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SPOILERS
Onlangs verzocht een Nederlandse distributeur
ons per mail of we een citaat van een filmmaker
wilden verwijderen uit een interview. In het
gesprek met de journalist sprak de regisseur op
eigen initiatief over een belangrijke ontwikkeling in de tweede helft van de film. Het gesprek
was een uitwisseling van ideeën, precies zoals
een interview hoort te zijn. De filmmaker sprak
open over ideeën achter de film, zonder aan
commercie of het verdere verloop van z’n
carrière te denken.
Dat is allang niet meer de norm: veel uitwisselingen tussen makers en filmjournalisten die
als interview worden gepresenteerd, verdienen
die naam eigenlijk niet. Zo mocht ik vorige
maand videobellen met Henry Selick, regisseur
van animatiefilms als A Nightmare Before
Christmas en Coraline, over zijn nieuwe film
Wendell & Wild, maar dit gesprek van 15 minuten – en geen seconde langer – was strak gereguleerd. Met name makers of acteurs die in het
Amerikaanse studiosysteem meedraaien, vertellen zelden nog iets wat op een echte
gedachte lijkt. Het is allemaal ‘wonderful to
work with’ en ‘amazing’ of een variant van
‘against all odds bestaat deze film’. Kortom:
zelfpromotie.
Enfin, dat interview in de vorige Filmkrant
was wel een waarachtig gesprek en zo kon het
gebeuren dat de filmmaker een verrassende
ontwikkeling in de plot verklapte. Een spoiler,
zoals dat heet. De distributeur zag de ervaring
van de kijker verpest worden, dus verzocht ons
dat citaat te verwijderen.
Ik weet dat degene die mij die e-mail stuurde
een groot filmliefhebber is, dus ik was even uit
balans. Want dit raakt aan iets fundamenteels.
Geen van onze schrijvers is eropuit om de
‘ervaring’ van kijkers te ‘verpesten’. Integendeel.
Maar we zijn er ook niet om films te verkopen.
Ook al zou Filmkrant niet kunnen bestaan zonder de filmtheaters – tenzij iedere lezer abonnee wordt. We zijn er om na te denken en te
schrijven over wat films ons tonen en wat
makers ons willen zeggen. Bedenken wat David
O. Russell met Amsterdam wil zeggen over deze
tijd (pagina 43), is interessanter dan wat er
wanneer in de film gebeurt. Wat de films van
Terence Davies zo boeiend maakt (pagina 18) of
waarom het kraakt in de nieuwe film van Lukas
Dhont (pagina 24) is interessanter dan wat er
aan plotpunten voorbijtrekt.
Op die manier over films nadenken, vereist
de vrijheid om overal over te kunnen schrijven.
In de regel zullen we in recensies geen cruciale
gebeurtenissen noemen, maar het moet wel
kunnen, als het noodzakelijk is om uit te leggen
waarom een film wel of niet werkt.
Het denken in termen van spoilers raakt aan
een ander fundamenteel punt: in de interessantste films is plot zelden van belang en valt er
op dat vlak dus ook niets te ‘verpesten’. Films
reduceren tot plot is een utilitaristische kijkwijze die ervan uitgaat dat alles in een film nut
moet hebben omdat het bijdraagt aan de voortgang van het verhaal. Dat de film ‘instort’ als je
een steentje uit de stapel trekt. Dat kijkers vermaakt moeten worden met onthullingen.
Echte cinema werkt anders. The New World
van Terrence Malick of Beau travail van Claire
Denis kun je in vijf zinnen samenvatten. Maar
die films zien, ondergaan, doorleven, is zowat
een transcendente ervaring.
RONALD ROVERS

‘Het is een beetje alsof Iñárritu tweeënhalf
uur op de bank van de therapeut gaat liggen
en leegloopt over zijn leven – de realiteit
ervan, maar vooral ook de wervelende
verbeelding van hoe dat leven voelt.’
Bardo 4 42
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STEUN
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE

#451

DE VOLGENFILMKRANT VERSCHIJNT OP 8 DECEMBER

Word nu abonnee van Filmkrant en
ontvang Drive My Car op dvd.

Als u nu een jaarabonnement neemt,
ontvangt u niet alleen een jaar lang
Filmkrant in de brievenbus, maar als
welkomstgeschenk ook Drive My Car.
Bent u al abonnee maar brengt u een
nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u
allebei het welkomstgeschenk.
‘Drive My Car is een bezwerend meesterwerk
dat draait om vrede sluiten met het verleden –
in weerwil van zelfkwelling en schuldvragen’,
schreef Alex Mazereeuw in Filmkrant #444. ‘Dat
uit zich niet in melodramatische verhandelingen, maar in de ingetogen verbondenheid tussen twee gekwelde zielen’
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
Drive’ en vermeld daarbij uw adresgegevens +
e-mailadres. Deze aanbieding is geldig tot 7
december 2022, met dank aan September Film.

ALLES OVER IDFA
Vanaf 4 10

QUO VADIS, AIDA?

LOOK WHAT YOU MADE ME DO

DEZE MAAND OP FILMKRANT.NL
4 THE THINKING MACHINE #63: REMIX/REMASTER |

Sinds de jaren negentig zijn de openingssequenties voor
films en series steeds uitgebreider en geraffineerder geworden. Vaak zijn het korte films op zich, gemaakt door ingehuurde specialisten. Brian De Palma nam hierop in 1981 al
een voorschot met Blow Out. Als openingssalvo presenteert
hij, met minimalistische bravoure, cruciale elementen uit de
film die zal volgen. In hun maandelijkse video-essay op filmkrant.nl/thinkingmachine onderzoeken Cristina Álvarez
López en Adrian Martin hoe hij dat aanpakt.

4 IDFA | Het International Documentary Film Festival Amsterdam viert zijn 35ste editie van 9 t/m 20 november. In
Amsterdam, en met openingsfilm All You See (zie pagina 11)

BLOW OUT

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

4

R.M.N.

49

ALL YOU SEE

JULIETTE DOMINICUS

SVEN PEETOOM

EDWARD DE JONG

ROSA KREULEN

4 11

VORTEX

4 21

RIMINI

4 40

THE TERRITORY

4 29

21 VORTEX

4 9 R.M.N. 4 11 All You See 4 26 She Said 4 27 Grutte Pier
4 29 The Territory 4 31 Plus que jamais 4 40 Rimini 4 41 Holy Spider 4 42 Bardo |
Sputum 4 43 Amsterdam | Dreaming Walls 4 44 Emily | The Son 4 45 Maken is ’t
mooist | Bones and All 4 46 All That Breathes | Barbarian 4 47 Piece of My Heart | Jane by
Charlotte 4 49 Stromboli | The Lost King 4 51 Girls, Girls, Girls | Souad 4 53 Three
Thousand Years of Longing | Rose 4 63 Catherine Called Birdy | Take Out 4 65 The Bear |
PLUS RECENSIES VAN

The Old Man

38 SUNI & INDISCH ZWIJGEN

PLUS INTERVIEWS MET 4 6 Christian Mungiu over R.M.N. 4 10 IDFA-hoofdgast Laura
Poitras 4 14 Coco Schrijber over Look What You Made Me Do 4 20 Gaspar Noé over
Vortex 4 25 Lukas Dhont over Close 4 28 Alex Pritz over The Territory 4 30 Emily Atef
over Plus que jamais 4 62 Martin Koolhoven over De kijk van Koolhoven, seizoen 3

PLUS DE RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel 4 4 The Thinking Machine: Remix/Remaster 4 5 Niet te missen
4 13 Het nieuwe kijken: De gefolterde kijker 4 15 Prénom Carmen: Rouwfilms
4 23 Freeze Frame: My Life as a Dog 4 39 Dansplaining: Mirakel 4 45 Kort
4 54 Agenda en evenementen 4 58 Filmsterren 4 61 Boeken: Cimino 4 62 Thuiskijken
4 66 Actie! Op de set van Leeuwin

18 DE FILMS VAN
TERENCE DAVIES

4 12 IDFA-thema Around Maculinity 4 17 Debuutfilms op IDFA
4 24 De sensationele blik van Close
PLUS ARTIKELEN OVER

4 GENREFILMS | In het kielzog van Halloween én het Ima-

gine Film Festival, dat bij het verschijnen van deze krant zijn
slotweekend ingaat, rollen er deze maand flink wat hoogstaande horror- en genrefilms de bioscoop in. Barbarian en
Sputum worden al in deze krant besproken, en op filmkrant.nl
volgen recensies van Imagine-openingsfilm The Menu, met
Ralph Fiennes als chef die schokkende gerechten serveert, en
het Spaanse Piggy, dat internationaal al flink in de prijzen
viel. Ook Guillermo del Toro’s fantasierijke versie van Pinocchio, niet op tijd voor deze krant te zien, wordt online besproken.
PIGGY

in 35 steden door heel Nederland. In deze Filmkrant vindt u al
veel achtergronden bij het programma en we schrijven online
door. Op filmkrant.nl/idfa vindt u onder meer ons Dossier
rond hoofdgast Laura Poitras (zie ook pagina 10), verslagen
en interviews.

CBK Zuidoost, Amsterdam. Een belangrijke film, schrijft
Guus Schulting, en een welkome aanvulling op een ontgonnen gebied in de Nederlandse film: de bevraging van het Nederlands-Caribisch cultureel archief.

4 VIJF VROUWEN | Met het 17 minuten lange Le retour des

femmes colibris maakt beeldend kunstenaar Patricia Kaersenhout haar eerste filmwerk. Dit prachtige eerbetoon aan
vijf vrouwen wier aandeel in de revolutionaire négritude-beweging onterecht vergeten werd, is te zien tijdens Kaersenhouts overzichtstentoonstelling The Third Dimension in

LE RETOUR DES FEMMES COLIBRIS
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CHRISTIAN MUNGIU OVER R.M.N.

‘DE FILM GA AT OVER DE

ONZEKERHEID

IN ONS
ALLEMA AL’

Met R.M.N. maakt de Roemeense Gouden Palm-winnaar
Christian Mungiu (4 maanden, 3 weken en 2 dagen) niet
alleen een hersenscan van Roemenië, maar van heel Europa,
waar idealen van democratie en tolerantie onder druk staan.
Mungiu’s beste film in jaren zoekt naar een antwoord op de
vraag: wat drijft de irrationele haat in de mens? “Je hebt
weinig nodig om de ander als een vijand te gaan zien.”
DOOR HUGO EMMERZAEL
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‘We weten
allemaal: er straalt
een zeker gevoel
uit het bos. Zeker
als het donker is,
wil je er niet
komen. Er schuilt
daar een angst,
een ongerustheid.’
De boerenprotesten, de vreemdelingenhaat, het ressentiment jegens Den Haag en Brussel—geen enkele
film laat zo haarscherp zien waar de Nederlandse
politieke frustraties vandaan komen als R.M.N.,
Christian Mungiu’s meesterlijke zesde speelfilm. Wie
verder uitzoomt kan het desastreuze Brexit, de populariteit van Marine Le Pen in Frankrijk, de Italiaanse
overwinning van Mussolini-aanhanger Giorgia Meloni en de Russische invasie van Oekraïne ook door de
lens van deze Roemeense film bekijken. Het fascisme
lijkt terug uit het donkere hol waar het zich decennialang had weggestopt en R.M.N. onderzoekt waar de
wortels van al die irrationele haat liggen.
De titel verwijst naar de Rezonanta Magnetica
Nucleara, ofwel een MRI-hersenscan. De letters
R.M.N. lijken ook een afkorting voor Roemenië te
zijn, waardoor te veel mensen er abusievelijk van uit
dat Mungiu met dit werk alleen een diagnose van
Roemenië maakte. Maar tijdens een interview op het
filmfestival van Cannes, waar een ernstige Mungiu
met een groepje journalisten in gesprek gaat, blijft hij
steeds weer benadrukken: “Deze film gaat over ons
allemaal.”

SYMBOOL

Het lukt Mungiu steeds weer om hele exacte en specifieke verhalen symbool te laten staan voor grotere
ontwikkelingen in de wereld. Speelfilmdebuut Occident (2002) is een bitterzoete komedie over migratie
in Oost-Europa en speelt met de nationale stereotypes die opdoemen als je over grenzen gaat kijken.
Gouden Palm-winnaar 4 maanden, 3 weken en 2 dagen (2007) leek voor de langste tijd vooral te gaan over
de gruwelen van Ceaușescu’s Roemenië, waar abortus
illegaal was, maar is inmiddels een extreem relevante
film geworden over de steeds meer ingeperkte politieke autonomie van de vrouw in de maatschappij.
Misdaaddrama Bacalaureat (2016) stelt alledaagse
corruptie aan de kaak en laat zien dat opwaartse mobiliteit altijd al te koop was.
Met R.M.N., Mungiu’s beste film in jaren, gaat hij
op zoek naar iets wezenlijks. Diep in Transsylvanië,
op de grens tussen Hongarije en Roemenië, schetst
hij een dorp dat gekenmerkt wordt door etnische
en nationale spanningen. “Het is een plek waar altijd uitwisseling is geweest tussen landen, talen en
culturen, maar zodra een ander type mens de kamer
inloopt is het meteen ‘zij versus ons’”, vertelt Mungiu
over dat mechanisme. Een waargebeurd incident
vormt de basis voor zijn gelaagde scenario: het moment waarop de lokale bakkerij/broodfabriek geen

werknemers meer kan vinden, omdat alle geschikte
mannen als arbeidsmigranten in West-Europa werken, en besluit om twee mannen uit Sri Lanka aan te
nemen. Ook in de film zorgt dat voor politiek oproer.
Een briljante scène van meer dan tien minuten—zoals
altijd bij Mungiu geschoten in één lange take—brengt
het hele dorp bij elkaar in het gemeentehuis, waar de
Roemenen zich één voor één mogen beklagen over de
immigranten die hun brood komen verzieken.

TEMPO VAN VERANDERING

“Daarom gaat deze film over ons allemaal”, benadrukt
Mungiu nog een keer. “Zo zijn we altijd al geweest.
We houden niet van verandering en het tempo waarop dingen veranderen ligt voor sommigen gewoon te
hoog. Vooral in een kleine gemeenschap, zo eentje die
ik in mijn film laat zien, snappen mensen de noodzaak
niet: waarom moet alles anders? Zij hebben er niet
om gevraagd. Ik heb geprobeerd om te begrijpen hoe
zoiets zich heeft kunnen voltrekken en ik denk dat het
voor ons allemaal relevant is om naar te kijken.”
Wat R.M.N. zo goed maakt is dat Mungiu de
gebeurtenissen in zijn eigen script steeds meer
compliceert. Zo is ons hoofdpersonage Matthias
(Marin Grigore, die ook speelde in Cristi Puiu’s
beste film Sieranevada) zelf een arbeidsmigrant
die in Duitsland werkt. En ook hij wordt gek van
hoe hij daar gediscrimineerd wordt. Wat weer
geïnternaliseerde haat tegen de Roma-bevolking
blijkt te zijn, want als er door de voorman van het
slachthuis een racistisch scheldwoord naar hem
wordt geslingerd breekt er iets in Matthias en
reageert hij met geweld. “Stereotypes zijn er om te
simplificeren, maar maken alles ook complexer”,
merkt Mungiu op over deze ingewikkelde balans.

MYTHES IN HET BOS

Om het nog complexer te maken: er zit een fascinerende tijdskronkel in R.M.N. die opent met Matthias’
zoontje die aan de rand van het bos schrikt van wat er
in een boom hangt. Je verwacht een gelynchte man,
maar de film laat het ons op dat moment niet zien.
Pas veel later. Is dat elliptische begin een tijdslus, een
paranormale voorbode? Mythes en mysticisme sijpelen langzaam de rauwe, realistische film in naarmate
Mungiu langer stilstaat bij lokale gebruiken en tradities. Een Fransman—omdat hij ‘Europeaan’ is, wordt
hij als enige buitenlander getolereerd—is naar het
dorp gekomen om de lokale berenbevolking te turven.
Langzaamaan lijken die beren ook tot Matthias te
spreken. Is het een terugkeer naar zijn roots of doen

CHRISTIAN MUNGIU

ze een appèl op het beest dat in ons allemaal schuilt?
Heeft Mungiu dan een fabel gemaakt? “Niet
echt in de zin dat er allegorische elementen inzitten
die je letterlijk kunt interpreteren. Het is meer een
narratieve oplossing voor een probleem dat inherent
is aan film. Cinema is een simpele taal: je moet
dingen filmen, concrete dingen die voor je camera
staan. Ik vroeg me af: hoe kunnen die concrete
dingen symbool gaan staan voor de abstracte ideeën
die ik in mijn film behandel?
“Zo kwam ik met mijn locatiescouts op het idee
voor dit dorp aan de rand van het bos. Want we
weten allemaal, er straalt een zeker gevoel uit het
bos. Zeker laat in de avond als het donker is, wil
je er niet komen. Er schuilt daar een angst, een
ongerustheid. Dus ik wilde dat het bos symbool ging
staan voor die irrationele, onderbewuste en angstige
gevoelens die ons allemaal voor tenminste een deel
voortdrijven. De beren zijn de bewoners van die
wereld. Matthias zit tussen het bos en het dorp in. De
film gaat over onzekerheid, over de onzekerheid die
in ons allemaal schuilt.”
De film klinkt misschien zwaar, maar Mungiu is
ook een van de beste satiristen die we hebben. Zijn
eerste speelfilm was daar al een goed voorbeeld van,
maar ook Bacalaureat kun je door een satirische lens
bekijken. In R.M.N. kijkt vooral de massascène in het
gemeentehuis weg als een venijnige komedie. Mungiu
veert op als gevraagd wordt naar de humoristische
elementen in z’n film: “Ik ben misschien een
pessimist, maar pessimisme heeft niets met humor te
maken. Ergens moet je ook de humor in gaan zien van
al het falen in de wereld. Ik weet zeker dat als er een
god bestaat en hij nu naar beneden zou kijken, hij zich
stuk zou lachen.” 
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R.M.N.

HE RSENSCAN
HERSENSCAN
VAN EEN NATIONALE

IDENTITEIT
Cristian Mungiu graaft diep
onder het oppervlak van een
Roemeense gemeenschap, waar
de komst van drie Sri Lankanen
tot spanningen leidt.  DOOR ELISE VAN DAM
Wat je het westen noemt, hangt af van hoe ver je
oostwaarts staat. En het hangt af van of je het met een
hoofdletter schrijft of niet. Het door Cristian Mungiu
geschreven en geregisseerde R.M.N. is een film over
de lokroep van het Westen. Maar ook over de tegenreactie op die lokroep in de vorm van nationalisme, volledig terug van nooit helemaal weggeweest. En over
de perceptie en definitie van die termen.
De film begint in een slachthuis in Duitsland, waar
Matthias (Marin Grigore) een belediging beantwoordt
met een kopstoot en de benen neemt. Hij keert terug
naar zijn thuis in Roemenië, een dorp ingeklemd tussen de bergen, waar hij een vrouw en kind heeft. En
een nooit afgesloten affaire met Csilla (Judith State),
baas van de plaatselijke bakkerij. Een gemeenschap
waar de mensen elkaar kennen en voor het slachten
van een varken iedereen een borrel drinkt, inclusief
het varken.
Maar het is een gemeenschap waar de kleur uit
lijkt gezogen. Ook letterlijk, de hele film baadt in
een ijzig grijsblauw. Veel inwoners van het dorp zijn
westwaarts getrokken om werk te zoeken in Duitsland
of Italië. Om de uitgeholde gemeenschap op gang te
houden, zoekt men buitenlandse werknemers voor
wie Roemenië al die belofte van het westen vertegenwoordigt. Van betere lonen en leefomstandigheden.
De komst van drie Sri Lankanen leidt tot spanningen. Terwijl de sneeuw in steeds dikkere lagen op de
takken ligt, uiten de dorpsbewoners hun als zorgen
verpakte racisme. Want nee, we hebben heus niets
tegen die buitenlanders, maar ze hebben nu eenmaal
andere hygiënenormen en nu raken ze ons brood aan.
Maar dat is slechts één aspect van R.M.N. De films
van Mungiu (Beyond the Hills, Bacalaureat) zijn gelaagde studies die raken aan een veelvormige kluwen
van sociaal-economische factoren.

Die kluwen klit in R.M.N. samen in een hectische
buurtbijeenkomst in het cultureel centrum. In een
bijna twintig minuten durend onafgebroken en enorm
gelaagd shot, golft het ressentiment van de dorpsbewoners naar buiten, maar ook de wirwar aan vooroordelen, misvattingen en muizenissen die daaronder
ligt. Alles komt voorbij in die twintig minuten, van
het verdwijnen van werkgelegenheid tot de slinkende
berenpopulatie en de absurdistische wereld van Europese subsidiepotjes.
De verhaallijn van Matthias lijkt enigszins onthecht door de gebeurtenissen in het dorp heen te
lopen. Hij spreekt zich niet uit over de Sri Lankanen.
In plaats daarvan knoopt hij opnieuw een relatie aan
met Csilla. Neemt hij zijn zoontje mee het bos in en
het meer op om hem te leren voor zichzelf te kunnen
zorgen als een ‘echte’ man.
Maar ook Matthias kan zich niet onttrekken aan de
veelduidige wisselwerking van elementen die doorwerken in de identiteit van deze gemeenschap en het
individu daarbinnen. Zoals een MRI-scan (waar de
titel naar verwijst en die een personage in de film ondergaat) luid zoemend je hersenen in plakjes uitleest,
graaft Mungiu steeds meer lagen af van die complexe
interactie tussen het individu en het collectief. In de
geest van deconstructiefilosoof Jacques Derrida keert
hij daarbij alles wat hij tegenkomt binnenstebuiten.
“Hunnen, Avaren, Mongolen, Ottomanen, Russen,

Hongaren”, somt iemand de vele volkeren op die door
de eeuwen heen hebben geleefd op het grondgebied
dat nu Roemenië heet. Dat nationalisme uitgerekend
hier wortel schiet, toont wellicht vooral dat het vaak
een antwoord is op het verlangen om binnen een
steeds grotere en chaotischere wereld een onwrikbare
kern te definiëren en die met alle gevolgen van dien te
verdedigen. Op de intrinsiek menselijke behoefte aan
een identiteit als een uit één stuk gehouwen bouwwerk. Een bouwwerk dat rust op de ongemakkelijke
waarheid dat we ons nu eenmaal definiëren door ons
van anderen te onderscheiden.
Elke identiteit, individueel of nationaal, is deels
mythe. Niet voor niets situeert Mungiu zijn film in
Transsylvanië, de regio in het westen van Roemenië die door de geschiedenis heen talloze malen van
‘eigenaar’ wisselde. Maar vooral ook de regio die
dankzij Bram Stokers Dracula een plek werd waarvan
de identiteit en perceptie deels berust op fictie en die
daarmee zijn eigen specifieke grenzen ontstijgt. Het
vergrootglas dat R.M.N. legt op deze gemeenschap in
Roemenië is evengoed een spiegel.

R.M.N.

ROEMENIË, 2022 | REGIE CRISTIAN MUNGIU |

MET MARIN GRIGORE, JUDITH STATE | 125 MINUTEN |
DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 1
DECEMBER 
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IDFA-HOOFDGAST L AURA POITRAS

IDFA-hoofdgast Laura Poitras vertelt over haar
Top10-selectie en haar nieuwe film All the Beauty
and the Bloodshed. “De politieke elementen krijgen
meer aandacht, maar het filmische aspect is
minstens zo belangrijk voor me.” DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

‘EEN DOCUMENTAIRE
MOET MEER DOEN DAN ALLEEN
INFORMATIE GEVEN’
Met Laura Poitras als hoofdgast haalt IDFA een van
de meest prominente hedendaagse documentairemakers binnen. Haar werk is politiek beladen én filmisch
hoogstaand. Als weinig anderen weet de in 1964 in
Boston geboren Poitras toegang te krijgen tot mensen
en plekken die een sleutelrol vervullen in belangrijke
nationale en internationale ontwikkelingen.
Het festival vertoont een retrospectief van haar
lange documentaires (plus één korte), van debuut Flag
Wars (2003) via Oscarwinnaar Citizenfour (2014) tot
haar nieuwe film All the Beauty and the Bloodshed.
Het portret van fotograaf Nan Goldin won op het afgelopen filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw—
pas de tweede documentaire ooit die de prestigieuze
prijs binnensleepte.
Op het eerste gezicht lijkt Poitras met dit kunstenaarsportret een andere, minder politieke richting
in te slaan. Maar dat is gezichtsbedrog, want Poitras
portretteert Nan Goldin niet alleen als kunstenaar
en als mens, maar vooral ook als activist. Goldin
gebruikt haar stem in de kunstwereld om het op te
nemen tegen de steenrijke familie Sackler, eigenaren
van het bedrijf Perdue Pharma, dat decennialang
loog over hoe verslavend hun opioïde pijnstillers zijn.
De Sacklers bliezen hun blazoen schoon door grote
bedragen te schenken aan gerenommeerde musea en

Goldin zet zich in om een eind te maken aan dat reputatiemanagement.
Het was precies die politieke laag die Poitras in
eerste instantie aantrok. Net als in Citizenfour (over
klokkenluider Edward Snowden) en Risk (over Julien
Assange van WikiLeaks) mengt ze zich via een portret
van één persoon in een groter politiek gesprek. “Ik
ben geen biograaf en All the Beauty and the Bloodshed
is geen biografie. Ik maak portretten van mensen in
het centrum van een historische omwenteling.”
Deze film voelt meer emotioneel en persoonlijk gelaagd
dan die eerdere portretten. “Dat ontstond vanzelf toen

ik met Nan begon te werken. Zij durft zich als mens en
als kunstenaar bloot te geven en dat gaf mij de kans
een film te maken met meer emotionele diepgang dan
mijn vorige films. Ik durfde door te vragen naar haar
trauma’s, omdat zij dat in haar eigen werk ook doet.”
Stuurt u aan op die gelaagdheid van het persoonlijke en
het politieke? Moet u die zien om aan een film te beginnen? “Als maker van nonfictie moet je een bepaalde

visie hebben en dit is inderdaad wat mij vaak interesseert. Maar hopelijk verandert er ook iets tussen het
begin en het eind van het maakproces, heb je iets geleerd of ontdekt. Dat is een organisch proces, een dia-

loog met de mensen die je filmt, of de dingen die je
filmt. Of de dingen die je juist niet kunt filmen.
“Bij deze film wist ik vanaf het begin dat er een
parallel zou zijn tussen het heden en de aids-crisis in
de jaren tachtig en negentig, het grote verlies dat Nan
toen doormaakte in de queer gemeenschap en haar
generatie kunstenaars. Ook maatschappelijk zijn er
duidelijke parallellen, met opnieuw een falende overheid en opnieuw een verloren generatie. Maar andere
dingen had ik nooit vooraf kunnen bedenken. Tijdens
onze gesprekken, die ik alleen in audio opnam, was ik
telkens enorm ontroerd. Ik had soms een dag nodig
om ervan te bekomen. Dat ging de vorm van de film
bepalen, het werd persoonlijker, ook dankzij de enorme rijkdom van haar archief van foto’s en dia’s.”
Waarom interviewde u zonder camera? “Wat je ook
doet, een camera creëert altijd een afstand, je verliest
iets aan intimiteit. Zelfs als je zelf filmt, zoals ik vaak
doe. Dat voelde hier gewoon niet goed. Na ons eerste
gesprek wist ik direct dat het de juiste beslissing was.
Ik was in de ban van haar stem en van Nan als verteller,
en er was een zeldzame wederzijdse intimiteit.”
Goldin zegt in de film: “Ik wil dat de mensen die ik fotografeer trots zijn op die foto.” Voelt u dat ook zo voor uw por-
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tretten? “Oh, absoluut. Zeker bij deze film—onze ge-

ALL YOU SEE

sprekken waren zo intiem. Het gaat over haar trauma’s, dus zij moest absoluut een stem hebben in hoe
die naar voren komen. Ik heb voor mijn films altijd
feedback gevraagd van de hoofdpersonen. Om zeker te
weten dat alle feiten kloppen, maar ook omdat het
voor hen soms echt gevaarlijk is als de verkeerde informatie naar buiten komt. Ik ben me er niet altijd van
bewust welke dingen een risico zijn. Bij Citizenfour
zijn we eindeloos bezig geweest om te zorgen dat je
niet ziet wat Ed [Snowden] typt op zijn laptop en hebben we zelfs het geluid van het typen vervangen zodat
het niet ontcijferd kon worden.”
U verwerkt Goldins diareeksen in de film. Ze vervullen een
functie die in uw films altijd aanwezig lijkt: ze creëren een
poëtische laag bovenop de politieke laag. Is die gelaagdheid belangrijk voor u?

“Zeker, ik geloof in cinema. Ik vind dat filmmaken
meer moet zijn dan alleen informatie overbrengen.
Het moet iets filmisch hebben. Dat kan allerlei vormen
aannemen—in The Oath bijvoorbeeld komt een van de
hoofdpersonen nooit in beeld en blijft dus een afwezigheid. Hoewel mijn films vaak een duidelijk politiek
element hebben, zijn die filmische aspecten minstens
zo belangrijk voor me. De cinema staat altijd voorop.”
Kijkt u uw eigen werk vaak terug? Of is dit retrospectief
een zeldzame kans? “Nee, ik kijk niet veel terug—ik zie

mijn films vooral héél vaak terwijl ik ze maak! Eigenlijk
ben ik vooral op de uitnodiging ingegaan vanwege de
kans om de Top10 samen te stellen, om op IDFA een
gesprek op niveau te hebben over een aantal buitengewoon interessante films.”

Wat was uw uitgangspunt bij het samenstellen van die
Top10? “Ik wist direct dat ik niet ‘mijn favoriete films’

zou selecteren, ik geloof niet zo in dat soort lijstjes.
Mijn selectie is meer thematisch, rond onderwerpen
als overheidsgeweld en repressie en hoe geweld in
beeld gebracht kan worden—of juist niet. De eerste
film die bij me opkwam, direct toen ik werd gevraagd,
was This Is Not a Film. Omdat het een geweldige film
is die voor mij als filmmaker veel heeft betekend, maar
ook omdat Jafar Panahi op dit moment in de gevangenis zit. Ik wilde de uitnodiging aangrijpen om te praten over de risico’s die filmmakers lopen.”

Dat doet me denken aan iets wat Julien Assange zegt in
Risk: of het risico dat je neemt in balans is met wat het op
kan leveren. Hoe is die balans voor uzelf? Met uw films
neemt u immers zelf ook een risico. “Ik denk nog vaak

aan iets anders wat Julien in die film zegt: als je niets
doet, ga je elke dag alleen maar een beetje meer dood.
Niets doen is óók een risico. Dus ja, ik film vaak mensen die gevaar lopen. En ja, daarmee kom ik zelf ook
een beetje in gevaar. Maar wat het oplevert, de mogelijkheid om de confrontatie aan te gaan met onrechtvaardige machtssystemen, maakt dat risico meer dan
waard.”

LAURA POITRAS-RETROSPECTIEF EN
POITRAS’ TOP10 ZIJN TE ZIEN TIJDENS IDFA, VAN
9 T/M 20 NOVEMBER IN AMSTERDAM | ALL THE
BEAUTY AND THE BLOODSHED DRAAIT
HET

VANAF 19 JANUARI 2023 IN DE BIOSCOOP 

EEUWIG

AUDITIE DOEN
De openingsfilm van IDFA,
All You See, is een belangrijke en
visueel krachtige documentaire
die iedereen die weleens denkt
dat hij ‘gewoon maar een vraag’
stelt, zou moeten zien.
DOOR MARISKA GRAVELAND

Een vraag stellen lijkt zo onschuldig, maar er schuilt
vaak een wereld van onbewuste vooroordelen achter.
Khadija heeft daar dagelijks mee te maken. De van
oorsprong Somalische verpleegster woont al 25 jaar in
Nederland, maar krijgt nog elke dag de raarste vragen:
woonden jullie daar in een hut, hebben jouw drie kinderen allemaal dezelfde vader? Op de dag dat ze haar
koophuis in een keurig deel van Rotterdam-Noord
betrekt, loopt ze een verbaasde buurvrouw tegen het
lijf: die wist niet dat ze hier ook huurhuizen hadden.
Niemand weet hoe andere mensen naar je kijken,
maar Khadija krijgt daar ongevraagd maar al te vaak
antwoord op. Ieder werpt zijn eigen projecties op
haar. Regisseur Niki Padidar, zelf op haar zevende uit
Iran naar Nederland gekomen, weet mooi te verwoorden hoe het voelt als je je oude identiteit achter hebt
moeten laten: “Er is een nieuwe versie van mij ontstaan die voor me loopt, mensen zien alleen haar als
ze naar me kijken.”
Kijken, bekeken worden, gezien worden, het zijn
ongrijpbare maar belangrijke onderwerpen die Padidar aansnijdt én knap verbeeldt in de art direction,
die bestaat uit nagebouwde huiskamers met filmprojecties op betonnen muren. Gezien worden, is een
diep menselijke behoefte. Maar vaak genoeg gaat het
mis en voelen we ons ongekend, of erger, in een lelijk

hokje geplaatst waar je je helemaal niet thuis voelt. Bij
Khadija gaat het zo ver dat ze vaak naar beneden kijkt
als ze op straat loopt, zodat ze niet ziet dat ze bekeken
wordt. “Alles is gewist van wie ik vroeger was, alleen
ik weet nog wie ik ben geweest.” De blik van een ander
kan je juist onzichtbaar maken. Het eenvoudigweg
kijken naar Khadija krijgt daardoor in deze documentaire een extra lading.
Kleuter Sofia, net in Nederland aangekomen,
krijgt van kinderen goedbedoelde tips om geaccepteerd te worden, zoals geen trui aan doen als anderen
met korte mouwen lopen. Het lijkt een onschuldige
opmerking maar je ziet Sofia in haar dikke trui ineenkrimpen. De grens tussen vragen, tips geven en
dwingend commentaar leveren is dun. Het zegt vaak
meer over het wereldbeeld van de vragensteller dan
over degene aan wie die vraag wordt gesteld.
Gezellig meedoen en je mond houden is het devies
dat de Oekraïense Hannah zich goed ter harte heeft
genomen. De montere tiener heeft zich de Nederlandse straattaal perfect aangeleerd in de hoop bij de
groep te horen. De scherpzinnige Khadija doorziet na
al die jaren de mechanismes waaraan ze wordt blootgesteld. Ze voelt zich dagelijks aan een soort keuring
onderworpen, “alsof je eeuwig auditie moet doen”.
Dat is vermoeiend voor haar, maar erger is het als die
keuring ontkend wordt. Dat voelt pas echt eenzaam.
Met All You See heeft Padidar (Ninnoc, Dokter Corrie,
Anna: Status) dit zwijgen doorbroken. Ze heeft hiermee een belangrijk, visueel krachtig document gemaakt die iedereen die weleens denkt dat hij ‘gewoon
maar een vraag’ stelt, zou moeten zien.
ALL YOU SEE (AL WAT JE ZIET) NEDERLAND, 2022 |
REGIE NIKI PADIDAR | 72 MINUTEN | TE ZIEN VANAF 9
NOVEMBER OP IDFA EN IN 35 FILMTHEATERS IN HET
HELE LAND 
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AROUND MASCULINIT Y

ONTMAN TELING VAN EEN
ONTMANTELING
MYTHE
In Around Masculinity—het IDFA-focusprogramma
met films van 1966 tot nu—is te zien hoe het begrip
mannelijkheid voortdurend onderhevig is aan verandering. Wat ook opvalt, is dat de meeste documentaires gemaakt door mannen zich verwonderen over
of ontzag oproepen voor het traditionele manbeeld.
De films gemaakt door vrouwen zoeken juist naarstig
naar de mens achter dat geïdealiseerde beeld van
mannelijkheid.
Op zich is Meet Marlon Brando (1966) een prima
startpunt voor een programma over mannelijkheid.
Brando zou een paar jaar later met zijn rol als Vito
Corleone in The Godfather (1972) de patriarch der patriarchen verbeelden. Maar eigenlijk was de acteur al
vanaf de jaren vijftig het toonbeeld van de ‘masculiene man’. De broers Albert en David Maysles filmen de
42-jarige filmster in 1965 wanneer hij in het kader van
zijn nieuwe film Morituri in een hotel interviews geeft
aan de Amerikaanse pers. Brando flirt er op los. Tegen
een 22-jarige journaliste zegt hij: “Je bent zo mooi.”
De jonge vrouw weet niet zo goed wat ze aan moet
met Brando’s gedrag. De mannen om haar heen moeten vooral smakelijk lachen. De heren zijn—en dat
geldt ook voor de filmmakers—evident bewonderaars
van de acteur. Van zijn charmes; van zijn bijna gewiekste welbespraaktheid. De vele close-ups—waarin
de Maysles zich duidelijk focussen op Brando’s hoekige kaaklijn—onderschrijven deze adoratie. Dit is een
epos, een triomftocht van een echte man, lijken de
makers te proclameren.

HERZOG

In Caesar Must Die (2011) van Paolo en Vittorio Taviano is een groep gedetineerden te zien die ongetwijfeld
qua mimiek iets van Brando heeft geleerd. Maffiosi
die een lange straf uitzitten in een Romeinse gevangenis voeren een niet onverdienstelijke versie op van
Shakespeare’s Julius Caesar. Een stuk dat draait om
rancune, bloedoffers, jaloezie en testosteron. Kortom,
de acteurs mogen elkaar aanstaren alsof ze elkaar willen vermoorden. Voor even krijgen ze de vrijheid om
de mythische oerman te spelen, een rol die de maatschappij gaandeweg heeft uitgebannen.

In het IDFAprogramma
over (tanende)
masculiniteit—
met klassiekers
en recente
documentaires
over dit
prangende
onderwerp—
valt op hoezeer
titels gemaakt
door vrouwen
verschillen van
die van
mannen. 
DOOR OMAR LARABI

Ook Burden of Dreams (1982) en Der Busenfreund
(1997) zeggen iets over het meer traditionele manbeeld. Burden of Dreams van documentairemaker Les
Blank is een legendarisch portret van filmmaker Werner Herzog, gefilmd op de set van Fitzcarraldo (1982)
in de bijna onbegaanbare wildernis van Peru. Herzog
manifesteert zich in navolging van de hoofdpersoon
uit de film—een manische Klaus Kinski—als cowboy,
een kolonist met een missie en met megalomane
ideeën. Een man die dingen “onnodig zwaar” wil maken.
In Der Busenfreund filmt Oostenrijker Ulrich Seidl
op de voor hem zo kenmerkende wijze een oud-wiskundeleraar met een obsessie voor vrouwenborsten.
Een incel avant la lettre die beweert dat vrouwen
stinken als ze ongesteld zijn.
De meest interessante film uit het mannenkamp is
Father, Son and Holy War (1994) over het extreemrechtse hindoenationalisme in India. Documentairemaker Anand Patwardhan zet hierin uiteen hoe de
machocultuur in India een impuls kreeg na de moord

op Gandhi in 1948. De Britse overheersers vonden de
hindoes—die in India de meerderheid vormen—
altijd al een tikkeltje feminien, met als voorbeeld
Gandhi met zijn vreedzame protesten. Dus besloten
de hindoemannen in het vervolg hun viriliteit te
etaleren. Met zwaarden en met geweld tegen de
moslimminderheid. De stoere man deed zijn intrede,
ook in speelfilms: afbeeldingen van gespierde filmsterren—Arnold Schwarzenegger was onmiskenbaar
een inspiratie—sieren in Bombay de hoek van elke
straat.

ONTMANTELEN

Terwijl deze films zich focussen op verschillende incarnaties van masculiniteit, doet filmmaker Heddy
Honigmann in Crazy (1999) een poging om die term
op slinkse wijze te ontmantelen. Door oud-militairen op hun kwetsbaarst te filmen, probeert ze hen te
verleiden hun schild te laten zaken. Dat doet ze door
veteranen te laten uitleggen welke liedjes hen het
meest aan hun vaak traumatische militaire missies
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3 ROOMS OF MELANCHOLIA

Ook in Bitch Academy (2007) is te zien hoe in Rusland het traditionele beeld van de macho in stand
wordt gehouden. De film draait om vrouwen die zoeken naar een partner met een gevulde portemonnee.
Een gemêleerde groep krijgt in een zalencentrum
les—van een man, uiteraard—in zwoel lopen en verleidelijk dansen. De macho-instructeur, die zich vrij
snel ontpopt als een klassieke misogyn, legt vervolgens uit hoe de Russische man in elkaar steekt en wat
hij verlangt.
Mannen die vrouwen vertellen wat mannen van
ze willen. Een variatie op dat idee zie je in 12th & Delaware (2010), de documentaire van Rachel Grady en
Heidi Ewing over een abortuskliniek in Florida die is
gevestigd tegenover een zwangerschapskliniek waar
abortussen worden ontraden met leugens. Ook hier
staan mannen klaar om vrouwen te vertellen wat goed
voor ze is, zoals de ‘pro-life’-demonstrant die niet
schuwt verregaande middelen te gebruiken om zijn
zin te krijgen.

HOLLE ONELINERS

Door 3 Rooms of
Melancholia ga
je begrijpen
waarom sommige
Russische
mannen soms
liever naar de fles
grijpen dan hun
gevoelens delen.
doen denken. Sommige mannen reageren emotioneel,
openhartig. In de intieme setting die Honigmann
schept, hoeven ze niet meer op hun hoede te zijn,
geen maatschappelijk geaccepteerde versie van mannelijkheid te spelen.
Door 3 Rooms of Melancholia (2004) ga je begrijpen
waarom sommige Russische mannen soms liever naar
de fles grijpen dan hun gevoelens delen. De Finse Pirjo
Honkasalo filmt op een militaire school in Sint-Petersburg jonge jongens bij wie de vaders uit beeld zijn
verdwenen. De ‘kameraden cadetten’ worden dagelijks door een keur aan surrogaatvaders onderworpen
aan een strikt regime. Wie goed kijkt, ziet kleine
moordmachines gevormd worden. Een vicieuze cirkel
van toxische masculiniteit.

