, Isabelle, De tweeling), die ook in
haar eerdere films weinig aan de verbeelding
overliet. Ook Zee van tijd hamert elke emotie
erin, vaak dramatisch onderstreept door de
muziek. Voor wie het dan nog niet heeft be-

ZEE VAN TIJD

grepen, zijn er melodramatische zinnetjes
als: “We gingen allebei door een hel.”
Aan de acteurs ligt het niet, want zij zijn
uitstekend en stijgen soms boven de dialogen
uit. Zoals Gijs Scholten van Aschat als de
oude Lucas in de scène waarin hij emotioneel
breekt. Ook Sallie Harmsen heeft als de
jonge Johanna een paar aangrijpende scènes.
Maar de balans is zoek. Wie van drama houdt
dat elke emotie erin wrijft, moet Zee van tijd
niet overslaan, maar wie ook zijn hoofd iets

te doen wil geven, houdt een zee van tijd
over.
JOS VAN DER BURG

ZEE VAN TIJD

NEDERLAND, 2022 | REGIE THEU

BOERMANS | MET SALLIE HARMSEN, REINOUT
SCHOLTEN VAN ASCHAT, ELSIE DE BRAUW, GIJS
SCHOLTEN VAN ASCHAT | 116 MINUTEN | DISTRIBUTIE
DUTCH FILMWORKS | TE ZIEN VANAF 13 OKTOBER |
LEES ONS INTERVIEW MET THEU BOERMANS OP

filmkrant.nl/hollandsenieuwe



FEMI

Een jonge maker met een fantastische stijl

FEMI

De pijn en het verdriet van een vroeg overleden vader dringen zich op nu de jonge Femi
zelf vader wordt, in dit veelbelovende debuut van Dwight Fagbamila.

Wat een verademing. Een jonge maker die
denkt in licht en kleuren. Die soms met alle
overmoed die bij zijn leeftijd en ambitie
hoort stilistisch iets te ver doorschiet, maar

kom hier met dat Gouden Kalf voor Bravoure.
Femi van Dwight Fagbamila gaat over de
21-jarige Dennis, Femi voor vrienden. Een
rol van Yannick Jozefzoon, die net als Fagbamila een stevige eigen signatuur onder de
film zet. In de openingsscène zien we zonder
verdere uitleg dat zijn vader in een ziekenhuisbed overlijdt en de kleine Dennis de zaal
uit rent. Vijftien jaar later rent Dennis nog
steeds.
Alle onverwerkte pijn en kwelgeesten van
dat vroegtijdige verlies van zijn vader dringen zich op nu Femi zelf vader gaat worden.
Maar de relatie met zijn vriendin is beroerd
(het is jammer dat de film iets te lang in het
midden houdt waarom). Door haar moeder
wordt Femi de deur gewezen, of er wordt
zelfs politie opgetrommeld. Wanhopig
vraagt hij aan de Nigeriaanse priester die zijn
vader bijstond of hij hem ook wil ‘vervloeken’, om maar te ontsnappen aan de pijn.
Mooi en verrassend is ook hoe de film vol
voor de culturele overlevering van z’n personages gaat. Niet alleen is Femi de zoon van
een Nederlandse vrouw en een Nigeriaanse
man, de film speelt zich volledig af in Eindhoven – Fagbamila’s thuisbasis, hij studeerde in Breda – en dus hoor je ook gewoon
het Brabants dialect dat daarbij hoort.
Er klinken een paar dissonanten. Soms

halen ietwat platte zinnen de angel uit de
sfeer die net met de beelden zorgvuldig is
opgebouwd, hoewel dat misschien heel
menselijk is: zodra we onze mond opendoen,
worden dingen banaal. Maar toch. Femi’s
moeder is steeds iets te bozig en dat kan vijftien jaar na de zelfmoord van haar geliefde
niet nog steeds dezelfde woede zijn. Al is ze
duidelijk ook gefrustreerd over Femi’s recente gedrag ten opzichte van zijn vriendin.
Maar dat zijn details. Fagbamila begrijpt
dat de pijn en het verdriet dat Femi met zich
meedraagt niet steeds benoemd moeten
worden. Hij is geen jongen die overal woorden aan geeft, dat is nou juist de existentiële
verwarring die hij sinds de dood van z’n vader voelt. Hij heeft er geen woorden voor.
Femi is een dolende ziel en Fagbamila en cameraman Aziz Al-Dilaimi laten dat zien in
prachtig belichte chiaroscuro taferelen die
de tussenwereld creëren waarin Femi leeft.
Nogmaals, soms etaleert de film die stijl iets
teveel. Maar dit is film.
RONALD ROVERS

FEMI

NEDERLAND, 2022 | REGIE DWIGHT FAGBAMILA

| MET YANNICK JOZEFZOON, JANNEKE REMMERS, JOY
VERBERK | 83 MINUTEN | DISTRIBUTIE GUSTO | TE

picl.nl | ZIE
filmkrant.nl/hollandsenieuwe VOOR ONS
ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER, OOK OP

INTERVIEW MET DWIGHT FAGBAMILA 
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BOILING POINT

Hectische avond in een
overboekt restaurant

BOILING POINT

In Boiling Point zien we de chef van een
Londens toprestaurant bezwijken onder de
immense druk. Het geweldig geacteerde
keukendrama is gefilmd in één lange camerabeweging, waarmee regisseur Philip Barantini een ongekend gevoel van urgentie
oproept.
Zodra we chef-kok Andy zijn restaurant zien
binnenwandelen is duidelijk dat deze man
het kookpunt al bijna bereikt heeft. Sinds
zijn memorabele debuut in Snatch speelde
Stephen Graham al heel wat opgefokte kerels, en ook deze Andy is een vat vol opgepotte emoties. Een recente scheiding heeft
zijn tol geëist. En nu staat, op een drukke
avond voor de Kerst, een inspecteur van de
Voedsel- en Warenautoriteit op de stoep.
Nadat de keurmeester korte metten heeft
gemaakt met Andy’s achterstallige keuken
administratie reageert de chef zijn frustratie
af op zijn brigade keukenhulpen.
Dat is nog maar het begin van een hectische avond vol persoonlijke sores, een halflege voorraadkast en een overboekt restaurant. Alsof het uitserveren van tientallen
borden oesters, lamsboutjes en makreel niet
stressvol genoeg is, komt uitgerekend deze
avond een televisiekok eten, die vroeger Andy’s baas was. De onverwachte gast heeft een
beruchte restaurantcritica meegenomen en
haalt in ongemakkelijke tafelconversaties
een boel oud zeer naar boven. Om de rivali-

teit er in te wrijven bestelt de tv-beroemdheid een extra bakje specerijen. Want:”Dit
gerecht is 98% top. Andy had mij altijd nodig
om hem tot grote hoogten te stuwen.”
Als portret van een getalenteerde kok die
op het punt staat te bezwijken onder persoonlijke en professionele druk is Boiling
Point sowieso geslaagd. De getergd acterende Stephen Graham wordt bijgestaan
door een ijzersterk acteerensemble. En het
drama wordt voortgestuwd door een al net
zo sterk scenario, met naturel klinkende dialogen. Wat de film bijzonder maakt is de
lange camerabeweging die regisseur Philip
Barantini en cameraman Matthew Lewis inzetten om de kijker te betrekken bij de onvermijdelijke instorting van de hoofdpersoon.
Anders dan Aleksandr Sokoerovs nadrukkelijk virtuoze Russian Ark, of het thrillerachtig manipulatieve Utøya 22. juli van Erik
Poppe, gebruiken Barantini en co dat ene
doorlopende shot om bijna nonchalant door
het Londense restaurant te dwalen. Regelmatig maakt de camera zich los van Andy om
stil te staan bij een aangrijpend moederzoon-drama in de patisserie of het irritante
gebral van arrogante influencers die iets buiten de kaart om willen bestellen. Achter die
schijnbare nonchalance gaat uiteraard een
krankzinnige mate van organisatie en timing
schuil: net als in een professionele restaurantkeuken moeten alle ingrediënten op tijd
op de juiste plaats staan en alles moet in één
keer goed gaan.
Boiling Point werd gefilmd in maart 2020.
In de aanloop naar de eerste covidlockdown
werd het schema noodgedwongen teruggebracht van vier naar twee productiedagen.
Dat zal zeker hebben bijgedragen aan het
bijna tastbare gevoel van urgentie.
FRITZ DE JONG

BOILING POINT

GROOT-BRITTANNIË, 2021 | REGIE

PHILIP BARANTINI | MET STEPHEN GRAHAM, VINETTE
ROBINSON | 92 MINUTEN | DISTRIBUTIE PARADISO
FILMS | TE ZIEN VANAF 6 OKTOBER 

BO

BO

Wolf in schaapskleren
Deze roadmovie over de zoektocht van de
jongvolwassen Bo naar het verleden van
haar overleden vader misleidt het publiek
vakkundig in een meeslepende meesterproef over de destructieve kracht van leugens.
Bo (Gaite Jansen), een Nederlandse jonge
vrouw met blauwgeverfd haar als de zee,
heeft een hekel aan leugens. Dat zegt ze tegen de zwijgzame Georgische trucker Levan,
met wie ze meelift, als hij ontkent dat er iets
aan de hand is. Terwijl Bo heeft gezien dat
dat wel degelijk het geval is.
Dat Bo niet wil worden belogen heeft een
verleden. Als kind onthield haar geliefde vader David haar dingen over zijn verleden. Als
jongvolwassene is Bo nu naar dat verzwegen
verleden op zoek. Dat bracht haar helemaal
naar Georgië, waar David opgroeide en is begraven. Zijn graf is het startpunt van Bo’s
zoektocht. Ze treft er de haar onbekende Levan, die de beste jeugdvriend van haar vader
blijkt te zijn.
Als Bo bij Levan in de truck stapt, begint
een roadmovie met een hoop tussenstops.
Van provinciestadje Gori in centraal-Georgië richting havenstad Batumi aan de Zuidwestkust, waar vader David, die trompettist
was, vaak optrad in een jazzcafé. Onderweg
bloeit er iets op tussen Bo en Levan, ondanks
hun leeftijdsverschil.
Van films wordt wel vaker gezegd dat ze de
waarheid liegen, maar in het geval van Bo is
dat meer dan anders en op een heel specifieke manier het geval. Joost van Ginkel
(170Hz, 2011; The Paradise Suite, 2015), die
zoals gewoonlijk zowel schrijft als regisseert,

bouwt zijn ritmisch gedoseerde vertelling op
uit flarden uit het verleden, vergezeld van
lange melancholische trompethalen op de
geluidsband. Hij gebruikt flashbacks om
soms maar een deel van het verleden te vertellen, om dingen eerst in het ene en later in
een ander daglicht te stellen, om een voorval
te laten zien dat niet strookt met wat Bo vertelt.
Ook zij blijkt soms wel degelijk te liegen,
net als Levan, om onwelgevallige waarheden
buiten beeld te houden. Zo liegt Van Ginkel
dus ook tegen de kijker, door zaken niet direct in het juiste perspectief te plaatsen. Tegen het slot blijkt hij een paar gigantische
konijnen in zijn hoge hoed te hebben. Wat
aanvankelijk een coming-of-age lijkt over
gemis, verpakt als romantische roadmovie,
blijkt een thriller over liefde, wraak en het lot
die niet onderdoet voor een Griekse tragedie,
zij het met (qua vette plottwists) Amerikaanse en (qua onuitgesproken gevoelens)
Japanse filminvloeden. Een film als een wolf
in schaapskleren.
Hoe je die waardeert, hangt af van hoe je
Van Ginkels leugens opneemt. Is het een geraffineerde, meeslepende meesterproef over
de destructieve kracht van leugens die vermaakt, of voel je je net zo bedonderd als Bo?
KARIN WOLFS

BO

NEDERLAND/BELGIË/GEORGIË, 2022 | REGIE JOOST

VAN GINKEL | MET GAITE JANSEN, RATI TSITELADZE,
MATTHIJS VAN DE SANDE BAKHUYZEN | 93 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 29
SEPTEMBER | LEES OOK HET INTERVIEW MET JOOST
VAN GINKEL OP PAGINA 29 

NELLY RAPP
Amanda Adolfsson | In deze Zweedse familiefilm brengt het jonge titelpersonage de herfstvakantie door in het grote, oude huis van haar
oom Hannibal (met zo’n naam laat je een familiebezoek toch wat sneller links liggen, zou je
denken). Deze Hannibal blijkt echter een
opzienbarend dubbelleven te leiden, want hij is
lid van een geheim genootschap dat monsters
opspoort. Nelly is niet bang en wil zich zo snel
mogelijk aansluiten bij de club van haar oom.

5 Vervolg van p44
denken, maar: nee, natuurlijk niet! Voor de
kleintjes is er immers altijd een nieuw verhaal.
Bovendien krijgt de Club in deze film hulp van
niemand minder dan tv-ster Britt Dekker en
voetbal- en kapselfenomenen Nathan en La
vezzi Rutjes. Misschien kunnen zij helpen om
alle problemen op te lossen, want als Pietje Fernando de klok van Sinterklaas laat vallen, zijn
de poppen aan het dansen.
TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER 

TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER 
DE GROTE SPEURTOCHT NAAR KAPITEIN OPA

DE GROTE SPEURTOCHT NAAR
KAPITEIN OPA
Gunhild Enger & Rune Spaans | Animatieavontuur voor de hele familie. Vrienden Anderson en Nielson leiden een prima leventje in een

tunnel, totdat ze worden weggestuurd door een
strenge conducteur. Misschien kan de legendarische opa van Nielson uitkomst bieden. Deze
‘Kapitein Opa’ is echter spoorloos verdwenen,

waardoor Anderson en Nielson een doldwaze
reis maken langs Noordpool, het tropische zuiden en de hemel.
TE ZIEN VANAF 12 OKTOBER 

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
Sophie Hyde | Goed ontvangen feelgoodfilm
met de immer onweerstaanbare Emma Thompson. Ook recensent Omar Larabi was positief en
sprak in Filmkrant 449 van een ‘zinderende
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M’N BEESSIE EN IK

Knorren en knuffelen
THE WOMAN KING

Tussen strijdkreet en
geschiedenisles
Gina Prince-Bythewood herschrijft met The
Woman King de geschiedenis, en doet dat
met zichtbaar plezier.

M’N BEESSIE EN IK

Johan Kramers gemoedelijke documentaire
M’n beessie en ik zoomt in op de bijzondere
band tussen mens en dier, die vaak sterker
blijkt dan die tussen mens en mens.
Tevreden geknor van de bank. Kim kijkt liefkozend naar Frans (“kort voor Francis Bacon”), het minivarken waarmee ze samenwoont. Frans is erg gesteld op zijn vaste
routines, legt ze uit, en om “hufterproof” te
blijven gooit Kim hun dagschema telkens
weer radicaal om. In plaats van slapen, eten
en wat muziek luisteren, gaat ze op onverwachte momenten even stofzuigen of met
z’n tweeën boodschappen doen.
De uiteenlopende aspecten van het huisdierenbestaan – van zorgenkind tot onvoorwaardelijk maatje tot Instagram-ster – staan
centraal in het vrolijke, licht ontroerende
M’n beessie en ik, waarin filmmaker Johan
Kramer de band tussen mens en dier onder
de loep neemt. We projecteren nogal wat van
onszelf op de beesten, zo blijkt. Frans zou
volgens Kim flink ontdaan zijn door haar onlangs verbroken relatie. Eigenaar Wollie
meent bij haar herdershond Kamatz haar eigen liefde voor dansen te herkennen. De met
autisme gediagnostiseerde Jo-Ann vindt
morele steun bij haar hond Mikey.
Het zijn mooie, kleine portretten van verschillende eigenaren met hun dieren, die

masterclass in acteren van Thompson’, die hier
een rigide weduwe speelt die de hulp van een
sekswerker inschakelt. De film weet de clichés

Kramer op een losse manier aan elkaar rijgt.
Moeiteloos schakelt de film tussen de duo’s,
die Kramer voornamelijk filmt in interactie
met elkaar. Verwacht dus geen uitgebreide
levensverhalen zoals in Kramers qua opzet
vergelijkbare documentaire Keeper (over het
eenzame keepersbestaan), maar wel veel geknuffel en liefkozing in desbetreffende huiskamers.
Wie M’n beessie en ik voor de dieren kijkt,
zal niet teleurgesteld worden – de knorrende
Frans steelt de show, net als de glibberende
reuzenslak Nokia. Maar de uiteindelijke tragiek en compassie ligt bij de eigenaren, die
elk op hun eigen manier hun beessies nodig
hebben om het leven aan te kunnen. Zo
maakt de zwangere Lana zich de hele film
zorgen over wat haar Instagram-kat Zappa
(240.000 volgers en een Nike-sponsordeal)
straks van haar baby’tje zal vinden. Wanneer
haar dochtertje geboren is, stroomt er van
opluchting een traantje wanneer de kat het
kind accepteert.
GUUS SCHULTING

M’N BEESSIE EN IK

NEDERLAND, 2022 | REGIE

JOHAN KRAMER | 76 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA
DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER, OOK
VIA

picl.nl | LEES OOK HET INTERVIEW MET JOHAN

KRAMER OP PAGINA 29 

uit het genre daarbij volgens Larabi knap te vermijden. Gek is dat niet, want Thompson stelt
nóóit teleur. Lees de recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 13 OKTOBER 

De Agojie waren een ontzagwekkende, volledig vrouwelijke groep strijders die ooit vochten voor het koninkrijk Dahomey, in wat nu
het West-Afrikaanse land Benin is. Grofweg
drie eeuwen lang hadden deze vrouwelijke
soldaten er de touwtjes in handen, tot het
gebied in 1894 door Frankrijk werd veroverd.
Viola Davis geeft in The Woman King, dat
uitbundig en stijlvast is geregisseerd door
Gina Prince-Bythewood (Love & Basketball,
2000; The Old Guard, 2020), een imponerende performance als Nanisca, de door veldslagen getekende leider van de Agojie in het
Dahomey van 1823, de hoogste generaal onder
koning Ghezo (John Boyega). The Woman
King opent met een indrukwekkende militaire operatie, waarin Nanisca en haar eliteteam een vijandig kamp binnenvallen waar
mensen worden verhandeld voor het rivaliserende Oyo-koninkrijk (in wat nu Nigeria is).
Met de bloeddorstige en stoutmoedige
opening zet Prince-Bythewood de toon voor
de twee uur die zullen volgen. Nanisca en
haar strijders gaan de vijand te lijf met inventief gebruikte machetes, touwen, speren
en een enkel geweer. De prachtig ontworpen
actiescènes zijn des te opwindender omdat
ze zich, in tegenstelling tot zo veel hedendaagse spektakelfilms, houden aan de natuurwetten.
Aan de complexe geschiedenis van de Dahomey kan een actiethriller als The Woman
King natuurlijk maar ten dele recht doen.
Toch doet de film een manmoedige poging
om de ambiguïteiten te tonen rond de Agojie
en koning Ghezo, die nauw betrokken waren
bij de transatlantische slavenhandel. Het
scenario van Dana Stevens danst op het
slappe koord tussen een strijdkreet voor
vrijheid, met momenten van feministisch en
pan-Afrikaans klaroengeschal, en het onder
ogen zien van de medeplichtigheid van de
Dahomey aan het tot slaaf maken van hun
buurvolken.

