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Kent nog steeds
zijn gelijke niet
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Cannes 2008
Volgens Jan Pieter
Ekker delven de
artistieke films op het
filmfestival van Cannes steeds meer het
onderspit. De rode
loper is belangrijker
geworden dan het filmdoek. Betekent dit het
einde van de serieuze
filmjournalistiek? 52

Special: Home Movies
De voor hun eigen plezier gemaakte films van amateurs mogen zich
verheugen in een groeiende belangstelling. Sinds filmarchieven
beter zijn ontsloten en er nog steeds filmmateriaal in kelders en op
zolders wordt ontdekt, sijpelen meer en meer home movies door in
televisieprogramma’s, documentaires en multimediale installaties.
In dit nummer hebben we dan ook een special over de vele gezichten
van de amateurfilm. Er is academische interesse (12), filmmakers
werken graag met found footage, zie het interview met documentairemaker Alina Marazzi (14), er is een nieuw filmgenre, de mobieletelefoonfilm (16) en er komen speciale festivals waarin amateurs hun
films vertonen (18). Ook in onze boekenrubriek aandacht voor twee
publicaties die diverse aspecten van de home movie belichten. 60

Cary Grant
Het Filmmuseum wijdt zijn zomerprogramma aan Cary Grant. De in
Engeland als Archibald Leach geboren acteur met het kuiltje in zijn kin
(Audrey Hepburn in Charade: ‘How do
you shave in there?’) werd in Amerika
een charmante hartenbreker. 8

Film 4.0

Laatste pionier

Nieuwe media zorgen voor nieuwe expressievormen. Het internet, met haar interactieve karakter
en hyperlinkstructuur, zet de principes van het
traditionele lineaire verhaal overboord. De gebruiker kiest zijn eigen weg. Maar ook de beeldtaal zelf
verandert. De kwaliteitsstandaard is niet langer die
van het witte doek. De windowed structure – verschillende kaders op één scherm – heeft in het web
haar natuurlijke partner gevonden. En nog meer
dan voorheen, maakt de digitale techniek het kopiëren, bewerken en hergebruiken van beeldmateriaal
mogelijk.
De nieuwe rubriek Film 4.0 brengt de ontwikkelingen in kaart. Deze maand: informele productieplatformen voor beginnende regisseurs. 59

In deze Skrien staat de laatste aflevering van Annemieke Hendriks'
prijswinnende serie interviews met
pioniers uit de Nederlandse filmwereld. Aan het woord komt Kees Brusse,
de in Australië woonachtige acteur
met een enorme staat van dienst. Toch
voelt hij zich een tikje miskend. 40
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De hoofdredacteur

Culturele kaalslag
‘De huurtoeslag plaatst de overheid
voor een forse financiële tegenvaller.
Het kabinet moet 0,9 miljard euro
extra uittrekken om de onverklaarbare stijging van de uitgaven door de
belastingdienst te ondervangen.’
Dit bericht stond in NRC Handelsblad van 24 mei. De week ervoor
had de Raad voor Cultuur zijn
adviezen over de komende cultuurnotaperiode aan minister Plasterk
(OCW) gestuurd, met onder meer
een negatief advies over Skrien (zie
pagina 4). De dag erna bleek dat
de Raad ten onrechte 26,6 miljoen

extra had ingecalculeerd voor de
kunstinstellingen. Die heeft de
minister niet en dus moet de Raad
zijn huiswerk opnieuw doen. Dat
het kabinet net 900 miljoen euro
kwijt is geraakt met een ‘onverklaarbare stijging van de uitgaven
door de Belastingdienst’ is dan wel
heel wrang.
900 versus 26,6 miljoen. Het zijn
bedragen die je doen duizelen.
Bedragen die in Den Haag dagelijks over tafel gaan. En politici
moeten uiteindelijk beslissen waar
die miljoenen naar toegaan.

Skrien ontvangt per jaar bijna 77
duizend euro subsidie. Een schijntje. Van dat geld bouwen diverse
overheidsinstellingen nog niets
eens een website. En toch schrijft
filmrecensent Ab Zagt van Algemeen Dagblad in zijn weblog van 27
mei: ‘Je kan je dus afvragen over
[sic] Skrien dan nog wel bestaansrecht heeft en de belastingbetaler
daarvoor moet dokken.’ Zagt stemt
vast VVD, die vindt dat cultuur volgens het profijtbeginsel zou moeten functioneren.
Het is een gedachte die steeds

populairder wordt en waarvoor
soms iets te zeggen is. Maar het
blijft een feit dat de kunstzinnige
film steeds kwetsbaarder wordt.
Zonder overheidssteun kan die
niet overleven, net zo min als filmhuizen en filmbladen die schrijven
over de ‘cinematografisch waardevolle film’, zoals wij het bij gebrek
aan een betere omschrijving noemen. Verdwijning ervan zou een
immense culturele kaalslag betekenen. Dat zou pas onverklaarbaar
zijn.

André Waardenburg
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Skrien agenda
15 en 22 juni
Films van productiemaatschappij Waterland in het Ketelhuis,
Amsterdam (38)
www.ketelhuis.nl

29 juni
Hans Beerekamp presenteert in het Filmmuseum (16.00-18.30u.)
een aflevering van ‘Het
Schimmenrijk’, de liveversie van zijn rubriek
‘The Big Sleep’ (48).
Met filmfragmenten en
materiaal uit het Filmmuseumarchief.
4 juli en 3 augustus
Frédérique Balbinot
(Filmmuseum) en
André Waardenburg
(Skrien/NRC Handelsblad) presenteren in
het Filmmuseum twee
keer ‘Een zomeravond
met Cary Grant’, met
veel filmclips (8).

11
12
14
16
18

Grootste Hollywood-icoon van zijn tijd

Geweldig programma
rondom Cary Grant

Special: Home Movies

De amateurfilm is
ingeburgerd
Verborgen levens
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Welten, Gertjan Zuilhof
Fotografie
Bob Bronshoff, Kris Dewitte
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Heusden, John Koning
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zoals het is’
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Skrien en het sectorinstituut
Op 15 mei presenteerde de Raad voor Cultuur zijn advies
over de komende cultuurnotaperiode aan minister Plasterk
(OCW). De Raad adviseerde negatief over de aanvraag van
Skrien en leverde niet malse kritiek: ‘De toegevoegde waarde
van Skrien voor de kwaliteit van het filmklimaat in Nederland
is dermate beperkt dat de legitimatie voor overheidssubsidiering ontbreekt.’
Dit oordeel kwam voor bestuur en (hoofd)redactie als een
donderslag bij heldere hemel, zowel op procedurele als op
inhoudelijke gronden. Zoals wellicht bekend is het ministerie
van OCW van zins een Sectorinstituut Film op te richten,
waarin diverse filmgerelateerde instellingen zullen opgaan.
Skrien is al een tijdlang in gesprek met het Filmmuseum – de
motor van het nog op te richten sectorinstituut – over verregaande vormen van samenwerking. Ook zijn er gesprekken
gevoerd met de ‘kwartiermaker’ van OCW, die de besprekingen rond het sectorinstituut coördineert, over de manier
waarop Skrien in dat instituut zitting zou kunnen nemen.
Een van de pijlers van het instituut wordt het zogenaamde
debat- en reflectieplatform. Hierin liggen uitstekende mogelijkheden voor Skrien om zich inhoudelijk te profileren, in
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Films met muzikaal geluid
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De opinie

samenwerking met goed op Skrien aansluitende partners
in het sectorinstituut als het Filmmuseum, het Nederlands
Instituut voor Filmeducatie en De Filmbank.
De Raad dreigt hierdoor nu een streep te trekken. Het
vreemde is, dat de subsidieaanvragen van een aantal andere
instellingen die waarschijnlijk in het sectorinstituut opgaan
pro forma zijn behandeld (en ‘ter kennisgeving’ naar de Raad
zijn gestuurd), terwijl de aanvraag van Skrien wél inhoudelijk
door de Raad is beoordeeld. Waarom de Raad bij sommige
instellingen wel en bij Skrien niet de uitkomsten van de
onderhandelingen wil afwachten blijft vooralsnog onduidelijk.
Ook de inhoudelijke kritiek van de Raad op Skrien kwam als
een verrassing. We herkennen ons er nauwelijks in. Natuurlijk kan Skrien beter, scherper en nog breder georiënteerd,
maar de kritiek van de Raad is zo algemeen geformuleerd
en zo weinig beargumenteerd dat het lastig is ons ertegen
te verweren. Toch heeft Skrien op 29 mei een bezwaarschrift bij de Raad en het ministerie ingediend, ondersteund
door een petitie van zo’n vijfhonderd mensen uit de Nederlandse filmwereld. Het laatste woord is nog niet gesproken.