De twee markantste titels van vrouwen in Around
Masculinity zijn in zekere zin elkaars tegenpolen: een
tragisch portret van een übermacho (Erase and Fire,
2017) en een Libanese protestfilm over vrouwen die zij
aan zij vechten met mannen (The Hour of Liberations
Has Arrived, 1974).
Erase and Forget draait om oud-commando Bo
Gritz, de man die wel eens is genoemd als de inspiratie voor John Rambo. Door hem te laten praten en
door zijn borstklopperij te tonen, laat documentairemaker Andrea Luka Zimmerman de man die naar
eigen zeggen “meer dan 400 mensen heeft vermoord”
van zijn voetstuk vallen. Gritz is de man die tijdens de
Vietnamoorlog door de Amerikaanse generaal William Westmoreland werd omgedoopt tot ‘dé Amerikaanse soldaat’. De veteraan heeft nadrukkelijk meebepaald wat mannen moeten zijn: macho’s die holle
oneliners spuien als “je kunt alles bereiken”.
Ergens aan het einde van de film heeft Gritz een
foto van zijn toenmalige eenheid in zijn handen. Bijna
niemand leeft meer. Of gesneuveld in een oorlog, of
zelfmoord. Al die bravoure heeft nergens toe geleid.
Dat is de prijs voor al die macho mannelijkheid, lijkt
Zimmerman te stellen.
The Hour of Liberation Has Arrived van de Libanese filmmaker Heiny Srour draait om de onafhankelijkheidsstrijd van seculiere revolutionairen tegen
de koloniale onderdrukker in Oman aan het begin van
de jaren zeventig. Te zien is hoe er in het zogeheten
Volksleger ook vrouwen mee vechten: zonder bh en
hoofddoek en met kortgeknipt haar om luizenplagen
tegen te gaan. Van een afstand lijken het mannen.
Misschien is deze film exemplarisch voor het verschil tussen het filmwerk van mannen en vrouwen in
Around Masculinity: mannen leggen masculiniteit
onder een vergrootglas, vrouwen onderzoeken een
verruiming van het manbeeld.
AROUND MASCULINITY | TE ZIEN OP IDFA 

De gefolterde
kijker
COLUMN | Ebele Wybenga bericht over

wat hem opvalt op het kruisvlak van
cinema en beeldcultuur.

Sommige scènes in films en series heb ik amper
gezien, maar kan ik toch niet van me afschudden. Vaak blijven ze zelfs het langste hangen,
terwijl ik de rest van de beelden en het verhaal
allang vergeten ben. Ik heb het over martelscènes. Als deze aanbreken —een verhoor dreigt op
niets uit te lopen, iemand zit al met tie-wraps
vast aan een stoel, de good cop verlaat de
kamer en de deur zwaait weer open —knijpen
m’n ogen zich tot spleetjes en gaat m’n vinger
naar de fastforward-knop. Op het moment
sûpreme kijk ik niet meer. Ik zie nog voor me hoe
het vastgegespte personage gespeeld door
George Clooney wanhopig schudt in zijn stoel
als zijn Hezbollah-folteraar in Syriana op het
punt staat zijn nagels uit te trekken. Van de rest
van de film weet ik niets meer. De meeste films
laten martelingen op een voorspelbare manier
zien. Vooral de dreiging wordt getoond. Hoe ver
gaat de folteraar? Hoe ver durft de filmmaker te
gaan met het tonen van details? Hoe ver neemt
hij de kijker mee in de marteling, die — als hij of
zij net zo’n mietje is als ik — hier weleens zou
kunnen afhaken. “Als ik de echte martelingen
laat zien, gaat niemand de film kijken. Niemand”, zegt de Syrische filmmaker Yazan Rabee
in een interview met NRC. Hij maakte Beyond
the Sun, een korte film over martelingen in Syrische gevangenissen, gebaseerd op de verhalen
van overlevenden. Wat je ziet, is een fractie van
een fractie van wat het echt is, vertelt hij aan
Ellen de Bruin. Als verhaalelement zijn martelscènes goud: het is de ultieme ethische en
fysieke beproeving van een personage waar
meestal het lot van andere personages van
afhangt. Meestal zie je vooral voor en na. Is
iemand gebroken? Heeft ‘ie de namen verklapt?
Tijdens de foltering zelf stokt het verhaal en is
er alleen wreedheid en lijden. Daarom verbaast
het me dat er moderne series zijn waar er uitgebreid de tijd genomen wordt voor martelingen.
De Britse misdaadserie Red Riding Trilogy bijvoorbeeld. Je ziet de verwondingen niet alleen
achteraf maar ook seconde voor seconde als ze
worden toegebracht, met elke snik en elke
schreeuw. Of Das Boot, de serie. Ik ben er niet
voor gemaakt en blijf ook nog eens zitten met
het vreselijke gevoel dat ik zelf in zo’n situatie
de namen al verraden zou hebben voordat de
nijptang mijn nagel raakt.
EBELE WYBENGA
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Jaarlijks worden wereldwijd
zo’n 30 duizend vrouwen
vermoord door hun partner. De
documentaire Look What You
Made Me Do is volgens maker
Coco Schrijber bedoeld om
daarover bij de kijker woede op
te wekken. Ze interviewt onder
andere drie vrouwen die hun
mishandelende man hebben
vermoord. “Vrouwen moeten
hun innerlijke moordenaar
DOOR ROOSJE VAN DER KAMP
omarmen.” 

COCO SCHRIJBER OVER LOOK WHAT YOU MADE ME DO

‘WOEDE K AN JE REDDEN’

“I have blood on my hands.” Het is een van de eerste
dingen die we horen in Look What You Made Me Do,
de nieuwe documentaire van filmmaker en schrijver
Coco Schrijber (First Kill). De Finse Laura, die deze
woorden uitspreekt terwijl ze make-up aanbrengt,
bedoelt het letterlijk; ze heeft een kleine snee in haar
hand. Maar uit de audio waarmee de scène wordt
aangevuld, blijkt dat ze ook figuurlijk bloed aan haar
handen heeft: in een noodoproep horen we dat Laura
haar man heeft neergestoken.
Schrijber bouwt haar film op om woede uit te lokken bij de toeschouwer. De kalme interviews met drie
daders—Schrijber noemt hen bewust geen slachtoffers—worden afgewisseld met beelden en informatie
over mannelijk geweld jegens vrouwen. De film toont
beroemde schilderijen van passieve vrouwen, waar
bloed overheen is gespat of rijkelijk vloeit. We leren
hoeveel vrouwen door mannen worden gedood: wereldwijd één elke elf minuten, in Nederland elke week
één. De film bevat ook schokkende beveilingscamerabeelden van een man die zijn vrouwelijke partner
vermoordt in een lift. “Je kunt zulke beelden gewoon
op internet vinden”, zegt Schrijber. “Niet op het
darkweb, gewoon op YouTube. Ik kon uit honderden
beelden kiezen.”

Wat wilt u zeggen met de titel van de film? “Wanneer

mannen hun vrouw in elkaar hebben geslagen leggen
ze meestal de schuld bij haar. Dat gebeurt ook in veel
speelfilms. Ik heb het gecheckt: er zijn zo’n 183 films
waarin dat zinnetje voorkomt, bijvoorbeeld in films
van Hitchcock en in The Butterfly Effect. Ik wilde een
film maken waarin het nu eens omgekeerd was, maar
dan in overtreffende trap.
“Als je geen andere uitweg hebt dan moord, dan is
het toch de schuld van de ander. Dan kan eindelijk de
vrouw eens zeggen: ‘Look what you made me do. Ik
wilde je niet vermoorden, je was mijn man, de vader
van mijn kinderen. Maar je hebt me in die rol gedwongen. Ik kon niet anders.’ Die titel duidt op een actieve
handeling en het heeft ook iets van genoegdoening
voor vrouwen.”

Denkt u dat deze vrouwen niet verantwoordelijk zijn voor
hun daden? “Ja, dat denk ik. Ik denk dat we af moeten

van het schuldgevoel, dat het daar helemaal niet om
gaat. Zeker niet in deze film. In deze extreme huiselijke geweldssituaties moet je af van het idee dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. Altijd hetzelfde
domme clichématige verwijt, altijd dezelfde domme
vraag: ‘Waarom ging je niet weg?’ Met die vraag im-

pliceer je: het is ook jouw schuld. In deze film is duidelijk gemaakt dat die vrouwen er alles aan hebben gedaan om het te voorkomen, maar er was geen andere
uitweg. Je wilt en moet natuurlijk altijd ver wegblijven
van moord en je kunt het niet goedkeuren, maar als je
weet dat je anders doodgeslagen wordt, zit je in een
spagaat. Gaan vrouwen zich laten vermoorden of gaan
ze zichzelf redden?”
Het moment van weggaan is het gevaarlijkst voor vrouwen die mishandeld worden. “Jij en ik weten dat. Mis-

schien omdat we dat hebben opgezocht. Maar veel
mensen weten dat niet. Intelligente, slimme mensen
die deze film als testpubliek hebben gezien zaten vol
vooroordelen. Ook mensen waarvan je het niet verwacht. ‘Ja, ze hadden toch weg kunnen gaan? Ik zou
dit nooit doen.’
“Het is bijna alsof ze niet willen zien dat vrouwen
ook deze kant hebben als het water hen echt aan de
lippen staat. Het zijn natuurlijk geen lammetjes die
zich laten afslachten. Vrouwen zijn van nature ook
weerbaar. Maar in deze maatschappij wordt ons vaak
verteld dat we onze woede moeten inhouden. Als je bij
die woede durft te komen kan die je redden. Vrouwen
moeten hun innerlijke moordenaar omarmen.”
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Soelaas en
maagpijn
‘Ik dacht dat de
middeleeuwen
gestopt waren
bij mijn moeder.
Maar wat blijkt:
ik zit er zelf ook
nog in.’
Ik herken de Nederlandse vrouw, Rachel, uit het televisieprogramma Ik heb iemand gedood. “Dat was heel verve-

lend. Ik had haar al anderhalf jaar eerder gefilmd,
maar een film maken is iets anders dan een televisieprogramma. Dat duurt een maand, misschien twee
maanden, als ze het heel zorgvuldig doen. Een film
duurt vier jaar. Rachel is zo’n lieve, zachtaardige
vrouw. Er zijn in Nederland weinig moordenaressen
die hun verhaal durven te vertellen. Dat team van BNN
heeft enorm gepusht bij de hulpverleners om met Rachel te praten. Ik heb er nog over gesproken met Rachel,
ze zei: ‘Ik doe het nooit meer, het was echt verschrikkelijk om te doen. Ze vroegen dingen als ‘Heb je spijt?’’
Daar gaat mijn film niet over. Ik wilde een klinische, ingehouden ijsblokfilm maken over het punt wanneer je
zegt: ‘Basta. Ik kan niet meer.’ Ik wilde weten wat er gebeurde toen die knop omging. Ik vroeg: ‘Hoe pakte je
het wapen? Hoe voelde het in je hand? Wat voor weer
was het?’ En niet: ‘Was je bang? Had je spijt?’”
U filmt ook heteroseksuele koppels op straat, wat wilt u
daarmee zeggen? “Het is geen film over moord, het is

een film over liefde en waartoe die kan leiden. Als je
goed kijkt zie je hoe ze elkaar strelen en liefhebben.
Maar er zitten ook drie stelletjes bij waarvan de man
de vrouw de les leest. Je ziet kleine barstjes. Ik wilde
inactieve vrouwen laten zien, net als in de schilderijen
waar vrouwen vaak als passieve wezens worden afgebeeld. Ik herken mezelf daar trouwens helemaal niet
in. Ik lig zelden op de bank te wachten tot mijn vriend
binnenkomt. Het schilderij van Artemisia (waarin Judith Holofernes onthoofdt, red) is een van de weinige
schilderijen waarin een vrouw actie onderneemt. Met
die schilderijen en de stelletjes op straat wilde ik een
zoet, dromerig beeld schetsen. Dat is waar we ons in
begeven als we verliefd zijn: de gevaarlijkste arena. De
meeste vrouwen worden binnenshuis vermoord, niet
op straat. Dat geldt niet voor mannen.”

Als vrouw groei je op met het idee dat je buiten op je hoede
moet zijn. Je hoort weinig over het gevaar van relaties.

“Jaarlijks worden 47 duizend vrouwen vermoord binnen een familie. 30 duizend daarvan door hun partner,
de andere 17 duizend door hun vader of broer of what-

ever. Maar het grappige is dat wij het nu toch weer
hebben over vrouwen, wat vrouwen overkomt, over
slachtofferschap en geweld. Waarom vraag je niet
waarom de man zo doet? Waarom draaien we bij hem
niet de duimschroeven aan? Ik hoop dat mensen na
het zien van deze film niet over de vrouwen praten,
maar geïrriteerd en woedend zijn over hoe het zo ver
heeft kunnen komen.”
Uw film focust op de vrouwen. U laat geen mannen aan
het woord die een vrouw hebben mishandeld. “Mannen

zijn gewend te moorden, als je het zo kan zeggen. Vrouwen grijpen zelden naar die optie, dus een vrouwelijke
moordenares is zeldzaam. Daarom wilde ik hen spreken. Wat ik belangrijk vond—dat was mijn drijfveer
voor deze film—is woede. Waarom zijn vrouwen niet
gewend hun woede te gebruiken en terug te slaan?”
En waarom is dat? “Ik heb dat gevraagd en daar was

moeilijk antwoord op te krijgen. Ze durfden maar
mondjesmaat toe te geven dat het met woede te maken
had. Ze noemen angst. Dat komt omdat vrouwen niet
gewend zijn met woede om te gaan. Zelfs niet gewoon
op straat of in een vergadering. Ik had vorige week een
vergadering met de distributeur van deze film. Er zaten zeven vrouwen aan tafel, ik zat op Zoom. De distributeur, een man, kwam veel te laat binnen en begon op
een gegeven moment te schreeuwen: ‘Dit is mijn vak
en ik weet het beter!’ Ik zag die vrouwen ongemakkelijk kijken, maar niemand zei iets, behalve ik. Ik zei: ‘Ik
ben te oud om tegen me te laten schreeuwen om tien
uur ‘s ochtends door een man die ook nog eens een
half uur te laat is gekomen. Ik laat deze film achter in
de capabele handen van deze vrouwen en ik hoor het
wel.’ En toen hing ik op. Daarna kreeg ik van die vrouwen mailtjes: ‘Goed dat je dit doet!’ Maar mijn vraag
is: ‘Waarom doen jullie niets?’ Vrouwen lijken niet gewend een weerwoord te geven, actief te handelen.
Voor je het weet, word je passief op een schilderij afgebeeld. De film gaat erover dat we in een maatschappij leven waarin een woedende vrouw als abnormaal
wordt gezien. Misschien ook door onszelf. Dat is heel
sneu, vooral in deze tijd. Ik dacht dat de middeleeuwen
gestopt waren bij mijn moeder. Maar wat blijkt: ik zit
er zelf ook nog in.”
In de film geeft u mannen op straat een briefje waarin
staat hoeveel vrouwen door mannen worden vermoord. Ze
reageren nogal slapjes. “Precies dit. Ik had hetzelfde

met mijn vriend, die zei: ‘Ja maar dat weten we toch
al? Wat kan ik daaraan doen?’ Maar het is niet mijn
probleem. Jullie, mannen, moeten iets doen.”
LOOK WHAT YOU MADE ME DO

NEDERLAND,

2022 | REGIE COCO SCHRIJBER | 90 MINUTEN |
DISTRIBUTIE PERISCOOP | TE ZIEN OP IDFA EN VANAF
25 NOVEMBER, OOK OP

picl.nl

COLUMN | Carmen Felix schrijft over

mainstream, genre en niche.

Het was 1 juli, een zwoele zomeravond eerder dit
jaar. Mijn lieve vader, Errol Roy Felix, stond
samen met mijn moeder op de dansvloer. Een
plek waar ze de laatste paar jaar continu te vinden waren, als de actieve zestigers die het zijn.
Waren. En toen, net klaar met dansen—nog
nagenietend van de band die een van mijn vaders
favoriete nummers had gespeeld—stonden ze
met wat vrienden te praten. Op dat moment leek
alles normaal, gewoon, zoals het hoort—goed.
Een fractie van een seconde later was alles wat
normaal, gewoon en goed voelde voorbij. Mijn
vader zakte, voor mijn moeders ogen en half in
haar armen, in elkaar. Hij was op slag dood.
Mijn zomer, mijn maanden, m’n leven—
ondanks dat ‘de dingen’ precies zoals alle rouwboekjes je vertellen onverschrokken door gaan
na een oneerlijke, onwelkome dood met zo’n
impact—stond bij mij alles stil. Nog steeds
eigenlijk. In elk geval op de talloze momenten
dat ik aan hem denk op een dag.
Dit moet niet heel verrassend zijn voor iedereen die dit leest en het allesverstikkende gevoel
van rouw, hartenzeer en immens verlies kent
maar ik heb me onwijs verloren in mijn televisie.
Ik kan het mooier proberen te maken dan het is
maar ik heb m’n gedachten op standje ‘overleven’ weten te zetten mede dankzij het behoorlijk laag bij de grondse realitysegment van
Videoland en het was exact wat ik nodig had.
Married at First Sight Australia, Love Island UK
en B&B Vol Liefde—als ik het losjes bij elkaar
optel heb ik deze zomer dankzij deze drie kwaliteitstitels zo’n 130 uur aan kalmerende
staar-en-verwonder tv tot me genomen. En ik
heb nergens spijt van.
Maar nu dan de volgende fase. De pijn is er
nog steeds maar voelt minder accuut. Ongelukkig is nog steeds hoe ik mezelf zou omschrijven
maar als ik zeg dat ik geen idee heb hoe ik verder moet, overdrijf ik. Helaas weet ik dat wel.
Langzaamaan komen er ook af en toe fijne herinneringen aan mijn vader naar boven en focust
mijn grijze massa zich niet alleen meer op dat
telefoontje dat ik van m’n moeder kreeg terwijl
ze met mijn toen al overleden vader in de ambulance zat. De volgende fase is dat ik me voorzichtig als een poes in de buurt van een luidruchtige stofzuiger aan films over verlies, rouw
en vaders die je niet meer kan bellen, knuffelen
of zien, wil wagen. De films hieronder kan ik al
afstrepen, jij misschien nog niet. Misschien heb
je er iets aan in een periode waarin je scherm je
redding is. Niks om je voor te schamen, ik schud
je de hand. Ik ben tenslotte niet de enige die bij
deze verschrikkelijke club van mensen met dode
vaders hoort. Intussen werk ik verder aan mijn
incomplete kijklijst die zowel soelaas als maagpijn kan bieden. Aanraders zijn altijd welkom,
dit zijn de mijne:
Other People, This Is Where I Leave You, Osage
Country, Up, Hereditary, Coco, Secret Sunshine,
A Ghost Story, A Single Man, Trois Couleurs:
Bleu, I Will Follow, What Dreams May Come.



CARMEN FELIX

LOVING MARTHA
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CROSS SECTION IDFA AWARD

MOEDERMONUMENTEN
MOEDE
RMONUMENTEN
Van de elf films die strijden om de
Cross Section IDFA Award als
Beste Lange Documentaire
Debuut, gaat nagenoeg de helft
over (groot)moeders. Wellicht
kunnen andere verhalen pas
verteld worden als de navelstreng
door een nieuwe generatie wordt
DOOR ALEXANDER ZWART
doorgeknipt.
Een van de lessen die elke kunstacademiestudent
meekrijgt: vertel over wat je kent. Zoek het niet in
verre uithoeken, in moeilijke kronkelwegen waarmee
je indruk denkt te moeten maken, maar blijf dicht bij
huis. Juist in het persoonlijke zit het universele. Dat
veel afstudeerfilms over het gezin van herkomst gaan,
is dus niet zo vreemd. Wat minder vaak voorkomt,
maar waar dit jaar een aangename uitzondering op is,
is dat in de debuutcompetitie van IDFA (Cross Section
IDFA Award) vijf van de elf lange documentaires gaan
over moeders. Elk op hun eigen manier, op sommige
vlakken overlappend.
In vier van deze vijf documentaires gaat het over
de (groot)moeder van de maker zelf. In twee gevallen
over twee generaties moeders. Samen geven de films
een portret van de moeilijkheid en schoonheid van
moeder zijn, van kind zijn, van voor elkaar zorgen en
de verschillende obstakels die uiteenlopende culturen
vanaf de geboorte meegeven. In het Chinese documentaire-essay Dear Mother, I Meant to Write About
Death overdenkt dochter en regisseur Siyi Chen de
relatie met haar moeder die voor haar verzwijgt dat
ze kanker heeft. Het aangenaam verstilde portret
Guapo’y (Sofia Paoli Thorne) uit Paraguay toont een
paradijselijke stilte na een decennialange storm waarin een moeder en dochter terugblikken op het dictatoriale Stroessner-regime.

TOXIC MASCULINITY

Mannelijk machtsmisbruik wordt belicht in het Colombiaanse Loving Martha; een ter harte genomen
overdracht van grootmoeder op kleindochter. In een
brief smeekt grootmoeder – slachtoffer van huiselijk
geweld – maker Daniela López de relatie met haar
aanstaande man te verbreken omdat ze tekenen aan

MOM

de wand ziet: “Stop de vicieuze cirkel van geweld
waar wij vrouwen van deze familie aan onderworpen
zijn.” De noodkreet vormt het begin van een intieme
terugblik op wat oma heeft moeten doorstaan.
Toxic masculinity speelt ook een grote rol in het
Mexicaanse Mom. De enige documentaire van deze
vijf die door een man is gemaakt, de zoon van de
moeder die we in beeld zien.
De toepasselijk titel zegt al genoeg (de originele
Mexicaanse titel is het nog lieflijker klinkende Mamá).
Mom is een film waarin, op zoonlief na, tot op het
eind geen enkele man in bewegend beeld wordt getoond. Zoonlief lijkt zijn moeder daarmee te beschermen voor de giftige mannelijkheid waaraan ze heeft
blootgestaan. Zelf nam hij het zijn moeder lang kwalijk dat hij geen aanwezige vader had, maar zijn film
met moeder in de hoofdrol kan gezien worden als een
haar gegund eerherstel.
Wat ze eerder strijdlustig dan melodramatisch
met haar zoon deelt, is een persoonlijke geschiedenis
van geweld. Tijdens haar tienerzwangerschap kon ze
alleen maar hopen te zullen bevallen van een jongen,
daar zou het leven gemakkelijker voor zijn.
In de woorden van moeder Hilda: “Vrouwen met
temperament zijn de enigen die verder komen.”

TE GROTE ERFENIS

Een tegenpool met overlap, zo is het Iraanse Silent
House ten opzichte van Mom te zien, van de hand van
broer en zus Mohammadreza Jurabchian en Farnaz
Jurabchian. De bijna operateske biografie van hun
eigen familie, wonend in het huis van Esmat Dowlatshahi, de vierde vrouw van de oud-Iraanse koning
Reza Shah, gaat enerzijds over de drang naar prestige
van hun grootvader en anderzijds over hun groot-

moeder en moeder die daar net zo goed de vruchten
van plukten als de last van ervaarden. Een Visconti-achtig portret van status en weelde en de vervallen
muren van wat ooit een statig fort was.
Met name tussen Mom, over een moeder van eenvoudige komaf op het platteland, en Silent House,
over de deels ingekochte high society van Iran, is een
mooie dialoog gaande, zelfs op scèneniveau. Het is
duidelijk aan de volgende generatie om die dialoog te
voeren. Om de navelstreng door te knippen voordat er
andere verhalen verteld kunnen worden. Haat, vergeving en liefde gaan hand in hand.
In Silent House klaagt grootmoeder over haar
overleden echtgenoot, na vijftig jaar samenzijn en zes
kinderen: “Hij was zo gemeen en rusteloos, behandelde me als oud vuil. Ik heb geen geluk gevoeld tot hij
in zijn kist lag.” Aan het begin van Mom zien we hoe
moeder het graf van haar vader nog altijd verzorgt,
waarschijnlijk als enige. Ondanks alles wat hij haar
heeft toegewenst en aangedaan. Op de achtergrond
klinkt een haan. Bij het vertrek schuift ze de golfplaten weer over zijn laatste rustplek heen om het te
beschermen. Tot de volgende keer, hoor je haar bijna
zeggen. Alsof ze hem toedekt.
“Hoe gaan we terug?” vraagt haar regisserende
zoon na het bezoeken van het graf, naar de weg informerend. “Via dit pad, er is geen ander pad”, zegt zijn
moeder met een brok in haar keel.
DEAR MOTHER, I MEANT TO WRITE
ABOUT DEATH (SIYI CHEN), GUAPO’Y (SOFIA
PAOLI THORNE), LOVING MARTHA (DANIELA
LÓPEZ), MOM (XUN SERO), SILENT HOUSE
(FARNAZ JURABCHIAN, MOHAMMADREZA JURABCHIAN)
ZIJN TE ZIEN OP IDFA, VAN 9 NOVEMBER TOT EN MET
20 NOVEMBER IN AMSTERDAM OFFIC T
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BENEDICTION

Van zijn autobiografische werk
tot zijn biografische films over
Emily Dickinson en Siegfried
Sassoon, het oeuvre van Terence
Davies vormt een gebroken
reflectie van hemzelf.  DOOR ELISE VAN DAM

HET OEUVRE VAN TERENCE DAV
‘Elke nieuwe film van Terence Davies voelt als een
wonder’, schreef de Amerikaanse recensent David
Ehrlich bij het verschijnen van Sunset Song (2015). De
Britse filmmaker is een van de beste regisseurs van
zijn generatie, maar krijgt met moeite zijn films gefinancierd, die vaak weinig gezien worden. In Nederland werden zijn films slechts mondjesmaat in de bioscopen uitgebracht. Op een release van zijn recentste,
Benediction, is het nog altijd wachten. En dat terwijl
het een van zijn mooiste is. Een ode aan deze uitzonderlijke filmmaker in twee kernbegrippen.

FRAGMENTEN

‘Het is een, naar het schijnt, aangeboren en volkomen
dwingende behoefte van alle mensen dat elk zijn eigen Ik als een eenheid voorstelt. […] In werkelijkheid
echter is geen Ik, ook niet het naïefste, een eenheid,
maar een bijzonder veelvoudige wereld, een kleine
sterrenhemel, een chaos van vormen, van trappen en
toestanden, van erfenissen en mogelijkheden.’ (Herman Hesse—De Steppewolf)
Terence Davies begon zijn carrière met een aantal
sterk autobiografische films, en zijn twee recentste
waren biografieën van dichters. Daartussen maakte
hij een viertal literaire adaptaties en een documentaire over zijn geboortestad Liverpool. Maar wie
het oeuvre van Davies als geheel bekijkt, ziet steeds
opnieuw terugkerende thema’s, motieven en muziekstukken, ziet shots en personages die elkaar echoën.
En ziet daarin vooral een reflectie van Davies zelf.
Het oeuvre van Terence Davies is als een zelfportret, maar dan wel een gefragmenteerd zelfportret
dat niet reflecteert in de uitkomst van een optelsom,
maar juist in de manier waarop dat idee van een eenheid versplintert. Want meer dan het kloppende geheel dat we zo graag van onszelf maken, zijn we juist
ook de spleten tussen de delen, de pijn van het niet op
elkaar passen daarvan. Uiteindelijk is dat wat al Davies’ personages verbindt, die onmogelijkheid om de

fragmenten van wie we zijn met elkaar te verenigen.
De elfjarige Bud in The Long Day Closes (1992) is
de directste incarnatie van Davies. De film beslaat het
korte interbellum tussen de dood van Davies’ gewelddadige vader toen hij zeven jaar was en het moment
dat hij naar de middelbare school ging. “Dat waren
prachtige jaren”, zei Davies daarover. De film kent een
gevoel van eenheid, maar het is een eenheid die fragiel
is en op den duur onhoudbaar. Buds oudere broers en
zussen zullen uitvliegen en uiteindelijk zal ook Bud de
schoot van zijn moeder moeten verlaten. Het breken
van zo’n familie-eenheid komt vaak terug in de films
van Davies. De oudere broer van boerendochter Chris
die in Sunset Song de wijde wereld intrekt en haar
achterlaat bij hun gewelddadige vader. De extraverte
tante in The Neon Bible die David alleen laat met zijn
getroebleerde moeder.
The Long Day Closes is een nostalgische film, maar
het is een complexe nostalgie. Want Davies erkent dat
de eenheid waar hij naar verlangt er alleen is door dingen weg te laten of naar de marges te drukken. The Long
Day Closes is een film vol gaten, die worden gedicht als
je hem bekijkt in relatie tot Davies’ eerdere twee autobiografische werken, Distant Voices, Still Lives (1988)
en de trilogie waarmee hij zijn carrière begon, bestaand
uit de korte films Children (1976), Madonna and Child
(1980) en Death and Transfiguration (1983).
De randen die rafelen rond The Long Day Closes—
Buds nachtmerries van gevaarlijke mannen en visioenen waarin homo-erotiek botst met katholieke symboliek—zijn de kern van die films. Zoals de tirannieke
vaderfiguur in Distant Voices, Still Lives. Een man met
tot voorbij de ellenboog opgestroopte hemdsmouwen
en een onvoorspelbaar opvliegend karakter. In het
tweede deel van de film is de vader dood, maar het
idee van mannelijkheid dat hij representeerde is nog
alom aanwezig. In het portret dat in de woonkamer
hangt (overigens een foto van de echte vader van Davies), maar ook in de echtgenoten van diens dochters,

ZELF PO
PO

in hun controlerende en soms gewelddadige gedrag.
Dat manbeeld speelt een rol in Davies’ enorm gecompliceerde verhouding tot zijn homoseksualiteit.
“Homoseksueel zijn heeft mijn leven geruïneerd”, zei
Davies in een interview uit 2009. Sinds de jaren tachtig onthoudt hij zich van seks. In de trilogie schetst
hij die verhouding in de figuur van Robert Tucker,
een man wiens seksualiteit van jongs af aan is gedefinieerd door schaamte en zonde, ingewreven door
pestende klasgenoten en de katholieke kerk. Het is
een film waarin het narratief steeds verder uiteenvalt,
wat reflecteert hoe Tuckers identiteit steeds verder
splijt in onverenigbare delen, ontaardend in zelfhaat.
De trilogie volgt hem tot in de ouderdom, waarmee de
film niet louter autobiografisch is, maar ook een toekomstbeeld. Of een angstvisioen.

HIATEN

‘Er is een tijd dat je verwacht dat de wereld altijd vol
nieuwe dingen zal zijn. En dan komt er een dag waarop je beseft dat dat niet zo is. Je ziet dat het leven zal
gaan bestaan uit gaten. Hiaten. Verliezen. Dingen
die er waren en er nu niet meer zijn. En je beseft ook
dat je om die gaten heen moet groeien, ertussendoor,
hoewel je je hand kunt uitsteken naar wat was en die
intens glanzende dofheid kunt voelen van de ruimte
waar de herinneringen zijn.’ (Helen Macdonald—De H
is van Havik)
Davies maakte de trilogie toen hij naar eigen zeggen op een dieptepunt was in zijn leven. Hij had op
zijn 22ste het katholicisme de rug toegekeerd en was
zoekende. “Ik wees het af omdat het een verderfelijke
religie is”, zei hij in een interview met Michael Koresky. “Maar wat zet je ervoor in de plaats?” Davies’
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THE DEEP BLUE SEA

IES ALS EEN GEFRAGMENTEERD

O RTRET

“Homoseksueel
zijn heeft mijn
leven geruïneerd”,
zei Davies in een
interview uit
2009. Sinds de
jaren tachtig
onthoudt hij zich
van seks.

films gaan vaak over de leegtes die achterblijven als
mensen, overtuigingen of betekenissen uit een leven
verdwijnen. Een soort zwarte gaten die zichtbaar
worden door wat er omheen beweegt. Er naartoe getrokken wordt. Een kenmerkend shot in de films van
Davies is een shot recht van boven dat langzaam van
rechts naar links beweegt. Alsof er niet te ontsnappen
is aan de trekkracht van het verleden.
“The past is always present in Davies’ films”,
schrijft Koresky in zijn boek Terence Davies. Een zin
die zich op twee manieren laat vertalen, die beide
even waar zijn. Het verleden is altijd aanwezig in Davies’ films en dat verleden is altijd heden. Zelfs in het
relatief chronologisch door het leven van de negentiende-eeuwse dichter Emily Dickinson bewegende
A Quiet Passion gaat dat principe op. Naarmate de
aan huis gekluisterde Dickinson meer mensen rond
zich ziet weggaan—verhuizen, trouwen, sterven—nemen de achterblijvende leegtes steeds nadrukkelijker
de vertrekken van het huis over, als een tocht die er
doorheen trekt.

ERKENNING

Voor Siegfried Sassoon in Benediction is de Eerste
Wereldoorlog zo’n zwart gat. In Davies’ film over de
Engelse dichter duikt die oorlog, die meerdere hiaten
sloeg in Sassoon, steeds weer op. Zoals wanneer een
oude Sassoon in de tuin van zijn zoon zit en rond hem
beelden van de oorlog opdoemen. Het is een typische
scène voor Davies, die laat zien hoe elk moment vervuld is van het spectrum aan momenten ervoor. Zoals
hij in de weergaloze opening van Distant Voices, Still
Lives het beeld van een leeg trapportaal combineert
met geluiden van de moeder die haar kinderen uit bed
roept, het gestommel van voeten op de treden.
A Quiet Passion en Benediction voelen bijna nog
persoonlijker dan Davies’ autobiografische werk,
waarin hij nog wel eens een soort ironische distantie
inbouwde, door het gebruik van tegenkleurende mu-

ziek of de bewuste kunstmatigheid van de decors. In
een van de mooiste scènes in Benediction vraagt een
dokter aan Sassoon of hij op zoek is naar de waarheid.
“Zijn we dat niet allemaal?” werpt die terug. “En als
je hem vindt, wat dan?” “Gemoedsrust, voldoening”,
peinst Sassoon met betraande ogen. “Niet langer verlangen naar wat verloren is gegaan.”
Sassoons woorden echoën iets wat Davies eens in
een interview zei over filmmaken: “Ooit dacht ik, toen
ik films begon te maken, dat ik daarmee een soort catharsis kon bereiken. Maar dat is niet zo. Het enige wat
het heeft gedaan is benadrukken wat verloren is gegaan.” Het is niet moeilijk in Sassoon en Dickinson
reflecties te zien van Terence Davies. In deze poëten die
in hun volledige toewijding aan hun integriteit en artisticiteit nooit helemaal meekunnen in de bewegingen
van de wereld. En daardoor van die wereld niet de erkenning krijgen die ze verdienen. Althans niet bij leven.
In het geval van Sassoon leidt dat tot diepe verbittering. Maar waar Davies in zijn films vrijwel altijd
meegaat in het gevoel van zijn hoofdpersonen, doet
hij dat op dit punt niet. Waar hij A Quiet Passion
afsloot met Dickinsons eigen dichtregels (‘This is
my letter to the world, That never wrote to me’), daar
eindigt hij Benediction met Disabled, het verpletterende gedicht van Wilfred Owen (wiens kortstondige
en tedere aanwezigheid in Sassoons leven een diepe
kloof achterlaat) over een oorlogsveteraan zonder
benen. De analogie is duidelijk. Sassoon mag dan nog
al zijn ledematen hebben, ook hij is niet meer heel. In
de eindscène kijkt Sassoon naar die veteraan, maar de
film kijkt op zijn beurt naar Sassoon, in een ontroerend
eindshot waarin de laatste woorden van Owens gedicht
klinken:
‘Why don’t they come
And put him into bed?
Why don’t they come?’
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GASPAR NOÉ OVER VORTEX

‘HET LEVEN IS ALTIJD
				 TE KORT ’
GASPAR NOÉ

‘Soms waren we
met vijftien man
in één kleine
ruimte. Ik verlangde naar het
moment dat de
opnames voorbij
waren. Het voelde
als uit een sauna
komen waar je
vijf weken in zat.’
In Gaspar Noé’s nieuwste film breken de laatste dagen aan voor een
hoogbejaard koppel in een krap appartement. Vortex is zijn meest
kwetsbare film en alsnog een meedogenloze sociale horror over
ouderdom en verlies. Françoise Lebrun en Dario Argento vertolken
het oude stel in deze even intieme als angstaanjagende reflectie op
dementie, dromen en de vergankelijkheid van het leven. “Het leven is
DOOR HUGO EMMERZAEL
een droom in een droom.”
In Climax (2018) gaat een groepje knappe, jonge Fransen al dansend hun ondergang tegemoet. Het is Gaspar Noé’s pulserende, sensuele en nachtmerrieachtige ode aan de vergankelijkheid van het leven. Vortex
is zijn bitterzoete ode aan de onvermijdelijkheid van
de dood, een thema dat onlosmakelijk met zijn werk
is verbonden. Neem zijn speelfilmdebuut Seul contre
tous (1998) over een van de maatschappij vervreemde
paardenslager; wraakfilm Irréversible (2002) die be-

gint bij de moord en dan terugspoelt naar de misdaad
die eraan voorafging; Enter the Void over het hiernamaals als een out of body DMT-trip; of zijn vorige
werk, de metafilm Lux Æterna (2019) over cinema,
hekserij en de nalatenschap van de filmmaker.

TEGENSTRIJDIGHEID

Noé’s werk is vaak gefixeerd op de relatie tussen seks
en geweld, en voelt daardoor soms impulsief en banaal.

Zijn films zijn niet voor iedereen geschikt, maar zijn
oeuvre geeft constant bezieling en bezinning aan het
idee dat cinema over het verstrijken en conserveren
van tijd gaat. Hij is een van de grote moderne auteurs
die reflecteert op de inherente tegenstrijdigheid van
het medium film: een kunstvorm tussen preserveren en
verlies, en dus tussen leven en dood. En geen van zijn
films maakt dat punt zo sterk als Vortex, over een stel
bejaarde Parijzenaren dat in hun krappe en uitpuilende
appartementje de komst van Magere Hein afwacht.
Bovenal is Noé een meester van de filmvorm. Zo
opent Vortex met het bejaarde stel (vertolkt door
grande dame van de échte goede Franse cinema
Françoise Lebrun en door de legendarische giallo-regisseur Dario Argento) in bed. Met macabere precisie
loopt een druppel aan de bovenkant van het scherm
naar beneden die precies in het midden van het frame
het beeld in tweeën splijt. De rest van de film is in dit
splitscreen-formaat geschoten, wat een belachelijke
onderneming bleek te zijn in dat krappe appartement.
Dit alles om te benadrukken dat deze twee zielen
steeds meer van elkaar wegdrijven.

MEEDOGENLOZE DEMENTIE

Het personage van Argento is een filmcriticus die
driftig werkt aan een boek over de relatie tussen
dromen en cinema—hij moet het op papier krijgen
voordat hij al zijn kennis vergeet—terwijl Lebruns
personage, een psychiater, zichzelf kwijtraakt in haar
meedogenloze dementie. Het is een horrorfilm over
ouder worden en het verliezen van je eigen wezen, iets
waar Noé mee te maken kreeg toen hij eerst zijn eigen
moeder verloor aan dementie, vervolgens leed aan
een acute hersenbloeding en daarna de wereld op slot
zag gaan door de pandemie. “De film is op ervaringen
uit mijn eigen leven geïnspireerd”, zegt een vermoeide Noé op het filmfestival van Cannes 2021, de ochtend na de nachtelijke première van Vortex die tot drie
uur ’s nachts duurde.
Hoe biografisch is dit werk voor u? “Mijn moeder is aan

dementie overleden, ik was erbij toen ze overleed.
Mijn vaders is tegen de negentig, maar zijn brein is gelukkig nog intact. Hij heeft zelfs covid overleefd. Hij
zat natuurlijk vast thuis, maar het goede daaraan was
dat hij zich kon concentreren op zijn werk. Hij schilderde en schreef elke dag. Dat lijkt een beetje op de situatie in Vortex, maar de grootste overlap is dat dit
linkse intellectuelen op leeftijd zijn. Mijn moeder was
geen psychiater en mijn vader geen filmcriticus, maar
het appartement in Vortex, met die boeken, films en
posters, doet me denken aan de huizen van mijn ouders en hun vrienden.”

De visuele verwijzingen doen me denken aan het begin van
Climax, waar uw VHS-verzameling in beeld is. Koos u op-
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VORTEX

In splitscreen
leven
In zijn meest ingetogen film tot nu toe
toont voormalig shockregisseur Gaspar Noé
de laatste dagen van een ouder stel, waarvan de vrouw leidt aan Alzheimer.

nieuw welke films en boeken we in deze film zien? “Ik

had het geluk weer met Jean Rabasse te mogen werken,
de beste production designer uit heel Frankrijk. Hij
deed de films van Roman Polanski, maar ook The City
of Lost Children en Climax. Hij had de hele set in een
maand opgebouwd met de beste crew die er is. Het appartement zag er echter dan echt uit. Het was bizar
toen we het moesten leeghalen na de opnames. Ik was
zo moe van het filmen dat ik iemand inhuurde om foto’s te maken van het uitruimen. Die foto’s zitten nu
aan het einde van de film en zijn een mooi coda geworden voor het verhaal van Vortex.”
De keuze voor een splitscreen-formaat is innovatief en
uitdagend. Hoe was het de film op te nemen in die vorm?

“Het was best moeilijk, omdat de ruimte zo krap was.
En vanwege de pandemie, moest iedereen met mondkapjes op de set staan. Als je een mondkapje draagt met
een zware camera op je schouder, met een assistent
naast je en een grip en iemand die de boom mic draagt
en dat dan keer twee… Soms waren we met vijftien
man in één kleine ruimte. Het was verstikkend. Ik verlangde naar het moment dat de opnames voorbij waren, zodat ik bevrijd was van die ophokking. Het voelde
als uit een sauna komen waar je vijf weken in zat.”
U heeft eerder met splitscreen gewerkt, onder andere in
Lux Æterna. Waarom nu weer? “Na vier draaidagen be-

sloot ik alles in splitscreen te doen. Het voelde speelser en spontaner. Dat is het mooie van digitaal film
maken. Je kan dingen uitproberen, bijvoorbeeld wisselen van kleur of het beeld in tweeën splijten. Ik hou
daar het meest van: spelen met de taal van film.”

Had u Dario Argento altijd al in gedachten voor deze film?

“Ik zocht naar de mensen die ik graag in een film zou
willen zien. Mijn eerste idee was Dario Argento, die ik
een keer op toneel heb zien spelen. Toen was hij heel
grappig en ik dacht dat hij een goede komische acteur
zou kunnen zijn. Het leek me goed een speelse en vrolijke man in zo’n triest verhaal te stoppen. Françoise
Lebrun, die ik enorm hoog heb zitten, was ook mijn
eerste keuze voor de vrouwelijke hoofdrol.”
Hoe benaderde u hem met deze rol? “Ik ben bevriend
met hem sinds het Toronto International Film Festival
van 1991, toen hij mijn Carne had gezien. Ik ben ook
goede vrienden met zijn dochter Asia. Hij is iemand
waar ik elk jaar wel een keer mee praat in Parijs; een
vriend uit een andere generatie. Door covid was zijn
eigen film uitgesteld en had hij ruimte in zijn agenda.
Ik had dus geluk. Hij bedacht overigens zijn eigen
tekst, net als Françoise die van haar bedacht. Eigenlijk
is de hele film geïmproviseerd.”
U stond zelf dicht bij de dood. Heeft deze film uw perspectief daarop veranderd? “Dat niet. Zoals Argento’s per-

sonage Edgar Allan Poe citeert: ‘Het leven is een
droom in een droom.’ Aan het einde van de film zie je
de marmeren grafsteen met foto’s uit hun jaren als
twintigers. Ze waren jong en knap en hadden een lange
toekomst voor zich. Maar je weet: die toekomst is
nooit lang genoeg. Het leven is altijd te kort. Ik zette
iedereens geboortejaar aan het begin van de film, ook
die van mijzelf, om te laten zien dat we allemaal aftellen. We weten dat de klok tikt. Ooit is het allemaal
voorbij.” 