Maar Hollywood-blockbusters zijn geen
geschiedenislessen, dus The Woman King
doorkruist het met meer publieksvriendelijke verhaallijnen. De belangrijkste daarvan
is die rond nieuwe rekruut Nawi (Thuso
Mbedu). Het publiek kijkt vooral door haar
ogen naar de weelderige wereld die Prince-
Bythewood voor de film creëert. De rebelse
en scherp van de tongriem gesneden Nawi
botst met het strikte leven van de Agojie,
maar leert ook lessen in moed, sisterhood en
opofferingsgezindheid.
Prince-Bythewood maakt zeer effectief
gebruik van haar budget (naar verluidt rond
de 50 miljoen dollar) voor een overweldigende blockbuster-ervaring die teruggrijpt
op swords and sandals-epen als Gladiator
(Ridley Scott, 2000). Soms wil The Woman
King te veel dingen tegelijk zijn. Maar over
het geheel is het een van die zeldzame grote
studiofilms met intelligentie, lef en een
warm kloppend hart – en dat alles zonder
bestaand materiaal te verfilmen.
WILFRED OKICHE

THE WOMAN KING

THE WOMAN KING

CANADA/VERENIGDE STATEN,

2022 | REGIE GINA PRINCE-BYTHEWOOD | MET VIOLA
DAVIS, THUSO MBEDU | 135 MINUTEN | DISTRIBUTIE
SONY | TE ZIEN VANAF 13 OKTOBER | LEES DE
VOLLEDIGE VERSIE VAN DEZE RECENSIE OP

filmkrant.nl



gebleken, moeten we niet gek staan te kijken
als we de gemaskerde seriemoordenaar binnen
afzienbare tijd weer terugzien. Maar dan toch
echt (?) zonder Jamie Lee Curtis.
TE ZIEN VANAF 13 OKTOBER 

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

HALLOWEEN ENDS
David Gordon Green | Jamie Lee Curtis gaat nog
één laatste keer (ja echt, de állerlaatste) de
strijd aan met Michael Myers in haar zevende (!)
Halloween-film. Halloween Ends vormt het
‘sluitstuk’ van de Halloween-trilogie van David
Gordon Green, die in 2018 een zeer succesvolle
herstart gaf aan de franchise die in 1978 startte
met John Carpenters meesterwerk. Daar had
het waarschijnlijk bij kunnen (of moeten) blijven, maar een geslaagde horrorfilm eindigt nu
eenmaal nooit. En aangezien Michael Myers de
afgelopen 44 jaar in zekere zin onsterfelijk is

KONING WORST
Mascha Halberstad | Prequel van de eerder dit
jaar uitgebrachte hitfilm Knor, die lovend werd
ontvangen. Deze korte film laat onder meer zien
waar de vete tussen de twee slagers in het rustieke dorpje Moppel precies begon. De film lijkt
met 22 minuten een ideaal tussendoortje voor
de kleintjes, maar biedt in die 22 minuten meer
dan genoeg moois, waarbij vooral de imponerende stemmencast opvalt. We noteren onder
meer Henry van Loon, Jelka van Houten, Kees
Prins en Loes Luca. Met zo’n sterrencast is deze

HALLOWEEN ENDS
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PUINHOOP

Rollercoaster
van pijn en
onmacht

PUINHOOP

Ouders kies je niet, maar krijg je. Je moet
het er maar mee doen als kind. Hoe hopeloos dat kan uitpakken toont de documentaire Puinhoop. Een moeder die aan borderline lijdt, maakt haar leven en dat van haar
zoon tot een mentale uitputtingsslag.
Puinhoop begint met een telefoontje van de
politie aan Allard Detiger, getrouwd en vader
van een dochtertje. Na een verontrustende
melding van een buurvrouw is men poolshoogte gaan nemen in het huis van zijn moeder. De agent windt er geen doekjes om: “Het
is één grote bende als ik het zo mag zeggen.”
Dat is niets te veel gezegd, blijkt als Detiger
het huis van zijn moeder binnenloopt. De
kamers liggen tot kniehoogte vol kleding,
boeken, apparaten en andere spullen, en het
huis is vervuild.
Het is de opmaat voor de hellevaart
waarin Detiger met zijn moeder belandt.
Nee, nu eens niet door zwarte gaten in het
zorgsysteem, maar door het onmogelijke,
vaak agressieve gedrag van Detigers moeder,
die in een verpleeghuis andere bewoners
kanker en blindheid toewenst. Haar zoon,
die ze soms vijfentwintig keer per dag belt,
noemt ze ‘een van de slechtste dingen die me
in m’n leven is overkomen’. Als ze wordt
overgeplaatst naar een psychiatrische inrichting is hij ‘een vuile meeloper’, omdat hij
dat niet heeft verhinderd. Als ze gaten in
haar dekbed brandt, rest er nog maar één

oplossing: haar met pillen tot een zombie
maken.
Puinhoop is een film over een mummy
from hell, en de invloed op haar omgeving,
maar we voelen ook mededogen met de
vrouw, die het leven ook voor zichzelf onmogelijk maakt. Uit gesprekken met een jeugdvriend en een vroegere tenniscoach van Detiger, die ooit een tennistalent was, doemt
een beeld op van een alleenstaande moeder,
voor wie haar twee zoons – Detiger heeft een
halfbroer – oogappeltjes waren. Extreem
prestatiegericht projecteerde ze haar verlangens en ambities op haar twee kinderen.
Detigers halfbroer vluchtte op zijn twintigste naar Amerika en kwam nooit meer terug. Als Detiger hem opzoekt, herinnert hij
zich de sfeer vroeger thuis als ‘constant ruzie, schreeuwen en gooien met dingen’. Toen
Detiger een paar jaar na hem ook het huis
verliet, zakte zijn moeder weg in eenzaamheid. Daarna heeft ze niet echt meer geleefd,
zegt ze. Puinhoop suggereert dat het vastklampen aan haar zoons voortkwam uit haar
kindertijd, waarin ze ‘niet gelukkig’ was en
zich op haar vijfde aan de kant geschoven
voelde toen ze een zusje kreeg. Kom er maar
in Freud!
Het zal niemand verbazen dat Detiger niet
onbeschadigd uit het leven met zijn moeder
is gekomen. Zijn vrouw ziet ook in hem ‘innerlijke pijn’ en ‘negativiteit’. Het hoopvolle
verschil is dat Detiger het woord zelfreflectie
kent. Resteert de vraag waar de twee vaders
zijn in deze rollercoaster van pijn en onmacht. Druk bezig met het wassen van hun
handen in onschuld?
JOS VAN DER BURG

PUINHOOP

NEDERLAND, 2022 | REGIE ALLARD

DETIGER | 73 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMA
DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 27 OKTOBER,
OOK VIA

picl.nl



Verloren zielen op het
Vlaamse platteland
In zijn derde speelfilm Nowhere laat Peter
Monsaert een geloofwaardige band groeien
tussen een door een ongeval getekende
vijftiger en een getraumatiseerde tiener.
Hun gezamenlijke zoektocht naar verlossing eindigt hoopvol. Dat gaat helaas wel
ten koste van de geloofwaardigheid.
Wie ooit dacht dat Nederland een beschaafd,
aangeharkt land was met een af en toe zachtjes oprispend onderbuikje, die is de afgelopen jaren van een ijskoude boerenwappiekermis thuis gekomen. Onze nationale
onderpens, zo blijkt nu, is groot en ranzig.
Van onze zuiderburen meenden we zoiets al
langer te weten. Al was het maar omdat hún
onderbuik zichtbaar is zodra je bij Wuustwezel de grens passeert. De vervallen fabrieksterreinen, afgebladderde frietkotten en met
dikke lagen industriële roet bedekte binnensteden die je passeert langs met afval bezaaide wegen getuigen van fundamentele
sociale sores en milieuproblemen.
Die restanten van een verouderde industriesamenleving vormen al jaren het decor
voor de grimmige sociale drama’s waartegen
de gebroeders Dardenne de onderkant van de
Wallonische samenleving portretteren,
sinds hun doorbraakfilm La promesse. In de
vijfentwintig jaar jongere Peter Monsaert
hebben de Dardennes een waardige Vlaamse

navolger gevonden.
In zijn eerdere werkstukken voerde de
Gentse filmmaker ons mee in de druilerige
wereld van een ex-gedetineerde die menselijk contact zoekt op een sekssite, terwijl het
overambitieuze Le ciel Flamand zich afspeelt
op een vreugdeloze prostitutieboerderij in
een Vlaams-Waals niemandsland. In
Monsaerts derde speelfilm Nowhere is Koen
De Bouw op dreef als een eenzaam ploeterende aannemer, die met hulp van Oost-Europese zwartwerkers een bouwval moet omtoveren tot een truckerscafé. Op een dag
wordt zijn routine doorbroken als een jongeman inbreekt in de bouwkeet, waar hij ook
overnacht. Na aanvankelijke schermutselingen ontfermt de vijftiger zich over de door
Noa Tambwe Kabati gespeelde tiener. Stukje
bij beetje vertellen ze elkaar (en de via een
beweeglijke camera meeglurende kijker) hun
trauma’s: de jongen is opgegroeid in jeugdzorginstellingen en zoekt zijn moeder. De
man is zijn tienerdochter verloren bij een
aanrijding en wil de doorgereden dader vinden. De Bouw en Kabati maken de mentor-pupil-achtige toenadering geloofwaardig met goed (stil) spel.
Nowhere is op zijn best zolang de film observeert hoe deze personages zijn vastgelopen: in hun eigen denkramen en in een omgeving die hen tegenhoudt. De Dardennes
zouden het daarbij laten. Maar Monsaert
vindt dat de kijkers – of in elk geval de personages – recht hebben op hoop. En dus verandert de film in de laatste akte nog in een
roadmovie die de hoofdpersonen naar Zuid-
Frankrijk brengt. Ook daar legt cameraman
David Williamson met oog voor detail de nodige desolate non-locaties vast – maar dan
badend in zomerzon. Plot, toeval en wensdenken nemen het hier over van de personages. En ook al gun je de sympathieke Kabati
zijn happy end: erg overtuigend is het niet.
FRITZ DE JONG

NOWHERE

BELGIË, 2022 | REGIE PETER MONSAERT

| MET KOEN DE BOUW, NOA TAMBWE KABATI | 110
MINUTEN | DISTRIBUTIE VEDETTE | TE ZIEN VANAF 29
NOWHERE

korte film ongetwijfeld elke minuut de moeite
waard.

een tombe. In de moderne wereld kan hij op
zoek naar zijn eigen invulling van het concept
‘gerechtigheid’. De trailers beloven vooral veel
generieke actiescènes, computereffecten en
Pierce Brosnan in een gek kostuum, maar misschien zal The Rock ons verrassen.

TE ZIEN VANAF 13 OKTOBER 

BLACK ADAM
Jaume Collet-Serra | Het is eigenlijk een wonder dat superster Dwayne ‘The Rock’ Johnson
nog niet eerder in een superheldenfilm speelde.
Aan de andere kant kunnen we al zijn films van
de laatste jaren in zekere zin classificeren als
heldenfilms, waarin de worstelster en acteur
altijd in actie moest komen om de wereld, zijn
geliefde(n) en/of een dier te redden. Zijn stap
naar het superheldenuniversum van DC is in die
zin een logische. Johnson speelt titelheld ‘Black
Adam’, die vijfduizend jaar geleden buitengewone krachten kreeg van de oude goden. Helaas
voor hem werd hij meteen daarna opgesloten in

NOWHERE

SEPTEMBER, OOK VIA

BLACK ADAM



terug moet naar haar geboortestreek, staat ze
ineens oog in oog met haar jeugdliefde. Probleempje: haar andere grote liefde wacht op

TE ZIEN VANAF 19 OKTOBER 

KWESTIE VAN GEDULD
Ruud Schuurman | U dacht dat u het een
maand zonder romantische komedie van eigen
bodem kon stellen? Echt waar? Natuurlijk niet!
Waar moeten we deze herfst anders onze
endorfine vandaan halen? In Kwestie van
geduld heeft chefkok Monica haar oude leven in
het Limburgse Noorbeek vaarwel gezegd en
maakt ze furore in de culinaire wereld van
Amsterdam. Maar als ze voor een wissewasje

picl.nl

KWESTIE VAN GEDULD

4 – 9 oktober 2022
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HET VERZWIJGEN

Zwart familieverleden
Veel familieleden van filmmaker Marieke
van der Winden collaboreerden in de Tweede Wereldoorlog met de Duitse bezetter. En
niet zo’n beetje ook. Na de oorlog werd er in
de familie niet over gepraat. Van der Winden doorbreekt met Het verzwijgen het taboe.
‘Toen mijn opa in 1942 in zijn zwarte uniform
door de straten van Amsterdam marcheerde,
liep de oma van mijn echtgenoot in dezelfde
stad met een gele Jodenster op haar jas.’ Met
dit tekstje begint Het verzwijgen. Het maakt
de ingewikkelde situatie van Marieke van der
Winden duidelijk. Getrouwd met een Joodse
man, maar zelf uit een familie waarin naast
haar opa nog veel andere familieleden in de
oorlog fout waren. Opa was lid van de Waffen
SS, anderen van de NSB of collaboreerden op
andere wijze met de Duitsers.
Hoe het met de oma met een gele ster is
afgelopen, vermeldt de film niet, omdat Van
der Winden zich richt op het ontrafelen van
haar eigen familieverleden. Dat is moedig,
want in haar familie wordt nog steeds gezwegen over het besmette verleden. Slechts

THE DROVER’S WIFE

Middelmatige
Australische
western
The Drover’s Wife is de eerste Australische
film waarvan een vrouw met een Aboriginal
achtergrond tekende voor regie, scenario én
hoofdrol. Terwijl Leah Purcell de kaarten
heeft om een uniek perspectief te bieden op
de western, blijkt het tegenovergestelde
waar.
The Drover’s Wife is gebaseerd op het gelijknamige korte verhaal uit 1882, al zijn er grote
wijzigingen aangebracht ten behoeve van de
tijdgeest. Centraal staat Molly, die haar
boerderij en kinderen moet beschermen tegen de gevaren van de Australische outback
wanneer haar man een paar dagen van huis
is. In veel opzichten voldoet The Drover’s
Wife aan alle klassieke westernconventies:

drie familieleden wilden meewerken aan de
film, van wie één alleen telefonisch. Minder
moeite met praten hebben vroegere buren en
vrienden van Van der Windens opa en oma.
Het waren ‘gewoon gezellige mensen’, zegt
een vroegere buurvrouw. Dat deze gezellige
opa in de oorlog als SS’er in een Duits dorpje
met dwangarbeiders werkte, wist niemand.
Dat Van der Winden in de jaren zeventig in
net zo’n dorpje fijne vakanties doorbracht
met haar opa en oma, kan ze in haar hoofd
niet rijmen: “Ik krijg het niet aan elkaar gebreeën”.
Het gaat Van der Winden in Het verzwijgen vooral om de invloed van het familieverleden op haar in 1940 geboren moeder en om
haar slechte relatie met haar. Aannemelijk is
dat haar moeders depressies te maken hadden met de naoorlogse vernederende omgang met foute Nederlanders en hun kinderen. Al zullen we dat nooit zeker weten,
omdat haar moeder, die in 1989 op 48-jarige
leeftijd overleed, nooit over het verleden
praatte. Zij nam haar geheim mee het graf in,
zegt Van der Winden.
Harde feiten over haar familie vindt Van
prachtige beelden van het ongerepte landschap, sferische sets en dialogen in authentiek dialect. Waar de film van het klassieke
pad afwijkt is dat het hoofdpersonage geen
stoere Amerikaanse cowboy is maar een
hoogzwangere Australische huisvrouw met
een troebele geschiedenis.
De ietwat clichématige kern van het verhaal draait om een onterecht verdachte Aboriginal-man genaamd Yadaka (Rob Collins)
die in Molly’s boerderij mag schuilen, terwijl
sergeant Nate Klintoff (Sam Reid) jacht op
hem maakt. Helaas verkiest The Drover’s
Wife regelmatig het aanstippen van activistische boodschappen boven de plot. Zware
onderwerpen als huiselijk geweld, racisme
en de koloniale geschiedenis van Australië
komen voorbij maar worden niet uitgediept.
Net als veel recente Hollywood-films lijkt
The Drover’s Wife zo veel mogelijk sociale
misstanden af te willen vinken, in plaats van
één onderwerp te kiezen en dat op een gelaagde manier uit te werken.
Purcell compenseert dat gedeeltelijk met
haar acteerwerk. Ze zet Molly overtuigend
neer als weerbarstige moeder die door het
harde leven in de wildernis paranoïde is geworden en zichzelf heeft geleerd met wapens
om te gaan. Gedurende de film laat ze zich

haar in ‘de grote stad’. Wat nu?! U zult bij ons
geen spoortje cynisme ontdekken, dus oordeel
vooral zelf of Monica de juiste keuze gaat
maken.
TE ZIEN VANAF 20 OKTOBER 

MASTER OF LIGHT
Rosa Ruth Boesten | Documentaire over de
Afrikaans-Amerikaanse kunstschilder George
Anthony Morton, die zijn kunst probeert te
gebruiken als een vorm van genezing voor zijn
gevangenisstraf van tien jaar. Na zijn vrijlating
werd hij de eerste zwarte kunstenaar die afstudeerde aan een prestigieuze kunstacademie in
New York, waarna Morton zijn weg moet vinden
in de overwegend witte kunstwereld. In ons
interview, te lezen op filmkrant.nl, gaf regisseur
Boesten eerder aan dat George “symbool staat

MASTER OF LIGHT

voor het hervinden van eigen talent en menselijk potentieel wanneer dit van kinds af aan geen
kans krijgt”.
TE ZIEN VANAF 20 OKTOBER 

der Winden wel in de dossiers van collaborerende Nederlanders in het Nationaal Archief.
Dat levert geen fijne kennis op. Later voert ze
een ongemakkelijk gesprek met een Joodse
archiefmedewerker, die geen behoefte heeft
aan Van der Windens verklaringen voor het
foute gedrag van haar familie.
Het verzwijgen achterhaalt de bittere
waarheid over Van der Windens familie,
maar de maker wil ook begrijpen waarom
men collaboreerde. Daarin gaat het soms
mis. Zo stelt de film dat 75 duizend Nederlanders lid waren van de Waffen SS. Dat wa-

ren er drie keer minder. En waarom noemt
Van der Winden dat cijfer? Maakt het de
keuze van haar opa minder belastend?
Niettemin: lof voor Van der Windens poging om het zwarte familieverleden onder
ogen te zien.
JOS VAN DER BURG

HET VERZWIJGEN | NEDERLAND, 2022 | REGIE
MARIEKE VAN DER WINDEN | 80 MINUTEN |
DISTRIBUTIE AMSTEL FILM | TE ZIEN VANAF 27
OKTOBER, OOK VIA

picl.nl



HET VERZWIJGEN

THE DROVER’S WIFE

van vele kanten zien: als liefdevolle moeder,
ervaren schutter en onderdrukte echtgenote.
Naast haar voelen de overige personages wat
zwart-wit aan. Nate Klintoff (Sam Reid)
blijft een archetype, de onervaren maar
wetsgetrouwe sheriff. Yadaka bewijst zich
direct als sympathieke vaderfiguur voor
Molly’s schuchtere zoontje. De slechteriken
zijn eveneens van bordkarton: racistische
vrouwenhaters met rottende tanden.
The Drover’s Wife schiet vooral tekort door
te veel te willen. De film had kunnen volstaan
met een rauwe karakterstudie van een vrouw
in een vijandige wereld. Daarentegen besteed

de film te veel aandacht aan een reeks eendimensionale westernarchetypes en prekerige
zijsporen die het verhaal van ambiguïteit en
nuance beroven. Wat overblijft is een middelmatige western met een maatschappijkritisch
sausje, dat – ondanks een frisse blik – niet in
staat blijkt om de conventies van het genre te
overstijgen.
JELLE HAVERMANS

THE DROVER’S WIFE

AUSTRALIË, 2021 | REGIE

LEAH PURCELL | MET LEAH PURCELL, ROB COLLINS,
SAM REID | 108 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE
ZIEN VANAF 13 OKTOBER, OOK VIA

picl.nl



MRS. HARRIS GOES TO PARIS
Anthony Fabian | Aangename feelgoodfilm over
de Britse Mrs. Ada Harris (Lesley Manville), een
huishoudster die geobsedeerd raakt door een
couture-jurk van Dior. Als mevrouw Harris
ineens een onverwachte financiële meevaller
heeft, trekt ze naar Parijs om haar eigen jurk te
laten ontwikkelen. Eenmaal daar weet ze zich al
snel naar binnen te werken in de elitaire Parijse
kunstwereld, tot afgrijzen van Dior-directeur
Claudine Colbert (Isabelle Huppert). Allemaal
leuk en aardig, zo’n plot, maar wie maalt daar
nog om als de hoofdrollen gespeeld worden
door kanonnen als Manville en Huppert? Amerikaanse critici prezen vooral de charme van de
film én – uiteraard – de hoofdrolspelers.
TE ZIEN VANAF 20 OKTOBER 
MRS. HARRIS GOES TO PARIS
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L’AMOUR/LA MORT

Het wezenlijke verbond
tussen liefde en dood

LOVE, SPELLS AND ALL THAT

LOVE, SPELLS AND ALL THAT

Betovering
L’AMOUR LA MORT

Je moet door het hoogdravende raamwerk
heenkijken, maar L’amour/La mort, Ramón
Gielings essayistische zoektocht naar het
verbond tussen de liefde en de dood, is op
momenten een hartverscheurend portret
over leven en lijden.
De Nederlandse filmmaker Ramón Gieling is
iemand die zich op zijn pretenties laat voorstaan. Wie anders dan de maker van documentaires als Erbarme dich (2015) en de recente speelfilm Sisyphus at Work (2021) zou
het in zijn hoofd halen om een film te maken
over liefde en dood, die twee ultieme grootheden van het menselijk leven? Ze lijken een
geheimzinnig verbond te hebben, filosofeert
de filmmaker in voice-over, “dat zoveel extase of verdriet kan veroorzaken, dat ze soms
alleen maar in de muziek te verdragen valt”.
Het is een artificieel begin van een film die
wel tot de emotionele kern van dat verbond
weet door te dringen. Immers, stelt L’amour/
La mort impliciet, de liefde komt ooit een
keer tot een eind. En als dat het geval is, moet
je er dan mee oppassen?
Wanneer je iemand plotsklaps verliest,
kan dat grote gevolgen hebben, zoals bij de
voor het leven getekende Mohamed el Bachiri gebeurde, die zijn vrouw in 2016 verloor tijdens de terreuraanslagen in Brussel.