André Waardenburg, hoofdredacteur Skrien
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FOTO BOB BRONSHOFF

‘Shirtje ruilen?’ Als hij denkt dat de
scène er goed op staat, stapt voormalig
Feyenoord-verdediger Dick Schneider
op de bijna 70-jarige Ajax-legende
Sjaak Swart af en maakt hij aanstalten
zijn shirt uit te trekken. Schneider en
Swart dragen precies dezelfde zwarte
T-shirts. ‘Ik ben mijn hele carrière nog
nooit zo vaak voorbijgelopen’, zegt
Schneider, die zich zojuist een keer of
tien gewillig heeft laten passeren.
In een leegstaande verdieping in een
bedrijvencomplex in AmsterdamSlotervaart werkt Ramón Gieling
(Johan Cruijff – En un momento dado,
2004; Joaquín Sabina – 19 días y 500
noches, 2008) aan De schaar of het
grote zwijgen. Het had een documentaire moeten worden over Piet Keizer,
de legendarische ex-linksbuiten van
Ajax. Maar toen de publiciteitsschuwe
Keizer niet mee wilde werken, besloot
Gieling (die zelf nog een blauwe maandag in de betaalde jeugd van Vitesse
als linksbuiten speelde) zijn aandacht
te verleggen naar de schaar, een
schijn- of passeerbeweging bedoeld
om de tegenstander op het verkeerde
been te zetten.
In een setting die refereert aan de
beroemde fotoserie van Edward Muybridge is de schaarbeweging eindeloos
uitgevoerd door befaamde linksbuitens
en vervolgens geanalyseerd en van
commentaar voorzien door een bewegingswetenschapper en oud-voetballer Herman Brusselmans.
De bewonderenswaardig afgetrainde
Sjaak Swart is opgetrommeld om het
verschil tussen links- en rechtsbuitens
te verduidelijken. ‘Sjakie kan alles met
een bal. Oppompen, leeg laten lopen,
invetten’, ginnegapt Dick Schneider.
Robbie de Wit, die in de bloei van zijn
carrière door een hersenbloeding
werd getroffen, kijkt vanaf de zijkant
geamuseerd toe.
De schaar of het grote zwijgen,
gemaakt door Eyeworks voor KRO’s
Profiel, zal naar alle waarschijnlijkheid
in de bioscoop worden uitgebracht
door Cinema Delicatessen.
Jan Pieter Ekker
De schaar of het grote zwijgen Nederland 2008
regie en scenario Ramón Gieling camera Goert
Giltay montage Boris Gerrets geluid Wouter
Veldhuis production design Guus van Geffen
productie Janneke Doolaard distributie Cinema
Delicatessen met Rob de Wit, Sjaak Swart, Rob
Rensenbrink, Dick Schneider, Coen Moulijn, Paul
Quasten, Appie Chaiat, Ronald van Gelder, Herman
Brusselmans
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In Azië zijn de spoken echt

Of Yes, I Can See Dead People van Lee Kwong-Yiu uit
Hongkong. De jonge hoofdpersoon ziet zo veel wandelende overledenen in zijn flatgebouw dat je wel
heel erg voor geesten moet openstaan.

Inkomsten

Rotterdam
chronicles
Notities van programmeur Gertjan Zuilhof onderweg
van het vorige naar het volgende filmfestival van Rotterdam

Ik ben er niet meer zeker van wanneer ik het voor
het eerst merkte. Ik ben gelovig en antibijgelovig
opgevoed. Dat geloof verloor ik al als kind en bij dat
bijgeloof heb ik nooit zo stilgestaan. Aanvankelijk
ook niet in Azië. Als er een libel uit de tropennacht
naar binnen vloog en een jonge ernstige filmmaker
dan terloops zei dat het bezoek van die voorvader
geen goed teken was, nam ik het niet serieus. Een
grapje. Een volkswijsheid. Inmiddels weet ik beter.
Die voorouder in de gedaante van een libel is echt.
Zoals er veel meer echt is in Azië. Ook in de films.
Juist in de films.
We noemen ze meestal horrorfilms, maar dan denk
je te snel aan bloedfonteinen en losse lichaamsdelen. Ghost movies klinkt al beter en eigenlijk vind ik
de term griezelfilm uit mijn jeugd zo slecht nog niet.
Het gaat om de angst voor het onbekende, onbestaande en ongelooflijke. Niet om de kettingzaag.
Kwantitatief is het onomstreden het meest domi-
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nante Aziatische filmgenre en die kwantiteit zuigt
ook kwaliteit aan.

Geloof

Met uitzondering van mainland China (het wetenschappelijk socialisme verzet zich tegen het bovennatuurlijke) produceren alle Aziatische landen
momenteel grote hoeveelheden horrorfilms. Daar
zitten veel ranzige B-films bij, maar ook hoogst
creatieve fenomenen waarvan de prikkelende verhalen tot in Hollywood geplunderd worden. De vele
Amerikaanse remakes (The Eye, The Grudge I en II,
The Ring I, II en III et cetera) bewijzen paradoxaal
genoeg de weerbarstigheid en uniciteit van het genre. De veranderingen (en niet zelden volledige
deconstructies) die de remakes aanbrengen in het
origineel wijzen op het zeer specifieke en sterk in
cultuur, religie en bijgeloof gewortelde karakter van
de ghost-movies. Zonder kennis van en vooral geloof
in de context werken de films eigenlijk niet. Zo
brengt de remake ons tot een nadere kennismaking
met het origineel.
Al komen de meeste recente Aziatische spookfilms
helemaal niet in aanmerking voor een remake.
Neem The Screen At Kamchanod van Songsak
Mongkolthong uit Thailand, waarin speciaal voor
geesten filmvoorstellingen worden georganiseerd.
Daarvoor is een groter geloof in geesten vereist dan
een westers publiek zal kunnen opbrengen.

Zoals overal ter wereld commercials en in bijvoorbeeld Japan pink pornofilms een bron van inkomsten vormen voor independent filmmakers, zo
maken momenteel vele jonge en getalenteerde
Aziatische regisseurs naast hun arthouse-films ook
horrorfilms. Soms met de nodige artistieke vrijheid.
Zo maakten Rotterdam-regisseurs Amir Mohammad (Susuk), James Lee (Histeria) en Ekachai
Uekrongtham (The Coffin) zeer recent (alle drie de
films moeten hun première nog beleven) een duidelijk genregerelateerde ghost-movie.
Van de honderd films die men dit jaar in Indonesië
verwacht te maken, zullen zeker de helft horrorfilms
zijn. De wet op de kansberekening staat toe om te
stellen dat daartussen zeker één of twee vertoonbare films zullen zitten.
De makers van remakes, de remakers, bewonderen
de geheimzinnige kracht van de Aziatische horrorfilm, maar vrezen ook de fatalistische implicaties.
Daarom zijn de remakes ondanks hun budget en
state-of-the-art special effects zonder uitzondering
minder spannend en onheilspellend dan hun voorbeelden. Om dit te verklaren opper ik de volgende,
wellicht controversiële stelling: de Aziatische ghostmovies zijn daarom zo effectief, duister en onvoorspelbaar, omdat de makers echt in geesten geloven.
Ze weten waar ze het over hebben. De angst is echt.
De vele verhalen van filmmakers in dit genre over
geheimzinnige zaken die zich op de set afspelen
bevestigen dit.