Filmmaker Gaspar Noé werd in 2020 getroffen
door een hersenbloeding die hem bijna fataal
werd. En toen kwamen de cor0na-lockdowns.
Zijn manier om die trauma’s te verwerken was
het maken van Vortex, gedraaid terwijl Parijs
nog op slot zat.
Het is de meest ingetogen film tot nu toe
van de regisseur die bekendstaat als taboedoorbrekend provocateur. Vortex spuugt weliswaar niet zo opzichtig op de goede smaak
als, pakweg, verkrachtingsdrama Irréversible
(2002), drugstrip Enter the Void (2009) of
erotisch 3D-drama Love (2015). Maar ook hier
kijkt Noé bepaald niet weg voor de lelijke kanten van de mens.
In hun kleine Parijse appartement, volgestouwd met boeken, leeft een ouder stel al
decennia op elkaars lippen. Toch wordt de afstand tussen de twee steeds groter—niet fysiek, maar geestelijk, want de vrouw lijdt aan
Alzheimer en verliest steeds meer het contact
met de realiteit. Noé verbeeldt die groeiende
kloof door in splitscreen te tonen hoe de twee
langs elkaar heen leven—hij rechts in beeld, zij
links.
De legendarische Franse actrice Françoise
Lebrun en de Italiaanse regisseur Dario Argento geven sober maar charismatisch invulling aan hun levensechte personages, in de
credits slechts aangeduid als ‘lui’ en ‘elle’. Zij
was ooit een gerenommeerd psychiater; hij is
gepensioneerd filmcriticus en werkt verwoed
aan een boek over cinema en dromen. Alles in
hun appartement, dat van vreemde hoekjes
aan elkaar hangt, ademt hun intellectuele
verleden: de kasten vol boeken, de posters aan
de muren, de stapels aantekeningen. Het huis
oogt als een totaal doorleefde chaos, maar
werd voor de film uit de grond gestampt door
production designer Jean Rabasse, onder
meer met veel boeken en posters van Noé zelf.
Ook op een ander vlak is de film zeer persoonlijk: Noé’s eigen moeder overleed acht
jaar geleden na een kort maar hevig gevecht
met Alzheimer. Het is niet moeilijk om dan een
afgeleide van de filmmaker te zien in Stéphane
(Alex Lutz), de zoon van het echtpaar die zijn
ouders probeert te helpen maar ondertussen
met zijn eigen afkicksores zit.
Omdat hij tussen zijn ouders in staat, is
Stéphane vaak een soort brug tussen de twee
helften van het beeld. Maar de krachtigste
momenten van de film zijn die waarin ‘lui’ en
‘elle’ elkaar heel even weten te vinden, dwars
door de rigide scheiding van het beeld heen.
Als de twee beelden naast elkaar bijna hetzelfde tonen en toch net niet samenvloeien. Zoals
het beeld waarin de man dwars door het splitscreen heen naar de hand van zijn vrouw reikt.
Juist in de hardvochtige chaos van Noé’s
wereld zijn die zeldzame momenten van toenadering des te indrukwekkender.
JOOST BROEREN-HUITENGA
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Regisseur Shady El-Hamus (De libi, Forever Rich) brengt
maandelijks een ode aan een bijzondere filmscène.
Deze keer: My Life as a Dog.

EEN IETS TE GROTE

JAS

Het duurde even voordat ik begreep wat de kracht
van kleding in films kan zijn. Tijdens het maken van
mijn eerste korte film had ik eigenlijk geen idee wat
een personage aan moest. Gewoon, kleren. Mijn
creativiteit ging veel meer uit naar het verhaal, de
sfeer en de ontwikkeling van de personages. Nu,
jaren later, vind ik kleding nog steeds een van de
meest ingewikkelde onderdelen, vooral omdat ik inmiddels weet hoeveel die keuzes kunnen betekenen
en ik besef dat er eigenlijk altijd maar één kledingstuk
echt perfect is.
In een van de belangrijkste scènes uit mijn favoriete jeugdfilm speelt een winterjas een onvergetelijke
rol. Het is 1958 in Zweden en Ingemars moeder is ziek.
Zo ziek dat hij en zijn broer niet langer bij haar kunnen wonen en Ingemar naar familie op het platteland
wordt gestuurd. Daar begint hij met horten en stoten
aan zijn nieuwe leven—hij woont bij zijn oom, maakt

vrienden en leert uiteindelijk zonder zijn moeder
te leven. My Life as a Dog is een klassieke comingof-age die in 1985 de hele wereld overging en zelfs
Michael Jackson dusdanig raakte dat hij de hoofdrolspeler uitnodigde om naar ‘Neverland’ te komen (iets
wat inmiddels een dubbel gevoel oproept maar wel
het internationale succes van de film illustreert). Die
hoofdrolspeler, Anton Glanzelius, maakt zijn emoties
zo invoelbaar dat zijn gezicht na het zien van de film
op je netvlies staat gebrand.
Ik weet nog dat ik de film in de jaren negentig met
mijn moeder zag. Het was de tijd van elke zondagochtend Villa Achterwerk kijken, met als terugkerend
hoogtepunt de vele Scandinavische kinderfilms die
werden uitgezonden. Vele ochtenden zat ik in pyjama
voor de kleine tv terwijl ik me verloor in al die verhalen van al die kinderen, maar geen van hen raakte me
zoals Ingemar. Ingemar houdt zo van zijn moeder en

23

het doet hem zo’n pijn om haar te zien aftakelen, dat
hij maar blijft ontkennen hoe ziek ze is. Je voelt dat
hij het niet aankan, dat hij het ontkent, zoals dat bij
kinderen gaat, en dus breekt je hart als hij zich maar
blijft uitsloven, om haar op te vrolijken, om haar trots
te maken, om een beetje van haar liefde te krijgen
voordat het te laat is.
Een van de laatste keren dat Ingemar zijn moeder in het ziekenhuis opzoekt, heeft hij een nieuwe
jas. Het is een dikke, bruine, leren jas met een grote
ijzeren rits. Maatje te groot, tikkeltje te zwaar, maar
Ingemar is trots en wil hem bij aankomst per se aanhouden zodat hij hem aan haar kan laten zien. Zo
staat hij even later in de ziekenhuiskamer van zijn
moeder, glunderend, wachtend op haar erkenning.
Ze ziet hem wel, de jas, maar is te ziek om Ingemar
de reactie te geven die hij verlangt. Haar dood is al in
zicht en overschaduwt alles. Het beeld van die kleine
Ingemar met die zware jas om zijn kleine schouders
vat een groot deel van het drama samen. Zijn verdriet,
zijn eenzaamheid, en uiteindelijk ook zijn rouw, voel
je in het bruine leer dat hem omhult.
De scène laat zien dat schrijver/regisseur Lasse
Hallström de kracht van kleding kent. Niet alleen
schreef hij de jas in de scène, hij wist met hulp van
zijn kostuumontwerper ook die ene perfecte jas te
vinden. Kleding is een van de vele middelen die je als
filmmaker tot je beschikking hebt en doet dus
op geen enkele manier onder voor al die anderen—
het duurde even voor ik dat begreep. Ik was niet de
enige, want pas in 2020 werd er een Gouden Kalf
voor beste Costume Design in het leven geroepen.
Beter laat dan nooit.
SHADY EL-HAMUS
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CLOSE

HEEF T LUK AS DHONT GELEERD
VAN GIRL?

ven aan de cisgender identiteit van Dhont, wiens
regie gericht was op de pijn en het ongemak van het
trans leven en wiens verhaal culmineerde in een gruwelijke genitale verminkingsscène. Cathy Brennan
schreef in een opiniestuk op de site van het British
Film Institute: “Bij het zien van Girl kwam ik tot het
vreselijke besef dat mijn lichaam als trans vrouw niet
van mij is. Een misselijkmakend gevoel van vervreemding overviel me tijdens de vertoning toen ik zag hoe
cisgender mannen de intieme facetten van mijn leven
vervormden om hun artistieke spieren te spannen.”
In interviews benadrukt Dhont voortdurend het
persoonlijke karakter van de film. Tegen FilmInk zegt
hij: “Ik heb rouw [zoals de hoofdpersoon in de film
ervaart] op een persoonlijke manier ervaren.” Dhonts
nadruk op het persoonlijke lijkt bijna een afweermechanisme, een preventieve indekking tegen het soort
kritiek die hij kreeg op Girl.

op Girl dan de nadruk op de persoonlijke band met
dit onderwerp doet vermoeden. Zowel journalisten
als Dhont zelf beschrijven de film als een zeldzaam
portret van mannelijke vriendschap en niet-seksuele
intimiteit tussen jongens. Misschien is dat een poging
om de plotontwikkelingen van de film niet te bederven, hoewel de trailer ernstig hint naar een gruwelijke
gebeurtenis waar de film echt om blijkt te draaien.
Het zeldzame, zoete portret van vriendschap tussen
twee jongens is maar een klein deel van de film. Close
verandert al snel in een verhaal over pesten en zelfdoding. Net zoals Girl geen verhaal was over identiteit
en in het reine komen met jezelf, zoals Dhont lijkt te
denken, maar een voyeuristische, sensationele blik
op iemands pijnlijke worsteling met haar lichaam, is
Close geen film over mannelijke vriendschap, maar
een voyeuristische, sensationele blik op rouw.
Close is een tranentrekker. Hoewel prachtig vastgelegd, gebruikt de film goedkope plotmiddelen om
een emotionele reactie bij het publiek op te wekken.
Opnieuw toont Dhont een interesse in lijden dat aan
het einde van de film ineens is opgelost. Er is een onnodig lang moment waarin de moeder van de inmiddels overleden beste vriend van de hoofdpersoon hem
de schuld geeft van de zelfdoding van haar zoon. Dat
lijkt onterecht. Onterechte dingen komen vaak voor
in de wereld. Maar in de film voelt dit moment niet
ongepast omdat er nauwelijks inzicht wordt gegeven
in de gevoelswereld van de overleden jongen.
Er is één vage vermelding van mentale problemen voordat het pesten begint. Verder lijkt het er
inderdaad op dat het pesten en het verlies van de
vriendschap tot de zelfdoding hebben geleid, wat
het schuldgevoel zou kunnen weerspiegelen waar de
hoofdpersoon onder gebukt gaat. Maar van een weerlegging van dit gevoel is geen sprake. Toch wordt de
kijker door voor de hand liggende metaforen, zoals
een gebroken arm die door het verstrijken van de tijd
heelt, meegenomen op een emotionele reis waarbij
de hoofdpersoon uiteindelijk zijn rouw weet te verwerken. Close roept daarbij intense emoties op—liefdevolle vriendschap, uitzonderlijk verdriet, slopende
schuldgevoelens, allesomvattende vergiffenis—maar
doet nauwelijks het werk om deze emoties te verdienen. Dat voelt manipulatief.

TRANENTREKKER

IDENTITEIT

Met Close lijkt
Lukas Dhont
antwoord te geven
op de kritiek die hij
kreeg op zijn
debuutfilm Girl.
Maar zijn tweede
speelfilm is een
voortzetting van de
sensationele blik
die Girl kenmerkte.
DOOR ROOSJE VAN DER KAMP
LUKAS DHONT

Lukas Dhonts tweede film Close wordt door recensenten gezien als een breuk met Girl. De film is net
zo intiem als zijn debuut, stelt men, maar is nu gebaseerd op persoonlijke ervaringen en daardoor niet
problematisch. Het discours: Dhont heeft geleerd van
de controverse rondom Girl en besloot daarom een
persoonlijk verhaal te maken. Hollywoodsite Deadline
noemt Girl een “leerervaring” voor Dhont. Dhont
zegt dat zelf niet in zoveel woorden, maar laat wel
eenzelfde sentiment doorschemeren: “Wat ik heb geleerd met Close is dat ik een film wilde maken die gewoon uit mijzelf komt,” zegt hij in een interview met
Variety. “[Close] is een heel andere film [dan Girl]”
voegt hij toe. “Close is persoonlijker en universeler”,
zegt hij ook tegen Deadline.
Dhonts debuutfilm Girl ging over een transgender meisje, gespeeld door de cisgender acteur Victor
Polster, dat balletdanser wil worden. Na de initiële
lofzang—Girl won vier prijzen op het filmfestival
van Cannes, waaronder de Caméra D’Or voor beste
debuut—volgde kritiek, eerst door transgender vrouwen, daarna ook door andere filmcritici, op het cisgender perspectief op gender dat de film innam.
De cis blik op een trans lichaam werd toegeschre-

Is de film daarmee anders dan zijn voorganger? Dhont
baseerde dit verhaal over het uiteenvallen van een
vriendschap door de homofobie van klasgenoten
inderdaad op zijn eigen jeugd. Maar Close lijkt meer

Heeft Dhont daadwerkelijk ‘geleerd’ van de controverse rond Girl, zoals Deadline stelt, of heeft hij de terechte kritiek op zijn aanpak opgevat als het devies dat
hij alleen films kan maken over zijn eigen ervaringen?
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Het toevlucht
nemen tot identiteit om te zien wie
wel en wie niet
een verhaal mag
vertellen is
gemakkelijk,
omdat het een
soort omzeiling is
die geen kritisch
nadenken vereist.
Dat zou zo vreemd niet zijn. De kritiek op Girl veranderde al snel van kritiek op Dhonts specifieke aanpak
naar een kritiek op zijn veronderstelling dat hij films
mag maken over ervaringen die niet de zijne zijn.
Oliver Whitney schreef in The Hollywood Reporter bijvoorbeeld dat “de film van Dhont een uitstekend
voorbeeld is [...] van wat er gebeurt als we toestaan
dat niet-trans makers trans verhalen vertellen.”
Als we kijken naar wie wel en wie niet een bepaald
verhaal mag vertellen op basis van persoonlijke ervaringen, lopen we het risico om uit het oog te verliezen waarom bepaalde verbeeldingen schadelijk,
kortzichtig, eenzijdig of beledigend kunnen zijn. Dat
neemt niet weg dat er een verband bestaat tussen

persoonlijke ervaringen en de gevoeligheid die nodig
is om een evenwichtig verhaal te vertellen, met name
over ondervertegenwoordigde groepen of heftige gebeurtenissen: het is beslist gemakkelijker om een film
te maken als dat verhaal niet afhangt van de moeilijke
maar belangrijke kunst om een ander te begrijpen.
Maar het idee dat men alleen een verhaal mag
vertellen over eigen ervaringen miskent de kracht
van onderzoek, advieswinning, begrip en inlevingsvermogen. Het is mogelijk om een gevoelig portret te
maken van iets wat je zelf niet hebt meegemaakt. Kijk
maar naar de recente documentaire Master of Light,
een film over een zwarte Amerikaanse ex-veroordeelde kunstenaar gemaakt door een witte Nederlandse
vrouw die vermoedelijk geen strafblad heeft. Het is
ook mogelijk om een goedkope, sensationele film te
maken over iets dat je wel zelf hebt doorstaan.
Bovendien berust het idee dat alleen trans mensen
verhalen kunnen maken over trans mensen, alleen
zwarte mensen over zwarte mensen enzovoort op een
impliciete overtuiging dat minderheden een monoliet
zijn. Nadat Girl werd bekritiseerd voor de cisgender
blik op een transgender ervaring, kwam Nora Monsecour, het meisje waarop Lukas Dhont zijn verhaal
losjes baseerde en dat nauw met hem samenwerkte
bij de ontwikkeling van de film, naar buiten met een
steunbetuiging voor de film. Dat zou niets aan de film
moeten veranderen. Er zijn vrouwen die misogynistisch zijn, trans personen die een cis perspectief op
gender hebben geïnternaliseerd, homoseksuele mensen die vinden dat homo’s zich moeten aanpassen

aan heteroseksuele normen, slachtoffers van seksueel
geweld die andere slachtoffers de schuld geven.
Het toevlucht nemen tot identiteit om te zien
wie wel en wie niet een verhaal mag vertellen, is gemakkelijk, omdat het een soort omzeiling is die geen
kritisch nadenken vereist over het hoe en waarom:
waarom is de portrettering van deze film problematisch? Waarom bevestigt de film een heersende mythe
over minderheden? Hoe kunnen we dit aanvechten?
Hoe kunnen we het beter doen?
Het is belangrijk om te benadrukken dat iemands
persoonlijke band met een verhaal dit verhaal niet
vrijwaart van kritiek. Andersom is het zo dat we een
werk niet af kunnen schrijven omdat het verhaal ver
van de makers persoonlijke ervaringen ligt. We moeten een werk nauwkeurig bekritiseren, door te kijken
naar wat het doet, en niet alleen vaag, door simpelweg naar de maker te wijzen.

CLOSE

BELGIË/FRANKRIJK/NEDERLAND 2022 |
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SHE SAID

JOURNALISTIEK IN DE TRADITIE
VAN ALL THE PRESIDENT’S MEN
Een onderhoudende reconstructie van het journalistieke werk dat de
val van Harvey Weinstein inluidde en een cultuur van zwijgen deed
DOOR ELISE VAN DAM
doorbreken.
“Het is lastig om vrouwen te vragen om te praten”, zegt
Megan Twohey (Carey Mulligan) in She Said tegen Jodi
Kantor (Zoe Kazan). De film reconstrueert hoe de twee
journalisten van The New York Times met een sterk
staaltje onderzoeksjournalistiek de val van filmproducent Harvey Weinstein inluidden. Ze wonnen een Pulitzerprijs en Weinstein werd in 2020 veroordeeld tot
23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Maar
wat de zaak rond Weinstein vooral significant maakt,
zijn de sluisdeuren die opengingen door de onthullingen over Weinstein. Na de eerste publicaties van Kantor en Twohey (en vrijwel gelijktijdig die van Ronan
Farrow in The New Yorker) in 2017, stroomde Twitter
vol met gelijksoortige ervaringen van machtsmisbruik
en seksueel overschrijdend gedrag.
Onder de hashtag #metoo golfden die getuigenissen tot ver voorbij de grenzen van Weinsteins productiemaatschappij Miramax en de filmindustrie en die
golf rolt vijf jaar later nog altijd door. She Said, naar
het gelijknamige boek van de twee journalisten, gaat
terug naar de bron. Naar het nauwgezette onderzoek
dat voorafging aan de publicatie van dat eerste artikel
op 5 oktober 2017 (de film eindigt op het moment dat
er op ‘publiceren’ wordt geklikt). Maar vooral ook
naar waar het om begon: vrouwen een stem geven.
She Said is een film over zwijgen. Het zwijgen van
Hollywood, waarbinnen Weinsteins misdragingen
een publiek geheim waren. Het zwijgen van de slacht-

offers. Weinstein kocht hun stilte af via schikkingen.
Maar het zwijgen ging dieper, laat de film zien. Het
gaat ook over de angst en de schaamte die vrouwen
al van jongs af aan internaliseren. We leren meisjes
dat je in het donker niet alleen naar huis moet fietsen,
dat je in de trein het best aan het gangpad kunt gaan
zitten, dat je ‘s avonds buiten een telefoon aan je oor
moet hebben. Ook de jonge vrouwen rond Weinstein
wisselden verdedigingsmechanismen uit. Twee panty’s over elkaar heen dragen. Nooit naast hem op de
bank gaan zitten, altijd in een stoel met leuningen.
De film laat zien hoeveel er nodig is om dat zwijgen
te doorbreken. She Said toont het werk van de soms
een tikje naïeve Kantor en de meer door de wol geverfde Twohey als een onvermoeibaar bijeenschrapen
van bronnen en documenten, maar vooral als een
voorzichtig en langdurig proces om vrouwen te overtuigen hun verhaal te doen. De film reconstrueert dat
proces onderhoudend en blijft dicht bij het boek van
Kantor en Twohey.
She Said staat in de traditie van journalistenfilms
als The Post en Spotlight, die op hun beurt schatplichtig zijn aan het onovertroffen All the President’s
Men (1976), Alan J. Pakula’s film over de Watergate-onthullingen door The Washington Post. Dat latere
films die niet overtreffen, is wellicht omdat de aard
van journalistiek werk is veranderd. Schimmige parkeergarages zijn ingeruild voor internet en smartpho-

nes, visueel toch minder interessant.
Hoewel dat ook She Said parten speelt (de film
overcompenseert dat gebrek aan theatrale decors
met het zoveelste shot van een druk New York),
maakt regisseur Maria Schrader (Ich bin dein Mensch,
Unorthodox) een aantal interessante keuzes in wat ze
zichtbaar maakt en wat niet. Bekende actrices die als
bron fungeerden zijn ofwel als zichzelf aanwezig of
niet te zien. Weinstein is in de film alleen een bulderende stem aan de telefoon en een van woede trillend
achterhoofd. Het is een poging om deze film niet over
hem te laten gaan. Om hem voor de verandering het
zwijgen op te leggen.
Wie we vooral zien, zijn oud-medewerkers van
Miramax, de vrouwen die uit de anonimiteit stapten.
Zoals Laura Madden, mooi breekbaar gespeeld door
Jennifer Ehle, die haar verhaal doet op het strand
waar verderop haar kinderen spelen. Of Zelda Perkins
(Samantha Morton), die cruciale documenten overhandigt aan Jodi Kantor. Morton speelt die korte,
maar indrukwekkende scène met een ingehouden
zelfbeheersing waar woede onder zindert. Het is in
deze scènes dat de film meer wordt dan een reconstructie. Terwijl de MeToo-beweging in de tussenliggende jaren onvermijdelijk complexer is geworden,
door tegenbewegingen en grijze gebieden, is de film
een oproep om te blijven luisteren naar vrouwen die
zich uitspreken.
SHE SAID

VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE MARIA
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GRUTTE PIER

Een sjibbolet is een woord, gebaar of teken waarmee
je onderscheid maakt tussen eigen of vreemd, vriend
of vijand, betrouwbaar of verdacht. Een prachtige
filmische sjibbolet kennen we uit Inglourious Basterds. In de nagelbijtend spannende barscène waarin
SS-majoor August Diehl openlijk twijfelt aan de
Duitsheid van de titelhelden verraadt Michael Fass
bender zich als spion. Hij bestelt drie drankjes door
net niet de vingers op te steken die daarvoor in Duitsland gebruikelijk zijn. Gezakt voor de sjibbolet-test,
gevolgd door een episch vuurgevecht.
Een verbale sjibbolet die elke Fries met de paplepel krijgt ingegoten luidt: Bûter, brea en griene tsiis,
wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries (Boter,
roggebrood en kruidenkaas, wie dat niet kan zeggen
is geen echte Fries). Het verhaal wil dat volksheld annex piraat Pier Gerlofs van Donia deze lakmoesproef
gebruikte om Hollandse vijanden te ontmaskeren.
Wie het zinnetje niet correct uitsprak, werd een kopje
kleiner gemaakt.
In een curieuze – maar door zijn ongemakkelijke
sloomheid ook typerende – scène in Steven de Jongs
heldenepos Grutte Pier zien we hoe de hoofdpersoon
de betekenis van het woord sjibbolet leert kennen,
nog voor hij deze op bloederige wijze in de praktijk zal
brengen. Een pastoor leest hem de betreffende passage (Richteren 12:4-6) voor, uit een in de volkstaal
geschreven Bijbel. Wat opmerkelijk is, omdat Maarten
Luther zijn bijbelvertaling pas publiceerde toen Donia
al jaren onder de groene zoden lag.
Nu grijpt Steven de Jong elk interview over zijn
grotendeels Friestalige film aan om te bezweren dat hij
‘geen historisch getrouwe documentaire’ heeft willen
maken. Nou, dat is hem gelukt. En natuurlijk kun je je
afvragen hoe erg het is dat Pier, die leefde van 1480 tot
1520, meerdere keren op bezoek gaat bij een edelman
die resideert in een zeventiende-eeuws kasteeltje.
Antwoord: misschien niet erg, maar wel slordig en duf.
Erger is het dat de kort na de opnames overleden
Bram van der Vlugt – de Sint hebbe zijn ziel – als een
met de Friezen meelevende bewoner van dat kasteeltje tenenkrommende teksten moet uitspreken zoals:
“Straks komen de Hollanders van Vrouwe Margareta
weer over de grens en dan zijn wij de pias.”

HOUTERIG
In zijn heldenepos Grutte Pier
neemt regisseur Steven de Jong
alle tijd voor de legende rond
de vijftiende-eeuwse Friese
volksheld Pier van Donia.
Na twee slepende uren blijkt dat
De Jong nog niet klaar is met
Pier: vervolgen zitten in de
DOOR FRITZ DE JONG
pijplijn.
Nou zijn de dialogen over de hele linie beroerd. Zo
horen we Piers echtgenote (Elske DeWall) haar onbekommerde boersigheid etaleren wanneer ze heur echtgenoot schalks vraagt of hij ‘hem er even in wil hangen’.
Om luttele scènes later als een Gooise tennismoeder te
verzuchten dat ze zich ‘niet fit’ voelt en dat ze dus wel
zwanger zal zijn.
Tegen een anachronistische achtergrond, opgeleukt
met mislukte pogingen om een mystiek Game of Thrones-sfeertje op te roepen, houdt hoofdrolspeler Milan
van Weelden zich opmerkelijk goed staande. De boomlange Zuid-Hollander – “2 meter 10 en schoenmaat
53” – heeft zich het Fries geloofwaardig eigen gemaakt:
ruimschoots voldoende voor Piers sjibbolet-test. Alles
aan deze imposante verschijning met zijn al net zo intimiderende baardgroei schreeuwt: actie. Vooral wanneer Piers vrouw, kroost en de rest van zijn idyllische
dorpje Kimswerd door Hollanders tot de grond worden
afgebrand. Op zo’n moment had je deze geschiedenis
toch liever in handen gegeven van een toegewijde B-filmer als Roel Reiné. Diens Friese epos Redbad was ook
niet best, maar aan actie was tenminste geen gebrek.
Zo niet bij Steven de Jong, die de begrijpelijke haat die

FRIES
EPOS

Pier
voelt
opwellen
tegen
de
onder-

drukker tot inzet maakt van een innerlijke strijd die
overtuigt noch boeit. Dat komt niet alleen door het
psychologisch tekortschietende script, maar ook door
De Jongs hapsnap toepassing van popliedjes met obligate teksten, met bijbehorende videoclip-esthetiek.
Daarnaast grijpt de regisseur te pas en te onpas naar
het middel van motion graphics: spaarzaam geanimeerde striptekeningen die de plaats in nemen van
(waarschijnlijk te dure) massascènes.
Vroeg in de film laat Steven de Jong, zelf optredend
in een bijrol, verlekkerd de Friese modder door zijn
vingers glijden. In volle close-up, net zoals hij in zijn
reactionaire jeugdfilm Kameleon 2 maar bleef inzoomen op guldens, kwartjes en dubbeltjes. De beoogde
bloed-en-bodem-boodschap komt echter nergens uit
de verf. Grutte Pier is niet meeslepend, maar looiïg en
futloos. Als Pier en zijn legertje Zuiderzeepiraten tegen
het einde van dit eerste deel eindelijk in actie komen
tegen die vermaledijde Hollanders komt dat als een
monumentale pot mosterd na de maaltijd.

GRUTTE PIER

NEDERLAND, 2022 | REGIE STEVEN
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Vier jaar werkte filmmaker Alex Pritz aan zijn portret van
de Uru-eu-wau-wau, een kleine inheemse gemeenschap
die strijd voert tegen de verwoesting van hun leefgebied in
de westelijke Amazone. “Het woud redden? Dat kan best.
Maar het vergt politieke daadkracht en economische
DOOR GUUS SCHULTING
hervormingen.”

ALEX PRITZ OVER THE TERRITORY

‘DE NIEUWE LEIDERS KOMEN UIT
DE INHEEMSE BEVOLKINGEN’
Heeft hij zijn leven in dienst van de goede zaak gesteld? De Amerikaanse documentairemaker Alex Pritz
knikt. “Zo kan je dat wel stellen. Er is ook nogal wat
om voor te strijden, natuurlijk. Klimaatverandering,
de verdrukking van inheemse volken. Toen ik biomedische wetenschappen studeerde had het al mijn interesse, maar tijdens een werkbezoek in Nairobi werd
mijn activisme écht aangewakkerd. We leerden er
hoe je beeldmateriaal inzet tegen stropers en illegale
boskapping en ineens viel het kwartje: wat ik mensen
hier leer, kan ik ook zelf in de praktijk brengen.”
Sindsdien bouwt Pritz aan een filmcarrière waarin
hij de ontregelde band tussen mens en natuur in beeld
brengt. De veelzijdige maker werkte als cameraman
aan onder andere The First Wave (2021), een documentaire over de hectiek van de eerste coronaweken,
en When Lambs Become Lions (2018), waarvoor hij in
Kenia zowel ivoorstropers als de park rangers die hen
proberen tegen te houden volgde. Ook richtte Pritz
het mediaplatform Documist op, waarmee hij samen
met gelijkgestemde filmmakers de grens tussen journalistiek en documentaire onderzoekt.

ONONTDEKT

The Territory is zijn lange regiedebuut. Een unieke kijk
in de wereld van de Uru-eu-wau-wau, een inheemse
gemeenschap in het westelijk Amazonegebied van
Brazilië, wiens leefgebied bedreigd wordt door boeren
die er illegaal het oerwoud kappen en het als landbouwgrond gebruiken. Pritz werkte er vier jaar lang
aan: eerst met een kleine, onafhankelijke crew, daarna
met de hulp van Darren Aronofsky’s productiemaatschappij Protozoa die garant stond voor de productie
toen de coronapandemie filmen onmogelijk maakte.
Via Zoom vertelt Pritz over zijn eerste kennismaking met de Uru-eu-wau-wau. Een ontmoeting die
door de 72-jarige klimaatactivist Neidinha Bandeira
werd geïnitieerd. “Ik las een artikel over haar werk
en hoe ze al meer dan vijftig jaar bezig is met het
waarborgen van inheemse landrechten. Ik was al van
plan haar op te zoeken toen Bolsonaro tijdens zijn
presidentscampagne inheemse gemeenschappen tot
de vijand verklaarde. Een unieke uitspraak, want on-

danks de vele illegale bedreigingen is de bescherming
van het regenwoud in Brazilië best goed geregeld. Er is
wetgeving, een speciale politie-eenheid. Maar Bolsonaro wilde dat allemaal afschaffen. Als hij aan de
macht komt, zo mailde ik Neidinha, ga je het moeilijk
krijgen, en die strijd wil ik in beeld brengen.”

DRONES

Met een kleine crew vloog Pritz in 2018 naar Rondônia, het gebied waar Neidinha actief is. “Tijdens ons
eerste bezoek bracht ze ons al in contact met de Urueu-wau-wau. Dat is eigenlijk je onderwerp, zei ze,
toen we bij ze aankwamen. Vervolgens ben ik met ze
gaan praten. Het is een heel bijzondere gemeenschap
die lange tijd ‘onontdekt’ was en pas met de Braziliaanse overheid in contact kwam toen die er in de jaren
tachtig een uitgebreid wegennet aanlegde. Sindsdien
is er sporadisch contact met de mensen uit de buurt,
vooral dankzij de jongere generaties die zich steeds
meer aan het moderne leven aanpassen.”
The Territory laat zien hoe de Uru-eu-wau-wau
op allerlei manieren bedreigd worden: overgebrachte
ALEX PRITZ

ziektes hebben de gemeenschap in veertig jaar tijd
doen slinken van tweeduizend naar zo’n 180 leden.
Daarbij wordt hun leefgebied met de minuut kleiner:
met een terugkerende landkaart van Rondônia toont
Pritz hoe de Amazone overwoekerd raakt door snelwegen en geroofde landbouwgrond. “Dat de lokale
politiek uit economische overwegingen een oogje
toeknijpt bij de handhaving van hun rechten, helpt
natuurlijk ook niet. En dat gebeurt sinds Bolsonaro
aan de macht is steeds vaker.”
Maar er is hoop. “De wortels van de verwoesting
van het Amazonegebied zijn diep en lang, maar die
van de strijd daartegen ook.” Tijdens het maken van
The Territory werd de twintigjarige Bitaté gekozen als
het stamhoofd van de Uru-eu-wau-wau. Onder zijn
leiding, en met hulp van Neidinha, zette de gemeenschap een ‘mediateam’ op, dat door middel van drones en verborgen camera’s het regenwoud in de gaten
houdt. The Territory laat zien dat deze aanpak werkt,
dat zelfs bij de regeringsgezinde media van Brazilië
anders over het conflict werd gerapporteerd.
Pritz was onder de indruk van deze tactiek. “Met
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landmeters brachten ze nauwkeurig de houtkap in
kaart en met cameraatjes volgden ze in real time boeren die zich er illegaal vestigden.” Toen de grenzen zich
door de coronapandemie sloten, maakte de filmmaker
zelf ook gebruik van het team. Lachend: “We stuurden
een shot list van wat we wilden en kregen vervolgens
totaal andere beelden terug. Dat heeft de film wel
veranderd: ik begon met een objectieve, registrerende
stijl, maar de beelden die de Uru-eu-wau-wau maakten waren rauw en intiem. Een manier van filmen die
de urgentie van het conflict onderstreept.”

INDRINGERS

Opvallend aan de documentaire is dat daarin ook
de kant van de invallende boeren belicht wordt. “De
natuurlijke reflex is om die kleine Amazone-gemeenschap tegen de grote, boosaardige zakenwereld te
zetten. Maar Bitaté drukte me al bij de eerste ontmoeting op het hart dat als je echt iets over dit conflict
wilt zeggen, je ook het perspectief van de indringers
moet belichten. Dat zijn vaak arme mensen waarvoor illegaal land verbouwen hun laatste redmiddel
is. Wanhopige mensen, die door de retoriek van extreemrechts ervan overtuigd raakten dat andere arme
mensen de vijand zijn.”
Het was moeilijk het vertrouwen te winnen van
deze boeren. “Wat ze doen is in feite illegaal. Ze
nemen stukken oerwoud en claimen die voor zichzelf. Hun redenering is: het wordt niet gebruikt en
daarom kunnen we het pakken.” Dat ze ermee wegkomen, komt volgens Pritz doordat de overheid er
niet op handhaaft. “Officieel is er beleid, maar onder
Bolsonaro zijn de budgetten van de milieupolitie zo
geslonken, dat die niet eens benzine kunnen betalen.

‘Officieel is er
beleid, maar
onder Bolsonaro
zijn de budgetten
van de milieupolitie zo
geslonken, dat
die niet eens
benzine kunnen
betalen.’

Zo wassen ze hun handen in onschuld, terwijl wetten
overtreden worden en het regenwoud en haar bewoners steeds verder in de verdrukking komen.”
De bestrijding van dit probleem is tweeledig, benadrukt Pritz. “Aan de ene kant moet er vanuit de
overheid strenger worden opgetreden. In de film volgen we Martins, die nietsontziend het bos intrekt en
het voor zichzelf claimt. Dat hij af en toe een vingertik
krijgt, doet hem niets. Tegen die types moet gewoon
hard worden opgetreden. Maar we kwamen ook in
contact met Sergio, die zich ook illegaal vestigde in
Rondônia. Dat het klimaat het moeilijk heeft ziet hij
ook wel en als hij een bestaan kan opbouwen zonder
boskap en verwoesting, staat hij daar voor open. Om
de wereld te redden moeten we deze Sergio’s een perspectief bieden. Maar dat vergt politieke daadkracht
en economische hervormingen.”

MORELE LEIDERS

Bij die bewustwording is een belangrijke taak weggelegd voor documentaires, meent Pritz. “Daarom
heb ik zelf naar de camera gegrepen, in plaats van
klimaatwetenschapper te worden. We kennen de cijfers over de klimaatcrisis inmiddels wel na meer dan
vijftig jaar. Lees de rapporten en literatuur uit de jaren
zeventig er maar op na. Maar hoe we ons nou precies
tot de natuur moeten verhouden weten we nog steeds
niet.”
Wat we volgens Pritz missen zijn de morele leiders
die ons uit de crisis kunnen helpen. “En die zullen uit
de inheemse bevolkingen komen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Die staan op dit moment aan de
frontlinie en gooien hun leven in de strijd. Zij kennen
de existentiële noodzaak en hebben generaties lang
kennis over wat het betekent om in evenwicht met
de natuur te leven. Kijk naar hoe Bitaté zich in deze
film manifesteert: nog maar twintig jaar en nu al zo’n
pragmatische leider. Van dat soort jongens zijn er
alleen al in de Amazone honderden en daar moet de
camera op gericht worden, voordat het echt te laat is.”


THE TERRITORY

Geldwolven
in het bos
We weten het, we weten het al heel lang en
toch is het schokkend: hoe de Amazone
boom voor boom wordt omgezaagd. The Ter
ritory laat dit afgewogen van verschillende
kanten zien: vanuit de oorspronkelijke bewoners, een activiste én de illegale hout
kappers en boeren van de agribusiness.
In de jaren 80 kwam de Braziliaanse overheid
voor het eerst in contact met de Uru-euwau-wau, een stam van wie er nu minder
dan 200 over zijn. Hun beschermde leefgebied in de Amazone wordt inmiddels omsingeld door boerderijen. The Territory begint
bij de overwinning van president Bolsonaro
in 2018, wanneer hij schreeuwt dat er geen
centimeter reservaat voor oorspronkelijke
bewoners zal overblijven. Regisseur Alex
Pritz volgde drie jaar lang de enorme gevolgen van die ene uitspraak.
Boer Sergio heeft een coöperatie met de
orwelliaanse naam Rio Bonito opgericht, die
hun oog op het land van de Uru-eu-wauwau heeft laten vallen. Pritz geeft een welkom inzicht in hun wereldbeeld: de Uru-euwau-wau verbouwen of creëren niets, zegt
Sergio, ze leven daar alleen maar. Sergio
volgt daarmee dezelfde christelijke, vroegkapitalistische logica die de inbeslagname
rechtvaardigde van land van oorspronkelijke
volkeren in Amerika, die hun door God gegeven plicht om het land te bewerken niet zouden vervullen.
Bitaté is de piepjonge maar moedige leider
van de Uru-eu-wau-wau. Hij weet dat zonder het regenwoud de wereldwijde gemiddelde temperatuur voor het einde van de
eeuw met vijf graden zal stijgen. Zo staat hij
in de frontlinie van de strijd tegen klimaatverandering, die hij voert met de nieuwste
technieken, zoals drones waarmee hij bewijst dat de grenzen van hun reservaat
steeds meer worden afgeknabbeld.
Als een van de Uru-eu-wau-wau vermoord langs kant van de weg wordt gevonden, gaat het activistische vuur pas echt
branden. Met gevaar voor eigen leven zetten
ze hun eigen nieuwsmediateam op, in de
hoop de waarheid aan het licht te brengen.
Ook voor The Territory zijn—gelukkig—hun
eigen camerabeelden gebruikt. De dreigende, treurige muziek onder de beelden van
een brandend bos hadden gerust weggelaten
kunnen worden, want de beelden zijn sterk
genoeg. De kogelgaten door het bord met
‘beschermd land’ erop, laten zien wat er hier
op het spel staat.
MARISKA GRAVELAND

THE TERRITORY VERENIGDE STATEN/GROOTBRITTANNIË/BRAZILIË/ DENEMARKEN, 2022 | REGIE
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EMILY ATEF OVER PLUS QUE JAMAIS ‘IK ZAG
														
HOE AGRESSIEF HET LIEFHEBBEN
In Plus que jamais vertrekt de
terminaal zieke dertiger Hélène
in haar eentje naar Noorwegen.
De film gaat over zelfbeschikking
in de laatste levensfase en de tol
ervan op onze naasten. “Het is
geen film over de dood”, vertelt
regisseur Emily Atef. “Het is een
film over het leven in de
DOOR ROOSJE VAN DER KAMP
eindfase.”
In Plus que jamais besluit de terminaal zieke Hélène
(Vicky Krieps) de laatste fase van haar leven in Noorwegen door te brengen, tegen de wil in van haar man
Matthieu (Gaspard Ulliel). Met haar film wil Emily
Atef de laatste momenten voor iemands dood bespreekbaar maken; de jaren, maanden of weken wanneer je weet dat je binnenkort zult sterven. Ze spreekt
in bedachtzame, meanderende zinnen tijdens een
groepsgesprek op een dakterras in Cannes, maar alleen in synoniemen: sterven noemt ze steevast “weggaan” of “vertrekken”. In de film overlijdt niemand,
maar is er een symbolisch afscheid aan het einde. Al is
het juist de stervende die achterblijft en haar geliefde
die op de veerpont stapt en weggaat.
Dat moment in de film blijkt ook het filmische afscheid van acteur Gaspard Ulliel, die een paar maanden voor de première van de film op het filmfestival
van Cannes bij een ski-ongeval om het leven kwam.
De dood van Ulliel komt pas aan het einde van het
gesprek ter sprake, terloops en voorzichtig, omdat het
verlies nog zo rauw is. Atef noemt Ulliel een intellectuele acteur, die ontzettend voorbereid op set verscheen en pagina’s aan research meenam. “Gaspard
heeft zijn personage gedoopt; hij heeft hem zijn naam
gegeven.”
Vanaf het eerste shot is het duidelijk dat Hélène ziek is.
Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? “Dat was oor-

spronkelijk niet de eerste scène in het script. Maar het
was een sterke scène, en mijn editor… het was haar
idee. Terwijl ik een paar weken weg was, vond ze deze
scène verderop in de film en plaatste die aan het begin.
Dat voelde zo goed. Omdat het een vrouw is die niet

gelukkig is en niet oké is met wie ze fysiek is, vanwege
de ziekte, waarvan we later ontdekken dat het fibrose
is. Maar ook omdat ze verloren is omdat ze niet weet
wat ze moet met het feit dat ze een idiopathische ziekte heeft, wat betekent dat er geen genezing is, en omdat de levenden—haar liefhebbende man en moeder,
haar vrienden—haar niet begrijpen. En ze begrijpt
zichzelf niet. In het shot erna wordt ze ondergedompeld, en wij met haar, en komt ze omhoog om adem te
halen. Dat is eigenlijk al de natuur, haar onderbewustzijn dat haar zegt: ‘Kom naar Noorwegen, kom naar de
natuur, om het antwoord te vinden dat je zoekt.’ Dat is
heel belangrijk voor me. Het is geen film over de
dood—niemand sterft in de film—het is een film over
het leven in de eindfase.”
Is uw kijk op ziekte veranderd door het maken van deze
film? “Absoluut. Ik heb nog nooit zo lang aan een film

gewerkt. Ik heb veel films tussendoor gedaan, maar ik
had dit idee in 2010, dus dat is twaalf jaar geleden.
Mijn moeder had 22 jaar lang MS. In 2012 werd kanker
bij haar geconstateerd, in 2015 overleed ze. Ze heeft
ook versies van het script gelezen. De film heeft me
veel geholpen:, het werken aan het script, het praten
met mensen en het zien en interviewen van haar, zelfs
op film. Vooral met het feit dat het liefhebben van
mensen agressief kan zijn. In het begin was mijn moeder niet zeker van de chemo, en de agressie in de fami-

lie, van sommige familieleden, en vrienden... Toen ze
besloot toch een kuur te doen, was de andere kant van
de familie en vrienden weer boos. Als je ziek bent,
weet je niet wat je moet doen. Het werken aan de film
hielp me te zeggen: ‘Alleen jij kan voelen wat het beste
voor je is.’ Maar ik was niet klaar toen ze wegging. Ik
was niet klaar om haar te laten gaan. Ik was zeker niet
ver genoeg om haar te vragen of ze me in de buurt wilde of niet. Op het moment dat ik haar kamer verliet,
vertrok zij.”
Was het maken van de film een soort therapie? “Therapie in de zin dat ik als kind altijd geïnteresseerd was in
hoe dit laatste deel te leven. Ik was gefascineerd door
wolven. Als ze ziek zijn en voelen dat ze doodgaan,
verlaten ze zonder enig drama de roedel om ze niet in
gevaar te brengen en vinden ze ergens een plekje onder
een struik, in een bos, waar ze in alle rust kunnen vertrekken. Dat raakte me. En zette me aan het denken.
Als kind, en als jongere volwassene, gaf het me rust. Ik
zie dit laatste deel van het leven niet als iets duisters
en macabers, behalve natuurlijk dat ziek zijn niet leuk
is. Noch voor de zieke, noch voor de familie. Maar we
kunnen het beter beleven als we erover praten en de
zieke persoon gunnen te doen wat die echt wil.”
Uw film is een portret van iemand die stervende is..