Maar ook een liefde die langzaam uitsterft is
zwaar, zo blijkt uit het verhaal van Michel,
die zijn door dementie aangetaste partner
Stan verzorgt.
Is het dus beter het wat rustiger aan te
doen? Gieling laat er een groot aantal ‘experts’ over aan het woord: van ervaringsdeskundigen, zoals de bovengenoemde Mohamed en Michel, tot neurowetenschappers en
psychiater Dirk de Wachter, die de kijker
vanuit zijn beroepsvisie aanmaant vooral te
zwijgen over de liefde.
Het levert een spannende mix van perspectieven op, met veel rake observaties en
emotionele momenten, maar even vaak om
zijn onderwerp heen lijkt te draaien. Misschien is dat onvermijdelijk wanneer je het
over zulke existentiële grootheden hebt.
Maar Gieling eindigt de film met het hartverscheurende en meeslepende verhaal over
de dood van zijn broer. Zijn geliefde Mieke is
het verlies nooit te boven gekomen, en Gieling zelf lijkt dat ook niet te zijn. Het effect
van liefde en verlies, heel dichtbij gebracht.
Het kan dus wel.
GUUS SCHULTING

L’AMOUR/LA MORT

NEDERLAND, 2022 | REGIE

RAMÓN GIELING | 93 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMIEN
| TE ZIEN VANAF 6 OKTOBER, OOK VIA

picl.nl



Een ingetogen, emotionele reis naar het
verleden, waarbij gender-issues, klasse- en
cultuurverschillen, het patriarchaat en religie op vanzelfsprekende en onnadrukkelijke
wijze worden aangekaart.
Dit kan niet goed gaan, is je eerste gedachte
wanneer je erachter komt dat Eren na twintig
jaar vanuit Frankrijk is teruggereisd naar een
Turks eiland om haar jeugdliefde en muze
Reynan op te zoeken. Eren is een moderne,
kortgekapte, fitte en hippe vrouw van de wereld; Reynan draagt de zichtbare tekenen van
een zwaar leven. Bovendien woont ze samen
met een man die niets liever wil dan met haar
trouwen en een traditioneel leven leiden.
Natuurlijk gaat Reynan niet zomaar in op
Erens dramatische smeekbede om alles achter te laten en met haar mee te gaan. Wie
denkt Eren wel dat ze is om na twintig jaar
haar vredige bestaan te komen verstoren?
Reynan wijt Erens vasthoudendheid aan een
betovering die ze destijds heeft laten uitspreken en de twee besluiten om die ongedaan te laten maken.
In het simpele verhaal van Love, Spells
and All That (Ask, büyü vs.), gefilmd op een
bescheiden locatie met eenvoudige middelen, ontvouwt het verleden zich langzaam in
de gesprekken die de vrouwen met elkaar
hebben – soms ruziënd en verwijtend, soms
liefdevol en met humor, soms in als dialoog
vermomde monologen. Plekken, geuren,
mensen en eten brengen herinneringen te-

bunzingen en zelfs exotische wolhandkrabben
te zijn in het drukste en grootste havengebied
van Europa. De film wordt opgetekend vanuit
het perspectief van de dieren; de voice-over is
van voormalig nieuwslezer Sacha de Boer.
TE ZIEN VANAF 20 OKTOBER 

WILD PORT OF EUROPE

WILD PORT OF EUROPE
Willem Berents | Natuurfilm over de onverwachte pracht in de Rotterdamse haven. Waar
we bij de haven toch vooral zullen denken aan
grote containerschepen en grauwe industrieterreinen, blijkt er óók een wereld van egels,

AMSTERDAM
David O. Russell | Hoewel de verhalen over het
tirannieke gedrag van regisseur David O. Russell
(American Hustle, Silver Linings Playbook) al
jaren publiek geheim zijn, blijven de sterren in
de rij staan om met hem samen te werken. In
zijn nieuwste misdaadfilm herkennen we onder
meer Christian Bale, Margot Robbie, John David
Washington, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy,
Chris Rock, Zoe Saldana en Timothy Olyphant.
Geen kleine spelers, in een film die draait om

AMSTERDAM

rug, niet altijd even mooi, wel altijd impactvol. De kalme, intieme en realistische manier
waarop de zich (her)ontwikkelende relatie
tussen de twee in beeld wordt gebracht,
neemt je mee in hun belevings- en gevoelswereld. Ondertussen loert er spanning op de
achtergrond, in de vorm van Gökhan, de
partner van Reynan, die voelt dat er meer
aan de hand is dan een oude vriendschap.
De kleuren, beelden, geluiden en minimalistische muziek zijn doordrenkt van een
diep melancholisch gevoel, zodat je je makkelijk met de geliefden mee teruggaat in de
tijd. Je begrijpt waarom – al dan niet met behulp van een toverspreuk – de twee al zo lang
en zo diep met elkaar zijn verbonden. Het is
ook fijn eens een film, spelend in een islamitisch land, te zien waarin de liefde tussen
twee vrouwen zo veel ruimte krijgt en de
centrale focus in de film is, zonder dat de
problemen die door hun omgeving worden
opgeworpen worden gebagatelliseerd of genegeerd. Het geeft vertrouwen in en hoop
voor een toekomst waarin liefde mag bestaan zonder obstakels en zonder de noodzaak van een toverspreuk.
NICOLE SANTÉ

LOVE, SPELLS AND ALL THAT

(ASK, BÜYÜ

VS.) TURKIJE, 2019 | REGIE ÜMIT ÜNAL | MET SELEN
UCER, ECE DIZDAR | 96 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 29 SEPTEMBER, OOK
VIA

picl.nl
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JUSTINE

Liefde die op
zelfhaat stuit
Ambigue-waarheidsliefde wint het van moralistische helderheid in dit realistische
drama over een ingewikkelde liefde tussen
twee jonge vrouwen. Hoewel er feelgoodnummers op de soundtrack te horen zijn,
wil dat niet zeggen dat alles zomaar goedkomt.
JUSTINE

Wie altijd en overal een lijntje uit heeft staan,
vangt op de minst verwachte plek een keer
een vis. Aldus de strekking van het aan Ovidius ontleende motto van Justine, een pakkend portret van een jonge Britse vrouw. De
onverwachte plek waar Justine beet heeft is
een boekwinkel, waar ze nieuwsgierig wordt
opgenomen door de donkerharige Rachel.
Justine beantwoordt de belangstelling door
Rachel getuige te laten zijn van iets dat ze jat.
Een verrassend intieme, uitdagende handeling die persoonlijker blijkt dan heel wat dingen die Justine daarna van zichzelf zal laten
zien. Want Justine blinkt uit in verstoppertje

spelen: ze blijft weg, liegt of verdwijnt als
iets of iemand te dichtbij komt. Of ze dooft
haar gevoelens in drank.
Dat de liefde in dit liefdesdrama eens niet
als louter idylle wordt benaderd is een ver
ademing. De zoetsappig klinkende vrouwen
stemmen met akoestische gitaren op de
soundtrack onderstrepen eerder hoe pijnlijk
moeilijk het voor Justine is om dat romantische gevoel bestaansrecht te gunnen – hoe
graag ze dat ook zou willen. Want luister
maar eens naar de teksten, bijvoorbeeld van
Remember Summer’s Work of Art: ‘I’m a

poisoned arrow to your heart / sewn up with
scars / I’m a work of art.’ Die illustreert de
zelfhaat van Justine, waar de liefde van Rachel op stuit.
De spaarzaam gekozen teksten in deze dynamisch tussen hoop en vrees laverende film
zijn op meer plekken opvallend sterk. Als
Rachel naar haar jeugd vraagt, antwoordt
Justine: “Laten we zeggen dat het verleden
een vreselijk iets kan zijn.” En als Rachel dan
maar naar haar toekomstdromen vraagt: “Ik
droom voornamelijk over de dood.” Net als
de beste scènes roepen veel dialogen eerder

THE STRANGER

Geweld van de ziel
De bedwelmende misdaadfilm The Stranger duikt diep in het duistere gemoed van
een undercoveragent en de kindermoordenaar die hij een bekentenis probeert te ontlokken.
“Ik doe niet aan geweld”, schuttert Henry
nog even als hij door zijn nieuwe vriend Mark
wordt geronseld voor een schimmig zaakje.
“Zo’n klus is het niet”, stelt Mark hem gerust.
Wat strikt genomen klopt, maar wat natuurlijk ook een wassen neus blijkt.
Dat geldt eigenlijk in zijn geheel voor de
Australische misdaadfilm The Stranger, die
draait om deze twee mannen. Er is geen geweld, in die zin dat we vrijwel geen druppel
bloed zien vloeien. De film draait om de
meest abjecte vorm van fysiek geweld denkbaar, de moord op een kind, maar die komt

drie vrienden die tegen wil en dank verwikkeld
raken in een bizar complot.

niet in beeld – de film begint pas jaren na die
daad. Het geweld van The Stranger zit dieper
weggestopt; het is niet fysiek maar psychisch. Het is geweld van de ziel.
Al snel blijkt dat de zogenaamde vriendschap van Henry en Mark op drijfzand
gebouwd is, en dat beide mannen zich voordoen als iemand anders. Mark is under
coveragent, onderdeel van een grootschalig
onderzoek naar de ontvoering en moord op
een dertienjarige jongen acht jaar geleden,
en moet Henry een bekentenis zien te ontlokken.
Regisseur en scenarist Thomas M. Wright
baseerde zijn tweede speelfilm The Stranger
op werkelijke gebeurtenissen, maar de film
houdt zich verre van de twee vormen die
waargebeurde misdaadfilms overwegend
aannemen: exploitatieve geweldsporno die

waarts in representatie.
TE ZIEN VANAF 27 OKTOBER 

TE ZIEN VANAF 27 OKTOBER 

BROS
Nicholas Stoller | Regisseur Nicholas Stoller
maakte succesvolle Hollywood-komedies als
Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek
en Bad Neighbours, maar verdween de laatste
jaren enigszins van de radar. Voor Bros werkte
hij samen met acteur en komiek Billy Eichner,
die de film schreef en ook de hoofdrol speelt.
Hun romantische komedie draait om twee
homoseksuele mannen die ‘per ongeluk’ de
ware liefde vinden, maar dit moeilijk kunnen
combineren met hun carrières. Amerikaanse
critici prezen vooral het plezier van de film,
en – belangrijker nog – de grote stap voor-

PREY FOR THE DEVIL
Daniel Stamm | Bovennatuurlijke horrorfilm die
voortborduurt op de erfenis van The Exorcist. De
katholieke kerk besluit de school voor duivelsuitbanning te heropenen, als het aantal
gevallen van demonische bezetenheid drastisch
stijgt. Duivelsuitdrijving is binnen de kerk nog

BROS

THE STRANGER

het lijden van de slachtoffers centraal stellen
– het slachtoffer of zijn familie komen in The
Stranger nooit in beeld. Of: minutieuze reconstructies van het politieonderzoek – dat
speelt in de achtergrond van The Stranger
wel een rol, maar de focus ligt ergens anders.
Wright verkent de tol die het undercoverwerk eist van Mark en hoeveel van zijn menselijkheid hij opzij moet zetten om Henry te
benaderen. Het is een portret van twee mannen die zich verbergen – achter volle baar-

vragen op over Justine’s innerlijk leven dan
dat ze uitleggerig zijn.
Want ondanks haar grillige gedrag snappen we ook waarom het niet zo moeilijk is
om van de stoere, slimme, uitgesproken Justine te houden.
Justine’s problemen voeren in deze
clichémijdende film dan ook niet terug op
een voor de hand liggende armoedige jeugd.
Tenminste, niet in materieel opzicht. Dat
stelt op een dieper niveau de vraag naar de
sociaal-maatschappelijke omgeving die iemand nodig heeft om als persoon te kunnen
gedijen. Hoewel we zien wat een puinhoop
haar leven is, ben je geneigd Justine gelijk te
geven als ze zegt: “Met mij is niets mis.”
Maar waar Rachel in de drie maanden die de
film beslaat vooruitkomt en reist, zit Justine
vast in haar verleden. Dat de film daar geen
oordeel over velt en geen eenduidige oplossing voor biedt, doet recht aan de complexiteit van Justine. Het haakje is in de vis geslagen. Maar de minst verwachte vangstplek is
bij nader inzien misschien wel Justine’s hart.
KARIN WOLFS

JUSTINE

GROOT-BRITTANNIË, 2020 | REGIE JAMIE

PATTERSON | MET TALLULAH HADDON, SOPHIE REID,
XAVIEN RUSSELL | 82 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 27 OKTOBER 

den, achter zwijgen, achter valse namen.
Mark verbergt voor Henry wie hij echt is,
maar om dicht genoeg bij zijn doelwit te komen moet hij ook kanten van zichzelf blootgeven die hij in zijn ‘echte’ leven juist verdringt.
Wright steunt daarbij op sterk spel van
zijn twee hoofdrolspelers, Joel Edgerton als
de agent en de Britse acteur Sean Harris als
de ongrijpbare verdachte. Beiden weten met
minimaal spel, waarin aan het oppervlak
vrijwel nooit iets gebeurt, toch de storm die
binnen in hun personages woedt over te
brengen. Nog sterker doet Wright dat in de
sfeer van de film. Het hypnotiserende tempo
en de in duisternis gehulde beelden brengen
op drukkende wijze hun gemoed over.
JOOST BROEREN-HUITENGA

THE STRANGER

AUSTRALIË, 2022 | REGIE

THOMAS M. WRIGHT | MET JOEL EDGERTON, SEAN
HARRIS | 117 MINUTEN | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS |
TE ZIEN VANAF 27 OKTOBER 

altijd een mannenzaak, maar de jonge non Ann
is ervan overtuigd dat het haar ‘roeping’ is. Maar
als Ann eenmaal de kans krijgt, wordt ze al snel
zélf opgejaagd door een demonische kracht.
TE ZIEN VANAF 27 OKTOBER 

THE INVITATION
Jessica M. Thompson | Na het overlijden van
haar moeder denkt Evie dat ze geen familieleden meer over heeft. Via een DNA-test ontdekt
ze dat ze ergens op het Engelse platteland nog
een neef heeft wonen, die haar meteen maar
uitnodigt voor een familiebruiloft in een luxueus
landhuis. Eenmaal daar ontdekt Evie dat ze
misschien wat voorzichtiger had moeten zijn
met haar wens voor een nieuwe familie, want
haar familiegeschiedenis blijkt nét een tikje
grimmiger dan ze had kunnen bevroeden. En

PREY FOR THE DEVIL

dus wordt de familiedroom al snel een familie
nachtmerrie.
TE ZIEN VANAF 27 OKTOBER 

ALEX MAZEREEUW
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Agenda
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 2 november en loopt t/m woensdag 7 december.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 0725202022 | filmhuisalkmaar.nl
Kijk ons El houb vr 14.10

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850264
| filmhuisalmelo.nl

Ali & Ava vr 7.10 | Les amour
d’Anaïs wo 19.10 | L’événement
vr 21.10 | Falling for Figaro
vr 28.10 | Nobody Has to Know
vr 30.9 | Supereroi vr 14.10 |
To Olivia wo 5.10

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

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

Avec amour et acharnement
wo 5.10, di 11.10 | Beste meneer Bouterse vr 7.10, do 13.10,
di 25.10 | Bodies Bodies Bodies vr 7.10 | Boiling Point do
13.10 | Corsage vr 7.10, vr 14.10,
za 15.10, wo 26.10, di 1.11 | Cow
13.10 | Decision to Leave di
11.10 | Drii winter vr 30.9 | M’n
beessie en ik wo 5.10, za 8.10 |
Moonage Daydream 14.10 |
Napoleon 4.10 | Nope vr 30.9,
za 8.10, di 18.10 | Pink Moon di
4.10, do 6.10, wo 19.10 | Sundown za 1.10 | Wolf do 29.9, za
1.10, wo 12.10, di 18.10, vr 21.10

di 25.10 | Entre deux mondes vr 30.9, zo 2.10, di 4.10, za
8.10, ma 10.10, di 18.10 | Knor
zo 23.10, wo 26.10, do 27.10 |
Moonage Daydream do 13.10,
za 15.10, vr 21.10, wo 26.10 | Napoleon do 13.10, wo 19.10, ma
24.10 | Natuur in de buurt do
20.10, do 27.10, zo 30.10 | Pink
Moon do 29.9, ma 3.10, zo 9.10
| Le sommet des dieux za 1.10,
di 4.10, di 11.10 | Wolf do 13.10,
zo 16.10, vr 21.10, di 25.10, zo
30.10, di 1.11 | Arts in Cinema
Delacroix to Gauguin zo 2.10,
do 6.10, ma 17.10 | Buitenbios
Demain tout commence
za 1.10 | Coming Out Day
El houb di 11.10 | Royal Ballet
Mayerling zo 9.10 | Royal Opera Aida wo 12.10 | Week van de
palliatieve zorg De son vivant
wo 5.10

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13 | 0334226555 | lievevrouw.nl

The Duke vr 30.9 | Gogo vr 28.10
| Tampopo vr 7.10 | Wheel of
Fortune and Fantasy vr 14.10 |
Jeugd Met je hoofd in de wolken
wo 19.10 | Mini-Zlatan & oom
Bestie vr 21.10 | Nachtwoud do
20.10 | Robotbroer wo 19.10

Corsage | Don’t Worry Darling | Entre deux mondes | See
How They Run | Unclenching
the Fists | Wolf | Premières Un
beau matin do 27.10 | Beautiful Beings do 29.9 | Bo do 29.9
| Boiling Point do 6.10 | Competencia oficial do 13.10 | Cow
do 6.10 | Good Luck to You, Leo
Grande do 13.10 | El houb do
13.10 | Mrs. Harris Goes to Paris do 20.10 | Narcosis do 20.10 |
Les passagers de la nuit do 6.10
| Tori et Lokita 20.10 | Wild Port
of Europe do 20.10 | Zee van tijd
do 13.10 | Cinesingle Les passagers de la nuit zo 9.10 | Documentaires-premières Cow do
6.10 | M’n beessie en ik do 29.9
| Puinhoop do 27.10 | Jeugdpremière De onzichtbare do 27.10
| Kijk ons El houb zo 16.10 | Movies that Matter Eternal Spring
ma 10.10

ALPHEN A/D RIJN

AMSTERDAM

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

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

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 036-5215929 |
cultureelcentrumcorrosia.nl

4 Filmhuis Parkvilla

Ainbo di 25.10, do 27.10, zo
30.10 | L’amour c’est mieux
que la vie do 29.9, za 1.10, zo
2.10, do 6.10, vr 14.10 | Coppelia
zo 23.10, wo 26.10, vr 28.10 |
Decision to Leave vr 7.10, wo
12.10, za 15.10, di 18.10,

4 Cinema De Balie

Premières M’n beessie en ik do
29.9 | Napoleon do 29.9 | Amnesty International The Hong
Konger za 29.10 | Black Achievement Month Two Days in the
Life of Joseph Nathan Takeusso
Keubou di 25.10

4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 0206811419 | filmhuiscavia.nl

Leave Her to Heaven vr 21.10
| Stone Engravings wo 12.10 |
When Tomorrow Comes vr 14.10
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 0206236615 | cinecenter.nl

Premières M’n beessie en ik do
29.9 | Napoleon do 29.9
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-5891400
| eyefilm.nl

All That Jazz Ascenseur pour
l’échafaud za 1.10 | The Connection do 29.9 | Jazz on a Summer’s Day zo 2.10 | Round Midnight vr 30 .9 | Taxi Driver vr 30
.9 | Cinema Ecologica American Psycho za 29.10, wo 26.10 |
Dark Waters zo 30.10 | Dawn of
the Dead ma 31.10 | Fight Club
za 15.10, wo 2.11 | Koyaanisqatsi vr 21.10, zo 23.10 | Night Moves zo 16.10, do 27.10 | Pripyat
wo 19.10, di 1.11 | Putney Swope zo 16.10 | Der siebente Kontinent di 18.10, vr 28.10 | Silkwood vr 14.10, zo 23.10 | Still
Life vr 21.10, do 27.10 | Weekend di 25.10, za 29.10 | The Wolf
of Wall Street do 13.10 | Cinemini Grote wolf & kleine wolf
zo 2.10, zo 9.10, zo 16.10 | Classics Charade do 29.9, ma 10.10
| Dokter Pulder zaait papavers
di 1.11 | Professione: Reporter di
18.10, ma 24.10 | Solaris di 4.10,
di 25.10 | Jeugd Het lied van de
zee Elke zondag | Koolhoven
& Simons Phase IV do 20.10 |
Nouchka van Brakel Korte films
za 22.10 | Van de koele meren
des doods vr 21.10 | Restored &
Unseen Forever a Woman ma
17.10 | The Forbidden Quest vr
14.10 | Love Under the Crucifix
ma 31.10 | The Moon Has Risen
ma 3.10 | The Wandering Princess za 22.10
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 0203638502 | fchyena.nl

Première Boiling Point do 6.10
4 FilmHallen

Hannie Dankbaarpassage 12 |
020-8208122 | filmhallen.nl

Premières L’amour/La mort do
6.10 | Amsterdam do 27.10 | Un
beau matin do 27.10 | Beautiful Beings do 29.9 | Las bestias do 20.10 | Bo do 29.9 | Boiling Point do 6.10 | Competencia oficial do 13.10 | Cow do 6.10
| The Drover’s Wife do 13.10 |
Good Luck to You, Leo Grande do 13.10 | Les passagers
de la nuit do 6.10 | M’n beessie en ik do 29.9 | Mrs. Harris
Goes to Paris do 20.10 | Napoleon do 29.9 | Narcosis do 20.10
| Nowhere do 29.9 | Pissarro do 13.10 | Rebel do 6.10 | The
Stranger do 27.10 | Ticket to Paradise do 29.9 | Tori et Lokita do
20.10 | Het verzwijgen do 27.10
| Wild Port of Europe do 20.10 |
Zee van tijd do 13.10 | Royal Ballet Mayerling wo 5.10 | Royal
Opera Aida wo 12.10 | La bohème do 20.10 | Special Coldplay:
Live za 29.10
4 Het Ketelhuis