Art-direction

Zo bekeken zijn de Aziatische horrorfilms meer dan
zomaar de dragers van een eng verhaal. Ze komen
voort uit een ten diepste niet-realistische cultuur en
bevatten bovendien een rijkdom aan ambachtelijkheid en ontwerpcreativiteit. In weinig andere genres
speelt de inrichting van de set, de art-direction, zo’n
belangrijke rol. Daarom doet de vorm van een filmprogramma wellicht geen recht aan al die creativiteit en zou een tentoonstelling wel eens veel prikkelender kunnen uitpakken. Geen al te ernstige kunsttentoonstelling, maar misschien ook weer niet het
spookhuis van de kermis. Meer iets tussen kunst en
kermis – waar de film tenslotte ook vandaan komt.
Het Haunted House (of haunted hospital et cetera)
is een van de meest voorkomende locaties in de
horrorfilm. Denk aan The Grudge (Takashi Shimizu) en al die honderden anderen. En bedenk dat ze
echt bestaan. De Thaise Tiger-winnaar Aditya
Assarat (Wonderful Town) schreef op Facebook dat
hij in Phnom Pehn in een haunted hotel verbleef.
Bij navraag verklaarde hij serieus dat hij in het
oud-koloniale hotel Renakse verbleef en dat hij de
nacht ervoor door een geest naar beneden was
gedrukt in zijn slaap. Zijn reisgenoten wilden van
hotel veranderen, maar: ‘Actually, like all haunted
things, it's very beautiful when it's not too busy
being haunted.’
Als je zo met spoken om kunt gaan, kun je op een
andere manier horrorfilms maken en er anders
naar kijken. En dat laatste ga ik de komende tijd met
overgave doen.

Huub Stapel als Bollywood-boef
Naast zijn collectie films, foto’s en affiches verzamelt het Filmmuseum
archieven van filmmakers en filmbedrijven. Zo ligt in het depot een groot
deel van het archief van First Floor Features, de productiemaatschappij
van Dick Maas en Laurens Geels.
Bastiaan Anink

Meestal komt een archief naar het Filmmuseum als een filmmaker verhuist (en dus
zijn huis opruimt) of overlijdt of als een filmbedrijf verhuist of failliet gaat. Zo is het eerste deel van het First Floor-archief naar het
Filmmuseum gegaan toen het bedrijf van
Almere naar Amsterdam verhuisde en het
laatste deel na het uitspreken van het faillissement in 2003. Dit soort archieven is van
onschatbare waarde om de geschiedenis
van de (commerciële) filmproductie in
Nederland te beschrijven. Jammer genoeg
is het nog niet volledig ontsloten; er is alleen
een plaatsingslijst gemaakt.
Het promotiemateriaal, de correspondentie
en andere stukken kunnen een goede indruk
geven hoe grote titels als De lift (Dick Maas,
1983), Amsterdamned (Dick Maas, 1988),
Flodder (Dick Maas, 1986) en Abel (Alex van
Warmerdam, 1986) in het buitenland verkocht en uitgebracht zijn. Van de filmposter
van Amsterdamned, een van hun grote
internationale klappers, liggen er veertien
verschillende versies. De film heeft zeer
goed gelopen in verschillende Europese
landen en de Verenigde Staten, maar ook,
verrassenderwijs, in het Verre Oosten.
Dankzij Amsterdamned staat de stad
Amsterdam in landen als China, Vietnam en
Thailand niet alleen bekend als de stad van
de grachten, de molens, tulpen en diamanten, maar ook als de stad van watergeesten
(een populair griezelthema in het Verre
Oosten).
Het merendeel van de Amsterdamnedaffiches is overduidelijk gebaseerd op het
artwork dat aangeleverd werd: Amsterdamse grachten met een brug, de achtervolging
op de gracht, wat vertrouwde beelden van de
stad zelf en foto’s van Huub Stapel en
Monique van de Ven. Aan de beelden zie je
meteen dat de film in Amsterdam speelt.
De twee affiches die afwijken zijn daarom
extra speciaal. Het Oost-Duitse ontwerp van
G. Wongel toont één sterk, getekend beeld
(een mismaakte kikvorsman), zodat je mooi
kan zien dat de ontwerpers in het Oostblok
bijna nooit met aangeleverd artwork werkten.
Het Thaise affiche maakt van de film een
optimale exploitatiefilm, met een dreigende
duiker (met mes!), explosies, gillende vrouwen, motorboten, pistolen en crossmotoren.
De fantasievolle bewerking van een Amsterdamse gracht is niet meer dan een achtergrond. Het had net zo goed Parijs, Venetië of
London kunnen zijn. Zelfs Huub Stapel
moest eraan geloven: hij wordt afgebeeld
alsof hij de slechterik uit een Bollywood-film
is, met zijn ongeschoren tronie en verbeten
mond.
Amsterdamned Thailand 1989 regie Dick Maas
ontwerper onbekend afmetingen 79 x 55 cm
drukker onbekend collectie Filmmuseum
Paul van Yperen en Bastiaan Anink, ex-beheerders van
de affichecollectie van het Filmmuseum, bespreken de
kracht, schoonheid en achtergronden van topstukken
uit de verzameling.

juni/juli 2008 Skrien 7

Cary Grant

Het grootste
Hollywood-icoon
van zijn tijd
Mae West was in 1933 onverbloemd over de
potentie van de jonge Cary Grant (Bristol,
1904). In She Done Him Wrong (niet opgenomen in dit zomerprogramma) lispelt ze hem
als een krolse kat toe: ‘Why don’t you come
up sometime, see me.’ Dat ze geen potje klaverjassen op het oog had, was klip en klaar,
maar aangezien de Hays-commissie altijd
meekeek, bleef het bij suggestie. Toch lijkt
het alsof Grant er een beetje onthutst door is
en eigenlijk nog niet helemaal klaar voor het
grote steekspel tussen de seksen.
Was She Done Him Wrong vooral een Mae
West-vehikel, het wonderlijke Sylvia Scarlett
(1935) draait om Katharine Hepburn. Verkleed als jongeman zwoegt Hepburn eerst
door het modderspoor van haar onbetrouwbare vader, om daarna de ondoorgrondelijke
wegen van een eerste verliefdheid te volgen,
daarbij geamuseerd gadegeslagen door Cary
Grant. In tegenstelling tot de gedistingeerde
verschijning uit zijn latere films, is zijn personage in Sylvia Scarlett een duister figuur
met een schel cockney-accent en een beden8 Skrien juni/juli 2008

Uit een omvangrijk oeuvre
van meer dan zeventig titels
stelde het Filmmuseum een
zomers programma samen
rondom Hollywood-icoon
Cary Grant. Een geweldig
programma is het geworden, met alle hoogtepunten,
hier en daar een dipje (want
waarom nou toch Arsenic and
Old Lace?) en een indrukwekkende line-up aan fraaie
tegenspeelsters. Want wie
Grant zegt, zegt vrouwen.
Kim van der Werff
kelijke moraal. Hij mag dan op zeker moment
beweren dat hij en zij tot elkaar veroordeeld
zijn, Hepburn slaat zijn avances resoluut af
ten faveure van haar grote liefde. Grant is
duidelijk een ontwrichtend element dat de
plot negatief inspireert – nog ver verwijderd
van de status van romantische held die hij
zou verwerven en tot zijn laatste film in
1966 zou koesteren.

Icoon
De Britse filmcriticus David Thomson noemt
Cary Grant in zijn Biographical Dictionary of
Film ‘the best and most important actor in the
history of the cinema’ (derde editie, p. 300).