“Hélène sterft nooit in de film.”
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Onbedoelde
herdenkingsdienst

N VAN MENSEN K AN ZIJN’
Stervende in de zin dat dit het laatste deel van haar leven
is. Wilde u dit bespreekbaar maken? “Het is zeker taboe,

vooral in onze westerse samenleving. Mijn vader is
Iraans, en ook in de Iraanse samenleving is het taboe.
Waarschijnlijk gaan alleen oosterse religies, zoals het
boeddhisme, er goed mee om. Ik snap het niet, om
eerlijk te zijn. Het enige dat we weten als we geboren
worden is dat we zullen sterven. Waarom kunnen we
dit einde niet zo goed mogelijk leven? De maatschappij vertelt ons dat het donker en eng is, of dat er maagden zijn die op ons wachten, of een man met een witte
baard. En wie weet? Ik kan niet zeggen hoe het zal zijn,
maar waar we wel controle over hebben is hoe we die
laatste momenten beleven. Het zou makkelijker zijn
als we erover praten, zoals we over de puberteit of het
krijgen van een kind praten en het hebben over hoe dat
je leven totaal verandert.”
Heeft u die angst zelf? “Niet echt, amper. Soms denk

ik: zal ik er echt ooit nooit, nooit, nooit meer zijn?
Toen we in Noorwegen filmden, wat lastig was tijdens
covid omdat ik maar zeven mensen in mijn team
mocht meenemen naast mijn acteurs, kwam ik een gezegde tegen. Op een theezakje. Er stond op: ‘Het onbekende boezemt me geen angst in.’ En ik dacht:
‘wauw.’ Want een film maken tijdens covid was eng:
als mijn acteurs—die allemaal meteen door zouden
gaan naar een andere film—positief waren, was ik in
diepe problemen gekomen. Ik hing dat gezegde aan
mijn muur en keek er elke dag naar. Dat hielp erg. Als
ik aan het einde van het leven denk, denk ik daaraan.
Het is enger je geliefde te verliezen, om in de positie
van Matthieu te zitten. Het duurt lang, maar aan het
einde wordt hij de held van het verhaal omdat hij haar
laat kiezen. Dat is het grootste bewijs van liefde, een
soort epifanie van liefde.”

Wat is de rol van de natuur in deze laatste momenten van
haar leven? “Wanneer Hélène in een meer in Noor-

wegen zwemt, realiseert ze zich dat dit de plek is waar
ze haar laatste momenten wil doorbrengen. Het is een
geboorte voor haar. Voor het eerst is ze in het reine
met zichzelf. De natuur geeft haar de ruimte zichzelf
te ontdekken. De natuur in Noorwegen is zo extreem:
de complete duisternis of het vele licht, de hoge bergen en de koude fjords. Het is niet pittoresk als de
Provence. Het is ruig. We zijn klein en nederig. Het
maakt de natuur niet uit of je doodgaat. Dat gegeven
maakt het voor haar makkelijker om te sterven.” 

‘Toen we in
Noorwegen
filmden, kwam
ik een gezegde
tegen. Op een
theezakje stond:
Het onbekende
boezemt me
geen angst in.
En ik dacht:
wauw.’

De dood van acteur Gaspard Ulliel hangt als
een rouwsluier om dit integere drama over
een terminaal zieke jonge vrouw die wil
sterven ver weg van haar geliefde.
“De doden worden onderdeel van het leven.
Ik heb geen jaarlijkse herdenkingsdienst
nodig om daar bij stil te staan.” De Noorse
blogger Mister heeft geen enkele behoefte
om met de rest van het dorp zijn al decennia
geleden overleden beste vriend te herdenken. Het is precies dat recalcitrante wat de
Franse Helène, 33 jaar oud en stervende, naar
Misters Noorse blokhut dreef.
Het lot heeft van Plus que jamais, Emily
Atefs film rond Helène, ook een onbedoelde
herdenking gemaakt. Want soms is de realiteit zo sterk, dat het geen subtext meer genoemd kan worden, maar de fictie begint te
overstemmen.
De hoofdrol in Plus que jamais wordt gespeeld door Vicky Krieps, maar het is vooral
ook de laatste film met acteur Gaspard Ulliel
—hij speelt Helène’s partner Mathieu. Het is
de laatste film die Ulliel voltooide voordat hij
begin dit jaar op 37-jarige leeftijd om het leven kwam bij een ski-ongeluk. Dat feit hangt
als een rouwsluier over de film. Het hoopvolle verzet van Ulliels personage tegen de
naderende dood van zijn vrouw is des te
prangender in de wetenschap dat de acteur
er nu zelf niet meer is.
Maar uiteindelijk heeft Mathieu slechts
een bijrol in wat Hélène emotioneel doormaakt. De film begint in hun kleine appartement in Frankrijk. Zij houdt zich groot,
schiet uit haar slof als Mathieu of hun vrienden haar als kasplantje behandelen, maar
weet zich intussen geen raad met haar lot.
‘What to do when you are dying’, typt ze in bij
een zoekmachine.
Het leidt haar naar bergen zoetsappige
plaatjes-met-citaatjes, maar ook naar Mister (Bjørn Floberg), die Noorse blogger die
zijn eigen ziekte verbeeldt en verwoordt met
rauw-poëtische eerlijkheid. In een opwelling
besluit Hélène naar Noorwegen te reizen,
voor Mister en om haar aftakelende longen
wat lucht te geven. Ze treft een knorrige oudere man, verwelkomend maar ook bruusk,
en iemand die dingen durft te zeggen die zij
wel voelt maar niet uit. Zoals: “Ik háát gezonde mensen. Niks ergers dan iemand die
niet ziek is die je vertelt hoe ‘dapper’ je bent.”
Plus que jamais speelt zich grotendeels af
in de afgelegen Noorse natuur, waar je een
heuvel moet beklimmen voor een beetje internetbereik. Hélène moet het laatste stuk
van haar leven alleen door, heeft ze besloten—tot woede van Mathieu. Dat is uiteindelijk het pleidooi dat Plus que jamais wil
maken: de stervenden hebben het recht om
dood te gaan zoals zij dat willen, ook als dat
hun nabestaanden pijn doet.
JOOST BROEREN-HUITENGA

PLUS QUE JAMAIS

FRANKRIJK, 2022 | REGIE

EMILY ATEF | MET VICKY KRIEPS, GASPARD ULLIEL,
BJØRN FLOBERG | 123 MINUTEN | DISTRIBUTIE IMAGINE
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SUNI EN INDISCH

TWEE FILMS. ÉÉN VERTONING.

NIET WORDT GE

Een primeur in de bioscopen: twee korte films beleven samen hun première in één
voorstelling. Suni en Indisch zwijgen zijn debuutfilms van jonge makers over
onderwerpen waar niet of nauwelijks over gesproken wordt: straatintimidatie en het
postkoloniale zwijgen in de Indische gemeenschap. Een gesprek met en tussen de
makers over bewustwording, activisme en de opkomst van de korte film.  DOOR NICOLE SANTÉ
Rosa Kreulen en Edward de Jong maakten de fictiefilm
Suni, over een jonge vrouw (gespeeld door Kreulen)
die in haar leven voortdurend wordt geconfronteerd
met alledaags, min of meer maatschappelijk geaccepteerd, grensoverschrijdend gedrag. Juliette Dominicus
en Sven Peetoom maakten een documentaire over de
derde generatie Indische Nederlanders, die via kunst
probeert om te gaan met het postkoloniale trauma
van nergens bij horen: door Indonesiërs werd men als
collaborateur gezien en door Nederlanders als minderwaardig. Dominicus is een van de geportretteerde
kunstenaars die elk op hun eigen manier woord en
beeld geven aan die onzichtbare en verzwegen last.
Waarom wilden jullie juist deze films maken?
ROSA KREULEN: “Naar aanleiding van de moord op Sarah Everard (op 3 maart 2021 verkracht en vermoord
door een Londense politieagent, red) had ik het er met
vriendinnen over hoe vaak we wel niet bezig zijn om
te voorkomen dat ons zoiets overkomt. Dat we altijd
bezig zijn situaties te scannen voor mogelijk gevaar.
Daar wilde ik iets mee.” Tegen Edward de Jong: “Toen
zei jij dat je hierover met mij een film wilde maken.”
EDWARD DE JONG: “Het was een kosmische toevalligheid.
Het idee sudderde al lang, omdat mijn vriendinnen
hier vaak over praten. Ik had ook het idee dat er alleen
films worden gemaakt over extreem grensoverschrijdend gedrag. Alsof alleen een aanranding of verkrachting filmwaardig is. De constante dreiging die vrouwen ervaren, is genoeg om een film over te maken.”
ROSA: “De gemene deler tussen onze films is dat ze
gaan over onderhuidse ervaringen, waarin iedereen
zich kan herkennen.”
JULIETTE DOMINICUS: “Die constante alertheid uit jullie
film is herkenbaar. Wanneer je als jonge vrouw uitgaat, is er altijd wel iemand die iets van je wil. Ik heb
een relatie met een vrouw en als we samen zijn, gebeurt het weleens dat een groep mannen om ons heen
komt staan. Soms maken ze zelfs foto’s.”

JULIETTE DOMINICUS

SVEN PEETOOM

Anders dan Indisch zwijgen is Suni een fictiefilm.

“Over de fictie in Suni kun je moeiteloos een
sterke documentaire maken. Wij kozen voor een
slice-of-life-aanpak en dan is fictie handiger. Je krijgt
het gevoel dat Suni het meisje kan zijn waar je net
naast stond bij het stoplicht.”
SVEN PEETOOM: “Mij lijkt het lastig om dit subtiele onderwerp in een documentaire te vangen.”
ROSA: “Daar heb je wel gelijk in: het gaat om ervaringen die je juist niet aan elkaar vertelt, omdat er niets
heftigs gebeurde. Althans niet voor de buitenwereld.
Tegenvraag: hebben jullie overwogen om een fictiefilm te maken?”
JULIETTE: “We hebben alle mogelijkheden overwogen.
In het begin wilden we zelfs een detective-achtig
verhaal maken omdat we zóveel onbeantwoorde
vragen hadden over onze familiegeschiedenis. Maar
we beseften al snel dat we geen antwoorden zouden
krijgen. Die worden óf verzwegen of de mensen die ze
ROSA:

EDWARD DE JONG

konden geven, leven niet meer. Uiteindelijk leek een
documentaire ons de meest passende vorm voor een
persoonlijk verhaal als het onze.
Waarom worden de films samen uitgebracht?
EDWARD: “Het was een idee van de distributeur. We
stapten onafhankelijk van elkaar naar Amstel Film,
waar ons werd verteld dat ze geen korte films doen
omdat er geen markt voor is. Maar Heleen Hoogendijk van Amstel Film vond het zonde om er niets mee
te doen. Dus bedacht ze dit.”
JULIETTE: “Heleen zag twee films over zaken die belangrijk zijn voor onze generatie maar waarover niet
gesproken wordt. Films die iets invoelbaar maken
zonder dat het meteen een aanklacht is tegen eerdere
generaties of tegen mannen.”
SVEN: “Onze generatie combineert idealisme en filmmaken. We gebruiken het medium om dingen te fixen,
problemen te repareren.”
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ZWIJGEN

TWEE ZAKEN WA AROVER

SPROKEN.
Beide films zijn gemaakt om een impact te hebben?

“We hopen dat mensen zich kunnen identificeren
met het onderwerp en dat de film het beginpunt is voor
een gesprek. Dat mensen in de spiegel kijken en nadenken over wat het zwijgen met ze heeft gedaan. We horen dat niet alleen terug van de Indische gemeenschap
maar ook van Surinaamse of Joodse mensen.”
JULIETTE: “Op school hebben we nooit les gekregen
over de rol van Indische mensen in
de Nederlandse geschiedenis, terwijl
het een grote groep
is—inmiddels zo’n
twee miljoen.”
SVEN: “Bij een van
de workshops die
we rond de film organiseerden kwamen een oma, haar
dochter en haar
kleinkind langs. Die
gingen na de film
voor het eerst met
elkaar in gesprek
over dit onderwerp.
In Arnhem zei iemand na afloop dat
ROSA KREULEN
ze voor het eerst
het gedrag van haar
ouders kon begrijpen.”
EDWARD: “Suni is vertoond voor testpubliek. Ook voor
mannen en vrouwen afzonderlijk. Daar zag je de discrepantie tussen wat mannen en vrouwen weten over
dit onderwerp.”
ROSA: “Mannen gingen stuk bij de scène waarin een
jongen Suni probeert te versieren in het park. Omdat
hij wordt afgewezen. Bij de vrouwen was het ijzig stil.
Ik hoop dat de film dusdanig prikkelt dat er een gesprek ontstaat tussen mannen en vrouwen. Dat een
man aan een vriendin vraagt: heb jij dat ook, zodat zij
kan vertellen wat ze erin herkent. Zonder dat er een
oplossing moet komen en zonder dat iemand wordt
beschuldigd. Mannen voelen zich vaak aangevallen
als het over seksuele intimidatie gaat. Dan schieten ze
in de verdediging en wordt er niet meer geluisterd.”
JULIETTE: “Mensen vragen me weleens, waarom ben je
er zo mee bezig. Het is al zo lang geleden en jij bent
van de derde generatie. Maar door het maken van de
SVEN:

film is het me gelukt dingen die ik niet begreep in een
context te plaatsen. Zwijgen is een manier om om te
gaan met een moeilijke situatie. Met deze film hoop ik
patronen zichtbaar te maken. Net als bij jullie film over
seksuele intimidatie gaan we vanuit een persoonlijke
bewustwording naar een collectieve bewustwording.
Zodat mensen beseffen dat ze hierin niet alleen staan.”
SVEN: “In plaats van te focussen op dader en slachtoffer zeggen de films iets over hoe mensen in het
algemeen met elkaar omgaan. En dat dat anders kan.
Het irriteert me dat discussies zo snel zwart-wit zijn.
We kregen in het begin haatreacties van verschillende kanten. Indonesische mensen zeiden dat alle
KNIL-militairen massamoordenaars waren terwijl
Indische veteranen riepen dat Nederlanders niets
verkeerd hebben gedaan. Die verheerlijkten het koloniale gedachtengoed.”
ROSA: “Hopelijk verdwijnt ook dat kunstmatige onderscheid dat documentaires activistisch zijn en fictie
bedoeld is om te vermaken. Dat mensen inzien dat
je ook een onderhoudende film kunt maken over iets
wat je aan het denken zet. Dat je meegenomen wordt
in een verhaal terwijl er iets wordt blootgelegd.”
Is voor jullie de korte film een opstap naar een lange?
EDWARD: “We hebben een filmcollectief met meerdere
makers opgezet. We hebben veel nieuwe ideeën, maar
ik moet nu eerst nog even afstuderen.”
ROSA: “Het collectief heet Honger—vanwege de honger naar verhalen.”
JULIETTE : “Voor jullie is deze film ook een begin?”
ROSA: “Ik heb de ambitie ooit een speelfilm te maken,
maar voor nu is het belangrijk dat deze boodschap
wordt overgebracht.”
EDWARD: “Ik hoop dat het uitbrengen van deze films
een aansporing kan zijn voor makers—dat ze zien dat
het ook kort kan.”
JULIETTE: “Wij experimenteren met allerlei manieren
waarop je verhalen kunt vertellen. We zijn bezig met
een podcast en een nieuwe film, alles bedoeld om een
ontmoetingsplek te creëren.”
SVEN: “Mensen maken geen korte films omdat er geen
markt voor zou zijn, maar samen met Amstel Film
laten we zien dat het zo wel kan.”

SUNI EN INDISCH ZWIJGEN

NEDERLAND, 2022

Twin Peaks
mirakel
Dan Hassler-Forest zoekt als de Indiana
Jones van de filmwetenschappen maandelijks naar verborgen betekenissen en geheime kamers van de filmgeschiedenis.
Het is dit jaar precies vijf jaar geleden dat zich
een wonder voltrok op tv: in 2017 debuteerde
het derde seizoen van Twin Peaks, 26 jaar nadat
de serie na 29 afleveringen was stopgezet. Het
nieuwe seizoen, dat de toepasselijke bijnaam
Twin Peaks: The Return kreeg, verscheen temidden van een ware golf aan oude series die
opnieuw werden uitgezonden. Maar anders dan
die nostalgische herhalingsoefeningen bleek
The Return een volstrekt uniek experiment dat
vijf jaar na dato alleen maar aan kracht heeft
gewonnen.
Voor wie het niet kent: Twin Peaks zette in
1990 de televisiewereld op zijn kop door een
moordmysterie op geheel eigen wijze te combineren met de soap-traditie en dat alles gelardeerd met zowel bovennatuurlijke als humoristische elementen. De serie kwam voort uit de
samenwerking tussen filmregisseur David
Lynch en televisie-veteraan Mark Frost, die
samen lieten zien wat er kon gebeuren als je
film en televisie met elkaar versmolt. Na het
fenomenale succes van het eerste seizoen nam
de publieke interesse in het tweede jaar bijna
net zo snel weer af en werd de reeks voortijdig
afgebroken door een zender die nooit goed wist
wat die ermee aan moest.
Gefrustreerd en teleurgesteld door dit verloop maakte Lynch in 1992 de prequel-film Twin
Peaks: Fire Walk With Me, die door critici en
publiek vernietigend werd ontvangen. Zo kort na
het einde van de serie had iedereen gehoopt op
een terugkeer van de vrolijke en komische elementen uit het plaatsje waar niets is wat het
lijkt; in plaats daarvan greep Lynch de laatste
levensdagen van slachtoffer Laura Palmer aan
om een van de meest indringende horrorfilms
aller tijden te maken.
In de loop van de jaren heeft de film een
flinke herwaardering ondergaan en wordt hij
door velen zelfs gezien als het beste werk van
deze unieke regisseur, wiens films in de loop
van de jaren steeds experimenteler zijn geworden. Dat zet zich op vaak onnavolgbare wijze
door in The Return, waarvan de 18 afleveringen
een mix bleken te zijn van herkenbare elementen uit de geliefde tv-serie met de nachtmerrieachtige landschappen van Mulholland Drive en
Inland Empire.
Toen de redactie van het Franse filmblad
Cahiers du Cinéma dat derde seizoen uitriep tot
de beste film van 2017, ontstond er een felle
discussie over de veranderende verschillen tussen film en televisie. Was The Return eigenlijk
een film van 18 uur? Of is dat nog steeds een
manier om de vervagende hiërarchie tussen die
twee media in stand te houden? Uiteindelijk
maakt het antwoord weinig uit, want The
Return is in elk medium een geheel eigen kunstwerk: een hypnotiserend epos waarvoor je elk
jaar opnieuw even een weekend mag uittrekken.

| REGIE ROSA KREULEN/EDWARD DE JONG EN JULIETTE
DOMINICUS/SVEN PEETOOM | DISTRIBUTIE AMSTEL
FILM | TE ZIEN VANAF 24 NOVEMBER, OOK OP

picl.nl
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RIMINI

SEIDLIA ANSE SMARTL APPEN
EN VERGANE GLORIE
Een Oostenrijkse smartlappenkoning strijkt neer in een troosteloos
Rimini, waar hij voor gepensioneerde fans optreedt en betaalde seks
met zijn bewonderaars heeft. Tristesse en vergane glorie alom in deze
DOOR MARICKE NIEUWDORP
nieuwe film van Ulrich Seidl.
“Ieder het zijne, ieder het zijne”, stamelt de dementerende vader van volkszanger Richie Bravo voor zich
uit op zijn laatste halte: een gesloten verzorgingstehuis. Daar mompel-zingt vader Ekkehart samen met
andere bejaarden een liedje uit hun jeugd. Die mooie
tijden van weleer zijn, zo wordt direct duidelijk, onherroepelijk voorbij. Voor iedereen.
Ulrich Seidl, de Oostenrijkse meester van de miezerigheid levert met dit eerste deel van een tweeluik
een tragikomisch verhaal over onvermogen, gerommel in de marge en het dunne laagje beschaving dat
we ons hebben aangemeten. Net zoals hij eerder deed
in Import/Export, de Paradies-trilogie en documentaires als Safari en Im Keller. Dat betekent ook hier
genieten en gruwelen tegelijkertijd. Weinig andere
makers weten zoveel droefenis in één beeld te vangen.
Over iedere compositie is nadrukkelijk nagedacht, net
als over iedere locatie, iedere prop, de kostuums en de
casting van alle personages. Die zien eruit als gewone
mensen, met normale lichamen en dito behoeftes.
Kijken naar hun seksscènes voelt als een inbreuk op
hun privacy. En toch kun je niet wegkijken. Dat geldt
ook voor al die andere weinig glamoureuze situatieschetsen.

GOKPALEIZEN

Als de moeder van Richie Bravo sterft, keert hij op
zijn cowboylaarzen en lange loden jas terug naar zijn
ouderlijk huis om daar met zijn broer Ewald schoon
schip te maken in de bruine schrootjesruimtes, tussen verschoten familiefoto’s en posters van vergeten
filmhelden. Na een schamele uitvaart reist hij terug
naar zijn bungalow in Rimini vol afbeeldingen van
zijn jongere, populairdere zelf, glimmende kostuums
en merchandise. Die is bestemd voor een verse buslading fans die buiten het toeristische seizoen zijn
optredens in verlaten hotellobby’s en kitscherige gokpaleizen komen bekijken. Richie Bravo geeft álles aan
zijn vooral vrouwelijke fans, die hem regelmatig in
smoezelige hotelbedden uitnodigen en hem daarvoor
betalen. Als Bravo tussendoor over het regenachtige,
mistige strand ploegt passeert hij illegalen die als

levende doden tegen verlaten huizen en gesloten restaurants hangen. Terwijl Bravo al zuipend en slecht
onderhandelend in de marge spartelt, verliest hij zijn
zuurverdiende centen aan gokspelen. Tot zijn volwassen dochter zich meldt die hij eigenlijk vergeten was.
Ze wil geld zien om haar eigen leven op te kunnen
starten. Een volgende generatie ploeterende Ekkeharts dient zich aan. Voor alle personages geldt: het
verleden haalt je onherroepelijk in.

MOKERSLAG

Rimini is net als Seidls andere fictiefilms geschreven
door Seidl en zijn vrouw Veronika Franz. Het vormt
het eerste deel van een tweeluik over de lotgevallen
van twee Oostenrijkse broers en werd tijdens het afgelopen filmfestival in Berlijn geselecteerd voor de
Gouden Beer-competitie. Begrijpelijk, want dit perfect gestileerde, gefilmde en gemonteerde drama over
ploeterende generaties komt aan als een mokerslag.
Het acteerwerk is geniaal in z’n ‘gewoonheid’, al is
hoofdrolspeler Michael Thomas opvallend charismatisch. Seidl kwam op het idee van Thomas’ personage als smartlappenzanger toen hij hem tijdens hun
gezamenlijke opnames van Import/Export in een bar
zag zingen en niemand z’n ogen van hem af kon houden. Zelfs als Bravo op z’n slechtst is – hoewel op z’n

Seidls perfect gekadreerd – eist hij alle aandacht op.
Afgelopen september zou Sparta, het tweede deel,
in première gaan tijdens het Toronto Film Festival.
Hierin zet Richie Bravo’s broer met pedofiele neigingen in Roemenië een judoschool voor kinderen op.
Maar begin september verscheen een onderzoeksartikel in Der Spiegel over hoe ouders en hun gecaste
kinderen niet goed op de hoogte zouden zijn geweest
van het precaire thema. Alcoholmisbruik en geweld
zouden tijdens de opnames bovendien een onveilige
sfeer hebben gecreëerd. Ondanks Seidls officiële ontkenning cancelde TIFF Sparta pardoes. Het laatste
woord is er ongetwijfeld nog niet over gezegd. Over
een Nederlandse uitbreng is op het moment van
schrijven nog niets bekend.

RIMINI

OOSTENRIJK, 2022 | REGIE ULRICH SEIDL |

MET MICHAEL THOMAS, HANS-MICHAEL REHBERG,
TESSA GÖTTLICHER | 114 MINUTEN | DISTRIBUTEUR
SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 7 NOVEMBER 
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HOLY SPIDER

MOORD ALS ROEPING,
EN ENTERTAINMENT
Abbasi de Iraanse samenleving van medeplichtigheid
aan de moorden – een boodschap die, hoewel de film
speelt in 2000 en 2001, uiterst actueel is.
Abbasi gebruikt deze observaties van misogynie en
religieus fundamentalisme in de samenleving als aanloop naar zijn slotbeeld, dat aanvoelt als een mokerslag na de gestileerde misdaadthriller. In dit slot toont
Abbasi een naturalistisch ogende (en misschien zelfs
echte) homevideo van een jongetje dat voor de camera
naspeelt hoe Hanaei zijn slachtoffers verstikte, met
zijn zusje als oefen-slachtoffer.

AMUSEMENT

Ali Abbasi maakt van zijn gruwelijke weergave van de moorden van
een seriemoordenaar, die op de werkelijkheid zijn gebaseerd, bijna
slapstick. Holy Spider verandert moord in entertainment en laat de
DOOR ROOSJE VAN DER KAMP
kijker bewust achter in ongemak. 
Er bestaat een hardnekkige mythe, geholpen door
verbeeldingen van het kat-en-muisspel tussen seriemoordenaars en rechercheurs in films en series, dat
seriemoordenaars hyperintelligent zijn. Ze slagen erin
keer op keer te doden omdat ze berekenend en rationeel zijn. Misschien zelfs geniaal.
In het gros van de films en series zijn seriemoordenaars hun achtervolgers ‘altijd een paar stappen voor’.
Als ze aanwijzingen achterlaten op een plaats delict,
is dat niet omdat ze fouten maken maar omdat ze de
detectives willen uitdagen. Het is te danken aan hun
speciale begaafdheid als moordenaar wanneer ze niet
gepakt worden voor hun daden – en dus niet aan een
falend politieapparaat.
De relatief eenvoudige thriller Holy Spider van Ali
Abbasi (Gräns) ondermijnt dit beeld. De seriemoordenaar waar de film over gaat, is niet bijzonder slim.
Zijn moorden zijn rommelig: hij wordt herhaaldelijk
bijna op heterdaad betrapt en vergeet cruciaal bewijs-

materiaal te verbergen. Net als de recente Netflix-serie Dahmer laat de film zien dat mensen wegkomen
met moord omdat de maatschappij zich niet bekommert om de slachtoffers. Tegelijkertijd maakt de film
zijn moorden tot entertainment. Dat schuurt.

VROUWENHAAT

Holy Spider is gebaseerd op een echte zaak. Saeed
Hanaei vermoordde in ongeveer een jaar zestien
sekswerkers in de Iraanse stad Mashhad, om “de straten te zuiveren van immoraliteit”. Abbasi verzon het
personage van een vrouwelijke journalist die vastbesloten is om de zaak op te lossen en undercover gaat
als sekswerker om de moordenaar in de val te lokken
– Zar Amir Ebrahimi won voor deze rol de prijs voor
beste acteur op het afgelopen filmfestival van Cannes.
De film laat nadrukkelijk zien hoe de moorden
van Hanaei (Mehdi Bajestani) verband houden met
religieus geïnspireerde vrouwenhaat. Zo beschuldigt

Hoewel het geen nieuwe observatie is, is het nog
steeds belangrijk om te laten zien hoe we om sommige
slachtoffers meer lijken te geven dan om andere, hoe
bepaalde levens worden gezien als belangrijker of
waardiger dan andere. Maar in Abbasi’s verbeelding
van deze moorden op gemarginaliseerde vrouwen
komt ook een andere kant van true crime naar boven:
de amusementswaarde van geweld en moord.
Bij de première in Cannes barstte het publiek
meermaals in lachen uit tijdens de gruwelijke, minutenlange moordscènes. Er is bijvoorbeeld een
moment waarin een sekswerker de wurgpoging van
Hanaei verwart met ruig voorspel, waardoor de
moordscène een zweem van slapstick krijgt.
Er kwam in Cannes een kleine discussie op gang:
ging Abbasi te ver in zijn gruwelijke verbeelding? Was
dit slechte smaak? Het is waar dat de film ons laat
meeleven met Hanaei, de wat klungelige familieman
die niet moordt uit plezier maar uit overtuiging en
die vaak steekjes laat vallen. Er zijn zeker momenten
waarop de film voor zijn ontsnapping lijkt te duimen.
Maar de film laat hem er bewust niet mee wegkomen
en laat ons zitten met de ongemakkelijke gevoelens
die dit kan oproepen.
Zo houdt Holy Spider het publiek vooral een spiegel
voor, door te laten zien hoe we voldoening halen uit
het zien van moord. Maakt dat de film tot satire? In
ieder geval lijkt Holy Spider ook de vinger naar zichzelf te wijzen. Daarbij laat het einde, waarin de reconstructie van de wurging als spel wordt neergezet, zien
dat er iets mis is als we moord niet serieus nemen.

HOLY SPIDER

DENEMARKEN 2022 | REGIE ALI

ABBASI | MET ZAR AMIR-EBRAHIMI, MEHDI BAJESTANI |
115 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF
10 NOVEMBER 
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BARDO, FALSE CHRONICLE OF A HANDFUL OF TRUTHS

Iñárritu graaft zich autobio
Alejandro Gonzales Iñárritu gaat op de bank
van de therapeut liggen en loopt leeg over
kunst en politiek, Mexico-Stad en Los Angeles, leven en dood.
“Uw baby vindt de wereld te fucked up”, verklaart de arts. En dus gaat het kind van Silverio en Lucia direct na de geboorte terug de
buik in. “Hoe gaat hij zich daar redden?”
vraagt Silverio zich af. Lucia is er nuchter
over: “Hij gaat mij opeten, lijkt me. En jou.”
Direct vanaf deze openingsscène omarmt
Alejandro Gonzales Iñárritu in Bardo een
mild absurdisme, dat als een dun laagje over
een pijnlijke realiteit ligt. Want er is natuurlijk niet écht een baby terug een buik in gegaan. Maar misschien zijn Lucia en Silverio
wél echt van binnenuit opgevreten door de
vroege dood van hun eerstgeboren kind.
In zijn semi-autobiografische film begraaft Iñárritu dat persoonlijke drama vervolgens onder andere lagen. Zoals de persoonlijke en artistieke twijfels van een
gevierd kunstenaar. Of de politieke machtsstrijd tussen Mexico en Amerika. Het resultaat voelt een beetje alsof de regisseur
tweeënhalf uur op de bank van de psychotherapeut gaat liggen en leegloopt over zijn

leven – de realiteit ervan, maar vooral de
verbeelding van hoe het voelt. Die verbeelding is bij Iñárritu en cameraman Darius
Khondji in goede handen – Bardo is een aaneenrijging van audiovisuele overweldiging.
De spil van die wervelwind aan indrukken
is Silverio Gacho (Daniel Giménez Cacho),
een journalist en documentairemaker die in
uiterlijk, persoonlijkheid en biografie een
dunverholen versie is van Iñárritu zelf. Op de

JOOST BROEREN-HUITENGA

BARDO,

IÑÁRRITU | MET DANIEL GIMÉNEZ CACHO | 152 MINUTEN
| DISTRIBUTIE WW ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 17
NOVEMBER | LEES EEN LANGERE VERSIE VAN DEZE
BARDO

Organisch en toch onnatuurlijk
‘Whatever doesn’t kill you, makes you stronger’, luidt het oude gezegde. Maar in Sputum
klinkt het omgekeerde: ‘What kills you, makes me stronger.’
Zo wordt er wel meer op zijn kop gezet in
Dan Geesins fantasierijke scifi. In de wonderlijke dystopie van de film is spuug de meest
gewilde grondstof. Als het tenminste gaat om
pheno odds, het speeksel van mensen die resistent zijn voor de Bloom, een giftige schimmelwolk die al het menselijk leven bedreigt.
Pheno odds komen alleen voor onder de
Bakelites, die in de strikt gesegregeerde
maatschappij van Sputum onderdrukt worden door de Antiques. Wat dat betreft lijkt de
film dan weer wél op de verdeelde maatschappijen van vele eerdere scifi-visioenen.
De reductio ad absurdum van de echte wereld
blijkt dan ook helaas altijd weer actueel. Net
als in die voorgangers stuurt de plot hier aan
op een revolutie, doordat twee jonge mensen
uit die verschillende kampen voor elkaar vallen: pheno odd Jimin Blyth (Yannick Jozefzoon) wordt als verzetsheld bijgestaan door
elitedochter Kalta Crux (Jade Olieberg).
De Nederlands-Britse muzikant, filmmaker en beeldend kunstenaar Dan Geesin, in
2011 winnaar van een Gouden Kalf voor zijn
korte film Elephant’s Feet, treedt met zijn
eerste lange film duidelijk in de voetsporen
van illustere voorgangers. Sputum doet met
zijn eigenzinnige taalgebruik denken aan

FALSE CHRONICLE OF A HANDFUL OF

TRUTHS MEXICO, 2022 | REGIE ALEJANDRO G.

SPUTUM

Dan Geesins minimalistische lowbudget-scifi biedt met zijn dystopische toekomstvisoen inhoudelijk weinig nieuws,
maar weet met een eigenzinnige vorm alsnog te intrigeren.

vooravond van de uitreiking van een grote
prijs worstelt hij in een stream of unconsciousness met zijn plek in de wereld, zijn reputatie als kunstenaar en hoe hij het deed als
vader en echtgenoot.
Na de première op het filmfestival van
Venetië sneed Iñárritu nog 22 minuten uit de
film. Dat zegt veel over de losse structuur en
de alle kanten op schietende aard van Bardo.
De kortere ‘final cut’ van de film was niet

voor het ter perse gaan van deze editie te
zien. Maar een iets strakkere versie van
Bardo moet bijna wel een betere versie zijn.
Toch kan het ook bijna niet anders dan dat
de film er iets mee verloren heeft. De grenzeloze navelstaarderij is de kern van wat Bardo
wil zijn. Want de film gaat over álles, en hoe
dat in een mensenleven samenhangt –
Mexico-Stad en Los Angeles, leven en dood,
realiteit en verbeelding, persoonlijk en politiek. Niet als tegenstellingen of keerzijdes
van medailles, maar als één doorlopend geheel.
De kern van die opeenstapeling van overweldigende indrukken ligt in het persoonlijke, maar wordt verklaard via het geopolitieke. Silverio heeft het over de vaardigheid
om “een schandelijke nederlaag om te vormen tot een mythische overwinning” als
kern van de Mexicaanse identiteit. Het is ook
wat de film doet: hij bouwt een mythische,
artistieke viering rond het grootste en meest
intieme verlies dat een mens kan treffen, de
dood van een kind.

films als A Clockwork Orange, met zijn world
building aan werken als Dune, en met zijn
groezelige toekomstvisioen aan de scifi van
Terry Gilliam (Brazil; 12 Monkeys; The Zero
Theorem). Maar dan met een fractie van het
budget van dat soort groots opgezette films.
Dat Geesin elke stuiver moest omkeren,
spat van het scherm in Sputum, en dat is niet

per se een minpunt. Het onopgesmukt gebruik van industriële locaties en de minimalistische aanpak in het kostuumontwerp zijn
bijvoorbeeld juist een kracht. In de beeldvoering zet Geesin de beperkingen extra naar
zijn hand met een opvallende stijl, die aanvoelt alsof de hele film in het donker is gedraaid waarbij een zoeklicht alleen het essentiële verlicht.
Maar wie Geesins staat van dienst kent,
zal het niet verbazen dat de grootste kracht
van Sputum schuilt in het geluid. Hij is in de
filmwereld immers vooral bekend als componist en geluidsontwerper, onder meer

‘Het is een soort
osmose: je absorbeert allerlei dingen die er dan op
een andere manier uitkomen.
Die incubatie van
ideeën kost wel
tijd. Maar Sputum
is ook een film die
is geboren uit
artistieke constipatie.’
Lees het volledige interview
met regisseur Dan Geesin op
filmkrant.nl

SPUTUM

RECENSIE OP

filmkrant.nl



voor de films van zijn partner Esther Rots
(Kan door huid heen; Retrospekt). Die is op
haar beurt producent en editor van Sputum.
Zijn geluidsontwerp voor Sputum voelt als
een paradox: tegelijk organisch en onnatuurlijk. Precies de juiste intrigerende bedding
voor Geesins wondere wereld.
JOOST BROEREN-HUITENGA

SPUTUM

NEDERLAND, 2022 | REGIE DAN GEESIN |

MET YANNICK JOZEFZOON, JADE OLIEBERG | 85
MINUTEN | DISTRIBUTIE DE FILMFREAK | TE ZIEN
VANAF 24 NOVEMBER, OOK VIA

picl.nl
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AMSTERDAM

Screwball komedie aan de
vooravond van het fascisme
David O. Russell schiet net niet helemaal
raak met de politieke klucht Amsterdam,
maar zijn filmische en maatschappelijke
ambitie verdienen lof.
De titel voor deze meanderende misdaadfilm, die zich grotendeels afspeelt in het New
York van de jaren dertig, lijkt een schijnbeweging. Slechts een handvol scènes spelen
daadwerkelijk in Amsterdam en er werd
maar één shot in Nederland gedraaid: een
achtergrondbeeld dat uit het raam van een in
een studio gebouwd appartement te zien is.
Toch klopt Amsterdam als titel. Het is de
stad waar de vriendschap tussen de drie
Amerikaanse hoofdpersonen ontstaat, nadat
ze elkaar op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog hebben ontmoet – soldaten Burt
(Christian Bale) en Harold (John David
Washington) en verpleegster Valerie (Margot
Robbie). In Amsterdam likken ze hun oorlogswonden, vormen ze hun ‘onbreekbare
band’ en zingen ze zich in alle vrijheid los
van de verstikkende sociale regels van hun
thuisland.

AMSTERDAM

Zo wordt Amsterdam voor het drietal, ook
nadat ze er weg zijn en elkaar soms uit het
oog verliezen, een codewoord voor die vrijheid. Die titel is dus een beetje als de titel van
Roman Polanski’s klassieker Chinatown, die
ook niet letterlijk slaat op die wijk, maar over
een bepaalde mentaliteit – “Forget it Jake,
it’s Chinatown.”
Terug in Amerika zijn Burt en Harold in de
vroege jaren dertig getuige van een moord.
Ze worden tot hoofdverdachten gebombardeerd en stuiten in hun pogingen hun naam
te zuiveren op een waanzinnig complot
waarvan, aldus de slagzin van de film, ‘best
veel echt gebeurd is’.
Nadat de plot zich tweeënhalf uur vrolijk
in allerlei bochten heeft gewrongen, draait
dat in de kern om een poging tot een extreemrechtse machtsgreep in Amerika, in
het kielzog van Mussolini en Hitler. Als dat
eenmaal duidelijk is, onthult zich de actualiteit en daarmee het bestaansrecht van Amsterdam. Tot dat moment voelt de film zoekende – het tempo net niet zo snappy als
regisseur David O. Russell lijkt te denken dat
het is, de filmische ingrepen net niet zo wervelend als je zou willen.
Maar juist het feit dat de film niet toon-

vast is, wat als terugkerend kritiekpunt boven komt drijven uit de behoorlijk negatieve
Amerikaanse recensies, is een onlosmakelijk
onderdeel van wat hij wil zeggen. Amsterdam toont een wereld aan de vooravond van
de immense tragedie van de Holocaust, maar
onze hoofdpersonen weten dat nog niet. Zij
hebben nog de keuze om optimistisch te zijn
over de groeiende macht van het fascisme, of
om te doen alsof er niets aan de hand is.
Ze maken elk een andere keuze en Russell
wisselt tussen hun drie perspectieven.
Daarin hapert af en toe wel iets. Maar als je
Amsterdam daarom volledig afserveert, zoals in Amerika lijkt te zijn gebeurd, gooi je
wel een enorme baby weg met een klein béee
tje badwater.
JOOST BROEREN-HUITENGA

AMSTERDAM

VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE

DAVID O. RUSSELL | MET CHRISTIAN BALE, MARGOT
ROBBIE, JOHN DAVID WASHINGTON | 134 MINUTEN |
DREAMING WALLS: INSIDE THE CHELSEA HOTEL

DISTRIBUTIE DISNEY | TE ZIEN VANAF 27 OKTOBER 

‘Het Chelsea
Hotel is eens omschreven als een
droompaleis, dat
vooral bestaat in
de geest van
mensen die erover dromen,
meer dan in de
werkelijkheid.
Zelfs de meest
bijzondere gebouwen zijn bovendien gewoon
een plek voor de
mensen die er leven. Die link tussen een legendarische locatie en
haar bewoners
fascineerde ons.’
Lees het volledige interview
met regisseur Maya
Duverdier op filmkrant.nl

DREAMING WALLS: INSIDE THE CHELSEA HOTEL

Het is al te laat

Een ingrijpende verbouwing van een befaamd New Yorks hotel fungeert in het ontroerende Dreaming Walls als een metafoor
voor de wijze waarop gentrificatie de ziel
uit de stad rukt.
De gentrificatie van New York is al enige tijd
een geliefd onderwerp onder film- en televisiemakers. Zie bijvoorbeeld David Simons
The Deuce (2017-2019), waarin te zien is hoe
Times Square in vijftig jaar veranderde van
een groot bordeel in een commercieel speelparadijs. Of de televisieremake van Spike
Lee’s She’s Gotta Have It (2017) waarin
zwarte inwoners van Brooklyn met lede ogen
aanzien hoe met de komst van witte yuppen
de woningprijzen stijgen.
Ook de documentaire Dreaming Walls:
Inside the Chelsea Hotel toont hoe The Big
Apple onomkeerbaar verandert in een oord
voor rijken. Decennialang was het Chelsea
Hotel een betaalbaar bastion voor creatievelingen, maar tegenwoordig is het een schim
van wat het ooit was.
Waarom beroemdheden als Jimi Hendrix,
Leonard Cohen en Marilyn Monroe daar
graag verbleven is geen mysterie: veel appartementen in het negentiende-eeuwse bouwwerk bieden een overweldigend uitzicht op
de wolkenkrabbers in Manhattan. Filmmakers Maya Duverdier en Amélie van Elmbt
tonen de glorie van weleer in de openingsscène door de sterren van toen te projecteren
op een schoorsteen boven op het pand. In archiefbeelden prevelt Patti Smith hoe dichter
Dylan Thomas – “een van mijn helden” – in
de jaren vijftig in het hotel verbleef.