Pazzanistraat 4 | 0206840090 | ketelhuis.nl

Black Achievement Month Ailey zo 23.10 | Deutsches Kino
Waren einmal Revoluzzer di
25.10 | Dierendag M’n beessie en ik do 29.9 | Film & soep
Beautiful Beings do 6.10 | Forum In Loving Memory + Walk
the Land ma 3.10 | Hoe lees ik
een film? Bo wo 5.10 | Humans
of Film Festival do 13.10 t/m zo
16.10 | Italian Cineclub Querido Fidel do 29.29 | Queer Firebird za 1.10, ma 17.10 | Justine za
29.10 | Love, Spells and All That
wo 5.10, za 15.10 | Psycho-analyse & film Herfstsonate wo
19.10 | Soirée Ciné Presque di
11.10
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 0206231709 | kriterion.nl
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 0206169994 | lab111.nl
Nope do 29.9, ma 3.10, di 4.10,
wo 5.10 | Amsterdam Dance Event wo 19.10 t/m zo 23.10
| Camera Japan Festival do
29.9 t/m zo 2.10 | Classics E.T.
ma 3.10 | Jaws di 4.10 | Laby-

Eternal Spring On Tour
In oktober
presenteert Movies that
Matter On Tour Eternal
Spring, het spannende en
emotionele verhaal van een
groep Falun Gong-leden die
korte tijd de Chinese staats
televisie wisten over te

ADVERTORIAL |

nemen. Een verhaal van
ongekende moed en leven
onder totalitaire heer
schappij. Animatie en docu
mentaire op ingenieuze
manier gecombineerd, met
adembenemend resultaat.
MOVIESTHATMATTER.NL/ON-TOUR

ETERNAL SPRING

rinth ma 3.10 t/m wo 5.10 | Marie Antoinette ma 3.10, di 4.10
| Twin Peaks: Fire Walk with
Me wo 5.10 | Juliette Binoche Avec amour et acharnement do 29.9, za 1.10 | Caché
ma 3.10, di 4.10, wo 5.10 | High
Life zo 2.10, ma 3.10 | Mauvais sang do 29.9, za 1.10, zo
2.10, di 4.10, wo 5.10 | The Unbearable Lightness of Being
ma 3.10 | Korean Waves Decision to Leave do 29.9, ma 3.10
t/m wo 5.10 | Oldboy do 29.9,
ma 3.10, di 4.10 | Pam Grier Coffy do 29.9, ma 3.10 | Foxy Brown
wo 5.10 | Jackie Brown ma 3.10
t/m wo 5.10 | Second Chance Druk do 29.9, zo 2.10, wo
5.10 | High Life zo 2.10, ma 3.10
| Shoplifters za 1.10, ma 3.10, di
4.10 | Victoria do 20.10, vr 21.10
| Spanish Film Festival do 6.10
t/m zo 9.10 | Straight to Video
Rad + The Gate vr 30.9 | Wong
Kar Wai 2046 do 29.9 | Chungking Express za 1.10 t/m ma 3.10
| Fallen Angels ma 3.10, di 4.10 |
Happy Together di 4.10, wo 5.10
| In the Mood for Love za 1.10, zo
2.10, wo 5.10
4 Melkweg

Lijnbaansgracht 234a | 0205318181 | melkweg.nl

Freakscene: The Story of Dinosaur Jr. do 27.10 | Amsterdam Dance Event wo 19.10 t/m
ma 24.10 | Kaboom Anime Belladonna of Sadness za 15.10, zo
16.10 | Reggae Classics Outdeh
– The Youth of Jamaica vr 30.9 |
The Spot Movie Night La haine
13.10 | Last Man Standing: Suge
Knight and the Murders of Biggie & Tupac 29.9 | Poetic Justice do 29.9 | Steppin’ Into Tomorrow Ronnie’s wo 12.10
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 0206386016 | themovies.nl
Heropening verwacht in het
najaar
4 OBA Theater

Oosterdokskade 143 | 020205230900 | oba.nl /

Amsterdam Spanish Film Festival Alcarràs za 8.10 | Breathe
do 6.10 | Campeones za 8.10 |
Libertad vr 7.10 | La voluntaria
za 8.10 | Cinema Literair Agora di 4.10 | The Hunt for Red October di 11.10 | Oblomov di 15.11
| Senioren film met nabespreking (OBA Reigerbos) do 20.10
4 Rialto De Pijp

Ceintuurbaan 338 | 0206768700 | rialtofilm.nl

Koning op de Dam za 1.10 | Kijk
ons El houb wo 12.10
4 Rialto VU

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

Premières Un beau matin do
27.10 | Las bestias do 20.10 |
Competencia oficial do 13.10 |
Narcosis do 20.10 | Tori et Lokita do 20.10 | Wild Port of Europe do 20.10

4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-6920422
| studio-k.nu
Premières Un beau matin do
27.10 | Beautiful Beings do 29.9
| Las bestias do 20.10 | Boiling
Point do 6.10 | Competencia
oficial do 13.10 | Good Luck to
You, Leo Grande do 13.10 | The
Stranger do 27.10 | Cinema Kulinair A Simple Life za 1.10
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 0202232416 | uitkijk.nl

Special O amor natural di 25.10
4 Cinema De Vlugt

Burgemeester de Vlugtlaan
125 | 020-8203746 | cinemadevlugt.nl

Verwacht Beste meneer Bouterse | El houb | De grote Sinterklaasfilm 3 | Love, Spells and
all That | Rebel | Ticket to Paradise | Totem
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 0206249318 | zuidafrikahuis.nl

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 0555216346 | gigant.nl

Premières L’amour/La mort
do 6.10 | Las bestias do 20.10
| Un beau matin do 27.10 | Boiling Point do 6.10 | Competencia oficial do 13.10 | Cow do 6.10
| Good Luck to You, Leo Grande do 13.10 | El houb do 13.10
| Mrs. Harris Goes to Paris do
20.10 | Les passagers de la nuit
do 6.10 | Puinhoop do 27.10 | The
Stranger do 27.10 | Tori et Lokita do 20.10 | Wild Port of Europe do 20.10 | Zee van tijd do
13.10 | Arts in Cinema Pissarro do 13.10 | Boek & Film Entre
deux mondes di.18.10 | Coming
Out Day El houb di 11.10 | Dag
van palliatieve zorg Pink Moon
do 6.10 | Dierendag M’n beessie en ik za 1.10, zo 2.10, di 4.10
| Movies That Matter Eternal
Spring di 11.10 | Ontbijt & film zo
23.10 | Royal Opera Aida zo 9.10
| La bohème zo 23.10 | Madama
Butterfly zo 9.10

ARNHEM

4 Focus Filmtheater

Audrey Hepburnplein 1 | 0881900666 | focusarnhem.nl

Premières L’amour/La mort do
6.10 | Un beau matin do 27.10
| Beautiful Beings do 29.9 |
Beste meneer Bouterse do 6.10
| Las bestias do 20.10 | Bo do
29.9 | Boiling Point do 6.10 |
Competencia oficial do 13.10 |
Cow do 6.10 | Good Luck to You,
Leo Grande do 13.10 | El houb do
13.10 | Napoleon do 29.9 | M’n
beessie en ik do 29.9 | Narcosis
do 20.10 | Ningdu do do 29.9 |
Les passagers de la nuit do 6.10
| Tori et Lokita do 20.10 | Totem
13.10 | Wild Port of Europe do
do 20.10 | Zee van tijd do 13.10
| Boek & Film Vous n’aurez pas
ma haine ma 10.10 | Dag van
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de Arnhemse geschiedenis
Theirs Is the Glory za 15.10 |
Fiction Meets Science E.T. wo
26.10 | Inner Telescope wo 19.10
| Interstellar wo 12.10 | The
Martian wo 5.10 | Kijk ons El
houb 15.10 | Klassieker Singin’
in the Rain wo 19.10 | Korte Film
The Smile za 1.10 | Kunstdocu
Pissarro do 13.10 | Maand van
de geschiedenis Anton de Kom,
wij slaven van Suriname zo
9.10 | De avonturen van Anansi
de spin zo 9.10 | Movies That
Matter Eternal Spring di 4.10
| Rebellion di 1.11 | Royal Opera
Madama Butterfly zo 23.10

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-0128560
| asserfilmliga.nl
Dwelling in the Fuchun Mountains za 1.10, zo 2.10

BERGEN

4 CineBergen/Zwarte Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-5815914 |
cinebergen.nl

Alcarràs vr 7.10 | Avec amour et
acharnement do 13.10 | Beautiful Beings vr 30.9 t/m zo 2.10
| Bo do 29.9, vr 30.9, za 1.10, wo
5.10 | Boiling Point vr 7.10, zo
9.10, ma 10.10 | Competencia
oficial do 13.10, vr 14.10 | Cow
do 6.10. za 8.10, di 11.10 | Downton Abbey: A New Era za 1.10, zo
9.10 | Elvis di 4.10, za 8.10 | Entre deux mondes vr 7.10 | Les
passagers de la nuit do 6.10, za
8.10, zo 9.10, wo 12.10, vr 14.10
| M’n beessie en ik do 29.9, zo
2.10, wo 5.10 | Napoleon zo 2.10
| Narcosis do 20.10 | Pink Moon
vr 30.9 | Wolf zo 2.10, zo 9.10 |
Food & Film Boiling Point wo
12.10

BREDA

4 Chassé Cinema

Claudius Prinsenlaan 8 | 0765303131 | chasse.nl
Premières Un beau matin do
27.10 | Bo do 29.9 | Boiling Point
do 6.10 | Competencia oficial do 13.10 | El houb do 13.10 |
Good Luck to You, Leo Grande
do 13.10 | Tori et Lokita do 20.10
| Totem za 15.10 | Wild Port of
Europe do 20.10 | Zee van tijd
do 13.10 | L’amour/La mort wo
12.10 | C’mon C’mon di 25.10 |
Freakscene wo 26.10 | Het geheim van Moederheil zo 9.10 |
Mama vr 14.10 | Moving Mountains za 8.10 | Piet den Blanken
ma 3.10 | Arts in Cinema Pissarro za 22.10, ma 31.10 | Belcrum Bios The Duke di 11.10 |
BUTplugged Sheba, Baby wo
26.10 | Cinekid za 22.10 t/m
zo 30.10 | Cinema of Dreams
Born to Be di 11.10 | Writing
with Fire di 4.10 | Yea Freedom Life di 18.10 | Cinema of
Love Mascarpone za 29.10, ma
31.10 | Dierendag M’n beessie
en ik di 4.10 | Film & Fear Halloween @ Brack Halloween za

Natuur in de bioscoop
Omdat je nu eenmaal niet alle
schitterende natuurplekken
in de wereld kunt bezoeken,
zijn er natuurfilms. De mooiste zijn te zien op het Wildlife

Film Festival Rotterdam

(WLFR), van 4 tot en met 9
oktober in Cinerama in Rotterdam en vanaf 5 oktober de
hele maand online. Naast
films zijn er gesprekken met
de makers.
De Rotterdamse haven en
die in Moerdijk zijn niet de
eerste plekken waar je aan
denkt bij het woord natuur.
Dat is dan buiten de veerkracht en dynamiek van de
natuur gerekend, blijkt uit
Wild Port of Europe, de openingsfilm van het Wildlife
Film Festival. De documentaire van Willem Berents en
Melanie Kutzke toont de flora
en fauna in het gebied. Wonderbaarlijk hoe in deze in-

dustriële omgeving zeehonden, bunzingen, kleine mantelmeeuwen, egels, patrijzen,
rugstreeppadden en tapuiten
– om een aantal dieren te
noemen – zich niet alleen
handhaven, maar er zelfs floreren. Ook groeien er zeldzame orchideeën op onverwachte plekken. Mooi, maar
de film, die vanaf 20 oktober
ook in de bioscoop is te zien,
zal zeker ook de discussie oproepen of hij niet een te idyllisch beeld schetst van de natuur in deze havengebieden.
Is er sprake van greenwashing
van de industrie? Absoluut
niet, merkte Berents op in een
artikel in NRC: ‘Juist in havens worden de grote slagen
in de vergroening van de toekomst gemaakt.’
Naast Wild Port of Europe
zijn op het festival bijna vijftig lange en korte natuurfilms

te zien uit alle delen van de
wereld. Wie weinig tijd heeft,
moet in elk geval Wolf, Ode to
Nature en Deep in the Heart
gaan zien, volgens het festival
de drie beste films van deze
editie. Wolf volgt een wolvenjong dat zich vanuit Polen
en Duitsland in Nederland
vestigt. In de discussie over
de wolf in Nederland neemt
de film het op voor dit dier.
Regisseur Cees van Kempen
gaat na vertoning van de film
op 7 oktober uitvoerig in op
de film.
Ode to Nature is een visuele reis door de natuur in
Duitsland. De film voert langs
bergen en Alpenweiden in het
zuiden naar de kusten van de
Noordzee en de Baltische Zee
in het noorden. De hoopvolle
boodschap is dat het nog niet
te laat is om een natuurcatastrofe te voorkomen. Filmmaker Jan Haft legt na vertoning
op 9 oktober uit hoe hij dit
ziet.
Deep in the Heart toont de
unieke natuur in Texas. Te
zien zijn bijzondere landschappen en dieren die nergens anders op de wereld
voorkomen. Filmmaker Ben
Masters neemt de kijker mee
vanuit het perspectief van
dieren als de blinde meerval
en de bergleeuw.

WILD PORT OF EUROPE

WFFR.NL

29.10 | Filmclub wo 12.10 t/m vr
14.10, wo 19.10, vr 21.10 | Internationals Competencia oficial zo 30.10 | Kijk ons El houb zo
16.10 | Prikkelarm aanbod Zee
van tijd ma 17.10 | Royal Ballet
Mayerling wo 5.10 | Royal Opera Aida wo 12.10 | La bohème zo
23.10 | Voorpremières Cow wo
5.10 | Master of Light wo 19.10

Soof 3 di 25.10

DEN HAAG

DELFT

Spui 191 | 070-3656030 |
filmhuisdenhaag.nl

BUSSUM

Boschdijkstraat 45 | 0736818160 | verkadefabriek.nl

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-6938694 |
filmhuisbussum.nl

Premières Un beau matin do
27.10 | Beautiful Beings do 29.9
| Beste meneer Bouterse do
6.10 | Las bestias do 20.10 | Bo
do 29.9 | Boiling Point do 6.10
| Competencia oficial do 13.10
| Cow do 6.10 | Femi do 29.9 |
Good Luck to You, Leo Grande do 13.10 | El houb do 13.10 |
Narcosis do 20.10 | Tori et Lokita do 20.10 | Totem do 13.10 |
Wild Port of Europe do 20.10 |
Zee van tijd do 13.10 | Dierendag M’n beessie en ik di 4.10 |
Royal Opera Madama Butterfly ma 3.10 | Special Coldplay:
Live za 29.10

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

Stadsplein 5 | 010-4586300 |
isalatheater.nl
El buen patrón di 4.10 | Elvis
di 11.10 | The Princess di 18.10 |

4 Filmhuis Lumen

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

Arts in Cinema Raphael Revealed zo 16.10

DEN BOSCH

4 Verkadefabriek

Premières Un beau matin do
27.10 | Las bestias do 20.10 |
Boiling Point do 6.10 | Competencia official do 13.10 | Cow
do 6.10 | Good luck to you, Leo
Grande do 13.10 | El houb do
13.10 | Moonbound do 20.10 |
Mrs. Harris Goes to Paris do
20.10 | Narcosis do 20.10 | Les
passagers de la nuit do 6.10 |
Rebel do 6.10 | Tori et Lokita do
20.10 | Zee van tijd do 13.10 | Cinekid za 22.10 t/m zo 30.10 | Citytrips The Worst Person in
the World ma 24.10 | European
Outdoor Festival za 29.10 | Film
& Filosofie 20th Century Women wo 5.10 | The Lighthouse
wo 19.10 | 4 Months, 3 Weeks
and 2 Days wo 2.11 | Filmontbijt Elke zondag | Filmpraat wo
19.10 | Food & Film ma, di en wo
| Koolhovens Keuze Apocalypse
Now vr 7.10 | Masterclass Cindy
Jansen vr 7.10 | Sneak Preview
Elke dinsdag

4 Filmhuis Den Haag

Ailey zo 30.10 | Beste meneer
Bouterse wo 5.10 | Entre deux
mondes di 18.10, vr 21.10 | Grutto! do 29.9 | M’n Beessie en ik
di 4.10 | Tori et Lokita do 20.10
| Premières Beautiful Beings
do 29.9 | Bo do 29.9 | Competencia oficial do 13.10 | Cow do
6.10 | El houb do 13.10 | Rebel
do 6.10 | Arts in Cinema DeLacroix to Gaugain di 4.10, za
8.10 | Pissarro za 15.10, di 1.11 |
Black Achievement Month Ailey vr 7.10 | Mi Skin + Two Days
in the Life of Takeusso Keubou
vr 7.10, zo 30.10 | Ciné Premières Les passagers de la nuit
zo 2.10 | Jeugd Captain Nova za
22.10 t/m za 29.10 | Knoester za
22.10 t/m za 29.10 | Korte verhaaltjes za 22.10 t/m za 29.10
| Mamma Boes za 22.10 t/m
za 29.10 | Nelly Rapp za 22.10
t/m za 29.10 | Ook muizen gaan
naar de hemel za 22.10 t/m za
29.10 | Hoe lees ik een film? Tori
et Lokita wo 19.10 | Klassiekers Aladdin zo 9.10, za 15.10,
za 22.10, do 27.10 | Dark Victory wo 12.10, di 18.10, zo 23.10, za
29.10 | Gilda za 8.10, do 13.10,
wo 19.10, wo 26.10, zo 30.10 |
Scarface za 8.10, za 15.10, do
20.10, wo 26.10 | A Streetcar
Named Desire di 11.10, zo 16.10,

za 22.10, za 29.10 | Movies That
Matter Eternal Spring zo 9.10

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 0223-610941
| cinemazevenskoop.nl
Avec amour et acharnement
do 20.10 t/m ma 24.10 | Corsage do 27.10 t/m ma 31.10 | Decision to Leave do 29.9 t/m ma
3.10 | Mes frères et moi do 6.10
t/m ma 10.10 | Pink Moon do
13.10 t/m ma 17.10 | Wolf di 4.10,
wo 5.10

DEVENTER
4 MIMIK

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

Premières Un beau matin do
27.10 | Beautiful Beings do 29.9
| Las bestias do 20.10 | Bo do
29.9 | Boiling Point do 6.10 |
Competencia oficial do 13.10 |
Cow do 6.10 | Good Luck to You,
Leo Grande do 13.10 | El houb do
13.10 | Mrs. Harris Goes to Paris do 20.10 | Napoleon do 29.9
| Narcosis do 20.10 | Les passagers de la nuit do 6.10 | Rebel
do 6.10 | Tori et Lokita do 20.10
| Wild Port of Europe do 20.10
| Zee van tijd do 13.10 | Cinekid
Nelly Rapp wo 12.10 | Totem do
13.10 | Cineville Close ma 24.10
| Royal Ballet Mayerling wo 5.10
| Royal Opera Aida wo 12.10 | La
bohème do 20.10 | Special Coldplay: Live za 29.10 | Workshop
Filmanalyse za 1.10, zo 2.10

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 0206001897 | theaterdeomval.nl

| Moonage Daydream za 1.10 |
Napoleon do 29.9, ma 3.10, do
6.10, ma 10.10 | Pink Moon vr
30.9, vr 7.10, zo 9.10 | Where
the Crawdads Sing za 1.10, ma
3.10, wo 5.10, vr 7.10, zo 9.10,
wo 12.10 | Wolf vr 30.9 t/m zo
2.10, di 4.10, vr 7.10, zo 9.10, di
11.10 | Arts in Cinema Delacroix
to Gaugain vr 30.9, do 6.10, ma
10.10 | Boekverfilming Where the Crawdads Sing do 29.9 |
Coming Out Day Kokon di 11.10 |
JC Movies Casablanca Beats vr
30.9 | Jeugd Mijn moeder is een
gorilla wo 5.10, wo 12.10

DORDRECHT

4 Cinema The Movies

Nieuwstraat 60-62 | 0787200777 | themoviesdordrecht.nl

Arts in Cinema Pissarro do
13.10 | Week tegen eenzaamheid The Duke ma 3.10

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

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

Alcarràs do 29.9, zo 2.10 | L’amour c’est mieux que la vie
vr 7.10, za 8.10, wo 12.10 | Corsage zo 9.10, do 13.10 | E.T. zo
23.10 | Encore do 6.10 | The Last
Bus do 20.10, do 27.10 | Mes frères et moi do 27.10 | Moonage
Daydream vr 14.10 t/m zo 16.10,
wo 19.10 | See How They Run vr
28.10 t/m zo 30.10 | Where the
Crawdads Sing vr 30.9, za 1.10,
wo 5.10 | Wolf vr 21.10, za 22.10,
wo 26.10 | Arts in Cinema Delacroix to Gauguin do 6.10 | Pissarro do 13.10, do 20.10

Avec amour et acharnement do
6.10 t/m zo 9.10 | Knor zo 9.10 |
Wolf vr 30.9 t/m di 4.10

EINDHOVEN

DOESBURG

Dutch Design Week Lawines vr
28.10 | Life Is a Cultural Thread
za 22.10 | Cursus Citizen Kane
ma 31.10 | Royal Ballet Mayerling wo 5.10, zo 9.10 | Royal
Opera Aida wo 12.10, zo 16.10 |
La bohèmme do 20.10, zo 23.10
| Madama Butterfly zo 2.10
4 Filmhuis De Zwarte Doos