Zonder Thompsons oordeel te bevestigen of
te betwisten, kan worden gesteld dat Cary
Grant het grootste Hollywood-icoon van zijn
tijd was. Uit de vijfentwintig films in het
programma dat het Filmmuseum deze zomer
vertoont, doemt een beeld op van een acteur
die zich bewust was van zijn natuurlijke kwaliteiten, de pijlers van zijn ongehoorde succes: hij had een beschaafd soort sex-appeal,
beschikte over een onberispelijke komedietiming en de bereidheid om zijn eigen status
te relativeren en te overstijgen of zelfs te
ondermijnen. In zijn beste films vormt hij de
kern waaromheen de plot zich ontwikkelt,
laat hij zijn tegenspeelsters excelleren en
lijkt het alsof hij de camera in zijn macht
heeft en heerst over het ritme en tempo.
Soepeltjes, met zijn kenmerkende, licht
Engelse maar niet direct high brow accent,
gecombineerd met het bijna altijd aanwezige
zweempje ironie, spreekt hij zijn teksten uit.
Geen seconde vergeet je dat hij Cary Grant is,
terwijl hij tegelijkertijd iedere seconde zijn
personage geloofwaardig maakt.
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Grant en zijn tegenspeelsters
Blonde Venus (1932) regie: Josef von Sternberg, met Marlene Dietrich
Sylvia Scarlett (1935), regie: George Cukor, met Katharine Hepburn
The Awful Truth (1937) regie: Leo McCarey, met Irene Dunne
Holiday (1938), regie: George Cukor, met Katharine Hepburn
Bringing Up Baby (1938) regie: Howard Hawks, met Katharine
Hepburn
Only Angels Have Wings (1939) regie: Howard Hawks, met Jean
Arthur en Rita Hayworth
My Favorite Wife (1940) regie: Garson Kanin, met Irene Dunne
His Girl Friday (1940) regie: Howard Hawks, met Rosalind Russell
The Philadelphia Story (1940), regie: George Cukor, met Katharine
Hepburn
Suspicion (1941) regie: Alfred Hitchcock, met Joan Fontaine
The Talk of the Town (1942) regie: George Stevens, met Jean Arthur
Once Upon a Honeymoon (1942) regie: Leo McCarey, met Ginger
Rogers
Arsenic and Old Lace (1944) regie: Frank Capra
None But the Lonely Heart (1944) regie: Clifford Odets
Notorious (1946) regie: Alfred Hitchcock, met Ingrid Bergman
Mr. Blandings Builds His Dream House (1948) regie: H.C. Potter, met
Myrna Loy
I Was a Male War Bride (1949) regie: Howard Hawks, met Ann
Sheridan
People Will Talk (1951) regie: Joseph L. Mankiewicz, met Jeanne Crain
Monkey Business (1952) regie: Howard Hawks, met Ginger Rogers en
Marilyn Monroe
To Catch a Thief (1955) regie: Alfred Hitchcock, met Grace Kelly
An Affair to Remember (1957) regie: Leo McCarey, met Deborah Kerr
Houseboat (1958), regie: Melville Shavelson, met Sophia Loren
Indiscreet (1958) regie: Stanley Donen, met Ingrid Bergman
North by Northwest (1959) regie: Alfred Hitchcock, met Eva Marie
Saint
The Grass Is Greener (1960) regie: Stanley Donen, met Deborah Kerr
Charade (1963) regie: Stanley Donen, met Audrey Hepburn
Walk, Don’t Run (1966) regie: Charles Walters, met Samantha Eggar

Lustobject
Niet iedere film met Grant was automatisch
goed. In de curieuze film Houseboat (1958) is
Grant gekoppeld aan een piepjonge Sophia
Loren. La Loren is ravissant. Nog nooit zo’n
goed gekleed kindermeisje gezien, en waar
ze komt, ontstaat erotische spanning. Koren
op Grants molen, zou je denken, en natuurlijk krijgt hij haar in Melville Shavelsons nauwelijks grappige romantische komedie –
maar geloofwaardig is het niet. Misschien is
Grant te vaak gesignaleerd met koele blondines en keurig gewatergolfde echtgenotes om
een passende partij te lijken voor een emotionele Italiaanse. Of misschien is het leeftijdsverschil van toch wel dertig jaar te groot en
lijkt Grant als alleenstaande vader te onthand voor een amour fou. Het schijnt dat
Grant off screen behoorlijk gefascineerd was
door Sophia Loren, die zijn avances pareerde
met een huwelijk met Carlo Ponti. On screen
kwam hij tot weinig meer dan een paar zompige blikken, die wellicht verschroeiend
bedoeld waren, maar die vooral de vraag
opwerpen waar die vonk tussen hen nou had
moeten overspringen.
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Die vonk moet er absoluut zijn in een romantische komedie. Zonder vonk of klik of chemie begrijpt niemand dat de personages zo
veel capriolen uithalen om elkaar eerst het
leven onmogelijk te maken en daarna in
elkaars armen te vallen. Naast de bekende
combinatie met Katharine Hepburn, bleek hij
uitstekend uit de voeten te kunnen met
Irene Dunne, zijn tegenspeelster in zijn eerste echte screwball-comedy The Awful Truth
(1937) van Leo McCarey, een puntig net-nietechtscheidingsverhaal. In My Favorite Wife
vormen Dunne en Grant wederom een koppel
dat uit elkaar dreigt te vallen. Dit keer vanwege de vermeende schipbreuk en verdrinking van Dunne. Bij haar terugkomst, na
zeven jaar, ontdekt Dunne dat haar echtgenoot net is hertrouwd. Het verhaal is op het
belachelijke af, maar Dunne laat met iedere
porie van haar lichaam merken dat ze Grant
terugverlangt maar niet van plan is door het
stof te gaan. De hevig verwarde Grant speelt
op zijn beurt zijn masculiene radeloosheid
prachtig uit.
Een superieur beeld van Grant als lustobject
is gemaakt door Stanley Donen in de verder
niet erg geïnspireerde film Indiscreet (1958).
Ingrid Bergman converseert met haar zuster
en zwager over het moeizame verloop van
haar liefdesleven, als ze opeens collectief
hun aandacht richten op een punt buiten
beeld. Cary Grant staat in de deuropening:
mooi pak, koffer in de hand en onweerstaanbaar aantrekkelijk. Je weet meteen dat je
met de ogen van Bergmans personage kijkt,
want de seksuele spanning is in een fractie
van een seconde van nul naar honderd
geraasd. Grant heeft nog niets gedaan, nauwelijks gesproken, maar dat shot huldigt
hem als de begeerlijkste man ter aarde.

Hitchcock
De als Archibald Leach geboren Grant leek
zich als een vis in het water te voelen in al
die romantische komedies die hij maakte met
regisseurs als Howard Hawks, George Cukor,
Leo McCarey en Stanley Donen. Van Hawks
razendsnelle His Girl Friday (1939) waarin hij
een cynische hoofdredacteur speelt die zijn
ex-vrouw terug in het krantenvak lokt, tot
Donens uitzinnige Charade (1963), dat Grant
plaatst tegenover de dertig jaar jongere
Audrey Hepburn. De film dreigt herhaaldelijk
uit de bocht te vliegen in een krankzinnige
cocktail van ernst en parodie, maar Hepburn
is fantastisch als een opgewekte weduwe die
een stel sinistere criminelen op afstand moet
houden en zich aanvankelijk geholpen voelt
door Grant, die echter bij nader inzien een
driedubbele agenda blijkt te hebben. Charade
wordt wel eens de beste Hitchcock-film
genoemd die Hitchcock níet heeft gemaakt.
Maar meer dan een tamelijk oppervlakkige
constatering kan dat toch niet zijn, want
waar Donen de toon vooral licht houdt, is de