Inmiddels is er een grote verbouwing
gaande. De appartementen worden opgepimpt en straks voor kolossale bedragen
verhuurd. De huidige bewoners – veelal op
leeftijd – worden door de verhuurder wegge
pest. Onder hen bevinden zich veel mensen
die zich de vrijhaven van weleer nog levendig
herinneren. Zo spreken de makers met een
choreografe die mijmert over de tijd dat de
avant-garde in New York welig tierde. Ondertussen doolt een camera zielsalleen door
de gehavende wandelgangen.
De unieke sfeer van toen is verruild voor
ruimtes vol vuilniszakken en bouwapparatuur. Misschien liggen de visuele metaforen
van Duverdier en Van Elmbt er iets te dik bovenop. Maar hierdoor maken ze hun eigen
engagement met het hotel ook voelbaar. Ze
proberen iets wat uit hun handen dreigt te
glippen – een onbetaalbaar stuk geschiedenis – vast te leggen voordat het verdwijnt.
Maar eigenlijk is het al te laat. Al die makers die de gentrificatie van New York verbeelden, hadden misschien twintig jaar geleden moeten beginnen. Dat maakt de
documentaire nog bitterzoeter. In een ander
opzicht is Dreaming Walls echter zéér bevredigend: de film vervult het onhebbelijke verlangen van veel mensen om tijdens de verbouwing van een memorabel pand toch even
naar binnen te wippen.
OMAR LARABI

DREAMING WALLS: INSIDE THE CHELSEA
HOTEL BELGIË/FRANKRIJK/VERENIGDE STATEN/
NEDERLAND/ZWEDEN, 2022 | REGIE MAYA DUVERDIER,
AMÉLIE VAN ELMBT | 80 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 24 NOVEMBER,
OOK VIA

picl.nl | LEES ONS INTERVIEW MET
filmkrant.nl

DUVERDIER EN VAN ELMBT OP
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THE SON

Of het ondergeschoven kindje
De zware depressie van een tiener zet een
toch al kwetsbare familie nog verder onder
druk. Hugh Jackman en nieuwkomer Zen
McGrath worstelen vervolgens met grootse
emoties in Florian Zellers nieuwste filmbewerking van een van zijn toneelwerken.

EMILY

EMILY

Het ontbreekt aan gekte
Met Emily hoopt debuterend regisseur
Frances O’Connor antwoord te geven op de
vraag hoe Emily Brontë het voor elkaar
kreeg om Wuthering Heights te schrijven.
Maar hoe verbeeld je een bezigheid die zich
afspeelt in iemands gedachten?
“Hoe schreef je het?” Een onwel geworden
Emily Brontë is op bed gelegd. Dit bed zal
haar ziekbed worden en, uiteindelijk, haar
sterfbed. Toch kan haar zus Charlotte haar
woede niet binnenhouden. “Hoe,” wil ze weten, “schreef je Wuthering Heights?” Het is
een lelijk boek, briest ze. Een smerig boek vol
egoïstische personages. Emily, die daar met
starende ogen ligt, alsof ze de dood al in de
ogen kijkt, antwoordt: “Goed zo.”
Lelijk is Wuthering Heights (1847) inderdaad. In het enige boek dat Emily Brontë
schreef, is eeuwige liefde niet mooi maar beklemmend. In dit boek ligt liefde heel dicht
bij haat en haat heel dicht bij waanzin. In dit
boek is verliefdheid hetzelfde als doodsdrift.
Hoe schreef ze Wuthering Heights? Emily,
het regiedebuut van actrice Frances O’Connor, opent met de scène waarin Charlotte
Brontë (zelf ook schrijver, van het minstens
zo beroemde Jane Eyre) haar zieke zus aanvalt. Het is precies die vraag waarop O’Connor, die ook het scenario schreef, antwoord
wil geven. Maar hoe breng je een bezigheid in
beeld die zich vooral afspeelt in de gedachtewereld? En hoe vertel je het levensverhaal
van een vrouw over wie we frustrerend weinig weten? Daarvoor sprak O’Connor niet
alleen haar eigen fantasie aan, maar ook
Emily Brontë’s belangrijkste nalatenschap:
Wuthering Heights.
Emily (Emma Mackey) groeit op in een
dorpje in West Yorkshire, waar ze als volwassen vrouw bekend komt te staan als buitenbeentje. Ze is fragiel, zowel fysiek als
emotioneel. Maar, zo beargumenteert
O’Connor, ze is ook een vrije geest die weigert zich aan te passen aan de mores van haar
tijd. In plaats van een zelfstandig bestaan op
te bouwen, droomt Emily weg in haar verhalen. Ze schrijft over seks en experimenteert,
samen met haar geliefde broer Branwell
(Fionn Whitehead), met alcohol en drugs. Ze

gaat, uiteindelijk, een gepassioneerde seksuele relatie aan met William Weightman (Oliver Jackson-Cohen), die met Emily’s vader
werkt in de plaatselijke kerk.
Hoe schreef Emily Brontë Wuthering
Heights? O’Connor zoekt het antwoord in
clichés over onmogelijke liefdes en kinderlijke rebellie. Volgens haar werd de gedoemde romance uit Wuthering Heights niet
door Brontë verzonnen, maar letterlijk door
haar beleefd. Volgens haar was Brontë niet
écht gek, of écht vreemd, maar een feminist
avant la lettre. Voor een film over een van de
meest duistere boeken uit de wereldliteratuur voelt dat als een slappe conclusie. De
gitzwarte romantiek van Wuthering Heights,
en de gekte die eruit spreekt, zijn niet terug
te vinden in Emily.
BASJE BOER

EMILY GROOT-BRITTANNIË, 2021 | REGIE FRANCES
O’CONNOR | MET EMMA MACKEY, FIONN WHITEHEAD,
OLIVER JACKSON-COHEN | 130 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINÉART | TE ZIEN VANAF 24 NOVEMBER 

In de theaterwereld kan Florian Zeller bijna
niets meer verkeerd doen. Elk deel van zijn
familietrilogie, bestaande uit de losstaande
werken The Mother (2010), The Father (2012)
en The Son (2018), werd met lovende kritieken ontvangen door publiek en pers.
Ook de verfilming van The Father (2020),
Zellers speelfilmdebuut als regisseur, werd
een onverwachte hit, mede dankzij het voortreffelijke spel van Sir Anthony Hopkins als
bejaarde deugniet die in de draaikolk van
Alzheimer terechtkomt. Hopkins mocht er
zijn tweede Oscar voor in ontvangst nemen,
en Zeller zijn eerste voor Beste Bewerkte
Scenario.
Je zou dus denken dat een volgende verfilming van Zellers theaterwerk een succesformule is, maar de speelfilmversie van The Son
bewijst nu juist dat je succes in de filmwereld
soms op andere manieren moet verdienen.
Met terugwerkende kracht lijkt The Father
een kwestie van geluk: niet de film die Zeller
als interessante regisseur op de kaart zette,
maar gewoon de juiste film op het juiste moment, die vooral dankzij Hopkins onvergetelijke spel een uniek beeld wist te scheppen
van de ongrijpbare hersenziekte. Zulke
haakjes ontbreken bij The Son, waarin de depressieve en suïcidale tiener Nicolas (Zen
McGrath) intrekt bij het nieuwe gezin van
zijn vader (Hugh Jackman). Wat er overblijft
is drama, vooral heel veel drama.
Als je de films naast elkaar legt, is vrij
makkelijk aan te wijzen waarom The Father
wel werkte en The Son niet. Het belangrijkste

verschil is dat cameraman Ben Smithard met
Zeller voor The Father naar een subjectieve
vertelvorm zocht om de schommelende belevingswereld van Hopkins’ personage neer
te zetten. De vertelling blijft onbetrouwbaar,
waardoor je zelf ook onderdeel van het
drama wordt. The Son houdt het allemaal
juist netjes, vlak en concreet. Er wordt wel
spanning gewrongen uit hoe onbetrouwbaar
Nicolas steeds weer blijkt te zijn, maar we
kijken er van buitenaf naar. Het scenario zit
vol met zijn kleine (en grote) leugens en
daardoor ook vol met herhaling. Om de
spanning dan toch hoog te houden wordt
dan maar weer gespeeld met laffe theatertrucjes, zoals dat onvermijdelijke pistool uit
de stal van Tsjechov.
Het voelt als effectbejag en dat zit de
emotionele oprechtheid en intensiteit van de
film in de weg. Er wordt weliswaar veel geacteerd, met grootse gebaren en krokodillentranen, maar nergens voelt het alsof The Son
iets weet aan te snijden over depressie zoals
The Father dat deed over Alzheimer. De
woede en het verdriet van Nicolas blijven altijd onbegrepen. Voor een film met zo’n intiem onderwerp blijft te sterk het gevoel
hangen dat je door het materiaal op afstand
wordt gehouden.
Dat blijkt hier de grootste tekortkoming
van Zeller als filmregisseur. Al gaat hij met de
al aangekondigde verfilming van The Mother
vast weer een kans wagen om ons te overtuigen van zijn status als auteur voor zowel theater als film.
HUGO EMMERZAEL

THE SON

VERENIGDE STATEN, 2022 | REGIE

FLORIAN ZELLER | MET HUGH JACKMAN, ZEN MCGRATH,
LAURA DERN, VANESSA KIRBY | 123 MINUTEN |
DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN VANAF 10
NOVEMBER 

THE SON
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BONES AND ALL

Roadtrip met jonge kannibalen
MAKEN IS HET MOOIST

MAKEN IS HET MOOIST

Het heilige vuur van een
maakproces
In een herfstig bos treft filmmaker Rolf Or–
thel alle ingrediënten voor een huisje van
sprokkelhout: het eerste kunstwerk dat hij
als jongetje ooit maakte. Ver in de tachtig
creëert Orthel nog steeds. In deze persoonlijke, essayistische documentaire onderzoekt hij waarom.
Waarom scheppen wij eigenlijk? Hoe ziet
ons creatieve proces eruit en welke offers
moeten kunstenaars maken? Rolf Orthel
(1936, Den Haag) is een leven lang bezig met
het wonder dat maken heet. Een proces dat,
zo stelt hij in de voice-over van zijn documentaire Maken is het mooist, niet altijd
makkelijk is. “Je verdiepen in dingen waar je
niets mee te maken wilt hebben, is onderdeel
van maken.”
Zo zijn zware thema’s uit WOII nooit ver
weg in zijn werk. Ook de relatie met zijn vader, docent aan het Conservatorium, lijkt
een terugkerend thema. Orthel, die montage
studeerde aan het Institut des hautes études
cinématographiques (IDHEC) in Parijs,
werkte vanaf begin jaren zestig enkele jaren
als regie-assistent voor Bert Haanstra. In
een brief aan Haanstra, die Ortel in voice-
over voorleest, schreef zijn vader destijds
dat zijn zoon ‘een aardige jongen was die niet
veel kon’. Was het bedoeld als aanmoediging? Als waarschuwing misschien? Het
onthult, zij het subtiel, wellicht iets over een
complexe vader-zoonband.
In Maken is het mooist blikt Orthel door
middel van fragmenten uit zijn archief terug

op zijn decennialange carrière als onder meer
regisseur, producent en (film)beleidsmaker.
In 2010 ontving hij voor zijn oeuvre het Gouden Kalf voor de Cultuurprijs. In deze jongste
productie verwerkt hij scènes uit eerdere
producties als Een schijn van twijfel (1975),
Antarctica – A Ticket to Eternity (1995) en
Sani – Dancing Between Two Worlds (2011),
waarover hij op filosofische wijze vertelt. Tegelijkertijd richt Orthel zich op het proces
van andere makers, van piepjonge amateurs
tot professionele musici. Hij bezoekt en filmt
hen, zonder ze te interviewen.
Handen masseren liefdevol grijze klei tot
een krachtig vrouwfiguur. Een schilder
maakt met zijn kwast trefzeker een aanzet
tot een portret. Andere handen hinkelen
vaardig over pianotoetsen en kinderhandjes
tekenen hun eerste versie van een boom.
Soms dragen die beelden puur spelplezier
uit, andere opnames gaan over een welhaast
wiskundige benadering met de nodige begrenzingen. Met steeds weer een resultaat
dat zich nooit helemáál laat voorspellen.
Het heilige vuur dat Orthel in andere makers ziet is herkenbaar, maar de sleutelmomenten uit zijn eigen leven, die hem als mens
en als schepper gevormd hebben, zijn eigenlijk het intrigerendst.
MARICKE NIEUWDORP

MAKEN IS HET MOOIST

NEDERLAND, 2022 |

REGIE ROLF ORTHEL | 73 MINUTEN | DISTRIBUTIE
CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 3 NOVEMBER,
OOK VIA

picl.nl



FISHERMAN’S FRIENDS: ONE AND ALL
Meg Leonard & Nick Moorcroft | Vervolg op het
waargebeurde verhaal van een groep vissers uit
Cornwall die met klassieke zeemansliedjes de
Engelse hitlijsten bestormden. Maar zie na een
nummer-één-hit de stijgende lijn maar eens
vast te houden met een bevredigend vervolgalbum. De vriendschap tussen de vissers komt
onder druk te staan, al zal dat in deze feelgoodfilm heus wel weer goedkomen. Het einddoel is
immers een optreden op het legendarische
Glastonbury Festival.
TE ZIEN VANAF 3 NOVEMBER 

FISHERMAN’S FRIENDS: ONE AND ALL

TUTANKHAMUN: THE LAST EXHIBITION
Ernesto Pagano | In november 1922 ontdekte
de Britse archeoloog Howard Carter bij toeval de
grafkamer van farao Toetanchamon. Het hon-

Luca Guadagnino’s kannibalenromance is
visueel meeslepend, maar blijkt te tandenloos.
“Inpakken wat je kan, je hebt drie minuten.”
De vader van tiener Maren reageert opvallend kalm en doortastend wanneer zij met
bebloede mond thuiskomt. Tegen zijn bevelen in ging Maren ’s avonds de deur uit, naar
een slaapfeestje met nieuwe klasgenoten.
Maar ze kluifde de vinger van een van de andere meiden af en dus slaan vader en dochter
op de vlucht.
Uit pa’s reactie valt al op te maken dat het
niet voor het eerst was. Het blijkt de druppel:
hij verdwijnt. Hij laat slechts twee dingen
achter: een cassettebandje waarop hij zo
goed en zo kwaad als hij kan haar voorgeschiedenis uit de doeken doet. En haar geboortecertificaat, met de geboorteplaats van
de moeder die Maren nooit leerde kennen.
Zo moet Maren (Taylor Russell) zelf de
wereld in om een plek te geven aan haar kanibalistische neigingen. Ze krijgt sturing van
oude rot Sully (Mark Rylance, lekker gek).
Als ze stuit op lot- en leeftijdgenoot Lee (Timothée Chalamet, met zachtrood geverfde
lokken), die haar inwijdt in de wereld van de
eaters, begint een zeer ongebruikelijke coming-of-age in deze roadmovie door het
Amerikaanse midwesten van de jaren tachtig.
Bones and All, gebaseerd op de gelijknamige roman van Camille DeAngelis, is de zevende speelfilm van Luca Guadagnino. Het is
helaas niet een van zijn beste – al dacht de
jury op het filmfestival van Venetië daar anders over: zij beloonden Guadagnino met de
prijs voor beste regie en Taylor Russell als
beste jonge acteur. Zij is inderdaad intrigerend in de centrale rol. En de beelden van cameraman Arseni Khachaturan zijn prachtig;
de hele film lijkt zich bij schemering af te
spelen, in een mistig en halfduister tussenland. Maar ondanks de aanwezigheid van
Chalamet, met wie Guadagnino eerder het
overrompelende Call Me by Your Name
maakte, ontbreekt de tactiele sensualiteit

waar de maker om bekendstaat.
Dat wordt node gemist in een verhaal
waarin seksuele aantrekkingskracht en letterlijke honger dicht bij elkaar liggen. Misschien wreekt zich ook dat op meerdere
momenten lichaamsvocht net niet geloofwaardig uit een computer wordt getoverd –
een traan langs Chalamets wang, een sliert
kwijl uit een happende mond.
Wat vooral frustreert is dat te diffuus blijft
wat Guadagnino met dit verhaal over onmenselijke behoeftes nu eigenlijk wil zeggen.
Er zijn vergelijkingen met de eerste seksuele
ervaringen en met het ontwaken van een
queer identiteit, maar beide interpretaties
houden maar zeer ten dele stand. Ook een
visueel motief rond elektriciteitsmasten, dat
in de openingsbeelden expliciet wordt geïntroduceerd en de hele film blijft terugkomen,
biedt weinig houvast. Het dichtstbij komt
nog een verwijzing naar verslaving – maar
ook die metafoor verliest alleen maar aan
kracht in het veel te sentimentele laatste half
uur.
JOOST BROEREN-HUITENGA

BONES AND ALL

ITALIË/VERENIGDE STATEN,

2022 | REGIE LUCA GUADAGNINO | MET TAYLOR
RUSSELL, TIMOTHÉE CHALAMET | 130 MINUTEN |
DISTRIBUTIE WARNER BROS | TE ZIEN VANAF 1
DECEMBER 

BONES AND ALL

derdjarig ‘jubileum’ van deze ontdekking biedt
een mooie aanleiding om de farao zelf en 150
van zijn schatten te bewonderen. Uniek film- en
fotomateriaal wordt voorzien van deskundig
commentaar van internationale kenners, waarbij we in deze docu óók meteen wat kunnen
leren over het kleurrijke leven van de jonge
farao. De documentaire wordt aan elkaar
gepraat door niemand minder dan Iggy Pop.
TE ZIEN VANAF 3 NOVEMBER 

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Ryan Coogler | Dit vervolg op de succesvolle,
voor een Oscar genomineerde superheldenfilm
Black Panter is al op voorhand een van de meest
beladen films die stripboer Marvel tot nu toe
uitbracht. Dat heeft vooral te maken met het
tragische wegvallen van hoofdrolspeler Chad-

TUTANKHAMUN: THE LAST EXHIBITION

wick Boseman, die vorig jaar overleed aan de
gevolgen van darmkanker. Aan succesregisseur
Ryan Coogler (Creed) de loodzware taak om
Boseman een eervol afscheid te gunnen, een
geloofwaardige opvolger te presenteren en ook
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ALL THAT BREATHES

Van koe tot kever, van mens tot made
In de essayistische opzet van zijn (op Sundance én in Cannes bekroonde) documentaire stelt de Indiase regisseur Shaunak
Sen tegenover de groeiende verdeeldheid in
zijn land een radicale solidariteit met alles
wat leeft.
Als Saud over de zwarte wouw praat, neemt
het dier bijna mythische proporties aan. De
roofvogel neemt een bijzondere plek in binnen de moslimgemeenschap van Delhi, maar
maakt ook de overgrote meerderheid uit van
de dieren die binnenkomen bij de vogelopvang die hij er met zijn oudere broer Nadeem
runt. Soms zijn het er tientallen op een dag.
In plaats van op prooidieren te jagen, foera
geren deze stadsbewoners op een van de
enorme vuilnisbelten die zich aan de randen
van Delhi over kilometers uitstrekken. Naast
een vindplaats van voedsel zijn de enorme
afvalbergen ook een van de oorzaken van
zware luchtvervuiling, waar de vogels zelf
vaak als eerste slachtoffer van worden.
Vanuit de hele stad worden de vogels door
assistent Salik naar een rommelige garage
gebracht die ook een familiebedrijfje in
zeeppompjes huisvest. Daar worden ze door
Saud onderzocht en behandeld, waarna ze in
een grote kooi op het dak mogen aansterken.
Nadeem houdt zich op de achtergrond bezig

BARBARIAN

Nooit meer
zomaar een
Airbnb huren
In de heerlijk inventieve horrorfilm Barba
rian leert een jonge vrouw dat ze beter wat
voorzichtiger kan zijn bij het huren van een
Airbnb.
Och, wat was het een handige uitvinding, die
Airbnb. Mensen die zochten naar een extra
zakcentje konden hun extra logeerkamer
voortaan doodeenvoudig aanbieden als veredelde hotelkamer, en gebruikers waren niet
langer uitsluitend afhankelijk van smoezelige hotels. Goed, het systeem zorgde er natuurlijk voor dat de huizenmarkt in diverse

met de fondsenwerving. In zijn film gaat regisseur Shaunak Sen niet al te diep in op de
bedrijfsvoering van hun ‘Wildlife Rescue’,
maar uit alles blijkt dat die in de eerste en
laatste plaats drijft op liefde en toewijding.
Die vormen dan ook het echte onderwerp
van zijn documentaire-essay, dat op Sundance de Grote Juryprijs won en in Cannes
de Oeil d’Or voor beste documentaire ontving.
Zijn bescheiden protagonisten ondergaan
de groeiende stroom uitgeputte, ondervoede

of gewonde vogels met een gelatenheid die
het heldhaftige van hun onderneming dreigt
te ondergraven; maar wat zij missen aan
charisma, maken ze ruimschoots goed met
observaties en bespiegelingen, over het aanpassingsvermogen van al die in de stedelijke
omgeving neergestreken dieren bijvoorbeeld. Hun reflecties vormen, gekoppeld aan
een lyrische elektronische score en beelden
van alles wat er zoal rondscharrelt in de
chaotische miljoenenstad – van koe tot kever, van mens tot made – de rode draad van

All That Breathes. De film portretteert Delhi
als een ecosysteem waarin geen enkele soort
kan bestaan zonder de andere, en opent een
venster naar een wereld waarin onvoorwaardelijke verbondenheid met alles wat ademt
een vanzelfsprekendheid is.
De realiteit staat daar ver vanaf. Want de
slechte water- en luchtkwaliteit zijn niet het
enige probleem in Delhi. Het leefklimaat
wordt ook verziekt door moslimhaat, die tijdens de draaiperiode van deze film wordt
aangewakkerd, en gesanctioneerd, door een
discriminerende wijziging van de burgerschapswet. Bovenop de hoest van Sauds
zoon en het vreemde luchtje dat aan het
drinkwater kleeft, maken de broers en hun
echtgenotes zich plotseling ongerust over de
spelling van vaders voornaam op zijn identiteitskaart, die de hele familie potentieel zou
kunnen veroordelen tot de status van illegale
vreemdeling.
In die samenloop van crises volharden de
broers in hun liefdewerk, dat haast een bodemloze put lijkt, ware het niet dat Nadeem
ook professionele vooruitgang weet te creëren. Zo ontvouwt de film zich als een nederig
en tegelijk hoopvol stemmend manifest over
het belang van kleine daden in het licht van
overweldigende opgaven.
SASJA KOETSIER

ALL THAT BREATHES

GROOT-BRITTANNIË,

INDIA, VERENIGDE STATEN 2022 | 94 MINUTEN | REGIE
SHAUNAK SEN | MET MOHAMMAD SAUD, NADEEM
SHEHZAD, SALIK REHMAN | DISTRIBUTIE DOGWOOF | TE
ALL THAT BREATHES

wereldsteden steeds verder gesloopt werd,
maar het was op vakantie ook gewoon verdomd makkelijk.
Voor jonge vrouw Tess (Georgina Campbell) is het verhuursysteem in eerste instantie
inderdaad een uitkomst. Ze moet voor haar
werk een paar dagen naar Detroit, maar door
een conventie zitten alle hotels in de stad
nokkievol. Gelukkig heeft Airbnb nog wat
moois in de aanbieding. Oké, het appartement
bevindt zich ergens in een grimmige achterbuurt, maar er staat een opgemaakt bed, en
ach, het is maar voor een paar nachtjes.
Eenmaal aangekomen blijkt er van alles
mis. De grootste tegenvaller is dat Tess door
een dubbele boeking niet de enige gast blijkt,
maar dat ze een kamergenoot vindt in de
mysterieuze Keith (Bill Skarsgård). Na een
afstandelijke ontmoeting lijken de twee het
uiteindelijk best goed te kunnen vinden. Dat
er voor Tess talloze rode vlaggen zijn, vindt
ze daardoor al snel geen probleem meer.
Eind goed, al goed? Nou nee. Als de zeer
geslaagde, inventieve horrorfilm Barbarian
iets leert, is het dat je met zó veel rode vlag-

gen eigenlijk nog beter op een afgelegen parkeerplaats in je auto kunt gaan slapen. Want
natuurlijk blijkt er nog veel meer mis in die
Airbnb, al zou het zonde zijn om prijs te geven hoe die misstanden precies aan het licht
komen. Barbarian is bij uitstek een film die
het moet hebben van verrassing, suspense
en vooral: afslagen die je niet ziet aankomen.
Niet voor niets was de film in Amerika een
enorme hit. Horror blijft het genre waarin
(beginnende) makers de meeste risico’s kunnen nemen. Ze hebben niet de last van een
grote filmfranchise en kunnen de regels nét
wat vaker aan hun laars lappen. Dat laatste
heeft debuterend speelfilmregisseur Zach
Cregger nadrukkelijk in zijn oren geknoopt.
Cregger begon als acteur en komiek, maar
toont aan dat zijn talenten toch echt op een
ander terrein lijken te liggen – al komt zijn
achtergrond in de comedywereld goed van
pas, want Barbarian is naast naargeestig en
spannend óók erg grappig.
Het maakt Barbarian een van de sterkste
horrorproducties van dit jaar, met een cast
die all-in gaat, en een regisseur die genoeg

nog eens een een geslaagde blockbusterfilm te
leveren. De trailers beloven meer emotie dan
spektakel, wat gezien de context te rechtvaardigen is. Lees onze recensie in de week van de
release op filmkrant.nl.

ZIEN VANAF 17 NOVEMBER 

BARBARIAN

zelfvertrouwen heeft om de kijker steeds iets
verder het konijnenhol in te sturen. Eén nadeel: ik zal nooit meer blind een Airbnb huren. Je wordt bedankt, Zach!
ALEX MAZEREEUW

BARBARIAN

VERENIGDE STATEN 2022 | REGIE

ZACH CREGGER | MET GEORGINA CAMPBELL, BILL
SKARSGÅRD, JUSTIN LONG | 102 MINUTEN |
DISTRIBUTIE THE WALT DISNEY COMPANY | TE ZIEN
VANAF 3 NOVEMBER 

heerlijke vakantie. Tussendoor werd ook nog
een film gedraaid, over dat stel, ooit elkaars
jeugdliefdes, die elkaar op het Antilliaanse
eiland al dan niet weer vinden.
TE ZIEN VANAF 10 NOVEMBER 

TE ZIEN VANAF 9 NOVEMBER 

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

CASA COCO
Bob Wilbers | ‘Een onvervalste Rotterdamse
romkom voor oud en jong.’ Want die hadden we
nog niet in de almaar uitdijende verzameling
romantische komedies van eigen bodem. Maar
ach, waarom zouden we deze acteurs hun gratis
vakantie kwalijk nemen. Gerard Cox en Joke
Bruijs (in werkelijkheid ex-geliefden, net als de
personages die zij hier spelen) reisden met
onder meer Loes Luca, Richard Groenendijk en
Katja Schuurman af naar Bonaire voor een

LIAM GALLAGHER – KNEBWORTH ’22
Toby L. | In de jaren negentig gaf de band Oasis
op het hoogtepunt van hun roem twee massale
concerten op het landgoed Knebworth. De band
is allang uit elkaar, maar frontman Liam Gallagher deed die legendarische concerten afgelopen zomer dunnetjes over, met opnieuw meer
dan honderdduizend bezoekers. Deze concertdocu doet op zijn beurt de registratie van de originele concerten die vorig jaar in de bioscopen
te zien was dunnetjes over.
TE ZIEN VANAF 17 NOVEMBER 
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als personage het meest groeit. Terwijl ze
zich overeind houdt naast een getraumatiseerde vader is er een duidelijke hint dat ze
probeert goed te doen wat ze ooit als zesjarige niet kon. Schuldgevoel als basisemotie.

PIECE OF MY HEART

NEDERLAND/BELGIË, 2022

| REGIE DANA NECHUSHTAN | MET ELAINE MEIJERINK,
ROOS ENGLEBERT, KATELIJNE DAMEN, GIJS SCHOLTEN
VAN ASCHAT | 114 MINUTEN | DISTRIBUTIE WW
ENTERTAINMENT | TE ZIEN VANAF 1 DECEMBER 

LEO BANKERSEN

JANE BY CHARLOTTE

Dochter zoekt moeder
PIECE OF MY HEART

PIECE OF MY HEART

Ballet als onderdrukker
Scènes van klassiek ballet contrasteren
met het tijdsbeeld van de jaren zeventig in
dit verhaal van een gecompliceerde vriendschap in de danswereld, dat niet wars is
van stevig effect.
“Ik wil leven!” roept de jonge sterballerina
Olga wanneer ze na ovaties in de Schouwburg
het wilde Amsterdamse nachtleven induikt.
Volgt ze hier haar eigen opstandige inborst, of
dreigt de hoofdpersoon van Piece of My Heart
van Dana Nechushtan (Hollands Hoop, Dunya
& Desie) te bezwijken onder de last van haar
ambitie en druk van haar omgeving?
Het ‘destructieve moeten’. Die strijd levert
onmiskenbare tragiek op, maar werkelijk
meevoelen met wat Olga beweegt is toch wat
lastiger.
De naam Olga is een eerbetoon aan de met
zichzelf worstelende en jong overleden danseres Olga de Haas (1944-1978), in de jaren
zeventig een van de grote namen van het Nederlands Ballet. Het team achter Piece of My
Heart (ook de titel van een song van Janis Joplin) besloot er echter geen biopic van te maken, maar de nodige fictie toe te laten. We bezien de film-Olga door de ogen een fictieve
vriendin: Irma, eveneens een jonge, talentvolle danseres. Die vriendschap, waarbij samenzweerderig plezier en solidariteit soms
botsen met rivaliteit, is een tweede lijn in het
verhaal. Grote gevoelens, beeldend, en ook
tamelijk demonstratief neergezet.
Nechushtan wilde geen consessies doen

aan de uiterlijke perfectie die het klassiek
ballet typeert. De twee gedreven jonge
hoofdrolspelers zijn professionele ballerina’s, maar als acteurs beginnend, wat soms
nog te merken is. Wat er achter die perfectie
schuilt wordt al snel duidelijk. Het is geen
toeval dat Piece of My Heart niet op het podium begint, maar met de training in de
gymzaal waar – het is zelfs een tikje voorspelbaar en stereotiep – de jonge danstalenten door hun coaches voornamelijk kritiek
en strenge woorden toegebeten krijgen. Ergens valt ook de opmerking dat vrouwen
nergens zo onderdrukt worden als in het
klassieke ballet. Een beetje uitleggerig misschien, maar het signaleert een bescheiden
derde lijn in de film.
Die druk wordt zeker niet minder wanneer Olga en Irma ontdekt worden door het
Koninklijk Ballet. Wanneer Olga de desastreuze gevolgen van prestatiedwang, drank
en anorexia blijft ontkennen, staat Irma voor
een steeds groter dilemma. Moet ze haar
vriendin vrijlaten, tegen zichzelf beschermen, of – zoals anderen van haar vragen – de
oppas gaan spelen?
Samen met het contrast tussen de gestileerde schoonheid van het ballet en de swingende feesten van de jaren zeventig levert
het een complex geheel op. Dat wordt in
forse lijnen geschilderd, maar de grens tussen de magie van de uitvergroting en simpel
effectbejag is soms dun. Eigenlijk is het de
serieuze Irma die het best uit de verf komt en

voortborduurt op de erfenis van The Exorcist. De
katholieke kerk besluit de school voor duivelsuitbanning te heropenen na een plotselinge
toename in het aantal gevallen van demonische
bezetenheid. Hoewel duivelsuitdrijving binnen
de kerk nog altijd wordt gezien als een mannenzaak, is de jonge non Ann ervan overtuigd dat
het haar ‘roeping’ is. Als Ann eenmaal de kans
krijgt, wordt ze echter al snel zelf opgejaagd
door een demonische kracht.
TE ZIEN VANAF 17 NOVEMBER 

CASA COCO

PREY FOR THE DEVIL
Daniel Stamm | Bovennatuurlijke horrorfilm die

STARDOG & TURBOCAT
Ben Smith | Animatiefilm over Felix en Buddy,
respectievelijk een kat en een hond, die samen
een onverslaanbare superheldenduo blijken te
vormen. Buddy keert na enkele decennia terug
uit de ruimte en wil op zoek naar zijn lang verlo-

Beetje familiair, die titel Jane by Charlotte.
Alsof iedereen meteen weet wie Jane en
Charlotte zijn. De documentaire waarin
Charlotte Gainsbourg haar moeder Jane Birkin beter wil leren kennen heeft sowieso
een nogal hoog familiegehalte.
Hoe leer je je moeder beter kennen? Waarschijnlijk niet door met een filmcrew langs te
gaan. Toch is dat wat actrice Charlotte
Gainsbourg doet voor haar regiedebuut. Ze
wil een intiem beeld van haar moeder Jane
Birkin geven. Of in haar eigen woorden:
“naar je kijken zoals ik nooit eerder naar je
durfde te kijken”.
Dat klinkt nogal vaag, maar Gainsbourg
wilde in elk geval geen film over het werk van
haar moeder. Geen woord dus In Jane by
Charlotte over hoe Birkin in 1969 een wereldberoemd sekssymbool werd dankzij het
met Serge Gainsbourg gekreunde lied ‘Je
t’aime moi non plus’. En ook niets over haar
acteercarrière. Het gaat Charlotte om het
privéleven van haar moeder en vooral hun
gezamenlijke gezinsverleden met Gainsbourg.
Charlotte is de middelste van Birkins drie
dochters, en de enige die werd geboren uit
Birkins relatie met Gainsbourg. Haar oudere
zus Kate kwam voort uit Birkins akelige huwelijk op negentienjarige leeftijd met de
Britse filmcomponist John Barry, en haar
jongste zus Lou is het kind van filmmaker
Jacques Doillon. Kate overleed in 2013 na
waarschijnlijk een zelfmoordsprong uit een
appartement in Parijs.
Wie dit allemaal niet wil weten, heeft weinig te zoeken bij Jane by Charlotte, waarin
moeder en dochter terugblikken op het verleden. Dat levert veel voorzichtige gesprekjes
op en af en toe een serieuze ontboezeming
van Birkin, zoals dat ze als moeder nooit
hoogte kreeg van Charlotte. Dat ze de veertienjarige Charlotte naakt wilde zien en haar
borsten wilde aanraken (“Ik wilde tactiel met
je zijn”) klinkt prettig openhartig. Maar dat
Charlotte haar moeder, die nog steeds als

ren gewaande baasje. Hij wordt daarbij geholpen door ‘miljonairskat’ Felix en door konijn
Cassidy en haar dierenrechten-activisten. Om
Buddy’s baasje te bevrijden, reizen ze af naar
een klein stadje dat met ijzeren vuist wordt
geregeerd door een dierenhater.

zangeres optreedt, filmt tijdens optredens in
New York en Tokio, is vast leuk voor het familiearchief, maar de kijker heeft er weinig
aan.
Bizar is het bezoek van de twee aan het
Parijse appartement waarin ze met Gainsbourg leefden. Sinds zijn dood in 1991 is er
niets veranderd in de woning. In asbakken
liggen nog sigarettenpeuken, gouden platen
hangen aan de muur en ook Birkins parfumflesjes staan er nog. Het voelt alsof Gainsbourg elk moment dit lege spookhuis binnen
kan komen lopen.
Jane by Charlotte is een te particuliere
tocht langs memory lane, die in het heden
eindigt met een weinig gelukkige Birkin. De
75-jarige worstelt met haar uiterlijk (“Op een
gegeven moment herken je jezelf niet meer in
de spiegel”) en twijfelt of ze het goed heeft
gedaan in haar leven. Ze kan niet slapen zonder slaappillen en ligt tot ver in de middag in
bed als ze niet hoeft op te staan. Het klinkt
behoorlijk depressief. Maar klopt dat beeld?
Birkin voedt zelf het wantrouwen: “Soms
vraag ik me af of ik de waarheid vertel. We
vrezen het ware verhaal.”
JOS VAN DER BURG

JANE BY CHARLOTTE

JANE BY CHARLOTTE

FRANKRIJK/VERENIGD

KONINKRIJK/JAPAN, 2021 | REGIE CHARLOTTE
GAINSBOURG | MET JANE BIRKIN, CHARLOTTE
GAINSBOURG | 88 MINUTEN | DISTRIBUTIE PIECE OF
MAGIC | TE ZIEN VANAF 24 NOVEMBER 

leiding’ om te radicaliseren weerstaan?
TE ZIEN VANAF 3 NOVEMBER 

STRANGE WORLD
Don Hall | Deze nieuwe Disney-animatie, geïnspireerd op de avonturenverhalen van weleer,

TE ZIEN VANAF 17 NOVEMBER 

THE WAY TO PARADISE
Wahid Sanouji | Het gemoed van een jonge
Nederlander met Marokkaanse roots verandert
van de ene op de andere dag als zijn broer gearresteerd wordt. Najib, tot dat moment een succesvolle student, kan deze nieuwe realiteit niet
verkroppen en dat maakt hem kwetsbaar voor
giftige invloeden. Als hij op de rand staat van
een depressie, ontmoet hij een oude bekende
die hem het ‘paradijs’ belooft. Kan Najib de ‘ver-

PREY FOR THE DEVIL

NOORDELIJKFILMFESTIVAL.NL
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STROMBOLI

De zoekende mens
Sara lijkt niet echt te geloven dat al die ietwat potsierlijke oefeningen haar zouden
kunnen bevrijden. Tot de ondoorgrondelijke
cursusleider haar die ene vraag stelt:
“Waarom haat jij jezelf?”

schaamte voorbij – hadden een uitgelezen
voorwerp van spot kunnen zijn. Toch mikt
Stromboli, gebaseerd op het gelijknamige
boek van Saskia Noort, eerder op een glimlach met sympathie en mededogen.