4 Filmhuis Doesburg

Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 15 | 0313-482336 | filmhuis-doesburg.nl
Falling for Figaro do 29.9 | Huda’s Salon vr 7.10, wo 12.10 |
Lunana vr 30.9, wo 5.10 | Mothering Sunday do 13.10, vr
14.10, wo 19.10 | The Truffle
Hunters zo 9.10 | Jeugd De piraten van hiernaast 2 za 8.10,
zo 9.10

DOETINCHEM

4 Amphion Cultuurbedrijf

Hofstraat 2 | 0314-340943 |
amphion.nl

Un autre monde do 29.9, zo 9.10
| Bo do 29.9, vr 30.9, zo 2.10, ma
3.10, wo 5.10, zo 9.10 | Boiling
Point do 6.10 t/m za 8.10, ma
10.10 t/m wo 12.10 | Casablanca Beats zo 2.10, vr 7.10, zo 9.10
| Corsage do 6.10 t/m za 8.10,
ma 10.10 t/m wo 12.10 | Decision to Leave zo 2.10 | Downton
Abbey: A New Era ma 3.10 | Elvis vr 30.9 t/m zo 2.10, wo 5.10
| Grutto! za 1.10, zo 2.10, di 4.10

4 Natlab

Kastanjelaan 500 |
040‑2946848 | natlab.nl

Den Dolech 2 | 040-2475566 |
dezwartedoos.nl

Encanto ma 3.10 t/m wo 5.10
| Everything Everywhere All
at Once ma 17.10 t/m wo 19.10
| The Godfather wo 12.10 | Ich
bin dein Mensch ma 24.10 t/m
wo 26.10 | Met mes ma 10.10, di
11.10 | The Northman ma 31.10
t/m wo 2.11

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668250 |
filmhuisemmen.nl
107 Mothers di 25.10 | Il buco
ma 24.10 | Dwelling in the
Fuchun Mountains ma 10.10
| Encore di 11.10 | The Innocents ma 17.10 | Knor di 18.10
| The Souvenir 2 ma 3.10 | A
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Thousand Fires di 4.10 | Openluchtfilm American Utopia za
15.10 | Zien in het donker filmfestival vr 28.10 t/m zo 30.10

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

Oude Markt 15 | 053-4300999
| concordia.nl
Premières Un beau matin do
27.10 | Beautiful Beings do 29.9
| Boiling Point do 6.10 | Competencia oficial do 13.10 | Cow
do 6.10 | Good Luck to You,
Leo Grande do 13.10 | Narcosis do 20.10 | Tori et Lokita do
20.10 | Arts in Cinema Napoleon zo 2.10 | Eng Subs Competencia oficial zo 23.10 | Koolhovens keuze Stalag 17 ma 31.10
| Movies That Matter Eternal
Spring ma 17.10 | Philofilm Arrival ma 3.10

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | 0620207920 | filmhuisermelo.nl
Le fabuleux d’destin d’Amélie
Poulain di 11.10, wo 12.10

GELDERMALSEN
4 LingeFilm

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

Délicieux za 15.10, zo 16.10 | Elvis za 8.10, wo 12.10 | Maternal
vr 14.10, wo 19.10 | Mes frères et
moi vr 30.9, wo 5.10 | Minions 2
zo 9.10 | Pink Moon za 22.10, zo
23.10 | Supereroi za 1.10, zo 2.10
| Ted & de magische smaragd
wo 26.10 | Ticket to Paradise zo 30.10, wo 2.11 | Where the
Crawdads Sing di 4.10, vr 7.10 |
Wolf vr 21.10, wo 26.10

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228142
| tbeest.nl
Encore vr 30.9 | Moonage Daydream do 13.10, za 15.10 | Koolhovens keuze Glory ma 3.10

GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182522200 | filmhuisgouda.nl

Alcarràs vr 30.9, di 4.10 | Avec
amour et acharnement di 29.9,
ma 3.10 | Drii winter za 1.10, wo
5.10 | Mes frères et moi zo 2.10,
wo 5.10 | Met je hoofd in de wolken zo 23.10, do 27.10, zo 30.10
| M’n beessie en ik vr 30.9, zo
2.10, di 4.10 | Mini-Zlatan &
oom Bestie ma 24.10, vr 28.10
| Nachtwoud di 25.10 | Pink
Moon do 29.9, zo 2.10 | Robotbroer wo 26.10, za 29.10

GRONINGEN

4 Forum Groningen

Nieuwe Markt 1 | 0503683683 | forum.nl

Premières Beautiful Beings
do 29.9 | Las bestias do 20.10
| Boiling Point do 6.10 | Com-

petencia oficial do 13.10 | Good
Luck to You, Leo Grande do
13.10 | El houb do 13.10 | Napoleon do 29.9 | Narcosis do 20.10
| Tori et Lokita do 20.10 | Wild
Port of Europe do 20.10 | The
Art of DC Superman ma 10.10 |
Wonder Woman ma 31.10 | Cinekid ma 17.10 t/m vr 21.10 | |
Dierendag M’n beessie en ik
di 4.10, wo 5.10 | International
Movie Night Elke zondag | National Theatre Prima Facie zo
2.10, zo 9.10 | Sneak Preview wo
5.10 | Specials Bellingcat wo
19.10 | Beste meneer Bouterse
wo 12.10 | E.T. zo 9.10 | Jaws ma
3.10, ma 17.10 | Mama wo 26.10 |
Puinhoop wo 2.11 | Spruit Cinema Elke zondag
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 0505262482 | rkzbios.nl

HAARLEM
4 Filmkoepel

Harmenjansweg 4 | filmkoepel.nl

Premières L’amour/La mort do
6.10 | Amsterdam do 27.10 | Un
beau matin do 27.10 | Beautiful Beings do 29.9 | Bo do 29.9
| Boiling Point do 6.10 | Competencia oficial do 13.10 | Cow do

6.10 | The Drover’s Wife do 13.10
| Good Luck to You, Leo Grande
do 13.10 | M’n beessie en ik do
29.9 | Mrs. Harris Goes to Paris do 20.10 | Napoleon do 29.9
| Narcosis do 20.10 | Les passagers de la nuit do 6.10 | Rebel
do 6.10 | The Stranger do 27.10 |
Ticket to Paradise do 29.9 | Tori
et Lokita do 20.10 | Het verzwijgen do 27.10 | Wild Port of Europe do 20.10 | Zee van tijd do
13.10 | Arts in Cinema Pissarro do 13.10 | Royal Ballet Mayerling wo 5.10, ma 10.10 | Royal
Opera Aida wo 12.10 | La bohème do 20.10 | Special Coldplay:
Live za 29.10
4 Schuur

Lange Begijnestraat 9 | 0235173910 | schuur.nl

Bouwen te midden van eenzaamheid za 1.10 | El houb wo
12.10 | M’n beessie en ik zo 2.10 |
De Platoschool do 13.10

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg

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

Persona non grata di 4.10 | Cinema+ Persona non grata do
29.9 | Ladies Night Kwestie van
geduld wo 19.10

Architectuur in films
Het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR) wil in
deze turbulente tijd niet in
blinde paniek vooruit hollen,
maar even stilstaan en nadenken. Het festival doet dat
onder de titel Freeze Frame
van 5 tot en met 9 oktober in
LantarenVenster en Theater
Zuidplein met meer dan
tachtig (!) films en debatten
over de relatie tussen stad en
architectuur.
Ook op de veertiende editie vertoont het AFFR architectuurfilms, die ‘in brede zin
over de betekenis van stad en
architectuur’ gaan. Een goede architectuurfilm laat volgens het festival zien ‘dat architectuur niet zonder zijn
omgeving begrepen kan worden of onderzoekt de rol die
de stad speelt in ons dagelijks
leven’. Het festival doet dat
dus met een indrukwekkende
hoeveelheid films. Waaronder de openingsfilm en wereldpremière Best in the
World (Hans Christian Post),
dat achter het imago kijkt van
Kopenhagen als inclusieve,
tolerante en vrijzinnige stad.
Dertig jaar geleden stond Kopenhagen op de rand van een
faillissement, waarna ambitieuze plannen en prestigieuze architectuur de stad uit het
slop trokken. De film kijkt
kritisch naar wie de prijs ervoor betaalde. Zo is er een
steeds grotere sociale onge-

lijkheid in de stad. Een waarschuwende les voor Rotterdam en andere Nederlandse
steden? Na de vertoning is er
een online Q&A met de maker in Kopenhagen.
Het is onmogelijk om hier
zelfs maar een representatieve selectie van de meer dan
tachtig films te noemen die
op het festival te zien zijn. We
beperken ons tot een paar
aanraders voor cinefielen. De
documentaire Fellinopolis
(Silvia Giulietti) bevat nooit
eerder vertoonde beelden van
Fellini en interviews met
mensen met wie hij werkte,
onder wie setfotograaf Ferruccio Castronuovo en de vorig jaar overleden Lina Wertmüller. De film laat en passant zien hoe sterk zijn films
het imago van Rome hebben
beïnvloed.
Ook interessant voor cinefielen is de filmische lezing
van Frits Gierstberg over de
tentoonstelling over Johan

HARDERWIJK

4 Filmhuis Harderwijk/

Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419500 |
filmhuisharderwijk.nl

Délicieux za 1.10, ma 3.10 |
Dwelling in the Funchun Mountain za 29.10, ma 31.10 | Fabian za 8.10, ma 10.10 | Grutto! zo
2.10, di 4.10 | Huda’s Salon za
22.10, ma 24.10 | Knor wo 26.10
| Leave No Traces do 13.10, za
15.10 | Nobody Has to Know zo
9.10, di 11.10 | La ruche zo 30.10
| Speak No Evil ma 17.10, di 18.10
| Turn Your Body to the Sun zo
23.10, di 25.10

HEEMSKERK

4 Filmhuis Heemskerk

Laurentz A. Verherentstraat 1
| decirkelheemskerk.nl/film

Alcarrás vr 7.10, zo 9.10, wo
12.10 | Fireheart zo 16.10 | Grutto! zo 30.10, wo 2.11 | Moonage Daydream zo 16.10, wo 19.10
| Nope zo 2.10, wo 5.10 | There Is
No Evil za 22.10, wo 26.10

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

Royal Theater | Stationsplein
5 | 045-5118178 | filmhuisdespiegel.nl
van der Keuken, die hij samenstelde voor het Nederlands Fotomuseum (vanaf 7
oktober te zien). In zijn lezing
gaat Gierstberg in op Van der
Keukens blik op steden. Erna
is Van der Keukens korte film
Vier muren (1965) te zien,
over de woningnood in Amsterdam in de jaren zestig.
Helaas actueler dan ooit.
Over de werkwijze van Roy
Andersson (You the Living,
About Endlessness) gaat Being
a Human Person (Fred Scott).
De film toont hoe Andersson
nauwkeurig een model bouwt
van een herenhuis, dat zijn
woonhuis en studio is. Maar
de film toont ook hoe al dit
precisiewerk in dienst staat
van de diep menselijke boodschap van zijn werk. Tenslotte noemen we de documentaire Jacques Tati, tombé de la
lune (Jean-Baptiste Péritié),
over Tati als humoristische
en melancholieke criticus
van de moderniteit, maar ook
als obsessieve architect van
Tativille.
AFFR.NL

Beautiful Beings vr 14.10,
zo 23.10 | Boiling Point zo 9.10,
wo 19.10 | Decision to Leave
zo 2.10 | Entre deux mondes
za 8.10, zo 16.10 | Les intranquilles za 1.10, zo 9.10 | The Last
Ones vr 30.9 | Les passagers
de la nuit vr 21.10, zo 30.10 | Un
pays qui se tient sage do 29.9
| Rounds zo 9.10, wo 19.10 | Le
sommet des dieux wo 5.10,
do 20.10

HELMOND

4 De Cacaofabriek

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

Royal Ballet Mayerling wo 5.10,
zo 9.10 | Royal Opera Aida wo
12.10, zo 16.10 | La bohème do
20.10, zo 23.10 | Madama Butterfly zo 2.10

HENGELO

4 Filmhuis Hengelo

Beursstraat 44 | 074-2556789
| filmhuishengelo.nl

107 mothers vr 21.10 t/m zo
23.10, wo 26.10 | Bergman
Island vr 7.10 t/m zo 9.10, do
13.10 | El buen patrón do 29.9
| Elvis vr 28.10 t/m zo 30.10 |
L’événement vr 14.10, za 15.10,
wo 19.10 | Hit the Road vr 30.9,
wo 5.10, do 6.10 | Leave No
Traces vr 7.10, wo 12.10 |
Mothering Sunday do 27.10,
vr 28.10, wo 2.11 | Nowhere
Special vr 14.10, zo 16.10, do
20.10, vr 21.10 | Les Olympiades
vr 30.9 t/m zo 2.10 | Jeugd Knor
wo 19.10, do 20.10, za 22.10

HILVERSUM
4 Filmtheater

Herenplein 5 | 035-6235466 |
filmtheaterhilversum.nl

Premières Un beau matin do
27.10 | Beste meneer Bouterse
do 6.10 | Las bestias do 20.10 |
Bo do 29.9 | Boiling Point
do 6.10 | Competencia oficial
do 13.10 | Cow do 6.10 | Good
Luck to You, Leo Grande
do 13.10 | M’n beessie en ik
do 29.9 | Les passagers de la
nuit do 6.10 | Tori et Lokita do
20.10 | Totem do 13.10 | Het verzwijgen do 27.10 | Zee van tijd
do 13.10 | Arts in Cinema Pissarro do 13.10 | Cinekid do 13.10,
za 15.10 | Kijk ons El houb do
13.10 | Movies that Matter Eternal Spring di 11.10 | Royal Opera Aida wo 12.10 | La bohème do
20.10 | Special Coldplay: Live
za 29.10

HOOGEVEEN

4 Filmhuis Hoogeveen

VUE Hoogeveen | Van Echtenplein | 0528-234000 | filmhuishoogeveen.nl
A Chiara di 4.10, ma 10.10 | A
Hero di 25.10, ma 31.10

HOORN

4 Cinema Oostereiland
BEST IN THE WORLD

Krententuin 25 | 0229-232296
| cinemaoostereiland.nl

Las bestias do 20.10, za 22.10
| Boiling Point do 6.10, za 8.10 |
Good Luck to You, Leo Grande
do 13.10, zo 16.10 | M’n beessie
en ik di 4.10 | Magical Iceland zo
9.10, di 11.10 | Mrs. Harris Goes
to Paris do 20.10, za 22.10 | Napoleon zo 23.10, di 25.10 | Les
passagers de la nuit do 6.10,
za 8.10 | Shoooms avontuur zo
30.10 | Het verzwijgen do 27.10,
za 29.10 | Wild Port of Europe
do 20.10, zo 23.10 | Wolf zo 16.10
| Zee van tijd vr 14.10, za 15.10 |
Regenboogweek Beyto do 13.10
| Una mujer fantástica do 13.10
| Portrait de la jeune fille en feu
zo 16.10

HOUTEN

4 Film Aan de Slinger

De Slinger 40 | 030-6351024 |
aandeslinger.nl

Alcarràs di 25.10 | Un autre
monde do 20.10, vr 21.10,
zo 23.10 | Clara Sola di 18.10 |
Corsage do 27.10, vr 28.10,
zo 30.10 | Grutto! do 29.9,
vr 30.9, zo 2.10 | The Last Bus
do 6.10, vr 7.10 | Peter von Kant
di 4.10 | There Is No Evil di 11.10 |
Where the Crawdads Sing
do 13.10, vr 14.10 | Vroege film
Falling for Figaro wo 19.10

KAMPEN
4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

Alcarràs vr 14.10, za 15.10 | Corsage vr 28.10, za 29.10 | Nowhere Special vr 30.9, zo 2.10 | Pink
Moon vr 21.10, za 22.10 | To Olivia vr 7.10, 8.10

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

Wilhelminaplein 92 | 0582050300 | sliekerfilm.nl

Premières Beautiful Beings do
29.9 | Beste meneer Bouterse do 6.10 | Las bestias do 20.10
| Boiling Point do 6.10 | Competencia oficial do 13.10 | Cow
do 6.10 | Good Luck to You, Leo
Grande do 13.10 | Tori et Lokita do 20.10 | Kijk ons El houb
di 11.10 | Seniorenmiddag The
Duke do 20.10

LEIDEN
4 Kijkhuis

Vrouwenkerksteeg 10 |
071-51233900 |
bioscopenleiden.nl /Kijkhuis
Movies that Matter Eternal
Spring ma 10.10
4 Lido

Steenstraat 39 | 071-5124130 |
bioscopenleiden.nl /Lido
James Cameron Terminator 2:
Judgement Day do 29.9 | True
Lies ma 10.10, do 27.10
4 Trianon

Breestraat 31 | 071-5123875 |
bioscopenleiden.nl /Trianon
Deze films draaien in Kijkhuis,
Lido en/of Trianon
Clark Gable Gone with the Wind
za 8.10, za 22.10
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LELYSTAD

4 Filmtheater Lelystad/Agora

Agorabaan 12 | 0320-239239 |
agora-lelystad.nl
L’amour c’est mieux que la vie
di 1.11 | Beyto di 18.10 | The Last
Bus di 4.10 | Peter von Kant di
25.10 | La ruche di 11.10

LEUSDEN

4 De Filmtuin

De Smidse 1b | 033-4953107 |
theaterdetuin.nl
Druk vr 21.10

LISSE

4 Filmhuis Lisse

Floralisplein 69 | 0252-213458
| filmhuis-lisse.nl
Délicieux di 4.10 | Encore di 11.10

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043-3214080 |
lumiere.nl

Baby Don’t Hurt Me + Mist wo
5.10 | Beste meneer Bouterse
di 11.10 | Buladó zo 16.10 |
Coppelia zo 2.10, wo 5.10 |
Eternal Spring ma 3.10 | Femi
za 1.10 | Herfstsonate wo 19.10
| The River di 4.10 | A World to
Shape ma 17.10 | Premières
Un beau matin do 27.10 |
Beautiful Beings do 29.9 |
Las bestias do 20.10 | Bo do
29.9 | Boiling Point do 6.10 |
Competencia oficial do 13.10 |
Cow do 6.10 | Good Luck to You,
Leo Grande do 13.10 | El houb
do 13.10 | Napoleon do 29.9 |
Narcosis do 20.10 | Nowhere
do 29.9 | Les passagers de la
nuit do 6.10 | Puinhoop do 27.10
| The Stranger do 27.10 | Tori et
Lokita do 20.10 | Het verzwijgen
do 27.10 | Wild Port of Europe
do 20.10 | CineSud Fright Night
zo 30.10 | Filmblik wo 26.10 t/m
za 29.10 | Filmconcert Das Kabinett des Dr. Caligari ma 31.10
| Jean-Louis Trintignant Un
homme et une femme do 29.9,
vr 30.9 | Keep an Eye Filmacademie Festival vr 14.10

MIDDELBURG

4 Cinema Middelburg

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

L’amour/La mort do 13.10, vr
14.10, zo 16.10 t/m di 18.10 |
Beautiful Beings vr 30.9, za
1.10, ma 3.10 | Boiling Point do
13.10, za 15.10 t/m ma 17.10, wo
19.10 | Corsage do 6.10, za 8.10
t/m di 11.10, do 13.10, zo 16.10
t/m wo 19.10 | Cow za 8.10, zo
9.10, di 11.10, wo 12.10 | Dealer do 29.9, zo 2.10 t/m wo 5.10
| Entre deux mondes do 6.10,
vr 7.10, zo 9.10, ma 10.10, wo
12.10 | The Last Ones do 29.9
t/m za 1.10, ma 3.10, wo 5.10
| Love, Spells and All That do
6.10 t/m za 8.10, di 11.10 | Moonage Daydream vr 14.10 t/m zo
16.10, di 18.10 | Oldboy do 13.10
t/m za 15.10, wo 19.10 | Unclen-

De rijke Spaanse cinema
Er gebeurt meer in de Spaanse cinema dan een enkele film
af en toe in de Nederlandse
filmtheaters doet vermoeden. Dat bewijst het Amster-

dam Spanish Film Festival

(ASFF) van 5 tot en met 9 oktober in Tuschinski, Eye
Filmmuseum, OBA Oosterdok en Lab111. De meeste
films zijn Nederlandse premières en – uniek – van
vrouwelijke filmmakers.
Pedro Almodóvar doet bij
iedere filmliefhebber een belletje rinkelen, maar daarna
wordt het al snel stil als het
over de Spaanse cinema gaat.
Jammer, want het land heeft
een rijke, veelzijdige filmcultuur.
Het ASFF telt zes programmaonderdelen. Het belangrijkste is het ‘core programme’, dat met zeven films
‘de dynamiek en creativiteit’
van de hedendaagse Spaanse
cinema reflecteert. Daaronder de openingsfilm Rainbow
(Paco Léon), een op de literaire klassieker The Wonderful Wizard of Oz geïnspireerde film over de avonturen van
een hedendaagse tiener op
zoek naar haar moeder. Léon
en actrice Dora Prostigo zijn
bij de openingsvoorstelling
aanwezig. Prostigo zingt na
afloop ook liedjes uit de film.
Over tieners gaat ook Libertad, de debuutfilm van

ching the Fists do 20.10 | Wolf
do 29.9, za 1.10, zo 2.10, di 4.10,
wo 5.10

MIDDELHARNIS

4 Filmhuis Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482400 | hetdiekhuus.nl

El buen patrón do 29.9 | Dear
Comrades! do 13.10 | Kom hier
dat ik u kus do 20.10