wereld van Hitchcock duister en complex en
de spanning onderhuids.
De vier echte Hitchcock-films waarin Grant
verscheen, bewijzen hoe wonderbaarlijk goed
hij op zijn plek is in Hitchcocks complexe
wereld. De combinatie van sardonische
humor, zoals in de veilingscène in North by
Northwest, de morele ambivalentie en onzekerheid in Suspicion, het donkere, schaduwrijke Notorious waarin hij als geheim agent
Ingrid Bergman in een levensbedreigende
situatie manipuleert, en de prikkelende
romance met Grace Kelly in To Catch a Thief
waren hem op het lijf geschreven. Als je
alleen dit viertal films ziet, dan zie je de
staalkaart van Grants talent. Met als hoogtepunt zijn James Bond-avant-la-lettre-rol in
North by Northwest. Grants Roger O. Thornhill
(waarvan de O. een lichte sneer was richting
de invloedrijke RKO-producent David O. Selznick) is een soort Josef K die zijn identiteit
verliest en aangezien wordt voor een man die
niet blijkt te bestaan, maar desalniettemin
allerlei belagers heeft die hem dood wensen.
Alles klopt in deze meesterlijke film, van de
klassieke scène met het sproeivliegtuigje tot
de broeierige momenten die Grant doorbrengt in de treincoupé van Eva Marie Saint.
Dat Grant geen Oscar heeft gekregen voor
deze of een van zijn andere Hitchcock-rollen
en het moest doen met de troostprijs (een
Lifetime Achievement Award), is onbegrijpelijk. Grant overleed in 1986, twintig jaar na
zijn laatste film Walk, Don’t Run (Charles
Walters). Hollywood heeft in de tussentijd
verschillende generaties acteurs zien passeren. Of Cary Grant ooit zijn gelijke zal vinden,
is echter nog steeds de vraag. n
Programma in het Filmmuseum van 3 juli tot en met
27 augustus. Van 3 t/m 16 juli ook een selectie uit het
programma in Filmhuis Den Haag.

Special: Home Movies

De amateurfilm
is ingeburgerd
Op de komende pagina’s volgt een special over de amateurfilm, die in verschillende vormen bezig is aan een opmars.
Van de nostalgie van Super 8-familiefilmpjes tot het nieuwste
subgenre van de cinema: de mobiele telefoonfilm. Maar nu het
bezit van de filmcamera is gedemocratiseerd, rest de vraag:
welke films zijn de moeite waard? André Waardenburg

In deze special over de amateurfilm komen
een aantal trends en ontwikkelingen samen.
Vanuit de academische wereld bestaat al zo’n
jaar of twintig belangstelling voor amateurfilms en home movies, vooral als aanvulling
op de officiële geschiedschrijving. Die laatste
toont meestal nauwelijks belangstelling voor
de ervaringen van gewone mensen en hoe zij
de geschiedenis al dan niet actief beleven.
De New Amateur Film Movement, zoals deze
academische discipline wel wordt genoemd,
richt zich met name op wat ze de ‘de zijstraten en achterafsteegjes’ van de geschiedenis
noemt. Die worden zichtbaar via amateurfilms, waarvan de nietsvermoedende makers
alsnog een bijdrage leveren aan de geschiedschrijving. Dit was natuurlijk nooit hun
intentie. Ze filmden strikt voor hun eigen
plezier (of dat van de filmclub waarvan ze
deel uitmaakten), met als onderwerp vaak
hun privé-leven - er bestaan talloze home
movies met verjaardagen, geboortes en in de
camera blikkende echtgenotes als terugkerende thema’s. Op pagina twaalf staat hoe
academici en artiesten aan de haal gaan met
de amateurfilm en er een compleet nieuwe
draai (en functie) aan geven.

Found footage

Het lijkt alsof hij de camera
in zijn macht heeft en
heerst over ritme en tempo

Ook filmmakers en kunstenaars zijn zeer
geïnteresseerd in found footage: filmmateriaal
dat buiten de grote studio’s om is gemaakt,
en waarvan amateurfilms een belangrijk deel
uitmaken. Historisch filmmateriaal is hot en
door digitale ontsluiting van de archieven
bovendien steeds beter beschikbaar. Steeds
vaker zie je een ‘beeldresearcher’ op de aftiteling van televisieprogramma’s staan.
Het door hen opgedolven materiaal wordt op
uiteenlopende manieren gebruikt. Michael

Moore en zijn navolgers zetten er op zintuiglijke of retorische wijze hun argumenten
kracht mee bij, terwijl ze tegelijkertijd appelleren aan een nostalgisch gevoel.
Een kunstenaar als Gustav Deutsch leert je
met zijn films en installaties opnieuw naar
het materiaal te kijken, zoals in zijn door
found footage gedomineerde Film Ist-reeks.
Dat gaat in etappes. Je krijgt eerst een esthetische ervaring: wat een bijzonder en beeldschoon materiaal is dit! Dan volgt de meer
intellectuele benadering: waarom wil de kunstenaar dat wij dit zien en waarom heeft hij
het op deze wijze gerangschikt en vormgegeven?
Op pagina 14 staat een interview met de Italiaanse documentairemaker Alina Marazzi,
die er in haar werk welbewust voor kiest om
archiefmateriaal het verhaal te laten vertellen, zonder mensen die jaren na dato, en met
gekleurde herinneringen, terugblikken op
hun ervaringen in een bepaalde tijd. Zo krijg
je een andere, directere historische ervaring.

Digitale revolutie

Ook de digitale revolutie heeft de belangstelling voor de amateurfilm vergroot. Iedereen
kan nu in principe een film maken. Wie
beschikt over een digitale camera en montagesoftware kan iets produceren en online
zetten. Nadeel: hoe val je op tussen al die
andere miljoenen uploaders? Ander nadeel:
de technische kwaliteit laat vaak nog te wensen over. Deze democratisering van het filmmaken heeft al geleid tot een nieuw cultureel fenomeen: de mobiele telefoonfilm (zie
pagina 16).
Op een recent festival werd over deze nieuwe
vorm van beeldcultuur gediscussieerd. Terugkerende kwestie in zulke debatten is altijd:

is het eigenlijk wel goed en verstandig dat
iedereen zomaar een film kan maken? Is het
niet een ambacht dat je moet leren en door
ervaring onder de knie krijgt? Veel amateurwerk blijft steken in goede bedoelingen en te
magere ideeën. Geen wonder dat er veel te
lachen valt voor bezoekers van de jaarlijkse
Home Movie Day, waarin een willekeurige
selectie van dit materiaal te zien is. Home
movies als camp: tsjonge, wat een knullig
filmpje! Slechts een enkele amateurfilm ontlokt bewondering om zijn esthetische kwaliteit.

Per ongeluk

Ondertussen heeft de amateurfilm al merkbaar invloed op de beeldtaal. Zo doet een
Hollywood-productie als Cloverfield alsof
alles gefilmd is door iemand die per ongeluk
een camera in zijn handen gedrukt kreeg.
Maar ook de Super 8-esthetiek van de home
movie wordt soms geïmiteerd als er nostalgisch getinte flashbacks worden getoond –
het is een code die iedereen meteen begrijpt.
Om nog maar te zwijgen van met de mobiele
telefoon gemaakte films en foto’s als bewijsmateriaal. Zal dat over honderd jaar door
een nieuwe New Amateur Film Movement
herontdekt worden als een frisse manier om
de geschiedenis bloot te leggen? Maar zijn
die filmpjes er dan nog wel? Meestal worden
ze door de maker gewist, bij gebrek aan
geheugen.
Hoe dan ook moet worden vastgesteld, dat
de amateurfilm definitief is ingeburgerd.
Academici en filmmakers gebruiken amateurfilms als bron, kunstenaars ontdekken de
unieke esthetiek en de beeldtaal van de
amateurfilm heeft zich definitief genesteld
in de collectieve beleving. n
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Verborgen levens

Conferentie hergebruik amateurbeelden

De amateurfilm is al jaren onderwerp van academische discussie. Op een internationale conferentie
in Luxemburg bogen wetenschappers, archiefmedewerkers en kunstenaars zich over manieren om
amateurbeelden te hergebruiken en interpreteren. Guy Edmonds