Het is een bont gezelschap van met het leven worstelende figuren die hier door oefeningen en rollenspellen weer vaste grond
onder de voeten hopen te krijgen. Van de
neurotische, aan contactvrees lijdende miljonair Harold tot de zwijgzame, door zijn
vrienden hierheen gestuurd Hans. Maar elkaar steunen blijkt niet zo eenvoudig. Zoals
het ook moeilijk kan zijn het verleden onder
ogen te zien.
Stromboli pakt uit als een levendig en

Tja, en toen werd Stromboli ondanks trauma’s en diep weggestopt schuldgevoel toch
nog bijna een feelgoodfilm. Elise Schaap,
voor een groot publiek een bekend gezicht,
speelt in de film van Michiel van Erp (Niemand in de stad) de onlangs gescheiden Sara
die arriveert op het Italiaanse vulkaaneiland
waar ooit haar dochter werd verwekt. Al snel
kan je vermoeden dat haar uitdagende arrogantie, drankzucht en brutale seks vooral een
poging zijn een schild op te trekken rond
haar kwetsbaarheid en onzekerheid.
Ze maakt er een puinhoop van en houdt
die pose niet lang vol. Vluchtend in een kerk
doemt daar een verschijning op. Haar redder? Het is Jens, de goeroe van de therapiegroep From Fear to Love.
Dat zet de toon voor wat Van Erp een ‘dramacomedy’ noemt. De dolende zielen die
hun lot aan Jens hebben toevertrouwd, plus
de leider zelf met zijn cliché-slogans – applaus voor jezelf, de reis van je leven, de

LEO BANKERSEN

STROMBOLI

DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN VANAF 3
STROMBOLI

Hobbelige zoektocht naar
koninklijke beenderen

De eerste scènes van Stephen Frears’ The
Lost King presenteren Philippa Langley
(Sally Hawkins) als een grijs muisje dat iedereen over zich heen laat lopen. Dat verandert wanneer Philippa een uitvoering van
Shakespeare’s Richard III ziet. Ze raakt geobsedeerd door het enigma van de koning,
die te boek stond als gebocheld monster.
Wanneer ze erachter komt dat het collectieve
beeld van de koning gebaseerd is op foutieve

NEDERLAND, 2022 | REGIE MICHIEL

VAN ERP | MET ELISE SCHAAP | 86 MINUTEN |

THE LOST KING

De doodgewone Philippa Langley verbaasde
vriend en vijand met haar hardnekkige
zoektocht naar de overblijfselen van de omstreden koning Richard III. Het op haar leven gebaseerde The Lost King werkt als
kneuterige detective maar vliegt zo nu en
dan uit de bocht.

kleurrijk schouwspel rond de zoekende
mens. Een schouwspel dat schurende momenten niet uit de weg gaat, maar het voor
de kijker niet al te ingewikkeld maakt. De
pijnlijke appjes die Sara wisselt met haar
veertienjarige dochter spreken al boekdelen.
Het dramatisch gevoel is het sterkst rond de
stevig en serieus neergezette ontknoping die
zeker kan ontroeren, hoewel het inhoudelijk
een beetje gemakkelijk voelt. Van Erps veelgeprezen Niemand in de stad volgde een vergelijkbaar traject en daar pakte het toch wat
scherper en indringender uit.
Neemt niet weg dat Van Erp het aansprekend voor het voetlicht brengt. Bijvoorbeeld
door het organisch verwerken van de soms
hard aankomende flashbacks. Niet als intermezzo’s, maar eerder als plotseling opwellende gedachten. Ook een rollenspel kan
door die aanpak een onverwacht aanzien
krijgen. En Van Erp mag dan groot geworden
zijn met documentaires, hij weet ook hoe je
moet werken met acteurs. Elise Schaap is
omringd door een tot de verbeelding sprekend gezelschap dat zich op het tragikomische pad uitstekend thuisvoelt. En de fraaie
locaties zijn natuurlijk een leuke bonus.

bronnen, begint ze een onderzoek.
De eerste helft van de film toont Philippa’s
hobbelige speurtocht naar de waarheid achter de beruchte reputatie van Richard III én
de locatie van zijn skelet. The Lost King, gemaakt door het team achter Philomena
(2013), maakt op toegankelijke wijze zichtbaar dat een van de grootste archeologische
vondsten in de recente geschiedenis gestoeld
was op een onwaarschijnlijke combinatie
van doorzettingsvermogen, opportunisme
en toeval. De Hitchcock-achtige muziek van
Alexandre Desplat onderstreept dat historisch onderzoek spannender kan zijn dan het
lijkt.
Herhaaldelijk voert Philippa in de film gesprekken met een waanbeeld van Richard III
(Harry Lloyd). De scènes moeten de boven-

natuurlijke connectie die zij met de koning
voelt illustreren, maar halen vooral de vaart
uit het verhaal. De subtiele, zelfbewuste
Britse humor is daarentegen een welkome
toevoeging. Een treffend voorbeeld hiervan
is een scène waarin Philippa in het geheim
een nerdy clubje Richard III-fans bezoekt,
terwijl haar ex-man (Steve Coogan, ook co
scenarist en producent van de film) zich vergaapt aan de nieuwste James Bond-film in de
bioscoop.
Hoewel Sally Hawkins haar best heeft gedaan om het hoofdpersonage als gepassioneerde underdog neer te zetten, blijkt het
niet altijd makkelijk met Philippa te sympathiseren. Bij vlagen komt ze drammerig over
en de film focust zozeer op haar instinctieve
gevoel dat dit veel coulance vraagt van de rationele kijker. Wél geloofwaardig is Philippa’s verstandhouding met haar stoïcijnse ex,
die haar, ondanks zijn scepsis, liefdevol ondersteunt.
Helaas verzandt de film uiteindelijk in een
eendimensionale strijd tussen Philippa en de
academische elite. Door op het eind nog een
harteloze, opportunistische schurk voor te
schotelen, verwerpt de film de nuances die

NOVEMBER 

THE LOST KING

het daarvoor zo zorgvuldig heeft opgebouwd. Zo wordt The Lost King nooit meer
dan een lichtvoetig Brits drama over een
succesvolle amateur-detective.
JELLE HAVERMANS

THE LOST KING

GROOT-BRITTANNIË, 2022 | REGIE

STEPHAN FREARS | MET SALLY HAWKINS, STEVE
COOGAN, HARRY LLOYD | 108 MINUTEN | DISTRIBUTIE
WARNER BROS. | TE ZIEN VANAF 17 NOVEMBER 

direct duidelijk: Del Toro bedacht een geheel
eigen vorm en verrijkt het klassieke verhaal met
elementen die niet in Carlo Collodi’s oorspronkelijke Pinocchio zaten. Dit in tegenstelling tot
Robert Zemeckis, die eerder dit jaar een zeer
getrouwe live-action versie van de klassieke
Disney-animatie bracht. Lees onze recensie in
de week van de release op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 24 NOVEMBER 

STRANGE WORLD

draait om de familie Clade. Deze legendarische
ontdekkingsreizigers zoeken hun weg in een
mysterieuze wereld, geholpen door een eigenzinnige klodder, een driepotige hond en vraatzuchtige wezens. Regisseur Hall maakte eerder

Vaiana en Raya and the Last Dragon.
TE ZIEN VANAF 23 NOVEMBER 

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
Guillermo del Toro | Alleen al uit de trailer is

THE ESTATE
Dean Craig | Zussen Savanna (Anna Faris) en
Macey (Toni Collette) zitten behoorlijk krap bij
kas. Als ze horen dat hun gehate, puissant rijke
tante (Kathleen Turner) op het punt staat te
overlijden, wringen ze zich in duizend bochten
om op de valreep een plekje in haar testament
te bemachtigen. Ze blijken echter niet de enige

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

familieleden die azen op het fortuin. Het is geen
origineel uitgangspunt, maar de cast van deze
zwarte komedie – met ook rollen voor onder
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SOUAD

Een Egyptisch meisje
zit hoe dan ook klem
GIRLS, GIRLS, GIRLS

GIRLS, GIRLS, GIRLS

Liefde als verkenningstocht
Het Finse Girls, Girls, Girls, verteld in de
loop van drie opeenvolgende vrijdagen, is
een viering van de onzekerheid van het tienerleven. Daarbij kiest de film voor een naturalistische aanpak die niet bijzonder gewaagd, maar wel invoelbaar is.
Het rommelige seksleven van tieners heeft
blijkbaar iets onweerstaanbaars – zie series
als Euphoria. Dit soort films en series bieden
zowel amusement als normalisatie. En soms
zelfs voorlichting: Sex Education en de recente reboot van Heartbreak High zijn goede
voorbeelden van expliciete media-aandacht
voor seksuele voorlichting.
In vergelijking met andere sekskomedies
is de aanpak van regisseur Alli Haapasalo
naturalistisch en ingetogen. Het Finse Girls,
Girls, Girls (Tytöt tytöt tytöt) normaliseert
niet door duidelijke antwoorden te geven op
de problemen waar tieners mee te maken
kunnen krijgen, maar door drie meisjes te laten worstelen met zaken als perfectionisme,
geestesziekte, seksueel genot en een eerste
serieuze relatie.
Girls, Girls, Girls is een vluchtige film die
wordt verteld in de loop van drie vrijdagen.
Het verhaal begint met twee ontmoetingen
in de smoothiewinkel waar beste vriendinnen Mimmi (Aamu Milonoff) en Rönkkö
(Eleonoora Kauhanen) werken. Mimmi bedient Emma (Linnea Leino), een perfectionistische kunstschaatsster die traint voor de
Europese kampioenschappen en vraagt naar
de specifieke ingrediënten van elke
smoothie. Rönkkö maakt een smoothie voor
een vaste klant die haar daarna mee uit
vraagt. Deze ontmoetingen geven een draai

aan de traditionele meet-cutes in romkoms:
geen liefde op het eerste gezicht, maar ongemakkelijke gesprekken tussen vreemden.
Toch brengen deze gesprekken iets teweeg
in de meiden. Rönkkö realiseert zich dat ze
nooit plezier heeft beleefd aan seks en gaat
naar feestjes in de hoop daar verandering in te
brengen. Mimi daarentegen valt onverwachts
voor Emma, die ze later die dag weer ontmoet, en blijkt niet om te kunnen gaan met de
intense gevoelens die ze voor haar heeft.
Daarmee gaat Girls, Girls, Girls over verkenning. De verdienste van de film ligt niet in
het verbeelden van dingen die we nog niet
eerder op beeld hebben gezien – het verhaal
volgt grotendeels bekende lijnen – maar in
de ongedwongen weergave van de gecompliceerde levens van mensen op de drempel van
volwassenheid.
De film is het sterkst in de verbeelding van
een gevoel van jeugdige verwondering, bijvoorbeeld in een tedere scène waarin Emma
voor Mimmi danst. Er is verder weinig bijzonder gewaagd aan de artistieke keuzes die
Haapasalo maakt – het gebruik van een vierkant beeldformaat voegt weinig toe en zelfs
de muziekselectie (bekende queer nummers
zoals van Perfume Genius) voelt bekend.
Maar de moeiteloze portrettering van deze
meisjes maakt de film geruststellend en invoelbaar.
ROOSJE VAN DER KAMP

GIRLS, GIRLS, GIRLS

MILONOFF, ELEONOORA KAUHANEN, LINNEA LEINO |
100 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF
10 NOVEMBER, OOK VIA

picl.nl



Een jonge vrouw springt van het balkon in
Zagazig, de Egyptische stad waar ze met haar
ouders en zusje woont. Of nee: ze viel. Het
was een ongeluk! Zo framen haar streng-islamitische ouders het, en dus ging het zo. De
negentienjarige Souad had immers alles
mee: ze deed het goed op school, jongemannen hadden interesse in haar, ze was nog
maagd. Ze was een goede dochter.
De voorheen niet erg warme of geïnteresseerde ouders van Souad storten in als hun
oudste kind er opeens niet meer is. Moeder
wordt ondersteund door een kring van zwart
gesluierde vriendinnen en familieleden, vader wordt nog korzeliger dan hij al was en
vraagt Souads jongere zusje Rabab om
Souads telefoon voor hem te openen. Hij
vindt niets dan selfies met lachende vriendinnen en staat voor een raadsel.
Het met een klein budget en niet-professionele acteurs gedraaide Souad van regisseur Ayten Amin is een ijzersterke, beklemmende film. De flat van het gezin is een
genadeloos claustrofobische setting met
overal banken, bedden, stapels was en steeds
een staand strijkijzer in beeld - het alledaagse overwoekert letterlijk elke kans op
wezenlijker contact. Er wordt volop gebeden; de Koran vormt de leidraad van alles.
Maar de moderne wereld komt wel degelijk
binnen.
Op straat draagt Souad een hoofddoek,
maar onbespied chat ze op haar telefoontje
met jongens en maakt ze gewaagde selfies
met blote schouder en een beetje make-up.
Deze tweede, geheime identiteit maakt haar
op geen enkele manier gelukkiger. Of ze nu
probeert te bidden of maar weer eens door
Facebook scrollt, de doffe wanhoop druipt
van haar gezicht. Ze lijkt murw gebeukt.
In plaats van een simplistische aanklacht
tegen het geloof dan wel sociale media te
verfilmen, lijkt regisseur Amin zich eerder
tegen élk stringent, beperkend levenskader

te verzetten. Of had deze Souad het sowieso
niet gered, omdat het nu eenmaal niet elke
jongere lukt om de drempel naar volwassenheid te nemen?
Het tweede deel van de film is anders van
opzet, met behoud van de onnadrukkelijke,
levensechte dialogen die Amin zegt te ontlenen aan Abdellatif Kechiche, een van haar
grote voorbeelden. Zusje Rabab gaat met
Souads mobiel als gids op zoek naar Ahmed,
de wispelturige (ex?-)aanbidder op afstand,
om erachter te komen hoe en waarom hij
haar zus zo heeft gekrenkt. Maar ook hier
liggen de zaken gecompliceerder.
Ahmed leeft misschien lichtzinnig – hij is
influencer – maar ook in hem blijkt een serieuze, melancholieke ziel schuil te gaan, een
bijna weerloos product van zijn omstandigheden. De kritische vragen die Rabab op hem
afvuurt zijn heerlijk herkenbaar: als dertienjarige heeft ze nog de ongepolijste nieuwsgierigheid van een kind en kan ze vrijblijvend
mijmeren over haar toekomstige zelf. Hoelang zal haar dat nog gegund zijn?
SANDRA HEERMA VAN VOSS

SOUAD EGYPTE/TUNESIË/DUITSLAND 2022| REGIE
AYTEN AMIN | MET BASSANT AHMED, BASMALA
ELGHAIESH, HUSSEIN GHANEM| 96 MINUTEN |
DISTRIBUTIE TRIPLE P ENTERTAINMENT | TE ZIEN
VANAF 17 NOVEMBER, OOK VIA

picl.nl



SOUAD

BLIND AMBITION
Robert Coe & Warwick Ross | ‘Vier Zimbabwaanse vluchtelingen die als eerste team meedoen aan het WK wijnproeven: wat kan daar
nou misgaan?’, vraagt Nicole Santé retorisch in
haar recensie op filmkrant.nl. Een geweldige
premisse hoeft niet per se een geweldige film op
te leveren, toont deze docu helaas. ‘Maar blijkbaar hoeft een film niet geweldig te zijn om er
ademloos en vol verwondering naar te blijven
kijken.’

meer David Duchovny, Ron Livingston en Rosemarie DeWitt – maakt toch nieuwsgierig.
TE ZIEN VANAF 24 NOVEMBER 

THE MENU
Mark Mylod | De keukenthriller krijgt hier een
heerlijk morbide twist. Geliefden Margot (Anya
Taylor-Joy) en Tyler (Nicholas Hoult) reizen af
naar een eiland om te dineren in het exclusieve
restaurant van de excentrieke meesterkok
Julian Slowik (Ralph Fiennes). Die heeft een
speciaal menu samengesteld voor een groep
uitverkorenen, met een aantal ‘schokkende verrassingen’. De sardonische thriller lijkt in goede
handen bij Mylod, ook regisseur van de meeste
afleveringen van hitserie Succession. Lees onze
recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 24 NOVEMBER 

(TYTÖT TYTÖT TYTÖT)

FINLAND, 2022 | REGIE ALLI HAAPASALO | MET AAMU

Een voortijdig afgebroken vrouwenleven
vormt het uitgangspunt van een intiem,
deprimerend drama.

TE ZIEN VANAF 1 DECEMBER 

THE MENU

DEVOTION
J.D. Dillard | In de slipstream van het verpletterende succes van Top Gun: Maverick volgt een
andere spektakelfilm over een prestigieuze
marine-eenheid, óók met Glen Powell in een
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Intouchables met een tourbus
Hoe een gemankeerde film met goede bedoelingen uiteindelijk toch zijn doel bereikt.

THREE THOUSAND YEARS OF LONGING

THREE THOUSAND YEARS OF LONGING

Niets te wensen
Een literatuurprofessor weet zich geen raad
als een mythisch wezen uit een eeuwenoud
flesje haar drie wensen aanbiedt, in ruil
voor zijn vrijheid. Ze is weliswaar alleen,
maar heus niet eenzaam. Wat heeft ze in ‘s
hemelsnaam te wensen?
Alithea (Tilda Swinton), een Britse literatuurprofessor, heeft zich reeds lang neergelegd bij haar alleenstaand bestaan. Maar
eenzaam vindt ze zichzelf niet. Tijdens een
werkbezoek in Istanboel koopt ze op een
marktje een bescheiden souvenir. Het glazen
flesje blijkt levensveranderend, als de geest
letterlijk uit de fles komt.
Deze mythische djinn met al even mythische proporties (Idris Elba) is verrukt dat de
Britse hem bevrijd heeft, na duizenden jaren
gevangenschap. In ruil daarvoor mag ze drie
wensen doen. Maar de ietwat apathische
Alithea hééft helemaal geen wensen. Ze laat
zich de dramatisch verlopen liefdesverhalen
van de djinn echter graag welgevallen.
George Miller is zo’n baas die verschillende genres niet schuwt. Zijn naam is uiteraard voor altijd verbonden aan Mad Max, het
post-apocalyptische universum uit de koker
van Byron Kennedy dat Miller in 1979 aanzwengelde. Mel Gibsons actie-avonturen
werden tot cult verheven. Millers reboot
Mad Max: Fury Road (2015) won zes Oscars
en werd er voor nog eens vier genomineerd –
waaronder Beste Film en Beste Regie. De cult
voorbij, mag je wel stellen. Tegelijkertijd

hoofdrol. Tom en Jess worden in 1950 tijdens de
Koreaanse Oorlog gerekruteerd voor een eliteeenheid – Tom als officier, Jesse als de eerste
zwarte piloot. Hun vriendschap komt in het
gedrang na een incident in vijandelijk gebied.

heeft de Australiër ook totaal andere filmgenres op zijn naam staan, waaronder zijn
Amerikaanse studiodebuut The Witches of
Eastwick (1987), de Oscar-winnende animatie Happy Feet (2006) en de met een Oscar
genomineerde familiefilm Babe (1998).
Ditmaal verfilmde hij een romantische
fantasieverhaal, gebaseerd op het korte vertelling ‘The Djinn in the Nightingale’s Eye’
van Booker Prize-winnaar A.S. Byatt. De
film is lastig te plaatsen. De raamvertelling
heeft overduidelijk vele verwijzingen naar de
verhalen, thema’s en vorm van de ‘Duizenden-een-nacht’-sprookjes uit het Midden-Oosten. De setting begint hedendaags,
maar gaat vervolgens eeuwen terug in de tijd.
Het is fijn om Elba en Swinton samen aan
het werk te zien, met hun aangenaam Britse,
witty humor en vanzelfsprekende star power. Maar echte chemie lijkt te ontbreken.
Het fantasy-avontuur is weliswaar onderhoudend en kleurrijk, maar het mist de impact van een film als Mad Max. Er zitten wat
fijne scherpe randjes aan, maar dit moderne
liefdessprookje is niet gewaagd of gelaagd
genoeg om boven het maaiveld uit te steken.

ALEXANDER ZWART

ROSE

DENEMARKEN, 2022 | REGIE NIELS ARDEN

OPLEV | MET SOFIE GRÅBØL, LENE MARIA
CHRISTENSEN, SØREN MALLING | 106 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | TE ZIEN VANAF 1
DECEMBER 

MARICKE NIEUWDORP

THREE THOUSAND YEARS OF LONGING
VERENIGDE STATEN/AUSTRALIË, 2022 | REGIE GEORGE
MILLER | MET IDRIS ELBA, TILDA SWINTON | 108
MINUTEN | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN
VANAF 17 NOVEMBER. 

sociale commentaar in de film. Lees onze
recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 1 DECEMBER 

TE ZIEN VANAF 1 DECEMBER 

PIGGY
Carlota Peredea | Weinig body positivity in het
Spaanse dorpje waar tiener Sara leeft. Door
haar overwicht is ze voortdurend mikpunt van
spot. Als een paar van haar ergste pestkoppen
voor Sara’s ogen worden ontvoerd door een
vreemdeling, komt ze voor een onmogelijk
dilemma te staan: haar pestkoppen redden of
de kidnapper beschermen? Amerikaanse recensenten waren met name te spreken over de
knappe hoofdrol van Laura Galàn en het scherpe

Ook als regisseur kun je getypecast worden.
De Deense Niels Arden Oplev maakte internationaal furore als regisseur van de eerste
film in de Millennium-reeks: Mannen die
vrouwen haten. Sindsdien regisseerde hij
meerdere Amerikaanse thrillers en crime-producties, waaronder afleveringen van
Mr. Robot en de gelijknamige remake van jaren-negentig-klassieker Flatliners.
Volledig haaks op zijn meest bekende
werk – maar in lijn met de meer diverse toon
die hij in Denemarken altijd al aanhield – is
er nu de door Arden Oplev zelf geschreven en
geregisseerde Rose. Hij liet zich hiervoor inspireren door een persoonlijk verhaal: de reis
die zijn zus (op jonge leeftijd gediagnosticeerd met schizofrenie) met zijn andere zus
en haar man maakte naar Parijs, vijfentwintig jaar geleden.
De gefictionaliseerde filmversie draait om
Inger (Sofie Gråbøl). Ze woont al sinds haar
adolescentie in een inrichting en heeft constant begeleiding nodig. Paniekaanvallen
worden gedempt door medicatie maar oncontroleerbare uitbarstingen en dwang- en
waangedachten zijn aan de orde van de dag.
Toch besluiten jongere zus Ellen (Lene Maria
Christensen) en Ellens man Vagn (Anders W.
Berthelsen) om Inger, met alle mogelijke
consequenties van dien, mee te nemen op
een busreis naar Parijs, de stad waar Inger in
betere tijden als jonge vrouw woonde. In de
hoop dat Inger daar weer even minder patiënt zal zijn.
Gråbøl (bekend als inspecteur Sarah Lund
uit The Killing) speelt de schizofrene Inger

aanvankelijk met een achteerhaald soort
maniërisme – denk Dustin Hoffman in Rain
Man of Jodie Foster in Nell. Pas als het script
haar wat meer ruimte geeft, krijgt Inger
diepte. Tegenspel krijgt Gråbøl onder meer
van Søren Malling (Borgen) als leraar natuuren scheikunde Skelbæk, medereiziger in de
tourbus en de vijand van het stuk. In de
schematische rol van starre tegenstander
mag hij alle vooroordelen over geesteszieken
opdreunen.
Het is gemakkelijk om cynisch te zijn over
dit deels autobiografische feelgooddrama.
Rose is weliswaar gemankeerd en lijdt aan
stereotypering, neigt naar platitudes en
wijst al te nadrukkelijk aan waar de catharsis
plaatsvindt. En toch. Arden Oplev weet met
zijn oprechte intenties de aandacht vast te
houden.
Hoe plat Rose ook kan zijn, de eerlijkheid
die eruit spreekt werkt in zijn voordeel. Arden Oplev biedt geen directe antwoorden of
kant-en-klare oplossingen en pretendeert
die ook niet te hebben. Hij houdt een laagdrempelig pleidooi voor medemenselijkheid,
voor net iets verder kijken dan we normaal
doen. Mede dankzij de Parijse setting, en een
scène met rolstoel dwars door het paleis van
Versailles, doet zijn pleitrede denken aan Intouchables. Wel zo toepasselijk als je je
boodschap bij een breed publiek wilt krijgen.

ROSE

VIOLENT NIGHT
Tommy Wirkola | Waar Dick Maas in opspraak
raakte door Sinterklaas als zombiemonster te
presenteren, hebben Amerikanen er minder
moeite mee hun goedheiligman op de hak te
nemen. In deze zwart-komische kerstthriller
speelt David Harbour (Stranger Things) een
kerstman die geconfronteerd wordt met een
team huurlingen, die een rijke familie in hun
eigen huis gijzelt. Ze hebben echter niet gerekend op deze kerstman, die een behoorlijk duister kantje blijkt te hebben. Regisseur Tommy
Wirkola maakte eerder de Dead Snow-films,
over nazi-zombies, en werkt nu aan een film
met de titel Spermageddon. Dat zegt genoeg.
TE ZIEN VANAF 1 DECEMBER 

DEVOTION

ALEX MAZEREEUW

VIOLENT NIGHT
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Agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van december moeten
vóór vrijdag 25 november naar de redactie worden gemaild
(agenda@filmkrant.nl). De Filmkrant is niet verantwoordelijk
voor onjuiste vermeldingen of wijzigingen. Aanvangstijden en
nadere informatie vindt u op de websites van de theaters. De
volgende Filmkrant verschijnt op woensdag 7 december en
loopt t/m woensdag 11 januari.

ALKMAAR

4 Filmhuis Alkmaar

Pettemerstraat 3 | 0725202022 | filmhuisalkmaar.nl
Film Festival Alkmaar do 3.11
t/m zo 6.11 | Movies That Matter Rebellion di 8.11

ALMELO

4 Filmhuis Almelo

Elisabethhof 4 | 0546-850264
| filmhuisalmelo.nl
Alcarràs vr 18.11 | Avec amour
et acharnement wo 7.12 | Be
autiful Beings vr 2.12 | El buen
patron vr 4.11 | Mes frères, et
moi wo 16.11 | Pink Moon vr 11.11
| Where the Crawdads Sing vr
25.11

ALMERE

4 Het nieuwe filmhuis/De

nieuwe bibliotheek

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

Un beau matin vr 11.1, za 12.11 |
Bo wo 9.11 | Boiling Point do 3.11
| Close do 10.11, di 15.11 | Com
petencia oficial di 8.11, za 12.11
| Cow do 8.11 | Knor wo 16.11 |
Moonage Daydream vr 4.11 | Les
passagers de la nuit wo 9.11, vr
11.11 | Tori et Lokita za 5.11, wo
9.11, di 15.11 | Wild Port of Euro
pe vr 4.11, za 5.11, za 12.11 | Wolf
wo 16.11 | Pride El houb za 5.11

ALMERE HAVEN
4 Corrosia

Markt 43 | 036-5215929 | cultureelcentrumcorrosia.nl
C’mon C’mon vr 4.11 | Les invi
sibles vr 11.11 | Lamb vr 25.11 |
Luce vr 2.12 | Rafiki vr 18.11

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla

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

Bo do 3.11 | Boiling Point vr 4.11
t/m za 26.11 | Competencia ofi
cial vr 4.11 t/m wo 23.11 | Corsa
ge do 10.11 | El houb di 8.11 | Les
passagers de la nuit do 3.11 t/m
di 22.11 | Narcosis do 10.11 t/m
wo 30.11 | See How They Run
do 3.11 t/m wo 16.11 | Tutank
hamun do 24.11 t/m ma 5.12 |
Zee van tijd vr 11.11 t/m zo 27.11 |

Arts in Cinema Pissarro wo 9.11,
zo 20.11, ma 28.11 | IDFA All You
See wo 9.11 | Royal Ballet Dia
mond Celebration zo 20.11

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13 | 0334226555 | lievevrouw.nl

Bones and All do 1.12 | Close do
3.11, zo 13.11 | Emily do 24.11 |
Holy Spider do 10.11 | The Lost
King do 17.11 | The Son do 3.11,
do 10.11 | Stromboli do 3.11 | Vor
tex do 17.11 | Docu Maken is het
mooist do 3.11 | Puinhoop do
3.11 | FilmClub di 15.11, vr 18.11 |
International Cycling Film Festival za 26.11 | LHBTIQ+ Girls,
Girls, Girls do 10.11 | Movies
That Matter Rebellion ma 14.11
| Nederland leest Visages villa
ges zo 6.11

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie

Kleine-Gartmanplantsoen 10
| 020-5535100 | debalie.nl/
cinema
De Balie kijkt The Future of
Food | ENFF The Dawn vr 4.11 |
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 0206811419 | filmhuiscavia.nl

Cosas que no hacemos (Things
We Dare Not to Do) vr 4.11 | Her
Name Was Europa + Enthusi
asm zo 6.11 | Rebel Dykes vr 18.11
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 0206236615 | cinecenter.nl

Truus’ Children wo 9.11, do
10.11, zo 13.11 | Premières Bar
do do 17.11 | Close do 3.11 | The
Son do 10.11 | Stromboli do 3.11
| Tutankhamun do 3.11 | Vortex
do 17.11 |
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-5891400
| eyefilm.nl

Maken is het mooist do 3.11 |
Vortex vr 4.11 | Cinema Ecologica Dark Waters vr 4.11 | Dawn
of the Dead 3D do 3.11 | Putney
Swope zo 6.11 | Stalker vr 4.11 |
The Wolf of Wall Street zo 6.11 |
Cinemini Anders zo 6.11 | Classics Le bonheur di 8.11 | Herfst
sonate wo 9.11, do 24.11 | Ver
tigo wo 11.1 | Wan pipel za 26.11
| Film & muziek Aelita wo 16.11
| Blackmail zo 4.12 | Fiona Tan

Leve de Franse cinema!
Hoe schraal zou het Europese
filmlandschap zijn zonder de
Franse cinema? De rijkdom
ervan is ook dit jaar van 10 tot
en met 15 november in de
Filmhallen te zien op de vierde editie van het filmfestival
Tapis Rouge. Het programma
telt ruim twintig (voor)premières en exclusieve vertoningen. Een selectie is te zien
in Filmhuis Den Haag en Lumière Cinema.
Het is een open deur, maar
toch: de Europese cinema
leunt op de Franse. Vorig jaar
werden er 340 films gemaakt
in Frankrijk. In Engeland, het
land dat het dichtst bij Frankrijk in de buurt komt, honderd minder. Ook in Frankrijk
zijn de meeste films gericht
op het lokale publiek, maar
het land heeft ook een ijzersterke traditie in arthousefilms. Het festival Tapis Rouge toont een fijne selectie,
maar geeft ook ruimte aan de
betere genrefilm.
Het festival opent met de
première van C’est mon homme, het regiedebuut van
Guillaume Bureau. In het in
de Eerste Wereldoorlog spelende drama herkent een
History’s Future di 6.12 | King
dom of Shadows di 8.11 | May
You Live in Interesting Times
di 29.11 | Moeder Dao di 29.11
| Jeugd Lampje zo 27.11 | Nel
ly Rapp za 5.11, zo 6.11 | Totem
za 5.11, zo 6.11 | Koolhoven & Simons Jan de Bont do 24.11 |
Restored & Unseen The Big City
ma 28.11
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 0203638502 | fchyena.nl

Close do 3.11 | Emily do 24.11
4 FilmHallen

Hannie Dankbaarpassage 12 |

vrouw in een getraumatiseerde soldaat, wiens geheugen
totaal vernietigd is, haar man.
De soldaat herkent haar niet,
maar zij weet zeker dat hij
haar man is. Als een andere
vrouw ook in hem haar man
herkent, moet de rechtbank
beslissen over met wie de
man getrouwd is. Regisseur
Bureau en acteur Karim Leklou zijn bij de vertoning
aanwezig.
Het hart van het festival
zijn de zes films die meedingen naar de Prix Tapis Rouge,
de prijs voor de beste boekverfilming. Die films zijn: Le
temps des secrets (Christophe
Barratier), Ils sont vivant

C’EST MON HOMME

TAPISROUGEFRANSFILMFESTIVAL.NL

020-8208122 | filmhallen.nl

Premières All That Breathes do
17.11 | Bardo do 17.11 | Black Pan
ther 2 wo 9.11 | Blind Ambiti
on do 1.12 | Bones and All do 1.12
| Close do 3.11 | Emily do 24.11 |
Pinocchio do 24.11 | Holy Spi
der do 10.11 | Liam Gallagher do
17.11 | The Lost King do 17.11 | The
Menu do 24.11 | R.M.N. do 1.12 |
Rose do 1.12 | She Said do 24.11 |
The Son do 10.11 | Strange Wor
ld wo 23.11 | Tutankhamun do
3.11 | Wil de krokodil wo 7.12 |
Royal Ballet Diamond Celebra
tion wo 16.11 |

Rebellion On Tour
In november
presenteert Movies that
Matter On Tour de documentaire Rebellion, met een
fascinerende kijk achter de
schermen van klimaat-ac
tiegroep Extinction Rebel
lion. Met de uitbundige en
ontregelende acties geba
seerd op burgerlijke onge

ADVERTORIAL |

(Jérémie Elkaïm), Avec amour
et acharnement (Claire Denis), Couleurs de l’incendie
(Clovis Cornillac), Le sixième
enfant (Léopold Legrand) en
Vous n’aurez pas ma haine
(Kilian Riedhof). Laatstgenoemde film is gebaseerd op
het boek van journalist Antoine Leiris, wiens vriendin
bij de aanslag in de Bataclan
werd vermoord. Regisseur
Riedhof is aanwezig bij vertoning van de film in een herdenkingprogramma op 13 november, precies zeven jaar na
de aanslag. Ook te zien in dit
programma is Revoir Paris
(Alice Winocour). Daarin
probeert een overlevende van
een terroristische aanslag op
een bistro haar in mist opgeloste herinneringen terug te
krijgen, zodat zij verder kan
met haar leven.
Tot slot nog twee aanraders: het aangrijpende La
nuit du 12 (Dominik Moll),
over de frustraties van twee
empathische rechercheurs
die de dader van een gruwelijke moord op een tiener niet
vinden, en het sociale drama
Les pires (Lise Akoka en Romane Guéret), waarin tieners
uit een achterstandsbuurt
zichzelf spelen.

hoorzaamheid en geweld
loosheid, maar ook interne
spanningen en botsende
persoonlijkheden. Terwijl de
autoriteiten steeds agressiever optreden, bereiken de
tegenstellingen binnen de
groep een kookpunt.
MOVIESTHATMATTER.NL/ON-TOUR

REBELLION

4 Het Ketelhuis

Pazzanistraat 4 | 0206840090 | ketelhuis.nl

Premières Close do 3.11 | Emily
do 24.11 | Jane par Charlotte do
24.11 | Maken is het mooist do
3.11 | Piece of My Heart do 1.12 |
Rimini do 17.11 | Sputum do 24.11
| Stromboli do 3.11 | Deutsches
Kino Räuberhände di 29.11 | Hoe
lees ik een film? wo 7.12 | Italian Cineclub do 24.11 | Psychoanalyse & film Verdwijnen wo
23.11 | Queer Concerned Citi
zen za 5.11, di 15.11, wo 30.11 |
Girls, Girls, Girls za 26.11, ma
5.12 | Justine ma 7.11 | Soirée
Ciné Tom Medina di 8.11 | Special Charlotte zo 4.12
4 Kriterion

Roetersstraat 170 | 0206231709 | kriterion.nl

Jeugd Platvoet en zijn vriendjes
zo 6.11, zo 27.11 | Klassieker Fitz
carraldo za 5.11
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 0206169994 | lab111.nl

Film Noir The Asphalt Jungle |
The Big Heat | Double Indemni
ty | Kiss Me Deadly | The Killers |
The Killing | Laura | The Maltese
Falcon | Mildred Pierce | Night
and the City | The Night of the
Hunter | Notorious | Pickup on
South Street | Sunset Boule
vard | Sweet Smell of Success
| Touch of Evil | Gaspar Noé Cli
max | Enter the Void | Irréver
sible | Opera | Profondo Rosso |
Salò o le 120 giornate di Sodo

ma | Vortex | Jean-Luc Godard
À bout de souffle | Alphaville |
Bande à part | Une femme est
une femme | Le mépris | Pierrot
le fou | Vivre sa vie
4 Melkweg

Lijnbaansgracht 234a | 0205318181 | melkweg.nl

Concert for George Harrison di
29.11 | Duran Duran: A Holly
wood High do 3.11, wo 9.11, do
10.11 | In the Court of the Crims
on King vr 4.11 | Liam Gallagher
do 17.11, zo 20.11 | One Piece
Film: Red za 12.11 | Kaboom Anime The Anthem of the Heart
za 19.11 | Radar x Verhalen uit
de Oost Untuk Selalu do 24.11
| Reggae Classics Healing of
the Nation: Ganja in Jamaica vr
25.11 | Steppin’ into Tomorrow
Dom Salvador & The Abolition
wo 16.11 | Vidéothèque Videoart
in Cinema wo 23.11
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 0206386016 | themovies.nl

Heropening verwacht in voorjaar 2023
4 Rialto De Pijp

Ceintuurbaan 338 | 0206768700 | rialtofilm.nl

But I’m a Cheerleader di 29.11
| High Noon vr 25.11 | Imitation
of Life vr 2.12 | Sunset Boule
vard ma 7.11
4 Rialto VU

De Boelelaan 1111 | 0205984466 | rialtofilm.nl

Gentlemen Prefer Blondes do
24.11 | High Noon zo 6.11 | Imita
tion of Life wo 23.11 | Ninotchka
wo 30.11 | Philadelphia do 10.11 |
Shanghai Express zo 27.11

Onderstaande films draaien
in Rialto De Pijp of Rialto VU

Premières All That Breathes do
17.11 | Bones and All do 1.12 | Clo
se do 3.11 | Holy Spider do 10.11 |
Jane by Charlotte do 24.11 | Plus
que jamais do 1.12 | Rimini do
17.11 | R.M.N. do 1.12 | The Son do
10.11 | Souad do 17.11 | Suni + In
disch zwijgen do 24.11 | Three
Thousand Years of Longing do
17.11 | Vortex do 17.11 |
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-6920422
| studio-k.nu
Premières Bones and All do 1.12
| Close do 3.11 | Girls, Girls, Girls
do 10.11 | The Menu do 24.11 |
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 0202232416 | uitkijk.nl
4 Cinema De Vlugt

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

Premières Black Panther 2
| Close | Holy Spider | RRR
| Souad | Stromboli | Three
Thousand Years of Longing
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 0206249318 | zuidafrikahuis.nl

APELDOORN

4 Filmtheater/Podium Gigant

Nieuwstraat 377 | 055-
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5216346 | gigant.nl

Premières All that Breathes do
17.11 | Bardo do 17.11 | Blind Am
bition do 1.12 | Bones and All
do 1.12 | Close do 3.11 | Emily do
24.11 | Fisherman’s Friends 2 do
3.11 | Holy Spider do 10.11 | Look
What You Made Me Do do 24.11
| The Lost King do 17.11 | Piece of
My Heart do 1.12 | Plus que ja
mais do 1.12 | R.M.N. do 1.12 |
Rose do 1.12 | She Said do 24.11 |
The Son do 10.11 | Stromboli do
3.11 | Rimini do 17.11 | Tutank
hamun do 3.11 | Vortex do 17.11
| Boek & Film Avec amour et
acharnement di 15.11 | Movies
That Matter Rebellion di 8.11 |
Ontbijt & Film Un beau matin
| Close | Fisherman’s Friends 2
zo 13.11

ARNHEM

4 Focus Filmtheater

Audrey Hepburnplein 1 | 0881900666 | focusarnhem.nl

Premières All That Breathes
do 17.11 | Bardo do 17.11 | Bones
And All do 1.12 | Close do 3.11 |
Dreaming Walls do 24.11 | Emily
do 24.11 | Fisherman’s Friends
2 do 3.11 | Holy Spider do 10.11
| Jane by Charlotte do 24.11 |
Maken is het mooist do 3.11 |
Plus que jamais do 1.12 | Ri
mini do 17.11 | R.M.N. do 1.12 |
Rose do 1.12 | The Son do 10.11 |
Souad do 17.11 | Sputum do 24.11
| Suni + Indisch zwijgen do 3.11
| Tutankhamun do 3.11 | Vortex
do 17.11 | Draag je verhaal Ru
ben Chi zo 27.11 | Expat Un beau
matin wo 16.11 | Close wo 23.11 |
Tori & Lokita wo 9.11 | Film & debat Erasing Frank di 6.12 | JeanLuc Godard À bout de souffle
zo 6.11, vr 18.11 | Une femme est
une femme vr 25.11 | Le mépris
vr 11.11, zo 27.11 | Pierrot le fou
vr 2.12 | IDFA All You See wo 9.11
| Klassieker Rebel Without a
Cause wo 16.11 | Movies That
Matter Erasing Frank 6.12 | Onafhankelijkheid Suriname Onze
jongens in de jungle zo 20.11 |
Royal Opera La bohème vr 4.12
| Special Good Luck to You, Leo
Grande do 10.11 | Toeslagenaffaire Alleen tegen de staat zo
6.11 | Transgender Awareness
Mama + Makers zo 13.11 | Trans
military di 15.11

ASSEN

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk

Weiersstraat 1 | 088-0128560
| asserfilmliga.nl

BERGEN

4 CineBergen/Zwarte Schuur

Eeuwigelaan 7 | 072-5815914 |
cinebergen.nl
Close za 5.11 t/m di 8.11 | Fis
herman’s Friends 2 vr 4.11 t/m
vr 11.11 | Good Luck to You, Leo
Grande do 10.11 t/m za 19.11 |
Holy Spider do 10.11 | See How
They Run do 3.11 | The Son
do 3.11, vr 11.11, za 12.11 | Tic
ket to Paradise vr 4.11, za 5.11 |

Tutankhamun zo 6.11, di 8.11 |
Wolf za 5.11 | Zee van tijd vr 4.11
t/m wo 9.11

Matter Rebellion do 10.11 | Ontbijt & film Delacroix to Gauguin
zo 13.11

BREDA

DEN BOSCH

Claudius Prinsenlaan 8 | 0765303131 | chasse.nl

Boschdijkstraat 45 | 0736818160 | verkadefabriek.nl

4 Chassé Cinema

Premières Bardo do 17.11 |
Bones and All do 1.12 | Close do
3.11 | Emily do 24.11 | Fisher
man’s Friends 2 do 3.11 | Holy
Spider do 10.11 | Jane by Char
lotte do 24.11 | The Lost King
do 17.11 | The Son do 10.11 | Vor
tex do 17.11 | Blind Walls The Art
of Rebirth za. 5.11 | Kroonjuwe
len zo 6.11 | Martha za. 5.11 | Me
gunica za. 5.11 | Mural Hoofd
stad + Sorex zo 6.11 | Onkruyd
+ A Love Letter for You zo 6.11
| Brabants Kort! di 15.11 | BUTplugged wo 16.11 | Cinema of
Love Girls, Girls, Girls za 12.11,
ma 14.11 | Film & ontbijt The Son
zo 13.11 | Filmclub wo 9.11 t/m vr
11.11, wo 23.11, vr 25.11 | IDFA All
You See wo 9.11 | Internationals
Close zo 27.11 | Kaftwerk De ver
oordeling di 29.11 | Prikkelarm
aanbod The Lost King ma 21.11 |
Royal Ballet Diamond Celebra
tion zo 20.11 | Specials All That
Breathes wo 23.11 | Belaagd zo
27.11 | Beste meneer Bouterse
wo 9.11 | Blijven gaan ma 28.11
| Elvis di 8.11 | Hit the Road di
22.11 | Jos, de mens als nutti
ge soort ma 21.11 | Kwatta di 8.11
| Puinhoop wo 16.11 | Suni + In
disch zwijgen wo 30.11 | Vallen
en weer opstaan wo 9.11

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum

Brediusweg 1 | 035-6938694 |
filmhuisbussum.nl

Dreaming Walls di 29.11 | Jane
by Charlotte do 24.11 | Premières All that Breathes do 17.11
| Bardo do 17.11 | Bones and All
do 1.12 | Close do 3.11 | Emily do
24.11 | Fisherman’s Friends 2 do
3.11 | Pinocchio do 24.11 | Holy
Spider do 10.11 | The Lost King
do 17.11 | Plus que jamais do 1.12
| Rimini do 17.11 | R.M.N. do 1.12
| Rose do 1.12 | The Son do 10.11
| Tutankhamun do 3.11 | Vor
tex do 17.11 | IDFA All You See wo
9.11 | Royal Ballet Diamond Ce
lebration ma 21.11 | Royal Opera
Aida vr 11.11

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater

4 Verkadefabriek

Premières All That Breathes
do 17.11 | Bardo do 17.11 | Bones
and All do 1.12 | Close do 3.11 |
Dreaming Walls do 24.11 | Emily
do 24.11 | Fisherman’s Friends
2 do 3.11 | Girls, Girls, Girls do
10.11 | Holy Spider do 10.11 |
Look What You Made Me Do do
24.11 | Maken is het mooist do
3.11 | The Menu do 24.11 | Pig
gy do 1.12 | Plus que jamais do
1.12 | Rimini do 17.11 | R.M.N. do
1.12 | Rose do 1.12 | She Said do
24.11 | The Son do 10.11 | Souad
do 17.11 | Vortex do 17.11 | Bossche filmers do 24.11 | Citytrips
Tokyo ma 28.11 | Film & Filosofie wo 16.11 | Filmmuziek Bry
ce Dessner vr 11.11 | Filmontbijt Elke zondag | Filmpraat wo
16.11 | Food & Film ma, di en wo
| Koolhovens keuze Apocolypse
Now vr 7.12 | Masterclass Cindy
Jansen vr 18.11 | Sneak Preview
Elke dinsdag

DEN HAAG

4 Filmhuis Den Haag

Spui 191 | 070-3656030 |

Premières Close do 3.11 | Holy
Spider do 10.11 | Return to Dust
do 10.11 | Rimini do 17.11 | Tori et
Lokita do 3.11 | Arts in Cinema
Pissarro za 12.11, za 19.11 | Voorpremière Jane by Charlotte zo
6.11 | Klassiekers Blackmail |
Le bonheur | À bout de souf
fle | Death Becomes Her | Une
femme est une femme | Holi
day Inn | Imitation of Life | La
wrence of Arabia | Pierrot le fou
| Snow White | Star Trek: The
Motion Picture | Steel Magnoli
as | The People under the Stairs
| The Towering Inferno | Vivre sa
vie | Movies That Matter Rebel
lion (Engels ondertiteld) zo 13.11
| Surf Film Nacht ma 7.11 | Special Soldaat in Suriname (geen
ondertitels) vr 25.11