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 0613473992 | stroomhuisneerijnen.nl
Edipo re za 15.10

NIEUWKOOP
4 Kaleidoskoop

Verbinding 2 | 0172-728001 |
theater-kaleidoskoop.nl
El buen patrón do 13.10 | No
Time to Die vr 28.10 | To Olivia di 4.10

NIJMEGEN
4 Lux

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

Premières Un beau matin do
27.10 | Beautiful Beings do 29.9
| Las bestias do 20.10 | Bo do

Clara Roquet. Het comingof-age drama voert een timide tiener op, die op vakantie
met haar ouders en haar aan
Alzheimer lijdende oma
vriendschap sluit met een
vrijgevochten leeftijdsgenoot. Er gaat een wereld voor
haar open.
In het programma ‘ASFF
Cares’ is onder andere La
volontaria (Nelly Reguera) te
zien. Daarin trekt een recent
gepensioneerde arts naar een
vluchtelingenkamp in Griekenland om te helpen. Maar
waarom? Zegt die behoefte
vooral iets over haarzelf? Wil
ze helpen omdat ze zich als
gepensioneerde arts nutteloos voelt? Na de vertoning is
er een door filmcritici Dana
Linssen en Jan Pieter Ekker
gemodereerde paneldiscussie
over de zin van sociale cinema.
In ‘ASFF Cares LGBTQIA+’
is onder andere Veneno (Javier Ambrossi) te zien, een

biopic over Cristina Ortiz, die
in de jaren negentig van een
sekswerker veranderde in een
populaire transgender in de
entertainmentindustrie.
Het programma ‘Spanish
Cinema Without Fear’ telt
twee films van vrouwelijke
makers die spelen met de
grenzen van fictie en documentaire. Breathe (Susanna
Baranco) toont het leven in
een vrouwengevangenis en
stelt vragen over de werking
van het juridische systeem
voor vrouwen. In What Went
Wrong interviewt regisseur
Liliana Torres haar ex-liefdespartners openhartig over
hun vroegere liefdesverleden.
Naast Paco Léon en Dora
Prostigo zijn er op het festival
meer gasten, onder wie regisseur Cesc Gay, die we kennen
van Truman (2016). Van hem
is Stories Not to Be Told te
zien. En natuurlijk is er traditiegetrouw veel lekkers uit de
Spaanse keuken.
AMSTERDAMSPANISH
FILMFESTIVAL.COM

Fire of Love vr 21.10, di 25.10 |
Grutto! vr 30.9, di 4.10 | Knor zo
16.10, di 18.10 | Mass za 22.10,
di 25.10 | Ninjababy za 8.10, di
11.10 | Regenboogweek Grosse Freiheit vr 14.10, di 18.10 | The
Shiny Shrimps za 15.10

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl

After Love vr 30.9, zo 2.10, za
8.10, di 11.10 | Avec amour et
acharnement do 29.9 t/m za
1.10, di 4.10, vr 7.10, di 11.10, wo
12.10, vr 14.10, zo 16.10 | Corsage do 6.10, vr 7.10, zo 9.10,
wo 12.10, do 13.10, za 15.10, di
18.10 | Decision to Leave do
6.10 t/m za 8.10, ma 10.10, do
13.10, za 15.10, wo 19.10 | Firebird vr 14.10, zo 16.10 | Moonage Daydream do 29.9, vr 30.9,
ma 3.10, vr 7.10, zo 9.10 | Nope
do 29.9, za 1.10, zo 2.10, wo 5.10
| Pink Moon do 13.10, vr 14.10, zo
16.10, di 18.10, wo 19.10 | Sunflowers vr 30.9, zo 2.10, do 6.10,
zo 9.10, ma 17.10 | There Is No
Evil do 29.9, zo 2.10, wo 5.10 |
Wolf do 6.10, do 13.10, vr 14.10,
zo 16.10 | Dag van de palliatieve zorg The Farewell do 20.10
| Week van de eenzaamheid
Housewitz di 4.10, zo 9.10

ROTTERDAM

4 Cinerama Filmtheater

Westblaak 18 | 010-4115300 |
cineramabios.nl
RAINBOW

29.9 | Boiling Point do 6.10 |
Competencia oficial do 13.10 |
Cow do 6.10 | Good Luck to You,
Leo Grande do 13.10 | El houb
do 13.10 | M’n beessie en ik do
29.9 | Mrs. Harris Goes to Paris do 20.10 | Napoleon do 29.9
| Narcosis do 20.10 | Ningdu do
29.9 | Les passagers de la nuit
do 6.10 | Tori et Lokita do 20.10
| Wild Port of Europe do 20.10
| Zee van tijd do 13.10 | Cursus Filmkring do 20.10 | Première ma 17.10 | Screening Sex
wo 5.10, wo 12.10, wo 19.10, wo
26.10 | Filmkring Boiling Point
do 6.10, di 18.10 | Grondfest
The Great Dictator za 1.10 | Die
Welle vs. Fight Club za 1.10 | V
for Vendetta vs. Snowpiercer
za 1.10 | Junior Nelly Rapp wo
12.10 | Keep an Eye Filmacademie Festival za 8.10 | Kijk ons El
houb za 15.10 | Propaganda in
de oost Week van de koloniale
geschiedenis wo 5.10

OLDENZAAL

ling for Figaro wo 12.10 | Knor
wo 19.10 | Nowhere Special di
11.10 | The Worst Person in the
World di 4.10

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

Kruisstraat 15 | 0412-405504 |
groene-engel.nl
Fall zo 2.10 | Myla vr 30.9 |
Potato Dreams of America zo
9.10

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

Markland College - Utopiazaal | Pagnevaartweg 7 | 0165314503 | filmtheaterfanfare.nl
Beautiful Beings do 13.10 | Boiling point do 27.10 | Entre deux
mondes do 6.10 | Soof 3 do
20.10 | Voorpremière Vortex do
29.9 | Week van de eenzaamheid Edie zo 2.10 | Verwacht Un
beau matin | Boy Ecury | Good
Luck to You, Leo Grande

4 Filmhuis/Stadstheater De

PURMEREND

Molenstraat 25 | 0541-511094
| filmhuisoldenzaal.nl

Kerkstraat 11 | 0299-416506 |
filmhuispurmerend.nl

Bond

Ali & Ava di 25.10 | L’amour
c’est mieux que la vie wo 5.10 |
Encore di 18.10, wo 19.10 | Fal-

4 Filmhuis Purmerend

Alcarràs za 29.10, di 1.11 | Un
autre monde vr 28.10, di 1.11 |
L’événement vr 7.10, di 11.10 |

IFFR vr 14.10 t/m zo 16.10 |
Wildlife Film Festival Rotterdam di 4.10 t/m zo 9.10
4 KINO Rotterdam

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

Premières Un beau matin do
27.10 | Beautiful Beings do 29.9
| Las bestias do 20.10 | Bo do
29.9 | Boiling Point do 6.10 |
Competencia oficial do 13.10 |
Good Luck to You, Leo Grande
do 13.10 | The Stranger do 27.10
| Totem do 13.10 | Wild Port of
Europe do 20.10 | The Woman
King do 13.10 | IFFR Toute une
nuit wo 5.10 | Nattevagten wo
2.11 | Special Coldplay: Live za
29.10
4 LantarenVenster

Otto Reuchlinweg 996 | 0102772277 | lantarenvenster.nl /
film

Ailey di 18.10 | Mama di 1.11 | The
Watermelon Woman ma 24.10
| The Witches of the Orient zo
2.10 | Premières Bo do 29.9 |
Boiling Point do 6.10 | Competencia oficial do 13.10 | Everything Everywhere All at Once zo
2.10 | Femi do 29.9 | Good Luck
to You, Leo Grande do 13.10 | El
houb do 13.10 | M’n beessie en
ik do 29.9 | Napoleon do 29.9 |
Narcosis do 20.10 | Ningdu do
29.9 | Tori et Lokita do 20.10 |
Wild Port of Europe do 20.10 |
Architecture Film Festival Rot-

terdam wo 5.10 t/m zo 9.10
| Arts in Cinema Pissarro zo
23.10 | Bowie in Film Labyrinth
zo 2.10 | The Hunger wo 5.10 |
Merry Christmas, Mr. Lawrence
ma 10.10 | Cinekid za 22.10 t/m
zo 30.10 | Expat Cinema Lingui zo 2.10 | Gay Film Firebird di
4.10 | IFFR Tiger Competitie vr
14.10 t/m zo 16.10 | Masterclass
One Shot wo 5.10 | Pleinbioscoop The Worst Person in the
World do 29.9 | Top Gun: Maverick vr 30.9 | Rotterdams Open
Doek di 11.10

SCHAGEN

4 Scagon De Luxe

Torenstraat 1B | scagondeluxe.nl

Alcarràs do 20.10, vr 21.10 | Un
autre monde do 29.9, vr 30.9
| Clara Sola do 13.10, vr 14.10
| Decision to Leave do 27.10,
vr 28.10 | Les intranquilles do
6.10, vr 7.10 | Mes frères et moi
do 13.10, vr 14.10 | Oldboy do
20.10, vr 21.10 | There Is No Evil
do 6.10, vr 7.10 | Previously Unreleased After Love 27.10, 28.10
| Dinner in America do 29.9, vr
30.9

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-4733000 |
wennekercinema.nl
Clara Sola do 29.9 t/m zo 2.10,
wo 5.10 | The Princess do 29.9
t/m zo 2.10, wo 5.10

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/’t

Spectrum

Steeg 9 | 073-5474837 |
schijndelfilm.nl

De son vivant di 18.10 | Encore
di 4.10 | Herself do 13.10
4 Filmclub Schijndel/Het
Gasthuis

Lidwinahof 70

The Great Green Wall di 25.10 |
Persian Lessons di 11.10

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

Ligne 3 | 088-5995587 | dedomijnen.nl

SNEEK

4 Filmhuis Sneek

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

El buen patrón di 4.10 | Drive My
Car di 11.10 | Herself di 18.10

SOEST

4 Artishock

Steenhoffstraat 46 | 0356019577 | artishock-soest.nl

Alcarràs zo 2.10, ma 3.10 |
Un autre monde wo 5.10, zo
9.10 | Don’t Look Up ma 10.10
| The Last Bus wo 26.10, zo
30.10 | Pink Moon zo 23.10, ma
24.10 | La ruche ma 17.10, wo
19.10 | Strijder vr 7.10 | Supereroi wo 12.10, zo 16.10 | Where the Crawdads Sing ma 31.10,
wo 2.11
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UDEN

Menistenplein 9 | 0599610777 | smoky.nl

Kapelstraat 13 | 0413-265091 |
filmpul.com

Cow
Dealer
Don’t Worry Darling
Entre deux mondes
Femi
M’n beessie en ik
Moonage Daydream
Pink Moon
Rebel
See How They Run
Soof 3
Sundown
Wolf
Zee van tijd

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

L’amour c’est mieux que la vie
zo 16.10 | Délicieux vr 30.9 | The

4 Filmtheater De Leest

VLISSINGEN

Vredesplein 12 | 0416-337746 |
deleest.nl

4 Cine City

Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Arts in Cinema Pissarro do
13.10 | Ladies Night Good Luck
to You, Leo Grande wo 12.10 |
Royal Ballet Mayerling wo 5.10
| Royal Opera Aida wo 12.10 |
La bohème do 20.10 | Special
Coldplay: Live za 29.10

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Prinses Marijkelaan 4 | 071-

The Last Bus di 4.10 | Soof 3 do
29.9 t/m vr 7.10

WAGENINGEN

4 Filmhuis Movie W

Wilhelminaweg 3A | moview.
nl

Avec amour et acharnement
vr 30.9, zo 2.10, wo 5.10 | Cow
di 4.10, vr 7.10, zo 9.10, do 13.10,
za 15.10 | Drii Winter do 29.9, za
1.10 | Lingui zo 16.10, wo 19.10,

4 AnnexCinema

Rosmolenlaan 1 | 0348436510 | annexcinema.nl

BFF-première Misfit, the
Switch zo 2.10 | Royal Opera Aida wo 12.10 | La bohème
do 20.10

IJMUIDEN

4 Filmtheater Velsen

Groeneweg 71 | 0900-1505 |
filmtheatervelsen.nl
El houb zo 9.10 | Swan Song
zo 9.10

ZAANDAM

4 Filmtheater De Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12 | 0756311993 | de-fabriek.nl

Coen van Zwol
NRC Handelsblad

Corsage

Springweg 50 | 030-2313789 |
springhaver.nl

4 Filmhuis Veenendaal

WAALWIJK

WOERDEN

Marco Weijers
De Telegraaf

Bodies Bodies Bodies

4 Springhaver

VEENENDAAL

Voorstellingen op donderdagavond en zondagmiddag

El buen patrón di 11.10 | A Hero
di 4.10 | Mass di 18.10

Gudo Tienhooven
Algemeen Dagblad

Bo

Slachtstraat 5 | 030-2320450
| slachtstraat.nl

Délicieux zo 23.10 | Encore ma
24.10 | Entre deux mondes ma
31.10 | The Last Bus ma 3.10 |
Pink Moon ma 10.10 | The Real
Charlie Chaplin di 18.10 | Strijder wo 19.10 | Where the Crawdads Sings ma 17.10 | Wolf di
4.10

Vue Vlaardingen | Veerplein
134E | hetzeepaard.nl

Meddosestraat 4-8 | 0543521515 | filmhuiswinterswijk.
nl

Ronald Rovers
Filmkrant/Trouw

Avec amour et archarnement

4 Slachtstraat Filmtheater

Museumplein 5a | 0598317730 | vanberesteyn.nl

4 Filmtheater Het Zeepaard

4 Filmhuis Winterswijk

Maricke Nieuwdorp
Algemeen Dagblad

Amigo secreto

Tolsteegbrug 1 | 030-2320452
| hartlooper.nl

4 Filmhuis vanBeresteyn

VLAARDINGEN

WINTERSWIJK

Dana Linssen
NRC Handelsblad

Premières Beautiful Beings
do 29.9 | Las bestias do 20.10 |
Bo do 29.9 | Boiling Point
do 6.10 | Cow do 6.10 | Entre
deux mondes | The Drover’s
Wife do 13.10 | Good Luck to
You, Leo Grande do 13.10 | M’n
beessie en ik do 29.9 | Tori et
Lokita do 20.10 | Cinecitta
International Film Festival
wo 26.10 t/m zo 30.10 | Dine-in
Cinema Boiling Point do 6.10
| Murf/Murw festival Wild at
Heart do 29.9 | Buffalo 66
ma 3.10 | Damnation di 4.10 |
Wereldvoedseldag The Future
of Food zo 16.10

VEENDAM

After Love do 29.9, zo 2.10 |
Avec amour et acharnement vr
30.9, zo 2.10 | Decision to Leave
vr 30.9, ma 3.10, wo 5.10 | E.T.
za 1.10 | Moonage Daydream vr
30.9, zo 2.10, ma 3.10 | Nope vr
30.9, di 4.10 | Sundown do 29.9,
za 1.10, wo 5.10 | Een zee van
vlinders zo 2.10

Ali & Ava do 13.10 | El buen patrón do 6.10 | The Last Bus do
27.10 | Nowhere Special do 29.9
| Wolf do 20.10 | Jeugd Captain
Nova vr 21.10

Remke de Lange
Trouw

Willem II straat 29 | 0859022996 | cinecitta.nl

Premières Un beau matin do
27.10 | Beste meneer Bouterse
do 6.10 | Femi do 29.9 | El houb
do 13.10 | M’n beessie en ik do
29.9 | Ningdu do 29.9 | Puinhoop do 27.10 | Tori et Lokita do 20.10 | Totem za 22.10 |
Black Achievement Month Ailey wo 26.10 | Cinekid za 22.10
t/m zo 30.10 | Uit je dakloos!
The Disciples do 13.10 | Keep an
Eye Filmacademie Festival vr
7.10 | Kijk ons El houb za 15.10 |
The Bigger Picture Kiki vr 21.10
(Villa Concordia) | CineTopia A
Thousand Fires za 8.10 (Hof van
Cartesius) | CineArt Dinner in
America do 27.10 | Femi do 29.9
(De Nijverheid) | Stranded FM
900 jaar Utrecht vr 14.10 (De
Nijverheid)
4 Louis Hartlooper Complex

Herengracht 23 | 0294458093 | wesopa.nl

Romy van Krieken
Veronica Magazine

4 Cinecitta

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

Scene

Nieuwstraat 13 | 077-3518183 |
nieuwescene.nl

4 City of Wesopa

Jaap-Harm De Jong
Nederlands Dagblad

TILBURG

4 Hoogt on Tour

WEESP

Belinda van de Graaf
Trouw

El buen patrón di 4.10 |
Encore di 11.10, wo 12.10 |
Moonage Daydream do 27.10 |
Piccolo corpo di 4.10, wo 5.10
| Supereroi di 25.10, wo 26.10 |
Swan Song do 13.10 | Where
the Crawdads Sing di 18.10,
wo 19.10

UTRECHT

4 Filmtheater De Nieuwe

Boiling Point vr 21.10, zo 23.10,
wo 26.10 | Competencia oficial vr 28.10 t/m zo 30.10 | De club
van Sinterklaas 11 di 25.10 t/m
za 29.10, wo 2.11 | DC Club van
Super-Pets za 1.10, wo 5.10, za
8.10, wo 12.10, za 15.10 | De grote Sinterklaasfilm 3 ma 24.10,
di 25.10, do 27.10 t/m za 29.10,
wo 2.11 | Misfit, the Switch zo
2.10, wo 5.10, zo 9.10, wo 12.10,
wo 19.10, za 22.10, zo 23.10 |
Moonage Daydream do 13.10 |
Pink Moon do 6.10, za 8.10, zo
9.10 | Totem zo 16.10, wo 19.10,
za 22.10, ma 24.10, wo 26.10, zo
30.10 | Unclenching the Fists vr
30.9 t/m zo 2.10 | Exhibition on
Screen Napoleon wo 5.10 | Pissarro wo 19.10 | Cinemini Grote wolf en kleine wolf zo 16.10
| Live Opera The Capulets and
the Montagues do 29.9 | Salome do 27.10

vr 21.10, di 25.10 | Sundown do
6.10, za 8.10, di 11.10, vr 14.10
| Movies that Matter Eternal
Spring di 18.10

Elise van Dam
Cine.nl

St. Agnietenstraat 2 |
0344-673500 |
agnietenhof.nl

VENLO

5612566 | filmtheatervoorschoten.nl

Gerhard Busch
VPRO Cinema

4 Filmtheater Agnietenhof

Premières L’amour/La mort do
6.10 | Amsterdam do 27.10 | Beautiful Beings do 29.9 | Beste
meneer Bouterse do 6.10 | Las
bestias do 20.10 | Bo do 29.9 |
Boiling Point do 6.10 | Competencia oficial do 13.10 | Cow do
6.10 | El houb do 13.10 | Good
Luck to You, Leo Grande do
13.10 | Justine do 27.10 | Love,
Spells and All That do 29.9 | M’n
beessie en ik do 29.9 | Moonbound wo 19.10 | Mrs. Harris
Goes to Paris do 20.10 | Napoleon do 29.9 | Narcosis do 20.10 |
Ningdu do 29.9 | Les passagers
de la nuit do 6.10 | Rebel do 6.10
| Tori et Lokita do 20.10 | Wild
Port of Europe do 20.10

Last Bus za 15.10 | Mes frères et moi zo 2.10, za 8.10 | See
How They Run za 22.10 | Soof 3
za 22.10, zo 30.10 | Where the
Crawdads Sings vr 14.10, zo
23.10 | Wolf zo 9.10

Joost Broeren-Huitenga
Het Parool

TIEL

Lingui do 27.10 | Mes frères et
moi do 6.10 | La ruche do 20.10 |
Sundown do 13.10 | There Is No
Evil do 29.9

Onderstaande films draaien
in Louis Hartlooper, Slachtstraat of Springhaver

Berend Jan Bockting
de Volkskrant

Ali & Eva di 18.10 | L’événement
di 4.10 | A Hero di 25.10 | Nobody
Has to Know di 11.10

4 Filmhuis De Pul

Bor Beekman
de Volkskrant

4 Filmliga Stadskanaal
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Gemiddeld
(aantal)

STADSKANAAL

3,67 (6)
3,43 (7)
3,00 (8)
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4,00 (7)
3,40 (5)
2,82 (11)
2,88 (4)
3,67 (3)
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3,86 (7)
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3,38 (4)
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LEZERSACTIES OKTOBER
DOWNTON ABBEY

‘Dit vermakelijke
film
sprookje
gaat verder
waar de serie ophield
en draait
om een bezoek van de
Engelse koning en koningin
aan het landgoed van de Crawleys. Een groots gebeuren
dat zowel het adellijke gezin
als hun personeel in rep en
roer brengt en meteen logisch
verklaart waarom alle oude
personages terugkeren’,
schreef Noa Johannes in
Filmkrant #423.
Universal stelt vijf exemplaren ter beschikking.