Vredige schuilplaats

De onvermijdelijke vraag op zulke bijeenkomsten is, wat amateurfilm – en het nauw
verwante home movies – nou precies betekent. Doorgaans is men het al gauw eens
over een aantal basisbegrippen: amateurfilms
worden gekarakteriseerd door liefde voor het
medium en gespeend van elke gedachte aan
geldelijk gewin, terwijl home movies een sub-
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Herinneringen

speelt met de idee van het archief als een
geheime, vredige schuilplaats, intussen verwijzend naar het verborgen leven dat deze
individuele beeldjes ooit hadden in hun
‘stroomsnelheid’ van 16 of 18 beelden per
seconde. Wat ook verborgen bleef in deze
verleidelijke opstelling waren de oorspronkelijke (verloren) contexten van hun totstandkoming. Die moesten worden ingevuld met
onze eigen verbeelding - en mocht die niet

CNA

categorie zijn van in het familie- en gezinsleven gesitueerde onderwerpen, niet zelden als
beeldende pendant van het dagboek. De
brede opzet van de conferentie geeft echter
aan, door de nadruk op een diversiteit aan
benaderingen, dat men zich heeft neergelegd
bij de onmogelijkheid van een precieze
begripsafbakening. De langverwachte theorie
van de amateurfilm zal dus wel nooit in zo’n
kernachtige vorm verschijnen als die van de
klassieke Hollywood-cinema.
De keuze voor de termen ‘valorisatie’ en
‘manipulatie’ bepaalden de agenda betreffende het hergebruik van amateurfilm, waarbinnen de bijdragen van de (professionele) sprekers over het argeloze beeldmateriaal konden worden gerangschikt onder de categorieen context, herontdekking, reconstructie en
aanvulling/verwerking. In het bijzonder de
bijdrage van Heather Norris Nicholson gaf
daarvan op sensitieve wijze blijk, door de
idee van het archief als rustplaats om te
draaien. Zij stelde dat het archief, gezien de
nogal heftige reanimatie van sommige materialen, allesbehalve rust bood aan het beeldmateriaal. Sterker nog, met de komst van
digitale technologieën overstijgt de voortvarendheid waarmee sommige beelden weer tot
leven worden gewekt de huiskamervlijt van
home movie-vertoningen vele malen.
De begeleidende tentoonstelling in het
archief van Dudelange was een goed voorbeeld van de strikte re-contextualisering op
basis van samenwerking tussen archieven
enerzijds en veelzijdige geschiedschrijving
anderzijds. Filmmaker Yves Dorme had, na
vele uren materiaal uit de CNA-collectie te
hebben doorgenomen, een selectie van individuele beelden opnieuw gefotografeerd, een
vangst die op geësthetiseerde en sterk uitvergrote wijze op de wanden van de tentoonstellingsruimte te zien was, evenals in een
mooi uitgegeven boek. De tentoonstelling,
‘Images cachées’ (verborgen beelden) getiteld,

CNA

De internationale conferentie ‘Images amateur: valorisation et manipulation’ was broederlijk georganiseerd door een archief en een
universiteit – het Centre national de
l’audiovisuel (CNA) en de Université de
Luxembourg. De conferentie was gericht op
het hergebruik van amateurbeelden, waarbij
de aandacht gelijk was verdeeld over fotografie en film. ‘Images amateur’ was vergelijkbaar met andere, eenmalige bijeenkomsten,
zoals die in het Getty Institute in 1998; verder was het groter dan de tweejaarlijkse symposia van Northeast Historic Film of de Association Européenne Inédits, en weer kleiner
dan het eveneens tweejaarlijkse ‘Orphans’,
waar onder meer ook industriële- en
opdrachtfilms aan bod komen. Doorgaans
worden dergelijke evenementen gekenmerkt
door een mix van deelnemers: wetenschappers, archiefmedewerkers, filmmakers. Hoewel in dit geval de academie de boventoon
voerde, werden de vijftien presentaties aangevuld met een bezoek aan het archief dat
als gastheer optrad, en de daarbij behorende
vertoningen. Elk van de drie conferentiedagen werd besloten met projecties van archiefmateriaal. De vertoning van Albert Elings’
Wat blijft beweegt gaf daarbij een inkijkje in
het werk van een archief zelf: de film schetst
op ontroerende wijze de laatste dagen van
het Smalfilmmuseum, voordat dit opging in
het Instituut voor Beeld en Geluid en de
daaropvolgende, voortijdige dood van zijn
oprichter Henk Verheul.

vergelijkbare contextuele reconstructies,
gezien de oppervlakkigheid van de ‘schöne
Zeiten’ van het leven in het kamp die de
foto’s vastlegden. Dat gevangenen de vele
mooie albums hadden gemaakt en opgesierd,
of dat het liefje van een bewaker ongeschikt
werd geacht vanwege haar ‘oosters’ uiterlijk
op een foto, waren zaken die alleen door
nauwgezet onderzoek achterhaald konden
worden.

op gang komen, dan konden de impressionistische overpeinzingen van Raymond Depardons begeleidende teksten ons daarbij wellicht helpen.

Staatsmonopolie

Deze transformatie van film tot snapshot
brengt me bij de bijdragen over amateurfotografie. Zoals Anke Heelemans werk aan haar
collectie gevonden foto’s, zo’n 100 duizend
in getal, die nieuwe modellen van archivering suggereerde, zeker wanneer de oorspronkelijke context afwezig is. De Fotothek-winkel van de kunstenares-archivaris
(www.vergessene-fotos.de) doet zich voor
als een schijnbaar normale winkel, maar in
plaats van spullen te koop aan te bieden,
geeft het je de gelegenheid in de collectie te
grasduinen op basis van toevallige categorie-

en, zoals ‘slechte oogst’, ‘deuk in het kussen’; je kunt ook een beeld huren of adopteren, op voorwaarde dat je een geschreven
aanvraag doet en de oude foto vervangt door
een nieuwe.
Susan Aasmans (Universiteit Groningen) presentatie van foto- en filmmateriaal van de
familie Van der Feen de Lilly toonde hoe
nieuwe beeldtechnologie werd aangewend
ten behoeve van heersende genealogische
principes: het construeren van een familiegeschiedenis is allesbehalve een gril van amateurs, maar een serieuze zaak – zoals de
home movie remake van een familiefoto uit
1892 laat zien, waarin het jongetje op de foto
was uitgegroeid tot de patriarch die zich in
de film in dezelfde positie als zijn vader
voorheen had geplaatst. In deze deconstructie van de iconografie van een gezin liet Aasman doorschijnen dat de afwezige moeder de
camera moet hebben bediend.
Patricia Zimmermann nam in haar energieke
presentatie de gelegenheid te baat de politieke agenda achter het mede door haar
onlangs samengestelde boek Mining the
Home Movie (zie pagina 61) uit te breiden.
Gezien het gevarieerde materiaal en de diverse doeleinden waarvoor het kan worden
gebruikt, drong zij aan op het gebruik van

uiteenlopende methoden – een pleidooi
tegen de hedendaagse tendens van culturele
eenvormigheid. Amateurfilm is een ‘engine
of difference’ die ons ‘terug naar de realiteit
voert’. Haar waarschuwing werd geïllustreerd
door Leska Krenz’ interessante bijdrage over
de chaotische heterogeniteit van de amateurfilm – van een generatie terug – die ten
prooi valt aan het staatsmonopolie. Haar
onderzoek naar het amateurfilmen in de DDR
toonde aan hoe door de staat gesteunde filmclubs geïnteresseerde leden reduceerde tot
kleinschalige replica’s van professionele filmcrews; aldus verwierf de staat een sterke
mate van controle over het filmmaken van
amateurs.
Vele bijdragen bevestigden Zimmermanns
idee van home movies als ‘sporen van trauma’s’, hoewel ze niet altijd zichtbaar zijn.
Saskia Klaassens interviews met Bosnische
migranten in Zwitserland aan de hand van
hun fotoalbums toonde dat de vele kiekjes
van de hond even zovele, stilzwijgende herinneringen waren aan de hond die zij tijdens
hun vlucht waren kwijtgeraakt en waarvan
geen foto’s meer bestonden. Sandra Starke’s
analyse van amateurfoto’s van het personeel
in Buchenwald vereiste, ondanks de evident
traumatische aspecten van het onderwerp,