DEN HELDER

4 Cinema Zevenskoop

Julianaplein 43 | 0223-610941
| cinemazevenskoop.nl
Competencia oficial do 17.11 t/m
ma 21.11 | The Drover’s Wife do
3.11 t/m ma 7.11 | Narcosis do
24.11 t/m ma 28.11 | Zee van tijd
do 10.11 t/m ma 14.11

DEVENTER
4 MIMIK

Premières All That Breathes
do 17.11 | Bardo do 17.11 | Close

do 3.11 | Emily do 24.11 | Fisher
man’s Friends 2 do 3.11 | Holy
Spider do 10.11 | Jane by Char
lotte do 24.11 | Look What You
Made Me Do do 24.11 | The Lost
King do 17.11 | The Menu do 24.11
| Pinocchio do 24.11 | Rimini do
17.11 | The Son do 10.11 | Strom
boli do 3.11 | Tutankhamun
do 3.11 | Vortex do 10.11 | Cursus Europese Cinema di 8.11, di
15.11, di 22.11, di 29.11 | IDFA All
You See wo 9.11 | Jean-Luc Godard À bout de souffle ma 7.11,
di 8.11 | Le mépris ma 21.11, di
22.11 | Pierrot le fou ma 28.11, di
29.11 | Vivre sa vie (Engels ondertiteld) ma 14.11, di 15.11 | Movies that Matter Rebellion ma
28.11 | Royal Ballet Diamond
Celebration wo 16.11 |

DIEMEN

4 Filmtheater De Omval

Ouddiemerlaan 104 | 0206001897 | theaterdeomval.nl

Soof 3 do 3.11 t/m di 8.11 | Cor
sage do 3.11 t/m di 8.11 | Good
Luck to You, Leo Grande do 10.11
t/m do 24.11 | Mrs. Harris Goes
to Paris do 17.11 t/m di 29.11 |
Narcosis do 17.11 t/m di 22.11 |
Zee van tijd di 15.11 t/m wo 16.11
| Gay Night The Man with the
Answers di 29.11 | Pink film Eyes
Wide Open zo 13.1 |

Jean-Luc Godard in zijn leukste periode
Er is na het overlijden van
Jean-Luc Godard veel over de
filmvernieuwer en politieke
radicaal geschreven, maar
Lab111 vindt dat je hem het
beste herdenkt door zijn films
te zien. Het filmtheater is de
initiator van het landelijk retrospectief Au revoir Jean-Luc
Godard. Het telt zeven films
uit Godards begintijd, die
duidelijk maken waarom de
filmmaker tot nieuwe filmgod
werd uitgeroepen. De hele
maand november in Lab111 en
filmtheaters in het land.
Het is moeilijk, maar het
proberen waard: vergeet alles
wat over Godard is geschreven en maak een tijdreis naar
de Franse cinema van ruim
zestig jaar geleden. Plotseling
zijn daar de jonge makers van
de Nouvelle Vague, die het

Stadsplein 5 | 010-4586300 |
isalatheater.nl

Avec amour et acharnement di
22.11 | Corsage di 8.11 | See How
They Run di 29.11 | Ticket to Pa
radise di 15.11 |

DELFT

4 Filmhuis Lumen

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

Deutsches Kino Räuberhän
de do 17.11 | Klassieker Mam
ma Roma ma 7.11 | Movies That

filmhuisdenhaag.nl

PIERROT LE FOU

helemaal gehad hebben met
de stoffige Franse cinema. Dat
stoffig is overdreven, maar
wie met de vorige generatie
wil afrekenen, moet overdrijven, begrepen de jonge regisseurs van de Nouvelle Vague.
En jong waren ze. François
Truffaut was zevenentwintig
toen hij in 1959 met Les
quatre cents coups de regieprijs in Cannes won. Godard
was dertig toen hij een jaar
later met À bout de souffle de
regieprijs op het festival van
Berlijn won. Er zijn boeken
vol geschreven over het vernieuwende van dit gangsteren liefdesdrama, maar ga À
bout de souffle vooral zien. De
nog steeds innemende, verfrissende en ontroerende film
is een van de zeven films die
Godard tussen 1960 en 1965

maakte. Naast deze film zijn
dat Une femme est une femme
(1961), Vivre sa vie (1962), Le
mépris (1963), Bande à part
(1964), Pierrot le fou (1965) en
Alphaville (1965). Al deze
films zijn speelse exercities
van een filmmaker die alle facetten van de cinema tegen
het licht houdt, door elkaar
husselt en van de stukjes een
origineel werk maakt. Alle
zeven films zijn te zien in het
Godard-retrospectief, dat
nog maar weer eens bewijst
hoe verbluffende productief
en origineel Godard in het
begin van de jaren zestig was.
Dat was voordat hij radicaliseerde, zich tot het maoïsme
bekeerde en politieke traktaten ging maken. Wie die politiek doorgeslagen Godard wil
zien, moet de fijne satire Le
redoutable van Michel Hazanavicius uit 2017 (nog eens)
gaan bekijken. Daarin is Godard niet alleen een filmgod,
maar ook een politieke betweter, intellectuele macho en
salonmaoïst. Waar Godard
verscheen, was er binnen de
kortste keren trammelant.
Dat gold voor zijn liefdesleven, filmleven en politieke leven. Een vaak akelige persoonlijkheid en genialiteit
gingen bij Godard samen.
LAB111.NL/GODARD

DOESBURG

4 Filmhuis Doesburg

Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 15 | 0313-482336 | filmhuis-doesburg.nl
After Love vr 25.11, wo 30.11 |
Fire of Love wo 16.11 | The Last
Bus do 24.11, zo 27.11 | Moona
ge Daydream vr 4.11, wo 9.11 |
Round Midnight za 5.11, zo 6.11
| Where the Crawdads Sing vr
18.11, wo 23.11

DOETINCHEM

4 Amphion Cultuurbedrijf

Hofstraat 2 | 0314-340943 |
amphion.nl

Un beau matin vr 4.11, zo 6.11 |
Close do 3.11 t/m za 5.11, ma 7.11,
di 8.11 | Grutte Pier vr 4.11 | Liam
Gallagher do 17.11, zo 20.11 |
Narcosis vr 4.11 t/m zo 6.11 | See
How They Run za 5.11, ma 7.11
| Stromboli do 3.11 t/m za 5.11,
ma 7.11 t/m wo 9.11 | Tori et Lo
kita vr 4.11 t/m zo 6.11 | Tutank
hamun do 3.11, za 5.11, ma 7.11
| Where the Crawdads Sing do
3.11, zo 6.11 | Wolf zo 6.11 | Arts in
Cinema Pissarro do 3.11 | IDFA
All You See wo 9.11 | Jeugd Ook
muizen gaan naar de hemel wo
9.11, wo 16.11, wo 23.11, wo 30.11

DORDRECHT

4 Cinema The Movies

Nieuwstraat 60-62 | 0787200777 | themoviesdordrecht.nl

Premières All That Breathes
do 17.11 | Blind Ambition do 1.12
| Close do 3.11 | Emily do 24.11 |
Holy Spider do 10.11 | The Lost
King do 17.11 | The Menu do 24.11
| R.M.N. do 1.12 | She Said do
24.11 | The Son do 10.11 | Strange
World wo 23.11 | Tutankhamun
do 3.11 | Vortex do 17.11 | Wil de
krokodil wo 7.12

DRACHTEN

4 Schouwburg De Lawei

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

Noordelijk Film Festival 12 Da
res zo 13.11 | Beautiful Beings vr
11.11 | Boiling Point za 12.11 | Kids
Cup zo 13.11 | Rose zo 13.11 | So
Damn Easy Going vr 11.11 | Sick
of Myself za 12.11 | Triangle of
Sadness za 12.11 |

EINDHOVEN
4 Natlab

Kastanjelaan 500 |
040‑2946848 | natlab.nl

Royal Ballet Diamond Celebra
tion wo 16.11, zo 20.11
4 Filmhuis De Zwarte Doos

Den Dolech 2 | 040-2475566 |
dezwartedoos.nl
Crimes of the Future ma 7.11, di
8.11, wo 9.11

EMMEN

4 Filmhuis Emmen

Westeinde 70 | 0591-668250 |
filmhuisemmen.nl
Alcarràs ma 21.11 | Avec amour
et acharnement ma 5.12 | Cou
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pez! di 22.11 | Evolution di 6.12
| Forest: I See You Everywhe
re ma 7.11 | Les intranquilles ma
14.11 | Lingui, the Sacred Bonds
ma 28.11 | A Parked Life di 29.11 |
Peter von Kant di 8.11 | Le som
met des dieux di 15.11

ENSCHEDE

4 Concordia Film Theater

Expositie

Oude Markt 15 | 053-4300999
| concordia.nl
Premières All That Breathes do
17.11 | Close do 3.11 | Holy Spi
der do 10.11 | The Son do 10.11 |
Vortex do 24.11 | Arts in Cinema
Tutankhamun do 6.11, do 10.11,
ma 14.11 | Eng Subs Las besti
as zo 6.11 | Close zo 13.11 | JeanLuc Godard Alphaville vr 2.12
| À bout de souffle vr 11.11, za
19.11 | Une femme est une fem
me vr 18.11, za 26.11 | Le mépris
vr 25.11, za 3.12 | Philofilm Star
ship Troopers ma 7.11 | Pride Girl
di 8.11

ERMELO

4 Filmhuis Ermelo

Raadhuisplein 4 | 0620207920 | filmhuisermelo.nl
West Side Story di 8.11, wo 9.11

GELDERMALSEN
4 LingeFilm

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

Blackmail za 12.11 | Corsage vr
4.11, wo 9.11 | DC club van su
per-pets zo 6.11 | Good Luck
to You, Leo Grande za 19.11, zo
20.11 | De grote sinterklaasfilm
3 wo 23.11, zo 27.11 | The Last
Bus di 29.11, wo 30.11 | Moonage
Daydream vr 11.11, wo 16.11 | See
How They Run zo 13.11, di 15.11
| Soof 3 do 3.11, za 5.11, zo 6.11 |
Sundown vr 18.11, wo 23.11

GOES

4 ’t Beest

Beestenmarkt 3 | 0113‑228142
| tbeest.nl

Un beau matin do 10.11, vr 11.11,
wo 16.11 | Dinner in America vr
11.11, di 15.11 | Forever Young:
Bob Dylan do 3.11 | Knor vr 4.11,
di 8.11, wo 9.11 | Moonage Day
dream za 5.11 | Mrs. Harris Goes
To Paris vr 18.11, za 19.11, di 29.11
| Where Are You Adam? do 1.12
| Zee van tijd vr 4.11, di 8.11 | Europafilmfestival Before Mid
night za 26.11 | Before Sunrise
za 26.11 | Before Sunset za 26.11
| Donbass wo 23.11 | Fabian ma
21.11 | Maidan wo 23.11 | My Be
autiful Launderette di 22.11 |
Naked di 22.11 | The Most Beau
tiful Boy In The World vr 25.11 |
The Worst Person In The World
vr 25.11 | Tori et Lokita do 24.11
| Film by the Sea Call Jane ma
5.12 | The Lost King ma 14.11 |
IDFA All You See wo 9.11

GOUDA

4 Filmhuis

Lethmaetstraat 45 | 0182-

522200 | filmhuisgouda.nl

GRONINGEN

4 Forum Groningen

Nieuwe Markt 1 | 0503683683 | forum.nl

Bande à part zo 4.12, di 6.12
| Une femme est une femme
zo 6.11, di 8.11 | The Imitation
Game ma 14.11 | Mama wo 23.11
| Le mépris zo 27.11, di 29.11 | Vi
vre sa vie zo 13.11, di 15.11 | The
Art of DC Joker ma 28.11 | IDFA
do 17.11 t/m zo 20.11 | International Movie Night Elke zondag | Jeugd De Gruffalo zo 27.11,
zo 4.12 | De slak en de walvis zo
6.11, zo 13.11 | Koolhovens Keuze
Logan Noir (Engels ondertiteld)
vr 11.11 | Let’s Gro vr 4.11 t/m zo
6.11 | Sneak Preview wo 9.11
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 0505262482 | rkzbios.nl

HAARLEM
4 Filmkoepel

Harmenjansweg 4 | filmkoepel.nl

Premières All That Breathes do
17.11 | Bardo do 17.11 | Blind Am
bition do 1.12 | Bones and All
do 1.12 | Close do 3.11 | Emily do
24.11 | Pinocchio do 24.11 | Holy
Spider do 10.11 | Liam Gallagher
do 17.11 | The Lost King do 17.11
| The Menu do 24.11 | R.M.N. do

1.12 | Rose do 1.12 | She Said do
24.11 | The Son do 10.11 | Strange
World wo 23.11 | Tutankhamun
do 3.11 | Vortex do 17.11 | Wil de
krokodil wo 7.12 | Royal Ballet
Diamond Celebration wo 16.11
4 Schuur

Downton Abbey 2 do 3.11, ma
7.11 | Mes frères, et moi zo 20.11,
di 22.11 | Pink Moon zo 6.11, di
8.11 | The Princess do 10.11, di
15.11 | Sundown zo 27.11, ma
28.11 | Where the Crawdads
Sing za 3.12, zo 4.12 | Wolf vr
2.12, di 6.12

David Lynch Blue Velvet wo 7.12
| Docu Maken is het mooist zo
6.11 | Het verzwijgen zo 13.11 |
Expat Close zo 6.11 | Holy Spider
zo 13.11 | Vortex zo 20.11 | Gaspar Noé Climax wo 23.11 | Enter
the Void wo 9.11 | Love (3D) wo
16.11 | Jean-Luc Godard À bout
de souffle za 5.11, ma 7.11 | Ban
de à part za 19.11, ma 21.11 | Le
mépris za 12.11, ma 14.11 | Pier
rot le fou za 26.11, ma 28.11

HEEMSKERK

HARDENBERG

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

Lange Begijnestraat 9 | 0235173910 | schuur.nl

4 Filmhuis Hardenberg

Badhuisplein 3 | 0523-280353
| bioshardenberg.nl/filmhuis
Pride di 6.12 | Cinema+ Pri
de do 1.12

HARDERWIJK

4 Filmhuis Harderwijk/

Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419500 |
filmhuisharderwijk.nl

Alcarràs zo 13.11, ma 14.11 | Cor
sage za 26.11, di 29.11 | Decisi
on to Leave za 19.11, ma 21.11 |

De buren uit het Oosten
Hoe goed kennen we de
Oost-Europese cinema? Niet
goed genoeg vindt het Eastern Neighbours Film Festival

(ENFF). Op het festival, dat
van 23 t/m 27 november in
Filmhuis Den Haag wordt gehouden, kunnen we deze cinema beter leren kennen.
Met speciale aandacht voor
Kroatië.
De Kroatische openingsfilm Love Around the World
(Andela Rostuhar en Davor
Rostuhar) en de slotfilm Freedom on Fire: Ukraine’s Fight
for Freedom – beiden documentaires – vatten de
reikwijdte van het ENFF goed
samen. In Love Around the
World reizen de pasgetrouwde makers de wereld over om
te ontdekken hoe culturen
liefdesrelaties vormgeven. De
Oekraïense documentaire
Freedom on Fire (Evgeny Afineevsky) laat daarentegen
zien hoe de haat van een dictator de Oekraïense bevolking
in een nachtmerrie stort,
maar ook de wil versterkt om
de tiran te weerstaan.
In de dagen tussen deze
twee inhoudelijk tegengestelde films vertoont het festival meer dan dertig films –
de helft speelfilms, de andere
helft documentaires – waarin
het hele spectrum van men-

selijk gedrag aan bod komt.
Van liefde tot haat, van vrolijkheid tot treurnis. Vrolijkheid is te vinden in de Tsjechische satire Occupation,
waarmee debuterend regisseur Michal Nohejl vorig jaar
in Tsjechië de prijs voor beste
film won. In de in de jaren zeventig in Praag spelende film
valt een dronken Sovjetofficier met een jerrycan benzine
een café binnen, waar een
theatergroep een feestje
viert. Als de officier voelt dat
hij als representant van de
Russische bezetter niet welkom is, trekt hij zijn pistool.
Hoe de idioot tot zinnen te
brengen? De film toont de
moed van sommige bezoekers en de lafheid van andere.

4 Filmhuis Heemskerk

Laurentz A. Verherentstraat 1
| decirkelheemskerk.nl/film

Boiling Point vr 11.11, zo 13.11, wo
16.11 | Competencia oficial zo
6.11, wo 9.11 | Decision to Leave
zo 20.11, wo 23.11 | De grote Sin
terklaasfilm 3 zo 20.11 | Wolf vr
25.11, zo 27.11, wo 30.11

HEERLEN

4 Filmhuis De Spiegel

All the Breathes zo 20.11, za
26.11 | Un beau matin ma 7.11,
zo 13.11 | Close vr 11.11, za 19.11 |
Tori et Lokita ma 14.11, zo 20.11 |
Wild Port of Europe wo 16.11, ma
21.11 | Peutz lezing vr 25.11

HELMOND

4 De Cacaofabriek

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

Royal Ballet Diamond Celebra

De parallel met het huidige
Oekraïne zal niemand ontgaan.
Ook te zien is de Nederlandse première van A Ballad
van de Bosnische Aida Begic,
die eerder in Cannes prijzen
won met Snow (2008) en
Children of Sarajevo (2012).
In A Ballad trekt een vrouw
na tien jaar huwelijk weer in
bij haar dominante moeder.
Haar dochtertje heeft ze bij
haar man achter moeten laten, waarna een bikkelharde
strijd om de voogdij begint.
Over ontsporende tienerrelaties gaat het Noord-Macedonische Sisterhood (Dina
Duma). Daarin belandt een
innige vriendschap tussen
twee tienermeiden in gevaarlijk vaarwater als jongens een
rol gaan spelen in hun leven.
ENFF.NL

tion wo 16.11, zo 20.11

HENGELO

4 Filmhuis Hengelo

Beursstraat 44 | 074-2556789
| filmhuishengelo.nl

Alcarràs vr 11.11, za 12.11 | Un au
tre monde do 24.11, vr 25.11, wo
30.11 | Competencia oficial do
1.12, vr 2.12, za 3.12 | Corsage vr
11.11, wo 16.11, do 17.11 | Encore
do 3.11, vr 4.11, za 5.11, wo 9.11 |
Fire of love vr 4.11, do 10.11 | Mes
frères et moi vr 18.11, wo 23.11,
vr 25.11 | Moonage Daydream za
26.11, zo 27.11 | Narcosis vr 2.12,
zo 4.12, wo 7.12 | Pink Moon vr
18.11, za 19.11, zo 20.11 | Italiaanse filmdag La meglio gioventù
zo 6.11, zo 13.11

HILVERSUM
4 Filmtheater

Herenplein 5 | 035-6235466 |
filmtheaterhilversum.nl

Premières All That Breathes do
17.11 | Bardo do 17.11 | Bones and
All do 24.11 | Cineville Emily do
24.11 | Close do 3.11 | Dreaming
Walls do 24.11 | Fisherman’s
Friends 2 do 3.11 | Het smelt
do 10.11 | Holy Spider do 10.11 |
Liam Gallagher do 17.11 | R.M.N.
do 1.12 | Rimini do 17.11 | The
Lost King do 17.11 | The Menu do
24.11 | The Son do 10.11 | Tutank
hamun do 3.11 | Vortex do 10.11
| In gesprek met Erwin Olaf di
15.11 | Jean-Luc Godard Alp
haville (Engels ondertiteld) di
22.11 | Bande à part (Engels ondertiteld) di 15.11 | Le mépris di
8.11 | Movies That Matter Re
bellion di 8.11 | Ontbijt & film
Close do 3.11 | Royal Ballet Di
amond Celebration wo 16.11 |
Senver Close do 3.11

KAMPEN
4 Filmhuis

Burgwal 84 | Reserveren via
website | filmhuiskampen.nl

Ali & Ava vr 4.11, za 5.11 | Zee van
tijd vr 11.11, za 12.11

LEEUWARDEN
4 Slieker Film

Wilhelminaplein 92 | 0582050300 | sliekerfilm.nl

Premières Bardo do 17.11 | Clo
se do 3.11 | Holy Spider do 10.11
| The Son do 10.11 | Senioren
Nowhere Special do 17.11

LEIDEN
4 Kijkhuis

Vrouwenkerksteeg 10 | 07151233900 | bioscopenleiden.
nl /Kijkhuis

Call Me by Your Name zo 20.11,
di 22.11 | Cannes Parasite do
1.12 | Shoplifters do 24.11 | The
Square do 17.11 | Jean-Luc Godard Le mépris za 26.11 | Pier
rot le fou za 3.12 | Movies That
Matter Rebellion ma 14.11 |
4 Lido

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

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

Klassieker The Misfits za 19.11,
ma 28.11

HOOGEVEEN

LELYSTAD

VUE Hoogeveen | Van Echtenplein | 0528-234000 | filmhuishoogeveen.nl

De Waag 9 | 088-240000 |
www.filmtheaterlelystad.nl

4 Filmhuis Hoogeveen

4 Filmtheater Lelystad

Belfast di 22.11, ma 28.11 | Hit
the Road di 8.11, ma 14.11

Alcarràs di 8.11 | Decision to Le
ave di 15.11 | Entre deux mondes
di 22.11 | Grutto! zo 6.11

HOORN

LEUSDEN

Krententuin 25 | 0229-232296
| cinemaoostereiland.nl

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

4 Cinema Oostereiland

Tori et Lokita wo 9.11 | Tutank
hamun zo 27.11, di 29.11 | Filmclub Plus que jamais wo 7.12 |
Filmdagen Blind Ambition za
5.11, zo 6.11 | Candy za 5.11 | Clo
se vr 4.11 t/m zo 6.11 | Emily
za 5.11, zo 6.11 | Fisherman’s
Friends 2 zo 6.11 | Holy Spider za
5.11 | Jane by Charlotte vr 4.11,
zo 6.11 | Living za 5.11, zo 6.11 |
Plus que jamais zo 6.11 | The
Banshees of Inisherin za 5.11, zo
6.11 | The Lost King za 5.11 | Tri
angle of Sadness vr 4.11 t/m zo
6.11 | Vortex za 5.11

HOUTEN

4 Film Aan de Slinger
LOVE AROUND THE WORLD

Avec amour et acharnement do
10.11, vr 11.11, di 15.11 | Un beau
matin di 22.11 | Decision to Le
ave di 8.11 | Good Luck to You,
Leo Grande do 24.11, vr 25.11,
zo 27.11 | Knor zo 13.11 | Moon
age Daydream do 3.11, vr 4.11,
zo 6.11 | Zee van tijd do 17.11, vr
18.11, zo 20.11 | Vroege film Déli
cieux wo 16.11

De Slinger 40 | 030-6351024 |
aandeslinger.nl

4 De Filmtuin

The Duke ma 14.11

LISSE

4 Filmhuis Lisse

Floralisplein 69 | 0252-213458
| filmhuis-lisse.nl
Alcarràs di 8.11 | Corsage di 15.11

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema

Bassin 88 | 043-3214080 |
lumiere.nl

Children of the Mist di 6.12 |
Erasing Frank ma 5.12 | Rebel
lion ma 14.11 | Hallelujah: Le
onard Cohen vr 4.11, zo 6.11, ma
7.11 | Holy Spider di 15.11 | Ich
bin dein Mensch ma 7.11 | Mus
tang ma 21.11 | Verdwijnen wo
30.11 | Vortex wo 23.11 | Een zee
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van vlinders wo 16.11 | Premières All That Breathes do 17.11 |
Bardo do 17.11 | Bones and All do
1.12 | Close do 3.11 | Dreaming
Walls do 24.11 | Emily do 24.11
| Fisherman’s Friends 2 do 3.11
| Pinocchio do 24.11 | Holy Spi
der do 10.11 | Jane by Charlot
te do 24.11 | The Lost King do
17.11 | Piece of My Heart do 1.12 |
Plus que jamais do 1.12 | Rimini
do 17.11 | R.M.N. do 1.12 | Rose do
1.12 | The Son do 10.11 | Souad do
17.11 | Sputum do 24.11 | Strange
World wo 23.11 | Tutankhamun
do 3.11 | Vortex do 17.11 | JeanLuc Godard À bout de souf
fle di 8.11, zo 13.11 | Alphaville zo
4.12 | Une femme est une fem
me di 15.11, zo 20.11 | Le mépris
di 29.11 | Vivre sa vie di 22.11,
zo 27.11 | Tapis Rouge Une belle
course za 12.11 | C’est mon hom
me zo 13.11 | Les enfants des
autres za 12.11 | L’innocent zo
13.11 | La plage blanche za 12.11 |
Revoir Paris zo 13.11

MIDDELBURG

4 Cinema Middelburg

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

Premières All That Breathes
do 17.11 | Un beau matin do 3.11
| Close do 10.11 | Eindelienge za
12.11 | Fisherman’s Friends 2
vr 18.11 | Good Luck to You, Leo
Grande do 3.11 | Holy Spider vr
25.11 | Knor zo 6.11 | Moonage
Daydream za 12.11 | Mrs. Harris
Goes to Paris do 17.11 | Narco
sis do 10.11 | Les passagers de
la nuit do 3.11 | Rimini do 24.11
| The Stranger do 17.11 | Tori et
Lokita do 10.11 | Vortex vr 25.11 |
Zee van tijd za 5.11 | IDFA All You
See wo 9.11 | Movies That Matter Rebellion ma 14.11

MIDDELHARNIS

4 Filmhuis Middelharnis (Het

Diekhuus)

Beneden Zandpad 7 | 0187482400 | hetdiekhuus.nl

NEERIJNEN

4 Stroomhuis Neerijnen

Van Pallandtweg 1 | 0613473992 | stroomhuisneerijnen.nl

Land van mijn moeder do 10.11 |
De man met de camera do 24.11

NIEUWKOOP
4 Kaleidoskoop

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

Elvis vr 25.11 | Nowhere Speci
al do 10.11

NIJMEGEN
4 Lux

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

Premières All That Breathes
do 17.11 | Close do 3.11 | Emily
do 24.11 | Holy Spider do 10.11 |
Look What You Made Me Do do
24.11 | Rimini do 17.11 | Souad do

Leiden International Film Festival
Verander nooit de formule
van een succesvol festival. Bij
het Leiden International Film
Festival (LIFF), dat van 3 t/m
13 november wordt gehouden, begrijpt men dat uitstekend. Ook de zeventiende
editie steunt op drie competities: van Amerikaanse onafhankelijke films, internationale speelfilmdebuten en
eigenzinnige films die in geen
enkel hokje passen.
“De mooiste films als eerste vertonen in Nederland, en
dat allemaal zonder daar al te
ingewikkeld over te doen”. Zo
vatten de organisatoren van
het LIFF hun ambitie samen.
Dat klinkt prettig nuchter.
Bezoekers van het festival
zullen dat herkennen, want
het LIFF ademt een cinefiele
sfeer zonder hoogdravendheid, meteen al vanaf de openingsfilm The Banshees of Inisherin van Martin McDonagh. Drie competities vormen
het hart van het festival. De
American Indie Competition
telt twaalf films die buiten
Hollywood zijn gemaakt en
daardoor origineler en authentieker zijn. Zoals de animatie Marcel the Shell With
Shoes On (Dean Fleischer
Camp), een mockumentary
over een schoenendragende
slak, die de lusten en lasten
van roem ervaart als een

filmpje over hem viral gaat.
Ook te zien in deze competitie is How To Blow Up a Pipeline (Daniel Goldhaber),
waarin klimaatactivisten het
praten beu zijn en tot drastischer actie overgaan. Met de
voelbare betrokkenheid van
de maker over de klimaatinertie is dit het soort film dat
het LIFF past als een handschoen.
Ook de First Feature Competion telt twaalf films,
waaronder voorpremières
van het Emily Brontë drama
Emily (Frances O’Connor). En
Rodéo (Lola Quiveron) over
een eenzame tiener die aansluiting zoekt bij een club
macho-motorfanaten die
haar het leven moeilijk maken omdat ze een vrouw is.
Regisseur Quiveron en
hoofdrolspeelster Julie Ledru
zijn op het festival aanwezig.
De Bonkers! competitie

17.11 | Stromboli do 3.11 | The Son
do 10.11 | Vortex do 17.11 | Cursus
Vrouw in film wo 9.11, wo 16.11,
wo 23.11, wo 30.11 | Docs Ma
ken is het mooist zo 6.11 | Filmkring Close do 3.11, di 8.11 | IDFA
All That Breathes zo 27.11 | All
the Beauty and the Bloodshed
zo 27.11 | All You See wo 9.11 |
Geographies of Solitude zo 27.11
| Look What You Have Made
Me Do zo 27.11 | Merkel zo 27.11 |
My Imaginary Country zo 27.11 |
Jean-Luc Godard Bande à part
zo 27.11, di 29.11 | Une femme
est une femme zo 6.11, di 8.11 |
Le mépris zo 20.11, di 22.11 | Vi
vre sa vie zo 13.11, di 15.11 | Premièrecursus The Son ma 28.11 |
Razzia herdenking Auschwitz,
ons verhaal vr 18.11 | Hajo, een
Joodse vluchteling wo 16.11 |
The Pianist zo 20.11 | Die Wann
see Konferenz ma 14.11

Amnesty International Mes fr
ères et moi wo 30.11

OLDENZAAL

4 Filmhuis/Stadstheater De

Bond

Molenstraat 25 | 0541-511094
| filmhuisoldenzaal.nl

After Love di 6.12 | Un autre
monde di 8.11 | Bo wo 7.12 | Elvis
za 6.11, wo 9.11 | De grote Sinter
klaasfilm 3 wo 30.11 | Marok
kaanse bruiloft vr 5.11 | Mass di
29.11 | Pink Moon di 15.11 |

telt twaalf films die, in de
woorden van de festivalorganisatoren, ‘de grenzen van
genres doorbreken en zoeken
naar nieuwe manieren om
heilige huisjes op een eerbiedwaardige manier kapot te
trappen’. Films als Sissy
(Hannah Barlow en Kane Senes), door het festival omschreven als ‘Mean Girls
meets slasher movie’, en de
semi-autobiografische animatie My Love Affair With
Marriage (Signe Baumane),
waarin we een vrouw volgen
‘langs (haar) verschillende
huwelijken en alle delen van
de wereld én het lichaam’.
Naast de drie competities
zijn er speciale vertoningen,
zoals van Murnau’s Nosferatu
met live-muziek. Ook is er
een uitvoerig programma van
kortfilms en zijn er Q&A’s.
Het festival besluit met een
grootse after party.
LIFF.NL

010-2681160 | kinorotterdam.nl

Premières Bardo do 17.11 |
Bones and All do 1.12 | Close do
3.11 | Holy Spider do 10.11 | Mar
cel the Shell do 10.11 | The Menu
do 24.11 | Pinocchio do 24.11 |
Three Thousand Years of Lon
ging do 17.11 | Vortex do 17.11 |
Cinéma viscéral 2001: A Space
Odyssey | Angst | Cruising | En
ter the Void | The Hot Spot | Ir
réversible | Mishima | Opera |
| Profondo Rosso | Salo | IFFR
PTU ma 7.11 | Jean-Luc Godard
A bout de souffle | Alphaville |
Bande à part | Une femme est
une femme | Le mépris | Pierrot
le fou | Vivre sa vie | Miller Time
Mad Max: Fury Road ma 14.11,
vr 18.11 | Special The Last Waltz
do 24.11
4 Lantaren Venster

Otto Reuchlinweg 996 | 0102772277 | lantarenvenster.nl /
film

Premières All That Breathes do
17.11 | Bardo do 17.11 | Close do
3.11 | Emily do 24.11 | Holy Spi
der do 10.11 | The Lost King do
17.11 | Maken is het mooist do
3.11 | Souad do 17.11 | Suni + In
disch zwijgen do 10.11 | Vortex
do 17.11 | Dante Le sorelle Ma
caluso ma 14.11 | Expat Close wo
9.11 | Rotterdams Open Doek
di 15.11 | Specials Kracht van
overdracht wo 9.11 | Lions Film
Award di 8.11

SCHAGEN

4 Scagon De Luxe
MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON

OSS

4 Cultuurpodium Groene

Engel

Kruisstraat 15 | 0412-405504 |
groene-engel.nl

OUDENBOSCH

4 Filmtheater Fanfare

Markland College - Utopiazaal | Pagnevaartweg 7 | 0165314503 | filmtheaterfanfare.nl
Presque do 3.11 | Premières
Boy Ecory zo 6.11 | Fisherman’s
Friends 2 do 17.11 | Good Luck to
You, Leo Grande do 10.11

PURMEREND

4 Filmhuis Purmerend

Kerkstraat 11 | 0299-416506 |
filmhuispurmerend.nl
Adieu, monsieur Haffmann zo
20.11 | After love di 29.11 | Asa
ko I & II di 8.11 | Good Luck to
You, Leo Grande vr 2.12, di 6.12
| Hit the Road za 12.11, di 15.11
| I, Daniel Blake za 26.11 | Lea
ve No Traces za 19.11, di 22.11 |
Mes frères et moi vr 4.11, di 8.11
| Pink Moon vr 18.11, di 22.11 |
Sorry, We Missed You vr 25.11 |
Die Wannsee Konferenz vr 11.11,
di 15.11

ROERMOND

4 ECI Cultuurfabriek

ECI 13 | 0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl

As Equals Children of the La
byrinth + The Island of All To
gether | Flee | For Sama | Hu
man Flow | The Island | De kin
deren van juf Kiet | Tori et Loki
ta | College Italiaanse cinema |
Special Where Are You, Adam?

ROTTERDAM

4 Cinerama Filmtheater

Westblaak 18 | 010-4115300 |
cineramabios.nl

Mrs. Harris Goes to Paris |
Narcosis | Premières Bar
do do 17.11 | Black Panther 2
wo 9.11 | Bones and All do 1.12
| Casa Coco do 10.11 | Close do
3.11 | Emily do 24.11 | Fisher
man’s Friends 2 do 3.11 | Pinoc
chio do 24.11 | Liam Gallagher
do 17.11 | The Lost King do 17.11 |
The Menu do 24.11 | She Said do
24.11 | The Son do 10.11 | Strange
World wo 23.11 | Stromboli do
3.11 | Three Thousand Years of
Longing do 17.11 | Vortex do 17.11
| Klassieker Barry Lyndon | Wes
Anderson The Grand Budapest
Hotel | Moonrise Kingdom | The
Royal Tenenbaums
4 KINO Rotterdam

Gouvernestraat 129-133 |

Torenstraat 1B | scagondeluxe.nl

Avec amour et acharnement
do 3.11, vr 4.11 | Corsage do 17.11,
vr 18.11 | Entre deux mondes do
24.11, vr 25.11 | Moondage Day
dream do 17.11, vr 18.11 | Napo
leon (2012) do 24.11, vr 25.11 |
Pink Moon do 3.11, vr 4.11 | La
ruche ma 21.11

SCHIEDAM

4 Wenneker Cinema

Vijgensteeg 2 | 010-4733000 |
wennekercinema.nl
Avec amour et acharnement |
Blijven gaan | Bo | Boiling Point
| Competencia oficial | Love,
Spells and All That | Ticket to
Paradise

SCHIJNDEL

4 Filmclub Schijndel/’t

Spectrum

Steeg 9 | 073-5474837 |
schijndelfilm.nl

SITTARD

4 Filmhuis De Domijnen

Ligne 3 | 088-5995587 | dedomijnen.nl
Close do 3.11 | Liam Gallagher
do 17.11 | The Son do 10.11 |
Stromboli do 3.11 | College Le
cinéma Français wo 9.11, wo
16.11, wo 23.11 | Koolhovens
keuze Superheldenfilms wo
7.12 | Special Nowhere Speci
al do 17.11

SNEEK

4 Filmhuis Sneek

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

Alcarràs di 15.11 | Encore zo 6.11
| Ich bin dein Mensch zo 6.11 |
Ninjababy zo 6.11 | Die Wannsee
Konferenz di 8.11

SOEST

4 Artishock

Steenhoffstraat 46 | 0356019577 | artishock-soest.nl

Boiling Point ma 14.11, wo 16.11 |
Entre deux mondes wo 30.11, zo
4.12 | Knor vr 4.11 | The Princess
zo 20.11, ma 21.11 | Soof 3 wo
23, zo 27.11, ma 28.11 | Superno
va zo 6.11, ma 7.11 | Wolf wo 9.11,
zo 13.11

STADSKANAAL

4 Filmliga Stadskanaal

Menistenplein 9 | 0599610777 | smoky.nl

Un autre monde di 15.11 | Hit the
Road di 8.11 | Mass di 22.11 | Mes
frères et moi di 29.11 | There Is
No Evil di 6.12

TIEL

4 Filmtheater Agnietenhof

St. Agnietenstraat 2 | 0344673500 | agnietenhof.nl

Boiling Point do 17.11 | Compe
tencia official di 6.12, wo 7.12
| Mrs. Harris Goes to Paris di
29.11, wo 30.11, di 6.12 | Nar
cosis di 8.11, wo 9.11 | See How
They Run do 3.11 | Ticket to Pa
radise di 15.11, wo 16.11 | Wild
Port of Europe do 24.11 | Wolf
do 10.11 | Zee van tijd di 22.11,
wo 23.11

TILBURG
4 Cinecitta

Willem II straat 29 | 0859022996 | cinecitta.nl

Première Stromboli do 3.11 |
Film en verdieping The Biggest
Little Farm di 6.12 | Filmmuziek
Bohemian Rhapsody do 10.11 |
Zuidelijk Film Festival vr 11.11

Envole-moi do 10.11 | Falling for
Figaro zo 27.11 | Good Luck to
You, Leo Grande di 6.12 | Mes
frères, et moi di 15.11 | Wolf zo
27.11
4 Filmclub Schijndel/Het
Gasthuis

UDEN

Thema Gezin en/of werk di 8.11
| Autisme di 22.11 | Liefde voor
film di 29.11

UTRECHT

Lidwinahof 70

4 Filmhuis De Pul

Kapelstraat 13 | 0413-265091 |
filmpul.com
Beautiful Beings wo 9.11 | Close
do 24.11 | Good Luck to You, Leo
Grande do 17.11 | Narcosis do 3.11
4 Hoogt on Tour

Filmzaal Bibliotheek Neude |
Neude 11 | 030-2312216 |
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Competencia oficial
El houb
Master of Light
Mrs. Harris Goes to Paris
Narcosis
Puinhoop
Smile
Stromboli
The Stranger
Ticket to Paradise
Tori et Lokita
Totem
Het verzwijgen
Wild Port of Europe
The Woman King

13.11 | Tori et Lokita do 10.11 t/m
zo 13.11 | Cursus Italiaanse ci
nema di 8.11, di 15.11

Vue Vlaardingen | Veerplein
134E | hetzeepaard.nl

VLAARDINGEN

4 Cine City

4 Filmtheater Het Zeepaard

VLISSINGEN
Spuikomweg 1 | cinecity.nl

Emily di 22.11 | Holy Spider di
8.11 | Cinemini De beste ver
jaardag ooit zo 13.11 | Royal Ballet Diamond Celebration wo
16.11
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Gemiddeld
(aantal)

Las bestias do 20.10 | Children
of the Labyrinth + The Island
of All Together vr 11.11 | Het Ti
betaanse dodenboek do 3.11, di

6.12 | Wat grenzen delen/Was
Grenzen teilen zo 13.11 |
As Equals For Sama vr 11.11, zo
13.11 | Human Flow vr 11.11 t/m
zo 13.11 | The Island zo 13.11 | De
kinderen van juf Kiet do 10.11, zo

NOORDELIJKFILMFESTIVAL.NL

Coen van Zwol
NRC Handelsblad

Close

Nieuwstraat 13 | 077-3518183 |
nieuwescene.nl

THE BANSHEES OF INISHERIN

Marco Weijers
De Telegraaf

Un beau matin

Scene

Gudo Tienhooven
Algemeen Dagblad

Las Bestias

4 Filmtheater De Nieuwe

Ronald Rovers
Filmkrant/Trouw

Bros

VENLO

Maricke Nieuwdorp
Algemeen Dagblad

Boiling Point

Good Luck to You, Leo Gran
de za 26.11 | Lunana zo 13.11 |
Moonage Daydream za 5.11, za
12.11 | Mrs. Harris Goes to Pa
ris za 3.12 | See How They Run
zo 6.11 | Soof 3 vr 11.11 | Ticket to
Paradise za 19.11, zo 27.11 | Zee
van tijd zo 20.11

Dana Linssen
NRC Handelsblad

Black Adam

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

Remke de Lange
Trouw

Amsterdam

4 Filmhuis Veenendaal

Romy van Krieken
Veronica Magazine

Premières All That Breathes
do 17.11 | Close do 3.11 | Emily do
24.11 | Holy Spider do 10.11 | Jane
by Charlotte do 24.11 | The Lost
King do 17.11 | Rimini do 17.11
| The Son do 10.11 | Souad do

VEENENDAAL

Jaap-Harm De Jong
Nederlands Dagblad

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

Bros ma 5.12 | Corsage ma 21.11
| Decision to Leave ma 14.11 |
Fisherman’s Friends 2 di 29.11
| Mrs. Harris Goes to Paris ma
28.11 | Napoleon (2021) di 6.12 |
Ticket to Paradise ma 7.11

deze landen zijn te zien in het
programma Noordse Focus.
Daaronder de openingsfilm
The Banshees of Inisherin
(Martin McDonagh), waarin
twee levenslange vrienden
tegen de achtergrond van de
Ierse burgeroorlog in 1923 totaal ontregeld raken als één
van hen de vriendschap opzegt. Met geweldig acteerwerk van Colin Farrell en
Brendan Gleeson.
Het programma Freezing
Frames bevat films die zich
afspelen in ijskoude winterse

Belinda van de Graaf
Trouw

Klassiekers Jean-Luc Godard
Op de zondagen en woensdagen
| Sneak Preview Elke dinsdag
4 Springhaver

Museumplein 5a | 0598317730 | vanberesteyn.nl

De drieënveertigste editie
van het Noordelijk Film Festival, een van de oudste Nederlandse filmfestivals, bevat
alle vertrouwde elementen.
Ook deze keer richt het festival, dat van 9 t/m 13 november in De Harmonie en andere
locaties in Leeuwarden wordt
gehouden, zich op de filmcultuur in Noord-Europa.
Een selectie van het programma is te zien in schouwburg De Lawei in Drachten.
Faces of the North! is het
motto waarmee het festival
benadrukt dat de Noord-Europese cinema veelkleurig is
en zich niet in clichés laat
vangen. Al helemaal niet,
omdat het festival Noord-
Europa breed opvat: het
strekt zich uit van Nederland
tot Ierland en Engeland en
van IJsland tot Scandinavië
en de Baltische Staten. Bijna
dertig voorpremières en speciaal geïmporteerde speelfilms en documentaires uit

Ook bevat dit programma een
door het Fries Film en Audio
Archief samengestelde compilatie van filmbeelden van
barre Friese winters.
Aandacht voor regionaal
talent is er met het programma Noorderkroon. Het bevat
films van filmmakers uit Groningen, Friesland en Drenthe.
Daaronder de speelfilm Grutte Pier (Steven de Jong), een
episch historisch drama over
de mythische Fries Pier Gelofs Donia (1480-1520), die
voor de Friese onafhankelijkheid streed en uit ontzag voor
zijn vechterskwaliteiten de
bijnaam Grutte Pier (Grote
Pier) kreeg.
Geen festival zonder specials en dat geldt ook voor het
NFF. Er is een speciale vertoning van Fritz Langs Metropolis met live-muziek, de
nieuwe serie The Kingdom
van Lars von Trier is op groot
doek te zien en er kan worden
gegeten bij de stress-in-dekeuken-film Boiling Point
(Philip Barantini).