A HERO FARHADI

‘Farhadi
heeft zijn
eigen toon
en stijl gevonden—
dicht op de
huid gedraaid, in
een
sociaal-
realistische stijl met weinig
franjes, maar altijd een
scherp oog voor details—die
naadloos aansluit bij de ernstige inhoud van zijn films.
Een Farhadi herken je inmiddels uit duizenden’, schreef
Hugo Emmerzael in Film-

Premières Un beau matin do
27.10 | Beautiful Beings do 29.9
| Las bestias do 20.10 | Bo do
29.9 | Boiling Point do 6.10 |
Competencia oficial do 13.10 |
Cow do 6.10 | Good Luck to You,
Leo Grande do 13.10 | El houb do
13.10 | Mrs. Harris Goes to Pa-

krant #445. Cinéart stelt vijf
exemplaren ter beschikking.
LES OLYMPIADES

Les Olympiades portretteert
vier millennials in
Parijs op
zoek naar
houvast in
hun leven.
Wat betekenen seks en liefde in een
wereld waarin alles op drift
is? Dat klinkt misschien dramatisch, maar de film is een
prettig lichtvoetige zedenschets. De film toont de
vluchtigheid van contacten,
maar laat ook zien dat het
verlangen naar een stabiele
liefdesrelatie niet is veranderd’, schreef Jos van der Burg
in Filmkrant #442.
Cinéart stelt vijf exemplaren
ter beschikking.

ELIZABETH

film een eerbetoon over haar
imposante loopbaan.
The Searchers stelt vijf
exemplaren ter beschikking.
THE WOMAN KING

’Aan de
complexe
geschiedenis van de
Dahomey
kan een actiethriller
als The Woman King
natuurlijk
maar ten dele recht doen.
Maar over het geheel is het
een van die zeldzame grote
studiofilms met intelligentie,
lef en een warm kloppend
hart – en dat alles zonder bestaand materiaal te verfilmen’, aldus Wilfred Okiche in
zijn recensie op pagina 48 van
deze Filmkrant.
Universal stelt vijf T-shirts
en 5x2 bioscooptickets ter
beschikking.

Dat Elizabeth II dit
jaar 70 jaar
op de troon
zat, was de
oorspronkelijke aanleiding van
deze archiefdocumentaire. Het recente overlijden van The Queen in haar
jubileumjaar maakt van deze

INTERESSE?

ris do 20.10 | Nowhere do 29.9 |
Les passagers de la nuit do 6.10
| The Stranger do 27.10 | Tori
et Lokita do 20.10 | Totem do
13.10 | Het verzwijgen do 27.10
| Wild Port of Europe do 20.10 |
Zee van tijd do 13.10 | 50+ Boiling Point do 13.10 | Entre deux

mondes do 6.10 | Good Luck to
You, Leo Grande do 27.10 | Wolf
do 29.9 | Zee van tijd do 20.10 |
Babel Cinema The Spirit in Architecture di 1.11 | Dierendag
M’n beessie en ik di 4.10 | Ifikz
De schoolmeester zo 16.10 |
Jeugd Totem zo 16.10 | Kijk ons

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.

El houb vr 14.10 | Maand van
de geschiedenis Brand in het
Zaansch veem zo 30.10 | Royal
Ballet Mayerling wo 5.10 | Royal
Opera Aida wo 12.10 | La bohème do 20.10 | Special Coldplay:
Live za 29.10

ZALTBOMMEL

4 Filmtheater Cinemaarten

Theater de Poorterij | Nieuwstraat 2 | cinemaarten.nl

| Pink Moon zo 9.10, wo 19.10 |
The Princess ma 3.10 | Soof 3
vr 21.10, ma 24.10, vr 28.10, za
29.10, ma 31.10 | Ted & de magische smaragd zo 2.10, wo 12.10,
za 15.10, ma 24.10 | Where the
Crawdads Sing vr 30.9, za 8.10,
za 15.10, vr 21.10 | Wolf do 29.9 |
Royal Ballet Mayerling wo 5.10
| Royal Opera Aida wo 12.10 | La
bohème zo 23.10

Alcarràs di 11.10 | Mass di 4.10
| Mes frères et moi di 18.10 | Le
sommet des dieux di 25.10 |

ZOETERMEER

ZEIST

Bergman Island di 25.10 | Huda’s Salon di 18.10 | Nowhere Special zo 23.10 | To Olivia di
4.10 | Nederlands Thriller Festival Inexorable di 1.11 | Week van
de duurzaamheid Bigger Than
Us di 11.10 | Coming Out Day
Anne+ di 11.10

4 Hotel Theater FIGI

Het Rond 2 | 030-6927400 |
figi.nl/bioscoop
Boek en film Mothering Sunday ma 3.10

ZEVENAAR

4 Filmhuis Zevenaar

Kerkstraat 27 | 0316-344250 |
filmhuiszevenaar.nl
After Love zo 2.10, ma 3.10 | Bo
do 29.9 t/m za 1.10, ma 3.10,
wo 5.10 | Elvis vr 30.9, ma 3.10,
wo 5.10 | Grutto! za 1.10, di 4.10
| Napoleon do 29.9, zo 2.10, di
4.10 | Nowhere do 29.9 t/m za
1.10, ma 3.10, wo 5.10 | Where
the Crawdads Sing do 29.9, vr
30.9, zo 2.10, di 4.10, wo 5.10 |
Wolf za 1.10, zo 2.10, di 4.10

ZIERIKZEE
4 FiZi

Kerkhof 3 | 0111-410202 | fizi.
nl

After Love zo 2.10 | Beautiful Beings ma 17.10 | De Bellinga’s zo 9.10, ma 17.10, do 20.10,
wo 26.10, zo 30.10 | Casablanca
Beats za 1.10, za 8.10 | Corsage
vr 7.10, vr 14.10 | Decision to Leave vr 30.9 | E.T. za 1.10, vr 7.10
| Entre deux mondes za 22.10 |
Fireheart wo 5.10, zo 16.10, za
22.10 | Misfit, the Switch wo
19.10, do 27.10, za 29.10 | M’n
beessie en ik di 4.10 | Moonage Daydream vr 14.10, zo 30.10 |
Les passagers de la nuit di 4.10

4 Filmhuis Cameo

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor

Houtmarkt 64 | 0575-513750 |
luxorzutphen.nl

L’amour/La mort vr 28.10, ma
31.10 | Avec amour et acharnement za 1.10, zo 9.10 | Bigger Than Us di 11.10 | Corsage do
13.10 t/m zo 16.10, di 18.10, do
20.10 t/m za 22.10, ma 24.10,
wo 26.10 | Cow di 4.10, do 6.10
t/m za 8.10, ma 10.10, wo 12.10
| Decision to Leave do 13.10, zo
16.10, vr 21.10, ma 24.10 | The
Drover’s Wife do 13.10 t/m za
15.10, ma 17.10, wo 19.10 | Elvis
do 20.10, za 22.10, ma 24.10 t/m
do 27.10, zo 30.10 | Entre deux
mondes za 1.10 t/m ma 3.10, wo
5.10 | Jongen van hout za 15.10
| Kenau wo 26.10 | Knor zo 9.10
| The Last Bus zo 2.10, do 6.10,
vr 7.10 | The Last Ones za 1.10,
zo 2.10, di 4.10 | Love, Spells
and All That za 1.10, ma 3.10, wo
5.10 | Met je hoofd in de wolken
di 25.10, za 29.10 | Robotbroer
wo 26.10, zo 30.10 | Mini-Zlatan
& oom Bestie za 22.10, do 27.10
| Nachtwoud ma 24.10, vr 28.10
| Nope do 20.10, vr 21.10, zo

23.10, di 25.10 | Les passagers
de la nuit do 27.10 t/m za 29.10
| Pink Moon vr 21.10, di 25.10 |
Poly Styrene zo 23.10 | Potato
Dreams of America do 6.10 t/m
za 8.10, di 11.10 | Shoes vr 7.10 |
Strijder zo 2.10, zo 16.10 | Sundown za 15.10, zo 16.10, di 18.10,
do 20.10, za 22.10 | Tori et Lokita vr 28.10, zo 30.10, ma 31.10 |
De vliegende hollander wo 19.10
| Where the Crawdads Sing do
6.10, vr 7.10, ma 10.10, do 13.10,
vr 14.10, ma 17.10 | Wild Port of
Europe do 27.10, zo 30.10 | Willem van Oranje wo 12.10 | Kijk
ons El houb vr 14.10

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl

Premières Un beau matin do
27.10 | Beautiful Beings do 29.9
| Bo do 29.9 | Boiling Point do
6.10 | Cow do 6.10 | The Drover’s
Wife do 13.10 | Good Luck to
You, Leo Grande do 13.10 | Mrs.
Harris Goes to Paris do 20.10 |
Les passagers de la nuit do 6.10
| Tori et Lokita do 20.10 | Wild
Port of Europe do 20.10 | Zee
van tijd do 13.10 | Zwolse premières L’amour/La mort | Competencia oficial | Narcosis | Arts
in Cinema Pissarro za 15.10, ma
17.10, wo 19.10 | Cinekid Met je
hoofd in de wolken ma 17.10 t/m
vr 20.10 | Robotbroer ma 17.10,
wo 19.10, vr 21.10 | Mini-Zlatan & oom Bestie ma 17.10 t/m
vr 20.10 | Nachtwoud di 18.10,
do 20.10 | Totem ma 17.10 t/m
vr 20.10 | Fraterhuis Academie
Cinema & de illusie van liefde
za 1.10 | Oekraïne za 8.10 | Film
& generaties za 15.10 | Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid za 22.10 | Het goede leven za 29.10 | Special M’n beessie en ik zo 2.10, di 4.10
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DONKER EN ONNATUURLIJK

HUIVEREN EN JE VERGAPEN
Naast graphic novels uit tekenaar Milan Hulsing zijn liefde voor
genre- en cultfilms al zo’n twee decennia in illustraties,
voornamelijk voor filmblad Schokkend nieuws. Het koffietafelboek
Donker en onnatuurlijk brengt een honderdtal van die illustraties
DOOR ELISE VAN DAM
samen.

FANTASTISCH KLEURGEBRUIK

“Horror is als het ruiken van pas gemaaid
gras”, zei striptekenaar Milan Hulsing in een
interview met Phil van Tongeren uit 2015. “Het
transporteert me naar gelukkige tijden.” Het
interview is, samen met een tweede interview
uit 2020, opgenomen in het mooi vormgegeven koffietafelboek Donker en onnatuurlijk,
met pakweg honderd illustraties van Hulsing.
De illustraties variëren van portretten en
covers voor genrefilmtijdschrift Schokkend
nieuws tot beelden voor Imagine Film Festival, zoals het werk dat de omslag van het boek
vormt, waarin lovecraftiaanse inktvissen de
kop opsteken in het IJ. Alles gerelateerd aan
genrefilms, en meer specifiek de horrorfilm.
Daarin komt dat aanvankelijk misschien
wat vreemd klinkende citaat van Hulsing
volkomen tot zijn recht. Want zijn illustraties
verbeelden bovenal de ervaring van kijken naar
horror, met de genegenheid van een liefhebber.
Die curieuze mengeling van huiveren en je vergapen die de beste horrorfilms aanwakkeren.

BUIKSPREEKPOP

Hulsing is voornamelijk bekend van zijn
graphic novels, zoals de koortsdromerige
stripbewerking van Harry Mulisch’ De aanslag
en het in 2020 verschenen Spaans rood. Daarnaast maakt Hulsing al zo’n twee decennia
illustraties voor Schokkend nieuws, waaronder
geregeld de cover.
Die covers vormen het eerste deel van
Donker en onnatuurlijk. Met bijvoorbeeld een
illustratie bij François Truffauts Fahrenheit 451, met
Oskar Werner glimmend in het licht van vlammen als
een bijna smeltende wassen pop. Of de sterke cover
voor een kindertrauma-special: een versplinterde samenvoeging van een huilend kind en een buikspreekpop.
Het tweede segment, getiteld ‘Schaduwen over
Holland’, is gewijd aan de Nederlandse genrefilm. Die
kreeg het afgelopen jaar een boost met De openbaring

na vormeloze figuur die even sereen als dreigend in
de lichtbundel van een vuurtoren staat. Het beeld dat
Hulsing maakte bij FarmKill (Benjamin van den Dool,
2019) toont hoe effectief hij is in zijn kleurgebruik.
Het nachtelijke tafereel, met op de voorgrond een op
een hooivork gespietste figuur en op de achtergrond
een boerderij, is volledig gedrenkt in blauwtinten, op
de felrode vensters van de boerderij na.

(Chris W. Mitchell) en Moloch (Nico van den Brink),
maar de illustraties van Hulsing laten zien dat horror
al langer een constante factor is in de Nederlandse
film, zij het vaak in de marges.
Denk aan cultklassieker De Johnsons (Rudolph van
den Berg, 1992), waarvan Hulsing een heerlijk verontrustend mysterieuze illustratie maakte. Maar ook aan
korte films als De lichtwachter (Bob Demper, 2015),
waarvoor Hulsing een illustratie maakte met een bij-

Hulsing wisselt in zijn werk geregeld van stijl
en methode: verf of potlood, zachte lijnen of
juist grote kleurvlakken. (Het was een leuke
toevoeging geweest als het boek informatie
had bevat over de gebruikte materialen en
technieken.) Wat zijn werk bindt is dat fantastische kleurgebruik en de manier waarop hij,
juist met die wisselende vormen, sfeer weet
uit te drukken.
Dat geldt niet alleen voor zijn illustraties
van films, maar ook voor zijn portretten, verzameld in het hoofdstuk ‘Duistere bezoekers’.
Daarin komen we onder meer Paul Verhoeven,
Jan Doense en Stanley Kubrick tegen, alsook
de door een wederom prachtig kleurenspel
gekenmerkte tekening van Carel Struycken, de
ruim twee meter lange acteur uit onder meer
Twin Peaks.
Zo wisselt Hulsing in het boek grote namen
af met culthelden, klassieke films met minder
bekende werken en ronduit obscure genrefilms
als The Strange World of Coffin Joe van José
Mojica Marins. In de introductie van het boek
bekent Hulsing dat hij zelf soms op de titel na
weinig weet van die films bij het maken van de
illustraties – ‘In de goede traditie van covertekenaars van horrorpockets uit de gouden tijd.’
Bij het boek zit ook nog de fijne korte film
Magic Show, die Hulsing animeerde en regisseerde en die in 2009 werd vertoond als
voorfilm bij de Zweedse vampierfilm Let the
Right One In (Tomas Alfredson). Een handgeschilderde multiplane-animatie vol dubbele bodems,
waarin Hulsing het surrealistische verhaal vertelt van
een illusionist en zijn assistent, waarin niets is wat
het lijkt.

DONKER EN ONNATUURLIJK MILAN HULSING |
2022, CONCERTOBOOKS, AMSTERDAM | 224 PAGINA’S |
€ 39,99 
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Thuiskijken

ATHENA

POLITIEKE ONTPLOFFING
HOORT OP HET GROOTSTE SCHERM

In de film hoor je niet voor niets iemand zeggen dat
in tientallen andere steden in Frankrijk ook rellen zijn
uitgebroken: dit gaat om meer dan één zwakke plek.
En toch was de opwinding groter dan de angst.
Athena is virtuoos, opzwepend. De lange shots zonder
cuts verbeelden de roes, de stroom waarin de jongeren – bijna allemaal jongens – worden meegevoerd.
Er is geen stoppen aan, geen moment om naar adem
te happen, geen tijd om na te denken. Geen cut.
Die overweldigende energie, waarbij we door de
gangen van de betonnen woonmachine worden gedreven met overal mensen, hyper, als pubers, meer
opgewonden dan boos, voorbij de angst en juist daarom zo beangstigend, is ook ontzettend aanstekelijk.
Waarmee Athena, zonder echt partij te kiezen (want
er bevinden zich ook drugsdealers en zelfs een gezochte terrorist in het wooncomplex, nota bene met
medeweten van de imam, wat politie-ingrijpen hoe
dan ook zou kunnen rechtvaardigen), de kijker meesleept met de revolutionairen voor één dag. Zoals collega Coen van Zwol vanuit Venetië schreef: “Was ik
jonger, dan sloopte ik na afloop subiet een bushokje.”

Mooi dat Netflix Athena heeft
laten maken, maar deze film
hoort op het grootste doek. Een
overweldigende wanhoopskreet
uit een land dat op ontploffen
DOOR KEES DRIESSEN
staat.
Ik kwam trillend naar buiten. En dat voelde ik tien
minuten later nog steeds. Het was angst. Maar ook
opwinding. En het meest angstaanjagende was dat de
opwinding groter was dan de angst.
Athena, die in competitie draaide op het filmfestival van Venetië maar in Nederland niet op groot
scherm te zien zal zijn, is een waarschuwing. Een
wanhoopskreet. De Frans-Griekse regisseur Romain
Gavras (zoon van politiek filmmaker Costa-Gavras)
laat voelen hoe Frankrijk, net als andere landen, op
ontploffen staat. Eén vonk in het kruitvat en de boel
knalt uit elkaar.
De vonk is hier een viraal filmpje van een tiener die
door politieagenten wordt doodgeknuppeld. Het kruitvat vormen de verhoudingen tussen de centrale macht
en de banlieue. En de ontploffing bestaat uit een groep
ontketende jongeren die zonder enige terughoudendheid, zonder enig teken van angst, onder leiding van
een broer van die dode jongen, een politiebureau be-

stormen. Ze komen geen verhaal halen, maar wapens.
Het is een overdonderende openingsscène, met
enorme energie, rondvliegende camera’s en een oorverdovende bak geluid – vuurwerk, geschreeuw en
traangasgranaten. “De politie, dat zijn wij!” scanderen de jongeren als ze terugrijden in een buitgemaakt
politiebusje. De Franse vlag wappert op het dak terwijl ze aan alle kanten aan het busje hangen, anderen
op scheurende motoren wheelies maken, de camera
ertussendoor vliegt zonder zichtbare cuts en iedereen, inclusief de kijker, wordt meegesleurd door dit
moment van macht, van overwinning. Van – zie die
vlag – Revolutie. Staan zij daarna op de kantelen van
hun betonnen woonkolos, dan oogt dat eventjes als
een onneembaar middeleeuws fort. Eventjes. Want
de Banlieue versus de Staat, dat is geen eerlijke strijd.
Maar voor nu, kortstondig, eindelijk, voelen zij zich
de baas.

GEEN STOPPEN AAN

Athena maakt me bang, want ik geloof het. Ik zie een
onheilstijding, in een land waar Le Pen bij de laatste
presidentsverkiezingen 41 procent van de stemmen
kreeg. Zie ook Orbán, Kaczyński, Wilders, Meloni
en de anderen. De verhoudingen zijn zo verziekt, dat
één daad van een handjevol mensen het kruitvat kan
laten ontploffen. Democratie kan alleen winnen als
iedereen binnenboord wordt gehaald. En als iets zoals
Athena zou gebeuren, raakt dat nog verder uit zicht.

LARGER THAN LIFE

Gaat Athena daarom niet in de bioscoop uit? Uit angst
voor rellen? Zo veel bioscoopfilms zijn veredelde televisiewerken, maar Athena is gemaakt voor het grootste doek. Die naam alleen al! Net als bij Les misérables
(2019), waarvan regisseur Ladj Ly niet toevallig hier
coscenarist is, geeft de titel aan dat deze film larger
than life is. En: life = televisie; larger than life = bioscoop. Het is monumentaal fysiek filmmaken, waarbij
de omvang van doek en speakers essentieel is voor de
beleving. En ook inhoudelijk is de film uitvergroot,
verhevigd, met vier (half)broers in het hart van het
verhaal, één het jonge slachtoffer, één de leider van de
rebellie, één een drugsdealer en één die dient in het
Franse leger en probeert te bemiddelen.
Dit zijn niet zozeer individuen, maar functies –
waarbij het hoge acteerniveau, met name van Sami
Slimane als de jonge opstandelingenleider Karim,
ervoor zorgt dat ze desondanks mensen blijven. Maar
het gaat in Athena niet om individuele mensen. Het
gaat om groepen. Om massa’s. Om samenlevingen.
Uitvergroot, operatesk, maar geworteld in onze
werkelijkheid. Uitvergroot, dus duidelijker. Als een
visioen, meer dan een verhaal. Een angstaanjagend,
noodzakelijk en bij vlagen adembenemend politiek
pamflet over onze tijd.
ATHENA

FRANKRIJK, 2022 | REGIE ROMAIN GAVRAS |

MET DALI BENSSALAH, SAMI SLIMANE, ANTHONY
BAJON, OUASSINI EMBAREK | 97 MINUTEN |
DISTRIBUTIE NETFLIX (VOD) | NU TE ZIEN 
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ROMAIN GAVRAS OVER ATHENA

‘WA AROM DEED
IK DIT?!’

Romain Gavras greep voor het
overweldigende Athena terug op
klassieke Griekse mythes en op
het politiek bewustzijn dat hij
van huis uit mee kreeg.
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

“Toen we aan dat openingsshot begonnen, had ik nog
geen grijs haar”, grapt Romain Gavras. Athena, de
derde speelfilm van de Franse filmmaker, opent met
een overdonderende cinematische krachttoer: een
chaotische actiescène in één (schijnbaar) onafgebroken shot van dik tien minuten. Het brengt ons van een
rel bij een politiebureau via chaotische gevechten in
de krochten van het pand en een wilde autoachtervolging uiteindelijk naar het hart van een tot fort vertimmerd woonblok in een buitenwijk.
Athena blijft je trakteren op dat soort lange shots,
die met een nauwgezette choreografie de chaos vangen van massale gevechten tussen protesterende jongeren en de ME. Dus zit Gavras nu op het filmfestival
van Venetië, daags na de première van de film in de
hoofdcompetitie, de hele dag aan journalisten uit te
leggen hoe hij die shots voor elkaar kreeg.
Daarbij legt hij natuurlijk niet álles uit – “Een goochelaar geeft ook zijn geheimen niet prijs.” Maar goed,
er komt ook een uitgebreide making of-video online
waarin de hele operatie wordt uitgelegd. “Die ben ik
nu aan het editen, het is doodvermoeiend om er alleen
al naar te kijken”, lacht Gavras. “Ik denk de hele tijd:
wáárom deed ik dit?”