In het licht van de verborgen trauma’s die
dit materiaal kan bevatten kondigde Dr.
Jean-Claude Leners van de neuro-psychiatrische kliniek van Luxemburg een onalledaags,
interdisciplinair project aan. In zijn werk op
het gebied van herinneringstherapie was hij
begonnen patiënten die aan chronische
geheugenstoornissen leden te ‘behandelen’
met een verzameling beelden – uit het CNAarchief – die hij in 53 verschillende onderwerpen had onderverdeeld. Het was verrassend te horen dat hij het tonen van films die
een direct verband hadden met het leven van
de patiënt ongewenst vond; juist de onschuldige, anonieme ‘herinneringen’ leidden tot
een verbeterd geheugen van patiënten. Dat
mogelijk valse herinneringen een plaats vinden in de opengevallen ruimtes van de hersenen van zijn patiënten leidt tot de gedachte
dat dit nog jonge project een parabel is van
alle contextualiseringen van de conferentiebijdragen: wanneer wordt reanimeren kunstmatig in leven houden? Waar gaat herstel
over in vervanging?
Ondanks het fascinerende onderzoek dat
gepresenteerd werd, was niemand bereid
deze ethische kwestie aan te snijden en een
principiële positie in te nemen. Zimmermann

De langverwachte theorie van de amateurfilm zal wel nooit in zo’n kernachtige vorm verschijnen als die van de
klassieke Hollywood-cinema
kwam daar nog het dichtst bij met de door
haar benadrukte suggestie dat zij die met
deze materialen werken ervoor waken niet in
nostalgie te vervallen, maar juist het potentieel aan unieke verhalen behouden. Als
alleen dat al bereikt kan worden, is dat een
grote stap voorwaarts. n
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Alina Marazzi

Wij willen
ook rozen

ke achtergrond. De drie dagboeken komen
uit het dagboekarchief in Pieve di Santo Stefano, dat al twintig jaar brieven, dagboeken
en andere persoonlijke herinneringen verzamelt. Via het archief heb ik de schrijvers om
toestemming gevraagd hun dagboekteksten
in ietwat bewerkte vorm te gebruiken.’
Kunt u iets zeggen over je interesse om
bestaand archiefmateriaal, zoals home movies,
opnieuw te gebruiken?
‘Ik ben blij dat dit materiaal nu ook in Italië,
met name in Bologna, wordt bewaard en
geconserveerd. Veel filmmakers voelen een
geremdheid dit materiaal op een onorthodoxe manier te gebruiken, vaak omdat het
materiaal historisch ‘beladen’ is. Mijn
belangstelling ligt in het zodanig hergebruiken en toe-eigenen van het materiaal dat het
in een nieuw licht komt te staan, altijd met
respect voor het historische karakter ervan.’

Dagboeken en oud archiefmateriaal: hiermee reconstrueerde Alina Marazzi de vrouwengeschiedenis in
Italië van de jaren zestig en zeventig. In haar ogen de
perfecte media om het verhaal te vertellen: persoonlijk
en historisch, niet gekleurd door herinneringen en nostalgie naar een vervlogen tijd. Simona Monizza

De Italiaanse documentairemaker Alina
Marazzi debuteerde in 2002 met Un’ora sola
ti vorrei, waarvoor ze de prijs won voor beste
documentaire op het Filmfestival van Turijn.
In deze film reconstrueert ze aan de hand
van door haar grootvader gemaakte familiefilms (op 16mm en Super8) het leven van
haar moeder, die zelfmoord pleegde toen
Alina zeven was. Wat het leven wegnam, gaf
film haar terug. De films lagen dertig jaar
lang verborgen in een kast. Via de kast ontdekte Marazzi tevens een nieuwe benadering
van filmmaken. Ze combineert de home
movies met haar moeders dagboek, brieven,
ansichtkaarten, ziekenhuisrekeningen en
geluidsopnames. Op deze manier blaast de
filmmaker ook nieuw leven in haar eigen herinneringen. Marazzi: ‘De film heeft me het
beeld van mijn moeder teruggegeven, waardoor ik haar weer leerde kennen en alsnog
haar vriendin werd.’
Door een ingenieuze montage ontstijgt dit
verhaal het persoonlijke en wordt het universeel en ontroerend voor een breed publiek,
dat zich kan vereenzelvigen met kwesties als
leven, herinnering en het verlies van een
geliefde.
Het gebruik van oude beelden – found footage – en de nadruk op het vrouwelijke
gezichtspunt hierop komen terug in Vogliamo
anche le rose (2007), dat tijdens het afgelopen IDFA zijn Nederlandse première beleefde.
De documentaire blikt terug op een recente
periode uit de Italiaanse geschiedenis, die
van de vrouwenbeweging uit de jaren zestig
en zeventig en de seksuele revolutie.
Opnieuw geeft Marazzi aan de hand van een
veelheid aan archiefmateriaal – amateurbeel14 Skrien juni/juli 2008

den, experimentele films, reclames, televisiereportages en dagboeken – een caleidoscopisch beeld van een tijdperk. Het is geen feitelijke reconstructie, maar een subjectieve
blik aan de hand van drie persoonlijke verhalen op deze veelbewogen geschiedenis. Zo
ontstaat een emotioneel gekleurd verhaal
over de sociale en culturele revolutie in Italië,
waarin vrouwen zich meer en meer bewust
werden van hun positie in een patriarchale
samenleving. Tegelijkertijd geeft de film een
subtiel commentaar op de huidige politieke
situatie in Italië, waarbij de verworvenheden
van de vrouwenbeweging al weer vergeten
zijn.
Hoe kwam u op het idee een film te maken
over de ontwikkeling van de Italiaanse
vrouwenbeweging tussen de jaren vijftig en
zeventig?
‘Ik wilde deze belangrijke periode, waarin
sociale, culturele en seksuele transformaties
plaatsvonden, opnieuw tot leven brengen.
Maar dan vanuit het gezichtspunt van historische documenten, zeg maar de ooggetuigen
van die geschiedenis, variërend van animatie,
advertenties, foto’s, undergroundfilms, dagboeken tot fotoromans. Het oorspronkelijke
idee was om een film te maken over de seksuele bevrijding van de vrouw, maar tijdens
de researchfase en het scriptschrijven veranderde dit. Nu ligt de nadruk meer op het proces van de zogenaamde ‘bevrijding’ van de
vrouw tussen het pre-1968-tijdperk en het
eind van de jaren zeventig.’
Wat opvalt aan de documentaire is de verscheidenheid aan materiaal, de aandacht voor

verschillende, karakteristieke historische documenten. Kunt u hier iets meer over vertellen?
‘Ik wilde een vorm gebruiken die aanschuurde tegen de argumenten waarmee ik te
maken had. Om precies te zijn: de overgang
van het persoonlijke naar het politieke, waar
feministen toen mee bezig waren. Aan de
ene kant reconstrueer ik aan de hand van
een veelheid aan archiefmateriaal een specifieke historische context, maar ik wilde ook
een persoonlijk gezichtspunt introduceren.
Daarom koos ik voor de dagboeken van drie
vrouwen, die afkomstig zijn uit verschillende
lagen - zowel sociaal als geografisch - van de
bevolking. Hun verhaal laat zien hoe de
Geschiedenis wordt ervaren in het dagelijkse
leven.’
Hoe beïnvloedde het historische materiaal dat
u bekeek tijdens de research uw beslissing om
de focus meer op één bepaald thema te leggen?
‘Mijn thema is zeer verbonden aan een speci-

fiek tijdsmoment, dus we wisten wat we konden weglaten. Maar eerst namen we het zo
breed mogelijk, zodat we veel materiaal konden bekijken. Ik had de wens zo veel mogelijk verschillende genres die specifiek waren
voor de jaren zeventig te incorporeren:
fotoromans, animaties, reclames. De uitdaging was om ze op een zodanige manier te
gebruiken dat het werkte binnen de film. Dat
was een moeilijk proces.
Ik bekeek veel materiaal en maakte aantekeningen. Dit leidde tot een shortlist en een
eerste scenario dat als basis diende voor de
montage. Er veranderden nog wel wat dingen, maar het scenario is ontstaan tijdens
het bekijken van archiefbeelden.’
Heeft u overwogen om een aantal vrouwen te
interviewen over hun ervaringen uit die tijd?
‘Niet echt. Ik heb tijdens de onderzoeksfase
met enkele vrouwen gesproken, maar nooit
met de bedoeling hen te gebruiken in de
documentaire. De uitdaging was om geen