Elise van Dam
Cine.nl

Slachtstraat 5 | 030-2320450
| slachtstraat.nl

4 Filmhuis vanBeresteyn

sferen, die we in Nederland
vrijwel zeker nooit meer zullen meemaken. Zoals de kou
in de documentaire Winternomads (Manuel von Stürler), die twee schaapherders
volgt op hun trek met hun
kudde door het winterse
grensgebied van Zwitserland
en Frankrijk. Ook te zien in
dit programma is de aangrijpende Russische klassieker
The Ascent (Larisa Shepitko,
1977), waarin twee van hun
compagnie afgesneden Russische boerensoldaten in de
Tweede Wereldoorlog moeten zien te overleven in een
gruwelijk koude omgeving.

Gerhard Busch
VPRO Cinema

Movies That Matter Rebelli
on ma 14.11 | Queer Girls, Girls,
Girls do 10.11 | Sneak Preview
Elke woensdag
4 Slachtstraat Filmtheater

VEENDAM

Noordelijk Film Festival

Joost Broeren-Huitenga
Het Parool

Tolsteegbrug 1 | 030-2320452
| hartlooper.nl

17.11 | Stromboli do 3.11 | Three
Thousand Years of Longing do
17.11 | Tutankhamun do 3.11 |
Vortex do 17.11

Berend Jan Bockting
de Volkskrant

Premières Close do 3.11 |
Dreaming Walls do 24.11 | Look
What You Made Me Do do 24.11
| Maken is het mooist do 3.11
| Souad do 17.11 | IDFA All You
See wo 9.11 | NL Leest 100UP do
10.11 | Louise en hiver do 17.11 |
The Mole Agent do 3.11 | Visa
ges villages do 24.11 | Peuterbios Zes korte films zo 6.11 | Ultrakort! Fly do 10.11 | The Bigger
Picture Tangerine vr 18.11 (Villa
Concordia)
4 Louis Hartlooper Complex

Bor Beekman
de Volkskrant

hoogt.nl
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LEZERSACTIES NOVEMBER
THE INNOCENTS

De tweede
film die Eskil Vogt, de
vaste scenarist van
Joachim
Trier, zelf
regisseerde
gaat over
een groepje
kinderen met bovennatuur
lijke gaven. ‘Het is een film
waarin het gesproken woord
ondergeschikt is’, schreef
Elise van Dam in Filmkrant
#448. ‘Kinderen ontdekken
de wereld nu eenmaal niet
door erover te praten, maar
door er met hun handen in te
wroeten.’
Cherry Pickers stelt vijf dvd’s
ter beschikking.

DE OPENBARING

‘Een heer
lijk satirische
covidthril
ler’, noemde Omar
Larabi deze
Nederhorror in Film-

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten

Prinses Marijkelaan 4 | 0715612566 | filmtheatervoorschoten.nl

Decision to Leave do 3.11, za
5.11, zo 6.11 | E.T. wo 16.11 | Good
Luck to You, Leo Grande do
10.11, za 12.11, zo 13.11 | Jaws vr
4.11 | Liam Gallagher wo 23.11

WAALWIJK

4 Filmtheater De Leest

Vredesplein 12 | 0416-337746 |
deleest.nl

Competencia oficial di 8.11 |
Good Luck to You, Leo Grande di

krant #446. De paranoïde Jacob (Victor Löw) denkt dat
het einde der tijden aanbreekt wanneer de coronapandemie begint en zondert
zich met zijn moeder af van
de buitenwereld.
Film Events stelt vijf blu-rays
ter beschikking.
UN AUTRE MONDE

Na La loi du
marché
(2015) en En
guerre
(2018)
maker regisseur
Stephane
Brizé en acteur Vincent Lindon samen
opnieuw een film over een
man die in de mangel van het
kapitalistisch systeem komt.
Joost Broeren-Huitenga in
Filmkrant #448: ‘Net als in
die eerdere films voert Brizé
de spanning genadeloos op
tot Lindons personage op een
onomkeerbaar moreel breekpunt komt.’
Cinéart stelt vijf dvd’s ter
beschikking.

22.11 | Mrs. Harris Goes to Pa
ris wo 23.11 | Narcosis di 29.11
| Ticket to Paradise zo 6.11 t/m
wo 9.11 | Zee van tijd di 15.11 t/m
do 17.11

WAGENINGEN

4 Filmhuis Movie W

Wilhelminaweg 3A | moview.
nl

All That Breathes | Amigo se
creto (Engels ondertiteld) | Las
bestias | Close | Tori et Lokita |
Movies That Matter Rebellion
di 15.11 | World Movies & Meals
Frida, viva la vida zo 20.11 |

BELLE

‘In deze
animatie
film komen
drie thema’s samen
die regisseur Mamoru Hosoda al decennia bezighouden: het internet, de menselijkheid van
het beest – en walvissen’, signaleerde Kees Driessen in
Filmkrant #446. Het over
koepelende idee is, ook in
deze bewerking van La belle et
la bête, dat uiterlijk maar
weinig zegt over innerlijk.
Cinéart stelt vijf dvd’s ter
beschikking.

INTERESSE?

Stuur een e-mail met naam
en adres naar info@filmkrant.
nl en geef daarin aan voor
welke actie u belangstelling
heeft. Er wordt geloot onder
de inzenders. N.B. Slechts
één actie per inzender. Deze
actie loopt tot 7 december.
Winnaars ontvangen bericht
en over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

WEESP

4 City of Wesopa

Herengracht 23 | 0294458093 | wesopa.nl

After Love di 22.11 | Dinner in
America di 8.11 | Encore di 15.11 |
Moffie zo 6.12 | La ruche di 29.11

ZEVENAAR

ZOETERMEER

WOERDEN

Kerkstraat 27 | 0316-344250 |
filmhuiszevenaar.nl
Un beau matin vr 4.11, zo 6.11
t/m vr 11.11, di 15.11 | Close do
3.11, za 5.11, ma 7.11 t/m vr 11.11,
zo 13.11 t/m di 15.11 | Good Luck
to You, Leo Grande do 10.11,
za 12.11, ma 14.11 t/m wo 16.11 |
Narcosis vr 4.11, za 5.11, di 8.11,
wo 9.11 | Les passagers de la
nuit do 10.11, zo 13.11, di 15.11,
wo 16.11 | See How They Run za
12.11, ma 14.11, wo 16.11 | Strom
boli do 3.11, za 5.11, za 7.11 t/m
wo 16.11 | Toni et Lokita vr 4.11,
zo 6.11, di 8.11 | Tutankhamun
do 3.11, wo 9.11, vr 11.11, di 15.11
| Where the Crawdads Sing vr
4.11, ma 7.11, di 8.11, za 12.11 |
White Cube do 3.11, za 5.11

Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

4 AnnexCinema

Rosmolenlaan 1 | 0348436510 | annexcinema.nl

Royal Ballet Diamond Celebra
tion wo 16.11

IJMUIDEN

4 Filmtheater Velsen

Groeneweg 71 | 0900-1505 |
filmtheatervelsen.nl
Good Luck to You, Leo Gran
de za 12.11, di 15.11 | Wild Port of
Europe di 29.11 | Zee van tijd za
12.11, di 15.11 | IDFA All You See
za 12.11

ZAANDAM

4 Filmtheater De Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12 | 0756311993 | de-fabriek.nl

Premières Bardo do 17.11 | Clo
se do 3.11 | Dreaming Walls do
24.11 | Emily do 24.11 | Fisher
man’s Friends 2 do 3.11 | Holy
Spider do 10.11 | The Lost King
do 17.11 | Nelly Rap do 10.11 | Ri
mini do 17.11 | The Son do 10.11
| Vortex do 17.11 | 50+ Close do
17.11 | Mrs. Harris Goes to Paris
do 3.11 | The Son do 24.11 | Wild
Port of Europe do 10.11 | Filmfandag Emily | Rose | Triangle
of Sadness za 19.11 | Kinderactiviteit Nelly Rap zo 13.11 | Royal Ballet Diamond Celebration
wo 16.11 | Special Fisherman’s
Friends 2 zo 6.11

Un autre monde do 10.11 | Boi
ling Point do 1.12 | Lingui, the
Sacred Bonds do 17.11 | King Ri
chard do 3.11 | Mass do 24.11 |
Jeugd Sint: race tegen de klok
wo 23.11 | Sport Festival Louis |
Strijder za 5.11

ZALTBOMMEL

WINTERSWIJK

ZEIST

Meddosestraat 4-8 | 0543521515 | filmhuiswinterswijk.
nl

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

4 Filmhuis Winterswijk

Het grootste onaflhankelijke filmblad
van Nederland.
Nu ook op

zakformaat
voor alle browsers > filmkrant.nl

4 Filmtheater Cinemaarten

Theater de Poorterij | Nieuwstraat 2 | cinemaarten.nl

Clara Sola di 15.11 | Drii winter di
29.11 | El houb di 22.11 | Wheel of
Fortune and Fantasy di 8.11
4 Hotel Theater FIGI

Boek en film Fabian

4 Filmhuis Zevenaar

ZIERIKZEE
4 FiZi

Kerkhof 3 | 0111-410202 | fizi.
nl

Amsterdam za 3.12 | Casa Coco
za 12.11, vr 18.11, wo 30.11 | Don’t
Worry Darling ma 7.11, vr 11.11 |
Entre deux mondes zo 6.11 | Fis
herman’s Friends 2 zo 27.11,
ma 5.12 | Good Luck to You, Leo
Grande ma 21.11, vr 25.11, za
26.11 | Kwestie van geduld vr
18.11 | Mrs. Harris Goes to Paris
wo 7.12, ma 28.11, vr 2.12 | Nar
cosis do 3.11, zo 20.11 | See How
They Run vr 4.11, za 12.11 | Soof
3 za 5.11 | Stromboli vr 4.11, za
19.11 | Ticket to Paradise za 5.11,
vr 11.11, zo 13.11 | Zee van tijd ma
14.11, za 19.11, do 24.11 | Boerenbios Verleden, heden, toekomst
vr 25.11 | Film by the Sea Emily
di 22.11 | Holy Spider di 8.11 | The
Lost King di 15.11 | Jeugd Big
Trip 2 wo 16.11, wo 7.12 | De grote
Sinterklaasfilm 3 wo 23.11, zo
27.11, wo 30.11, za 3.12, zo 4.12
| Fireheart wo 9.11 | Misfit the
Switch zo 6.11 | Ladies Night
Kwestie van geduld do 10.11 |
Royal Ballet Diamond Celebra
tion wo 16.11

4 Filmhuis Cameo

Avec amour et acharnement zo
27.11 | Clara Sola wo 30.11 | En
core di 22.11 | Herself do 24.11
| Ich bin dein Mensch di 29.11
| Instinct wo 30.11 | Lunana di
15.11 | The Rider di 29.11 | Rocks
zo 27.11 | Supereroi di 6.12

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor

Houtmarkt 64 | 0575-513750 |
luxorzutphen.nl

À plein temps do 17.11, za 19.11
| All That Breathes do 24.11,
vr 25.11, zo 27.11, ma 28.11 | Un
beau matin do 17.11 t/m di 22.11
| Beautiful Beings za 12.11, vr
25.11, wo 30.11 | Las bestias do
17.11 t/m za 19.11, wo 23.11 | Boi
ling Point do 3.11, vr 4.11, zo 6.11,
vr 11.11, zo 13.11, di 15.11 | Chris
Frieswijk zo 27.11 | Close do 3.11,
za 5.11, zo 6.11, do 10.11, zo 13.11,
vr 18.11, zo 20.11, di 22.11 | Daens
wo 30.11 | Dragon Inn wo 16.11 |
Drii winter vr 11.11, zo 13.11, wo
16.11 | Emily do 24.11, vr 25.11,
zo 27.11, di 29.11 | Holy Spider do
24.11, zo 27.11, di 29.11 | Jaws za
26.11 | Koning Worst + Knor zo
6.11, zo 13.11, zo 20.11, zo 27.11 |
Lessen in liefde wo 23.11 | Mas
ter of Light do 3.11, za 5.11, wo
9.11 | Maurice zo 13.11 | Moona
ge Daydream vr 4.11, za 5.11, ma
7.11, di 8.11, do 10.11, za 12.11, ma
14.11 | Narcosis do 3.11, za 5.11, di
8.11, do 10.11 | The Killing wo 9.11
| The Territory vr 4.11, ma 7.11,
vr 11.11, di 15.11 | Vortex do 17.11
t/m ma 21.11, do 24.11, ma 28.11
| Wild Port of Europe vr 4.11, zo
6.11 | Wolf do 10.11, za 12.11, ma
14.11 | Cursus Film en mythe za
12.11 | Louis van Gasteren programma zo 20.11

ZWOLLE

4 Filmtheater Fraterhuis

Blijmarkt 25 | filmtheaterfraterhuis.nl

NAAR HET LEVEN VAN EMILY BRONTË,
SCHRIJFSTER VAN WUTHERING HEIGHTS

WINNAAR

‘THE breakout role
for Emma Mackey’

BESTE ACTRICE
ZAR AMIR-EBRAHIMI

★★★★
‘A sexy movie…
thrilling to watch’

BuzzFeed

CANNES FILMFESTIVAL 2022

The Guardian

H O LY
SPIDER
Een film van

ALI ABBASI (Gräns)

VAN A F 1 0 N O VEMBER IN DE BI O S CO O P
www.cineart.nl

/cineartnederland

VANAF 24 NOVEMBER IN DE BIOSCOOP
/cineartnl

/cineartnl

/cineart_nl
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CIMINO

EEN ENIGMA IN EEN

MYSTERIE
IN EEN MYTHE

“Niemand weet eigenlijk iets van jou”, zei een vriend ooit tegen
filmicoon Michael Cimino. Biograaf Charles Elton probeert feiten
van fictie te scheiden om het mysterie te doorgronden maar stuit op
DOOR IVO DE KOCK
een caleidoscoop van persona’s.	
De bittere en kritische toon van de
Amerikaanse cinema tijdens de jaren
zeventig weerspiegelde de morele crisis
van het land. Dat wordt scherp gevat in
de tagline van Easy Rider, Dennis Hoppers roadmovie uit 1969: ‘A man went
looking for America and couldn’t find it
anywhere’.
Vijf jaar na Easy Rider begon Michael Cimino (1939-2016) onder Clint
Eastwoods vleugels met Thunderbolt
and Lightfoot zijn eigen zoektocht naar
Amerika. Hij vond het land overal: in
pijnlijke verhalen, adembenemende
landschappen en traumatische ervaringen.
Zijn filmreis liep van helletochten
THE DEER HUNTER
The Deer Hunter (1978), Heaven’s Gate
(1980), The Year of the Dragon (1985),
The Sicilian (1987) en Desperate Hours (1990) tot de
helende roadtrip Sunchaser (1996). Met meer melancholie dan somberheid focuste Cimino op de in Amerikaanse cultuur populaire strijd tussen idealisme en
zelfkastijding. Hij maakte ook zijn eigen verhaal van
opkomst en ondergang door: hij transformeerde van
wonderboy tot paria van Hollywood. Eerst bejubeld,
daarna uitgespuwd en dan vergeten.
Behalve in Frankrijk, waar gelobbyd werd voor de
rehabilitatie van Heaven’s Gate en waar Cimino niet
alleen de romans Big Jane en A Hundred Oceans publiceerde maar ook zijn autobiografie Conversations
en mirroir. Dat boek, met de openingswoorden ‘Ik ben
een mythe’, is vooral het portret van een personage,
de beschrijving van het leven van iemand die al dan
niet Michael Cimino is. Een eenzaat die een reïncarnatie van Norma Desmond uit Sunset Boulevard lijkt.

Teruggetrokken levend en dromend van onsterfelijkheid. ‘Ik haat het dit boek te schrijven,’ lezen we na 50
pagina’s, ‘ik heb niets te zeggen.’
Dat was natuurlijk niet zo, alleen had de filmmaker,
zoals Charles Elton het stelt in zijn biografie Cimino,
‘een ambivalente relatie met de waarheid’ en de neiging zijn leven te fictionaliseren. Cimino’s leugens
waren legendarisch: hij veranderde zijn geboortedatum, verzon oorlogservaringen die hem zouden
hebben geïnspireerd voor The Deer Hunter, probeerde
een ‘waargebeurd’ etiket te kleven op de Russischeroulettescène in die film, loog over het auteurschap
van scenario’s, verzon opname-incidenten en interventies bij testscreenings. Elton prikt door de meest
grove leugens, maar bij sommige verhalen blijft twijfel
leven. Omdat er onvoldoende documentatie bestaat
en omdat getuigenissen van naasten vaak construc-

ties lijken. Elton lost dat op door verschillende versies
te presenteren en de lezer te laten kiezen.
Grote onthullingen of definitieve conclusies levert
dat niet op, maar wel het beeld van een complex man
met gebreken én immens talent. Maar vooral ook de
drang om ‘een verhaal als een matroesjka van zijn
eigen leven te maken’, waarbij het moeilijk te bepalen
was ‘of Cimino zijn eigen verhalen geloofde of dat de
verzinsels waarheid werden door herhaling’. Daardoor
was er ‘geen definitieve versie van zijn leven, geen final draft’, maar enkel variaties die pasten bij de steeds
weer andere beelden die Cimino van zichzelf presenteerde.
Volgens Elton sloeg de verwarring die dat creëerde
ook over op de man die verantwoordelijk was voor het
vervagen van de scheidslijn tussen feit en fictie. ‘Ook
al had hij zijn caleidoscopische persona zelf gecreëerd,
Cimino worstelde met het integreren van die verschillende Michael Cimino’s in één Michael
Cimino.’ Elton memoreert hoe Cimino
ooit aan een vriend opbiechtte: “Als
ik mezelf google, herken ik de meeste
mensen niet die ik ben geweest.”
De kracht van Cimino is dat deze
eerste biografie van de regisseur duidelijk maakt dat diens omstreden
statement ‘I am not who I am, and I am
who I am not’ niet verwarrend maar
verhelderend is. Voor de filmmaker waren creatie, transformatie en identiteit
verbonden. Terwijl de kloof tussen zijn
zelfbeeld en imago groot bleef.
Elton geeft toe het enigma van monstre sacré Cimino – ‘hij mag zich monsterlijk gedragen hebben, hij was echt
geen monster’ – niet helemaal ontsluierd te hebben. Hij schetst wel hoe
de filmmaker het product was van zijn
ambitie, talent en gedrevenheid. Waarbij compromisloosheid leidde tot unieke, tegendraadse films. Maar
dat had een prijs, zoals de ondertitel ‘The Price of a
Vision’ onderstreept. Met die bijzonderheid dat Cimino volgens Elton deze prijs bewust betaalde, omdat
hij als de dood was voor middelmatigheid. Een van
de matroesjka’s genaamd Michael Cimino was ook
een variant op de hoofdpersoon van The Fountainhead, die liever zijn eigen creaties vernietigt dan zich
te conformeren. Geen toeval dat de verfilming van
Ayn Rands boek voor Cimino een nooit gerealiseerd
droomproject bleef.
CIMINO: THE DEER HUNTER, HEAVEN’S
GATE AND THE PRICE OF A VISION CHARLES
ELTON | NEW YORK, ABRAMS PRESS, 2022 | 348
PAGINA’S | €26 
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KOOLHOVEN OVER DE KIJK VAN KOOLHOVEN

‘HET DRA AIT NU MEER OM
IN ZICHT EN IN HOUD’

Martin Koolhoven neemt je ook in het nieuwe derde seizoen van
De kijk van Koolhoven weer moeiteloos mee in zijn enthousiasme:
“Je moet nooit het idee krijgen dat ik een tekstje sta op te lepelen.”

DOOR ALEX MAZEREEUW

Filmprogramma’s pakken op tv vaak moeizaam uit.
Zeker in Nederland. Maar regisseur Martin Koolhoven weet met De kijk van Koolhoven, dat toe is aan het
derde seizoen, wél kijkers te trekken.
“Ik denk dat het een samenspel van factoren is”,
zegt Koolhoven. “Als ik de serie in mijn eentje zou
maken, zou ik er misschien veel meer obscure films
bij doen, maar door de invloed van regisseur David
Kleijwegt en cinematograaf en vormgever Reinier van
Brummelen wordt het toch toegankelijker. Ook omdat zij een extra visuele laag toevoegen
aan wat ik allemaal bedacht heb. Het
programma drijft natuurlijk allemaal
op de liefde voor film, maar het moet
vervolgens wél goed gemaakt worden.
Als het aan mij zou liggen, waren alle
afleveringen waarschijnlijk vier uur
geworden. Daarom vond ik het ook zo
belangrijk om met goede tv-makers te
werken. Ik wíl me juist laten regisseren,
anders werkt het niet.”
Hoe kies je je films en invalshoeken? “In

de beginfase schrijf ik heel veel onderwerpen op waarvan ik denk dat er genoeg vlees aan zit om een hele uitzending mee te vullen. Maar we bepalen eigenlijk steeds pas na de opnames van de
ene aflevering definitief wat het onderwerp van de volgende wordt, vooral gebaseerd op waar ik dan zin in heb. Soms
is dat zelfs iets wat niet op de originele
lijst stond. Voor iedere aflevering heb ik
dan een veel te lange lijst met titels. Net
zoals je wil dat de afleveringen onderling verschillend zijn, wil je ook bij de
uiteindelijk films en scènes dat het inhoudelijk divers is.”
Het lijkt me dan wel lastig om de rode
draad te bewaken. “De eerste aflevering

die we ooit opnamen (over Eurohorror;
AM) ontstond uiteindelijk pas in de
montage, en groeide gaandeweg uit tot

een soort collage met allerlei gekkigheden. Nu zit er
steeds meer een gedachte achter en werkt het programma altijd naar iets toe. Tegelijkertijd vind ik wel
dat de spontaniteit moet blijven. Je moet nooit het
idee krijgen dat ik daar een of ander geschreven tekstje
sta op te lepelen.”
Je maakt nooit gebruik van een autocue? “Een belangrijk deel van de uitzending draait om momenten waar
ik reageer op wat ik zie. Het heeft absoluut geen zin om

dat te gaan uitschrijven. Het moet eigenlijk altijd ongescript zijn, zo wordt het ook gedraaid. Ik praat
rechtstreeks tegen de kijker, maar bij de opnamen eigenlijk vooral tegen David. Waar iemand als Matthijs
van Nieuwkerk een autocue ziet, zie ik David via een
spiegel voor de lens. Hij daagt me uit om het begrijpelijker te maken, of om bepaalde zaken extra toe te lichten. Op die manier groeit het als een soort gemberwortel alle kanten uit.”
Wat mogen we verwachten van de derde reeks? “We zijn

steeds meer opgeschoven van genres naar thema’s. In
het begin zat het programma vooral op feitjes en kennis, nu draait het veel meer om inzicht en inhoud. Daar
lenen veel thema’s zich ook goed voor, zoals in dit seizoen bijvoorbeeld transformatie en coming-of-age.
Maar we bespreken bijvoorbeeld ook waanzin, een
thema waarmee je alle kanten op kunt.
Dat gaat van waanzin in een inrichting
in One Flew over the Cuckoo’s Nest en
psychopathische moordenaars in Silence of the Lambs tot posttraumatische
stress in The Deer Hunter. Stiekem zijn
die thema’s natuurlijk gewoon een
smoes om heel veel leuke scènes te laten
zien, maar uiteindelijk gaat het wél altijd ergens over.”
Met zoveel enthousiasme kun je dit nog
moeiteloos jaren blijven doen, toch?

“Toen we het einde van dit seizoen opnamen, bekroop me vooral het gevoel
dat ik nu zélf weer films wil maken. Ik
heb net het scenario voor mijn nieuwe
film afgerond en dat is voor mij nu het
meest urgente. Maar als ze me daarna
weer vragen, denk ik dat ik het zo weer
doe. Ik hou gewoon heel erg van film, en
dat maakt het zo leuk om dit programma te maken. Dat is waarschijnlijk ook
waarom het zo goed werkt: je ziet gewoon dat ik het leuk vind om daar te
staan. Maar het mooiste is toch wel dat
er steeds meer mensen naar me toe komen die zeggen dat hun zoon of dochter
door mijn programma óók filmmaker
willen worden. Dat is het grootste compliment dat je kan krijgen.”
DE KIJK VAN KOOLHOVEN

IS VANAF VRIJDAG 11

NOVEMBER WEKELIJKS OM 20.25 UUR TE ZIEN OP NPO3
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CATHERINE CALLED BIRDY

TAKE OUT

CATHERINE CALLED BIRDY

Een dertiende eeuw die
nooit heeft bestaan
In Lena Dunhams Catherine Called Birdy
lijkt de dertiende eeuw opvallend veel op
het heden, op het anachronistische af. Het
verhaal over de veertienjarige Birdy speelt
dan wel in de middeleeuwen, maar gaat net
zo goed over tienermeisjes van nu.
Haar moeder, zo schrijft Birdy in haar dagboek, wil een echte jonkvrouw van haar maken: dom, onderdanig, ontwikkeld. ‘But’,
schrijft Birdy, ‘I would rather sit in an apple
tree and wonder.’
Birdy is de hoofdpersoon van Catherine
Called Birdy, Lena Dunhams verfilming van
Karen Cushmans tienerboek uit 1994. In
dertiende-eeuws Engeland is de veertienjarige Birdy (Bella Ramsey) de enige dochter
van de armlastige ridder Lord Rollo (Andrew
Scott) en diens permanent zwangere vrouw
Lady Aislinn (Billie Piper). In veel opzichten
is Birdy als een tienermeisje uit onze tijd: ze
heeft vrienden (de adellijke Aelis en de niet
zo adellijke geitenhoeder Perkin), ze heeft
drie broers (van wie eentje, een monnik, haar
heeft leren lezen en schrijven) en ze heeft een
oom op wie ze dol is: kruisvaarder George
(Joe Alwyn).
In Cushmans boek, dat is geschreven in
dagboekvorm, botsen de nineties op de middeleeuwen en tegelijkertijd vloeien ze natuurlijk in elkaar over. In haar innemende en
met liefde gemaakte verfilming neemt Lena
Dunham, die we kennen als bedenker van de
serie Girls (2012-2017), Cushmans truc eenop-een over – maar ze voegt er ook iets aan
toe.
Meer nog dan het boek weet de adaptatie

een balans te vinden tussen het lichtvoetige
(soms neigend naar het malle) en het zware.
Als Birdy’s vader, een verkwistende en kinderachtige man, blut blijkt te zijn, besluit hij
zijn dochter uit te huwelijken, want voor een
maagd met adellijke status kan hij immers
een flinke bruidsschat vangen. Maar Birdy,
die liever kruisvaarder zou zijn, of anders een
beetje wil wegdromen in een boom, verzet
zich met alle macht tegen een gedwongen
huwelijk. ‘No part of me is mine’, verzucht ze
op de voice-over als haar recalcitrantie weer
eens is beantwoord met slaag. Verschillende
duistere, nadrukkelijk feministische verhaallijnen zijn op die manier door Catherine
Called Birdy heen gewoven, zoals ook de verhaallijn rond Birdy’s moeder, die het ene na
het andere doodgeboren kind baart, met alle
gevaren van dien voor haar eigen leven.
Slim vervlecht Dunham het hedendaagse
met de clichés die we kennen uit de geschiedenisboeken, om zo een anachronistisch
universum te creëren dat geheel eigen is –
een dertiende eeuw die nooit heeft bestaan
maar niet minder echt aanvoelt. Catherine
Called Birdy speelt weliswaar in een ver verleden maar gaat over hoe tienermeisjes nu
nog steeds onder verwachtingen gebukt
gaan. Over hoe ze liever nog even dagdromen
voordat het volwassen leven begint.

Gloeiendheet
sissende
wokpannen
De door Criterion op blu-ray uitgebrachte
tweede speelfilm van Sean Baker toont hoe
de inmiddels gevierde regisseur zijn vorm
vond.
In een samenleving zijn er mensen die je
constant ziet zonder ze echt te zien. Pakketbezorgers, schoonmakers, maaltijdbezorgers. Zo’n onzichtbare is ook Ming Ding
(Charles Jang), die samen met nog een stuk
of acht illegale immigranten ligt te slapen in
een krap New Yorks appartement als hij plots

BASJE BOER

CATHERINE CALLED BIRDY

VERENIGDE

STATEN, 2022 | REGIE LENA DUNHAM | MET BELLA
RAMSEY | 108 MINUTEN | DISTRIBUTIE PRIME VIDEO
(VOD) | TE ZIEN VANAF 7 OKTOBER 

TAKE OUT

door twee clandestiene schuldeisers van zijn
matras wordt gesleurd. Ze geven hem een tik
met een hamer en een dag tijd om 800 dollar
op te hoesten.
Maar Take Out is geen race-tegen-deklok-achtige thriller. Na die nerveuze opening valt de film in een ritme dat gedicteerd
wordt door de bestellingen die binnenrollen
bij het Chinese restaurant waar Ming werkt
als bezorger. Keer op keer rijdt hij met zijn
fiets door de steeds harder stromende regen,
een plastic tasje aan zijn stuur, aanbellend
bij mensen die hem als hij geluk heeft een
paar dollar fooi toestoppen en als hij pech
heeft beschimpen om zijn beroerde Engels of
uitfoeteren wegens een fout uitgevoerde bestelling.
Take Out was de tweede speelfilm van
Sean Baker, maar in veel opzichten is het een
startpunt. Baker vond zijn vorm met deze
film, geregisseerd samen met Shih-Ching
Tsou, die hij ontmoette bij een montageworkshop en met wie hij een tijdje samenwoonde boven een Chinees restaurant. Met
films als Tangarine (2015), The Florida Project (2017) en Red Rocket (2021) – Tsou was
van elk van die films producent – groeide
Baker uit tot chroniqueur van de onderkant
van de Amerikaanse samenleving. Films
waarin hij vaak met niet-professionele acteurs werkt en zijn personages plaatst in een
reële omgeving die hij niet volledig controleert. Zo was het restaurant in Take Out echt
open tijdens het draaien.
Het geeft de films iets hyperrealistisch (al
breekt Baker in zijn recentere werk op momenten ook weer uit dat realisme), wat in
Take Out versterkt wordt door de goedkope
DV-camera waarmee alles gefilmd is. In vertelstructuur is de film nog wat harkerig – aan
het eind zijn een paar kunstgrepen nodig om
de plot rond te krijgen. Al voelt dat ook
vooral zo omdat alles ervoor, vooral de scènes in het restaurant waar de wokpannen
gloeiendheet sissen en de medewerkers in
het Mandarijn over van alles en niets praten,
zo overtuigend ongekunsteld is.
ELISE VAN DAM

TAKE OUT

VERENIGDE STATEN, 2004 | REGIE SEAN

BAKER, SHIH-CHING TSOU | MET CHARLES JANG, JENGHUA YU | 87 MINUTEN | DISTRIBUTIE CRITERION (DVD/
BLU-RAY, IMPORT) | NU TE ZIEN 
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THE BEAR

Briljante
keukenstress
In de fabuleuze dramaserie The Bear is de
keuken- en levensstress in elke scène voelbaar.
De keuken lijkt terug van weggeweest als
setting voor intens drama. In het sterke Boiling Point stijgt de stress chefkok Stephen
Graham langzaam naar het hoofd in een populair Londens restaurant, terwijl Ralph
Fiennes in The Menu (eind deze maand openingsfilm van Imagine Film Festival) een
chef speelt met dubieuze intenties in een exclusief restaurant.
Toch halen die twee films het qua keukenstress niet bij de achtdelige serie The
Bear, een van de absolute hoogtepunten van
dit jaar. De serie speelt zich af in een broodjeszaak annex restaurant in Chicago, in een
wijk die langzaam ten prooi valt aan gentrificatie. Uitbater Michael overleed onverwacht
en liet de zaak na aan zijn broer Carmie (Jeremy Allen White). Die werkte hiervoor als
chefkok in een van de beste restaurants ter
wereld, en zijn werkstijl valt niet bepaald
goed in de smoezelige keuken van het familierestaurant, waar iedereen toch vooral volgens zijn of haar eigen methode werkt.
Ook The Bear heeft een volledig eigen methode – het is een wervelwind die al vanaf de
eerste aflevering behoorlijk wat energie van

THE BEAR

de kijker vergt. Dat is absoluut geen kritiek,
want zelden werd de stress van een professionele keuken zo realistisch opgediend. De
bonnetjes rollen in recordtempo uit de automaat, overal staat eten te pruttelen en iedereen schreeuwt voortdurend “CHEF CHEF
CHEF!” naar elkaar. Om nog maar te zwijgen
over het heerlijke eten dat voorbijkomt – de
acteurs kregen ter voorbereiding op hun rol
kooklessen, om het zo authentiek mogelijk te
houden.

Maar wat uiteindelijk vooral bijblijft van
The Bear is de perfecte balans tussen drama,
komedie en keukenstress. De serie komt tot
een absoluut hoogtepunt in de zevende aflevering, waarin de stress in één lange take van
twintig minuten tot een ongekende uitbarsting komt. Alles komt op perfecte wijze samen en Carmie kan niet langer weglopen
voor het sluimerende trauma dat in hem
huist na de dood van zijn broer.
De hectische keuken blijkt in The Bear uit-

THE OLD MAN

Aangenaam
authentiek
In The Old Man speelt Jeff Bridges zijn eerste grote televisierol als oude CIA-agent die
op de vlucht slaat voor de FBI.
Ook voor grote acteurs is het de laatste jaren
doodgewoon geworden om de overstap te
maken van het bioscoopdoek naar het televisiescherm. Gek is dat niet, want voor topacteurs valt er in een serie vaak meer te halen.
Zeker in vergelijking met het huidige filmaanbod, dat in toenemende mate wordt gedomineerd door superhelden en computereffecten.
Gelukkig vond Jeff Bridges dat ook. In The
Old Man speelt Bridges, tja, een oude man,
die niet bepaald is wie hij lijkt te zijn. The Old
Spy had de lading wellicht beter gedekt, want
Bridges blijkt als voormalig CIA-agent ‘Dan
Chase’ allesbehalve een krakkemikkige grijsaard. In de eerste aflevering van deze zevendelige serie kampt hij weliswaar met de nodige ouderdomskwaaltjes, maar elimineert
hij óók moeiteloos een gevaarlijke indringer.

THE OLD MAN

Chase blijkt te worden opgejaagd door de
FBI, dat een nieuw onderzoek heeft ingesteld
naar een schimmige politieke deal met een
Afghaanse krijgsheer tijdens de Koude Oorlog. Chase speelde daarin een dubieuze rol,
en verdween daarna spoorloos. FBI-directeur Harold Harper (John Lithgow) moet

Chase opsporen, maar blijkt óók een verleden te hebben met deze oude spion. Een katen-muisspel tussen de twee oud-collega’s is
het gevolg.
Het klinkt allemaal aangenaam klassiek,
maar gelukkig weet The Old Man meermaals
te verrassen. Neem bijvoorbeeld een scène in

eindelijk niet de beste plek voor traumaverwerking, maar wél een toplocatie voor een
van de beste nieuwe series van het jaar. Verplicht kijkvoer. Maar zorg van tevoren wel
voor genoeg eten in huis.
ALEX MAZEREEUW

THE BEAR

VERENIGDE STATEN, 2022 | BEDENKER

CHRISTOPHER STORER | MET JEREMY ALLEN WHITE |
8X30 MINUTEN | DISTRIBUTIE DISNEY+ (VOD) | NU TE
ZIEN 

de eerste aflevering, waarin Bridges het gevecht aangaat met twee FBI-agenten die
hem onderschept hebben. We zien een gevechtsscène zoals we die – door alle computereffecten – nog maar zelden zien: hard,
grimmig en vooral authentiek. En dan te bedenken dat Bridges de stunts in de serie allemaal zélf deed terwijl hij rondliep met een
tumor in zijn lijf (Bridges is inmiddels gelukkig hersteld).
Verder kiezen de makers van The Old Man
juist verrassend vaak voor een kalm verteltempo, met lange dialogen en weinig spektakel. Waarom ook niet met zo’n sublieme cast
– naast Bridges en Lithgow zien we onder
meer Amy Brenneman (Heat) en Alia Shawkat (Arrested Development). De cast, het
tempo en de sterke actiescènes maken The
Old Man tot een aangename toevoeging aan
het spionagegenre. Hoewel de serie in het
middenstuk inkakt, herstelt het zich voortreffelijk in de laatste twee afleveringen. Een
tweede seizoen is gelukkig al in de maak,
want hoe meer Bridges, hoe beter. Zelfs als
dat op het kleine scherm is.
ALEX MAZEREEUW

THE OLD MAN

VERENIGDE STATEN, 2022 |

BEDENKER ROBERT LEVINE, JONATHAN E. STEINBERG |
MET JEFF BRIDGES, JOHN LITHGOW | 7X MINUTEN |
DISTRIBUTIE DISNEY+ (VOD) | NU TE ZIEN 
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Sportlaan 9, 1931 AV
Egmond aan Zee
15 augustus 2022,
10.22 uur
Het is maandagochtend, de zon schijnt. Op
het hoofdveld van V.V. Egmondia staan twee
dameselftallen in een lang lint naast elkaar
opgesteld, zoals bij een Champions League-wedstrijd. Min of meer. Langs de lijn
staat een handjevol supporters. “Kom erbij,
kom erbij allemaal, jongens luister mee”,
roept de opnameleider. “We filmen met twee
camera’s”, legt regisseur Raymond Grimbergen vervolgens uit. “Een steadicam – daar –
en een gewone – daar. En in de lucht hangt
een drone.” Hij kijkt omhoog, maar ziet niks.
Grimbergen regisseerde tal van succesvolle series, waaronder Ik vertrek, Brugklas,
B&B vol liefde en Five Days Inside. In 2016
maakte hij samen met Hein Piller de Bruijn
zijn eerste documentaire Dichter bij Maarten, in 2019 regisseerde hij zijn eerste speelfilm, Brugklas – De tijd van m’n leven, die een
Gouden Film werd. Een jaar later maakte
Grimbergen de 2Doc Bestemming Sobibór en
nu is hij bezig met zijn tweede speelfilm voor
de jeugd: Leeuwin.
In Leeuwin draait het om de vijftienjarige
Rosi die van Suriname naar Nederland verhuist. De cultuurshock is groot, maar Rosi
heeft een troef: haar voetbaltalent. Dat kan
ze laten zien wanneer haar nieuwe school
meedoet aan een schoolvoetbaltoernooi.
Rosi wordt gespeeld door debutant Alyssa
van Ommeren, die vorig jaar de liveshows
haalde van The Voice of Holland. Manou Jue
Cardoso, die in 2017 met de meidengroep

DREAMZ meedeed aan het Junior Songfestival, speelt Chloe, de keeper van De Bataven.
“We beginnen zo met de aftrap van de
eerste helft”, zegt Grimbergen. “Victoria is
direct veel sterker. De opdracht is dus dat
jullie een soort stormloop richting het doel
van De Bataven doen – dat doel dus – en jullie worden eigenlijk compleet overlopen.
Meiden? Luisteren jullie? Compleet overlopen!”
Terwijl Grimbergen staat te oreren, neemt
het geroezemoes op de tribune toen. “Jongens, doe eens iets zachter, we zijn hier aan
het doorlopen”, brult de opnameleider ietwat
geagiteerd. Cameraman Willem Helwig kijkt
bedenkelijk naar de lucht, waar de drone intussen ook hangt. “Ik heb straks zes weken
nodig voor kleurcorrectie, want het licht
verandert doorlopend. En ik heb maar vijf
dagen.”

Grimbergen gaat ondertussen onverstoorbaar door met het instrueren van beide
elftallen. “Jullie kunnen volgens mij allemaal
ontzettend goed voetballen – daarom zijn
jullie hier”, zegt hij tegen het ene team. En tegen het andere: “Jullie kunnen ook goed
voetballen, maar nu even iets minder goed.
Jullie zitten gewoon in de verdrukking. Dit is
het begin van de eerste helft en uit alles
blijkt: dit gaan wij nooit winnen.”
“Maar we hebben toch wel af en toe de
bal?” vraagt een speelster van De Bataven.
“Natuurlijk kunnen jullie af en toe de bal
hebben, anders zou het wel heel gek zijn”,
riposteert Grimbergen. “Maar als je de bal
hebt, moet je niet op je allerbest passen. Zorg
ervoor dat er een speler van Victoria tussen
kan zitten. Het is een stormloop van Victoria
op het doel van De Bataven. Jullie zijn de onderliggende partij, Manou ligt onder vuur.
Dat gaan we straks omdraaien, de tweede
helft zijn de rollen omgedraaid. Maar we
gaan het nu eerst een kwartiertje zo doen.”
En tegen de spelers van Victoria: “De opdracht is: jullie vallen aan. Kun je sco-
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HOOFDROLSPELER ALYSSA VAN OMMEREN (RUGNUMMER 15)
STAAT HELEMAAL AAN DE BUITENKANT. REGISSEUR RAYMOND
GRIMBERGEN (WIT SHIRT EN PETJE) KIJKT MEE MET CAMERAMAN
WILLEM HELWIG. OP DE VOORGROND MOVI-OPERATOR BEN DE
GRAAF EN BOOMOPERATOR RONALD MEULMAN

ren, dan scoor je! Waarom niet, dat is niet
verboden, natuurlijk. Het staat 2-0 bij rust
en het wordt uiteindelijk 2-2, dus houd je
vooral niet in! Dat is het eigenlijk.”
Een paar minuten later klinkt het beginsignaal.
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF
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Een ﬁlm over de dramatische wijze waarop de social media
het leven beïnvloeden van de 19-jarige Souad uit Egypte