MILITAIRE PRECISIE

Grapje natuurlijk – Gavras weet precies waarom hij
het zo deed. “Als kijker voel je het als het niet echt is.
Wanneer mijn dochter van dertien naar een superheldenfilm zit te kijken, wijst ze het zo aan: dat is greenscreen, en dat ook, en dat. Je voelt het als het gevaar
écht is, of als de camera dingen doet waarvan je het
gevoel hebt dat ze onmogelijk zijn. Dat is wat we wilden doen: shots op de grens van wat mogelijk is.”
Er werd meer dan twee maanden gerepeteerd, zodat
tijdens de opnamen met militaire precisie kon worden
gewerkt. “Het is niet alleen het camerawerk”, zegt
Garvas. “Die shots hebben tientallen figuranten die
precies goed moeten lopen en bakken vuurwerk dat op
het juiste moment af moet gaan.”
Voor dat spectaculaire openingsshot werd de loodzware camera – Athena werd gedraaid in Imax-formaat – overgegeven tussen meerdere camera operators. Er is hier en daar een onzichtbare edit, maar
het meeste werd echt in één keer gedraaid, verzekert
Gavras. “De fake outs zitten nooit op de plek waar je
denkt dat ze zitten – we gingen écht dat busje in en
weer uit terwijl hij reed. Dat openingsshot begint met
een steadicam. Op een gegeven moment wordt de
camera losgemaakt van die rig en wordt het handheld.
En vervolgens wordt hij weer vastgemaakt aan een
drone, zodat we de lucht in kunnen.”

MIDDENIN DE VONK

De spierballenstijl staat in dienst van wat Gavras wil
overbrengen – opwinding, chaos, angst. De dood van
een veertienjarige jongen door politiegeweld is de
vonk die het kruitvat doet ontploffen, waarbij twee
van zijn broers tegenover elkaar komen te staan.

Precies dat idee van de vonk was ook waar het
schrijven begon voor Gavras en coscenaristen Elias Belkeddar en Ladj Ly; die laatste maakte met Les
misérables al een thematische verwante film. “Ons
uitgangspunt was: wat als we ín die vonk konden
staan? Zo’n vonk die het hele land overhoop gooit.
Om zo middenin de rel te staan, dat is volgens mij nog
niet eerder getoond.”
Athena duikt diep in het politieke en maatschappelijke ongenoegen van deze tijd. Maar of je het daarom ook een politieke film moet noemen, daarbij heeft
Gavras – zoon van de Grieks filmmaker Costa-Gavras, beroemd om zijn politiek geëngageerde thrillers
– zo zijn twijfels. “Ik heb moeite met dat label. Mijn
vader leerde me: álles is politiek. Een willekeurige
Marvel-film spreekt boekdelen over Amerikaanse soft
power, om maar iets te noemen. Zelfs een liedje van
Britney Spears is een uiting van de tijdgeest. Dus ja:
Athena speelt zich af tegen die maatschappelijke achtergrond, dat kun je politiek noemen. Maar het is ook
een film die de werkelijkheid filmisch uitvergroot tot
iets mythisch.”
Zoals de titel impliceert, is Athena in feite een
Griekse tragedie. “De film is geworteld in de realiteit,
maar die vergroten we uit tot iets mythologisch, vol
symboliek en iconografie. Toen ik opgroeide, gingen
de gesprekken thuis over drie dingen: politiek, cinema en Griekse mythes. Disney was verboden, maar
ik kreeg wel die klassieke verhalen mee – over een
vrouw die haar kinderen vermoordt, of een man die
met zijn moeder trouwt. De grandeur van die verhalen, grootser dan de realiteit, heeft me gevormd.”
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TRAINWRECK: WOODSTOCK ’99

HORROR, WA ARGEBEURD

Een driedelige Netflix-docu toont
hoe een jubileumeditie dertig
jaar na de legendarische three
days of peace and music uitloopt
op drie dagen chaos en geweld.
DOOR ROLF HERMSEN

Korte samenvatting van het voorafgaande. In 1969
was er de Woodstock Music and Art Fair, three days of
peace and music op een groot stuk grasland nabij de
gelijknamige plaats in de staat New York. Onverwacht
kwamen daar 500 duizend mensen op af. Wonder
boven wonder verliep de monsterbijeenkomst zonder
al te veel incidenten. Dat het een financiële ramp
was—negen miljoen dollar verlies, omgerekend naar
huidige maatstaven—viel weg tegen het cultureelmaatschappelijk belang van deze ultieme viering van
hippiedom. Ter compensatie zorgden een film en
meerdere lp-uitgaven voor meer inkomsten en met
een ook voor de onverwoestbare status van Wood
stock als samenballing van het sixties-gevoel.
Vijfentwintig jaar later zag initiatiefnemer Michael
Lang in een jubileumeditie de kans om alsnog rijk te
worden van de Woodstock-legende, maar ook in 1994
eindigde hij financieel diep in de min.
Lesje geleerd en drie keer is scheepsrecht en dus
ging Lang in 1999 voor de dertigste verjaardag van
Woodstock in zee met een financieel messcherpe
partner, producent/impresario John Scher. Het pakte

goed uit voor de partners. Tegenover 38 miljoen dollar
aan productiekosten stond nu ongeveer het dubbele
aan inkomsten. In de driedelige Netflix-documentaire Trainwreck: Woodstock ’99 is te zien hoe deze
winst tot stand kwam. Het is een adembenemend
staaltje nietsontziend kapitalisme waarvan de
consequenties zich ontvouwen volgens een klassiek
horror-scenario.

LAAIENDE UITHAAL

Met de speciale kick die het label ‘waargebeurd’
geeft, kijken we in Trainwreck naar ruim 140 minuten die het bingen waard zijn. Vanaf het begin is duidelijk dat we in een kwaad zijn beland dat alleen
maar erger kan worden. Wanneer je als kijker tegen
het einde denkt dat je alles hebt gehad, staat het
monster toch nog een keer op voor een laatste,
laaiende uithaal. Onverdunde reality-horror. De vlag
trainwreck—een met wat spot geladen AmerikaansEngelse aanduiding voor alle mogelijke rampzaligheid—dekt de lading volledig.
Trainwreck: Woodstock ’99 is geen concertfilm,
maar juist daarom een geweldige kijkervaring. De
focus ligt volledig op de bizarre situatie waarin een
massa van 250 duizend mensen wordt geplaatst en
drie dagen vastgehouden terwijl de omstandigheden
alleen maar verergeren. Het lijkt op een grootschalig
experiment in massapsychologie met deelnemers die
zich daar niet bewust van zijn.
Op zichzelf al interessant genoeg, maar onder de
documentaire ligt nog een diepere laag voor wie beseft welke onderliggende mechanismen hier aan het

werk zijn. Want dat zijn hardnekkige mechanismen
die in onze maatschappij als geheel een doorslaggevende rol spelen. De grote motor is hebzucht. Maar er
is meer, en om alles op een rijtje te krijgen moet je
Trainwreck zeker bekijken—een beschrijving op deze
plek zou veel spoilers bevatten en de documentaire
tekort doen.
Als handvat en aansporing hier een paar kernbegrippen, naast de al genoemde hebzucht van de organisatoren: hedonisme, cynisme, nihilisme, onverantwoordelijkheid, vrouwenhaat, verkrachting,
mishandeling, outsourcing, bedrog, deprivatie, vernielzucht, massapsychose, demagogie, drugs en loss
of self. (De vinger wijst naar alle kanten, maar geen
misverstand: organisatoren cq. machthebbers zijn de
hoofdschuldigen.)

COMPLETELY WASTED

Ik ben geen liefhebber van massa’s, maar het is duidelijk dat veel soortgenoten van tijd tot tijd graag
opgaan in iets groters, een massale eenheid waarin ze
hun dwingende individualiteit eindelijk eens kunnen
afleggen. Dat kan ook eng worden, want zonder massa’s geen fascisme, lees de handboeken er maar op na.
Bij grote popconcerten denk ik wel eens aan fascisme en ben ik wat blij dat mensen hun behoefte aan
massabeleving op zo’n onschuldige manier kunnen
bevredigen. Maar tijdens het kijken naar Trainwreck
schrok ik van de manier waarop sommige bands omgingen met de macht die een podium voor een kwart
miljoen mensen ze biedt.
Terwijl het er zichtbaar levensgevaarlijk aan toe
ging in het oververhitte, completely wasted publiek,
speelt een machtsgeile Fred Durst van de band Limp
Bizkit daarop in met extra aansporingen tot vernielzucht. Let yourself go! Hij werd op zijn wenken bediend. Slotact Red Hot Chili Peppers stond voor een
brandstichtende meute en gaf als toegift een cover
van Jimi Hendrix’ ‘Fire’, nadat iemand van de organisatie bij zanger Anthony Kiedis had gesmeekt om wat
bedarende invloed. Niet mijn taak, vond Kiedis.
Wat cancellen in kunst en cultuur betreft, zie ik
persoon en werk in principe los van elkaar. Picasso
was een lul maar een groot kunstenaar. Ik zie geen
principiële reden waarom een moordenaar geen geweldige schilderijen zou kunnen maken (al ben ik erg
blij dat Hitler zo’n prutser was). Maar als ‘kunstenaars’ hun werk inzetten voor moreel verwerpelijke
doelen, dan zeg ik: cancellen die hap. Weg met Limp
Bizkit. Red Hot Chili Peppers my ass.
TRAINWRECK: WOODSTOCK ’99

VERENIGDE

STATEN, 2022 | REGIE JAMIE CRAWFORD | 3X45
MINUTEN | DISTRIBUTIE NETFLIX (VOD) | NU TE ZIEN 

65

FILMKRANT 
#450 OKTOBER 2022

THE APPOINTMENT

De horror van
een gekreukt
colbertje

De bovennatuurlijke horrorfilm The
Appointment uit 1982 was lange tijd vrijwel
onvindbaar. Nu is de film van Lindsey C.
Vickers dan toch eindelijk verschenen op
Blu-ray, voorzien van flink wat extra’s.
A Step in the Wrong Direction. Dat was de titel die Lindsey C. Vickers had bedacht voor
een reeks horrorfilms waarvan The Appointment de eerste moest zijn. Maar het bleef bij
die ene film. Niet alleen kwam de reeks er
niet, The Appointment zou ook de enige
speelfilm blijven die de inmiddels 82-jarige
Vickers regisseerde.
Na een griezelige proloog stapt de film in
het burgerlijke leven van Ian (Edward Woodward), die zijn dochter Joanne (Samantha
Weysom) moet teleurstellen omdat hij vanwege een onverwachte werkreis niet bij haar
vioolconcert zal kunnen zijn. Het krenkt de
tiener, die haar vader adoreert, dusdanig dat
het bovennatuurlijke krachten in beweging
brengt.
Wat volgt is een nacht vol onheilsdromen
waarin de tijd tergend langzaam vooruit
kruipt en drie mysterieuze rottweilers rond
het huis sluipen. Van uren in dat vreemde
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schemergebied tussen slapen en waken, van
dichte gordijnen waar je iets achter vermoedt en deuren die uit zichzelf openen om
de duisternis binnen te laten. Vickers vangt
precies dat onbehaaglijke, stroperige gevoel
van een nacht die zich in oneindigheid lijkt
uit te strekken.
En dan is daar plots toch weer de ochtend,
die alles lijkt te neutraliseren. De angsten, de
voorgevoelens. Dus stapt Ian vol goede moed
in de beige leenauto waarin hij zichzelf in
zijn dromen heeft zien verongelukken, en
gaat hij op weg. Zwart koffertje op de achterbank, colbertje aan een hanger. Alledaagse
elementen van een doorsnee bestaan waarin

alles onder controle lijkt.
The Appointment heeft thematisch raakvlakken met Nicolas Roegs Don’t Look Now
(1973). Net als John in die film is Ian een man
van de ratio, die omineuze voortekenen wegwuift en tot het bittere einde blijft geloven
dat hij de zaakjes in de hand heeft. Zoals hij
ook dacht het vaderschap onder de knie te
hebben. En net als in Roegs film is de montage onconventioneel. Vickers suggereert
zichtlijnen die er helemaal niet kunnen zijn
en hanteert close-ups die desoriënteren.
Ians lange autorit, slingerend door de heuvels van Wales, is een uiterst precies gecomponeerde aaneenschakeling van triviale mo-

menten, steeds net uit het lood geduwd door
visuele en auditieve echo’s van Ians nachtmerrie (of is het zijn onafwendbare noodlot?).
Alles met een bijna slowcinema-achtige opbouw, waarin de horror niet in schrikmomenten of bloederigheid zit, maar in een appel die tegen alle natuurwetten in over het
dashboard danst of een colbertje dat gekreukt
naar de grond dwarrelt.
ELISE VAN DAM

THE APPOINTMENT

GROOT-BRITTANNIË, 1982 |

REGIE LINDSEY C. VICKERS | MET EDWARD WOODWARD,
JANE MERROW | 89 MINUTEN | DISTRIBUTIE BFI
(IMPORT-DVD) | NU TE ZIEN 

PINOCCHIO

Het houten jongetje
op steroïden
Twee nieuwe Pinocchio’s krijgen we de komende maanden geserveerd. Als eerste is
Robert Zemeckis’ versie te zien, die heel
trouw blijft aan Walt Disney’s klassieker uit
1940. In december volgt Guillermo del
Toro’s versie op Netflix.
Als je de trailer van Guillermo del Toro’s
Pinocchio bekijkt, is het meteen duidelijk:
Del Toro bedacht een geheel eigen vorm en
verrijkt het klassieke verhaal met elementen
die niet in Carlo Collodi’s oorspronkelijke
Pinocchio zaten, zoals Matteo Garrone dat
ook deed voor zijn live-action-versie uit
2020.
Zemeckis daarentegen, baseert zijn vormen verhaalkeuzes volledig op de animatiefilm
die Disney in 1940 uitbracht, maar dan opgepoetst met een karrenvracht visuele effecten: het houten jongetje met het gele hoedje
en de rode veer, een bijna manisch Amerikaans jongensstemmetje dat overal verwonderd “oh boy!” roept en Tom Hanks als Geppetto die zo te zien van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat voor een green screen stond te
acteren.

Een kleine opfrisser van het bekende verhaal: Geppetto is een oude houtbewerker in
een lieflijk Toscaans dorpje die droomt van
de zoon die hij met z’n overleden geliefde
nooit kreeg en daarom een schattige houten
trekpop maakt die hij Pinocchio noemt. In
de Disney-versie ziet Geppetto net voor het
slapengaan een vallende ster, doet hij in
stilte een wens en blijkt die de volgende dag
te zijn uitgekomen: Pinocchio is tot leven gekomen. Omdat het een sterk moralistisch
verhaal is – al legt deze nieuwe versie daar
een stuk minder nadruk op dan het origineel
– moet Pinocchio vervolgens braaf zijn en
hard werken, want alleen zo zal hij ooit een
echte jongen worden. Op weg naar school
wordt hij echter opgemerkt door twee schavuiten, een vos en een kat, die hem aan een
rondreizende poppenshow verkopen.
Zemeckis houdt flink de vaart in het verhaal. Verrassen doet hij echter geen moment
in wat in feite een driedimensionale update
is van de beroemde versie uit 1940. Naast de
beroemde liedjes ‘When You Wish Upon a
Star’, ‘Hi-Diddle-Dee-Dee an Actor’s Life
for Me’, ‘I Got No Strings to Hold Me Down’
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uit het origineel zijn enkele nieuwe liedjes
toegevoegd, maar de look and feel van de film
is heel trouw aan wat Disney ruim tachtig
jaar geleden verzon. Al is het tempo vanzelfsprekend aangepast aan de moderne kijker.
Het mag immers, althans volgens Amerikaanse opvattingen, geen moment stilvallen.
Er is weinig mis met deze versie, zeker om
een nieuwe generatie kennis te laten maken
met Collodi’s klassieker. Maar bij een verhaal
dat zo vaak opnieuw is uitgebracht, ben je ei-

genlijk vooral nieuwsgierig naar wat er nog
meer mee gedaan kan worden. En dus naar
een maker die niet zozeer herhaalt met betere middelen, maar die het verhaal opnieuw
uitvindt. Het wachten is op Del Toro.
RONALD ROVERS

PINOCCHIO VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE
ROBERT ZEMECKIS | MET TOM HANKS | 115 MINUTEN |
DISTRIBUTIE DISNEY+ (VOD) | NU TE ZIEN 
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“O wacht, mijn briefje”, zegt de jonge hoofdrolspeler Rein Hoeke (paddenstoelkapsel,
vaal streepjeshirt, blauwe korte broek,
blauwe gympen). “Zit dat niet in je broekzak?” vraagt cameraman Lennert Hillege.
Een productiemedewerker biedt uitkomst en
geeft hem het verfomfaaide papier en een
vergrootglas. Hoeke stopt de spullen in zijn
pukkel en slentert vervolgens langs een
blinde muur van een parkeergarage richting
een verlaten trapveldje, waarop een door
buurtkinderen gebouwde houten tank staat.
“Doe maar lekker langzaam”, zegt Hillege,
die achter een camera zit die over een rails
wordt gereden. Regisseur Guido van Driel
kijkt op een klapstoeltje op zijn monitor.
In een jarenzeventigwijk vol rijtjeshuizen
in Zaandam zijn Van Driel en Hillege bezig
met de laatste opnamen voor Toen wij van de
Duitsers verloren. In 2006 werden zij door
producent Frans van Gestel aan elkaar gekoppeld voor de single play Groen is toch de
mooiste kleur voor gras. De samenwerking
beviel, ze werden vrienden en maakten vervolgens samen de kortfilm Chauffeur (2013)
en de speelfilms De wederopstanding van een
klootzak (2013) en Bloody Marie (2019).
Toen wij van de Duitsers verloren is een
verfilming van Van Driels gelijknamige
graphic novel uit 2002. Daarin koppelt de tekenaar annex filmmaker én afgestudeerd
historicus de verloren WK-finale tegen
West-Duitsland in 1974 (1-2) aan de moord
op een meisje met wie Van Driel op de lagere
school in de klas had gezeten. “Heleentje
Isaacs heette ze; ik heb nog een klassenfoto

waarop we samen staan. Drie jaar na het maken van die foto is ze gewurgd door een pedofiele seriemoordenaar, die de boeken is ingegaan als de Donald Duck-colporteur. In
ruil voor Donald Ducks, snoep of geld
speelde hij seksueel getinte spelletjes met
jongetjes. De moord op Heleentje was eigenlijk een vergissing; door haar korte haar
dacht hij dat ze een jongetje was. Maar daar
gaat het hier niet om. Mijn film gaat over de
impact van zoiets op twee jonge jongens; hoe
ga je om met groot verdriet?”
Hillege meldt dat iedereen klaar is voor
opnamen. Van Driel loopt naar Hoeke, die
Daan speelt, min of meer zijn alter ego
(“Alleen ben ik nooit verliefd geweest op
Heleen”). Nadat hij nog wat instructies heeft
gekregen, slentert hij opnieuw langs de
blinde muur, op de voet gevolgd door de camera van Hillege. “Nóg langzamer Rein. We
hebben geen haast, het is de laatste opname-

dag. Neem even de tijd voor je je briefje
pakt.” En tegen de mannen die hem voortduwen: “We gaan te hard, het mag echt in het
tempo van Guido van Driel.”
“We gaan het anders doen”, zegt Hillege
een paar tellen later. “Eerst een pan, dan een
rijer. Heb je nog een goeie tekst voor op de
muur achter Rein?” “Doe maar ‘pollens’”,
antwoordt Van Driel. “Wat is dat?” vraagt
Hillege. “Sjef van Oekel”, legt Van Driel uit.
“Ken je dat niet? Ben jij nog zo jong?”
Een productiemedewerker begint direct
de tekst op de muur te kwasten. “Wacht
even”, intervenieert Hillege. “Niet zo maar
gaan kalken, ouwe straatvandalist. Het moet
veel kleiner.” “En maak er maar ‘Ik word niet
goed’ van”, beslist Van Driel.
“Succes hè Rein, maak me trots”, zegt Hillege nadat de tekst op de muur is aangebracht en de camera weer op de juiste positie
staat. Hoeke lacht. “Hou het stil alsjeblieft...
geluid... camera... en actie!” roept de opnameleider. “Kijk nu eens naar rechts”, zegt
Van Driel als Hoeke tegen de muur is gaan
zitten. En even later: “Pak je briefje
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maar.” En nog even later: “Ga nu maar op
handen en knieën naar de hoek.” Nadat
Hoeke weer tegen de muur is gaan zitten,
kijken Van Driel en Hillege elkaar even aan.
“Oké, top”, zegt Van Driel dan. En Hillege:
“Oké, prima!”
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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