Het dagboek is een narratieve vorm die erg dicht ligt
bij de specifieke belevingswereld van vrouwen
materiaal uit het heden te gebruiken. Ik
wilde geen terugblikkende mensen. De beelden uit de jaren zeventig moesten voor zichzelf spreken, en niet worden gekleurd door
herinneringen of nostalgie.’
Het gebruik van dagboeken is belangrijk in uw
films, zoals dat van uw moeder in Un’ora sola
ti vorrei en de drie dagboeken die het hart
vormen van Vogliamo anche le rose. Wat trekt
u aan in deze intieme manier van expressie?
‘Het dagboek is een narratieve vorm die erg
dicht ligt bij de specifieke belevingswereld
van vrouwen. Ik wilde het hierom gebruiken,
maar ook om de schakel te bewerkstellingen
tussen het privé-leven en de bredere, politie-

Heeft u richtlijnen bij het gebruiken van
archiefmateriaal?
‘Mijn eigen plezier in het zien van oud en
onbekend archiefmateriaal staat aan de basis
voor mijn interesse om films te maken die
deze beelden (her)gebruiken. Ik kan uren
naar deze beelden kijken. Soms zelfs shot
voor shot. Dan ontdek je plotseling nieuwe
verbindingen, details en verborgen betekenissen. Net zo belangrijk is de ‘ecologische’
benadering. We worden gebombardeerd met –
vaak lelijke – beelden, dus waarom niet oude
beelden recyclen?
Er gaan soms maanden voorbij voordat je
beseft hoe interessant specifieke beelden
kunnen zijn. Dit gevoel van ontdekking is
erg bevredigend. Mijn belangrijkste zorg
betreft het passend maken van deze beelden
binnen mijn eigen vertelling. Ik gebruik het
materiaal om een verhaal te creëren, een fictie, maar wel op een manier die de aard van
de beelden niet vervormt.’
Welke moeilijkheden komt u tegen als u een
film met archiefmateriaal maakt?
‘Het is lastig toegang tot dit materiaal te krijgen, archieven hebben vaak een verouderde
catalogus, met ontoereikende beschrijvingen.
Bovendien is het vaak duur. Soms zijn de
problemen technisch van aard. Super 8-films
moeten worden omgezet naar digitale
bestanden en bij sommige films staat het
geluid op aparte tapes, die soms gedemagnetiseerd zijn. Of je krijgt te maken met een
formaat dat tegenwoordig niet meer gebruikt
wordt, waardoor slechts zeer weinig laboratoria het kunnen omzetten.’ n
Dagboekarchief Pieve di Santo Stefano
www.archiviodiari.it
Vogliamo anche le rose regie en scenario Alina Marazzi
montage Ilaria Fraioli productie Gaia Giani, Gianfilippo Pedote
en Francesco Vir ga sound design Benni Atria animatie en
titels Cristina Seresini muziek Ronin beeldresearch Riccardo
Lacché, Annamaria Licciardello
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Filmen met je mobieltje

Iedereen regisseur
We hebben hem allemaal op
zak: een mobiele telefoon.
Steeds vaker met een kleine,
wandscherm waar je snel even langs
kwalitatief laagwaardige een
kunt lopen. Zoek op YouTube en je komt ze
camera erin. ‘Iedereen kan in grote getale tegen: met onvaste hand
filmen’, luidde dan ook het gedraaide, vaak zelfs ronduit schokkerige
beelden van zeer matige kwaliteit. Mobiele
motto van het eerste Neder- telefooncamera’s hebben vooralsnog te weilandse mobiele-telefoonfilm- nig pixels om blokjes helemaal te voorkomen,
ze registreren te traag om snelle handbewefestival Viva La Focus! gingen
bij te houden – wat het beeld wazig
Het mobieltje als nieuwe stap maakt – en de kleuren zijn uitgebleekt.
in het filmische democratise- Iedereen kan filmen
ringsproces. De Hilversumse normen voor uitzendkwaliNiels Bakker teit gaan dus overboord. Ervoor in de plaats

Het wordt wel eens het filmfestival van de
toekomst genoemd. Een hypermodern conferentieoord, waar regisseurs, producenten en
andere vakmensen samenscholen voor lezingen, het sluiten van deals en natuurlijk om
te netwerken. Filmvertoningen in de bioscoop? Die zijn er niet. Online en on demand
vragen bezoekers via de festivalsite de film
van hun keuze aan.
Het Rotterdams filmfestival, IDFA, het Nederlands Film Festival: zij zijn nog lang niet
zover. Maar het Groningse minifestival Viva
La Focus!, het eerste in Nederland voor filmpjes gemaakt met de mobiele telefoon, kwam
in april dit jaar een eind in de richting. Al
vanaf weken voor aanvang konden mobiele
filmers hun werkjes insturen, die na een
redactionele check op de festivalsite verschenen. De dag zelf stond hoofdzakelijk in het
teken van seminars en debatten, het aantal
films op het witte doek was op één hand te
tellen. Wel stonden overal in het Groningse
filmtheater Images schermen opgesteld,
waarop de mobiele telefoonfilmpjes in een
loop voorbij flitsten.
De opzet van het festival tekent het genre:
voor een met een mobieltje gemaakt filmpje
ga je niet naar de bioscoop. De natuurlijke
bezichtingingsplaats is het internet, of, bij
afwezigheid van een breedbandverbinding,
16 Skrien juni/juli 2008

komt iets anders, namelijk spontaniteit.
‘Schiet eerst, stel dan de vragen’, is het
motto van veel mobiele filmers. Scenario’s en
storyboards worden niet gebruikt, het is de
knop indrukken en filmen maar.
‘Een mobieltje heb je altijd bij je. Een echte
filmcamera, zeker een ouderwetse, niet’, verklaart universitair docent film- en mediageschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen Susan Aasman, die op Viva La Focus!
deelnam aan een paneldiscussie, deze manier
van werken. ‘En de prijs en beperkte lengte
van een filmrolletje maakt nadenken over
wat en hoe te filmen noodzakelijk. Met de
digitale techniek kun je iets vastleggen, en
het meteen weer wissen om opnieuw te
beginnen.’
De mobiele telefoon is een nieuwe stap in
een langlopend filmisch democratiseringsproces. Was de ouderwetse filmcamera voor
de consument veel te prijzig – en deden de
dure filmrollen daar nog een schepje bovenop – met de opkomst van video (met zowel
goedkopere camera’s als dragers) werd filmen al een stuk toegankelijker. Maar met
het mobieltje is de aanschaf van een camera
écht voor Jan en alleman mogelijk geworden.
‘Iedereen kan filmen’, luidde dan ook het
opgewekte uitgangspunt van Viva La Focus!
‘Als je regisseur wilt worden, hoef je niet
meer naar de filmschool’, verklaarde Spike
Lee, die een mobiele telefoonfilm gaat
maken.
Zulke kreten zijn niet nieuw, zegt Aasman.

‘Bij de opkomst van de fotocamera in de
tweede helft van de negentiende eeuw en de
filmcamera aan het begin van de twintigste
werd ook al gerept van democratisering. Het
grote gebruiksgemak en de lage prijs zorgden
ervoor dat mensen de nieuwe consumententechnologie gingen gebruiken om hun eigen
leven vast te leggen.’
Eenzelfde ontwikkeling zie je nu bij de
mobiele telefoonfilm. Hoewel ook gevestigde
filmmakers zich eraan wagen – van Cyrus
Frisch was op Viva La Focus! het in de bioscoop uitgebrachte Waarom heeft niemand mij
verteld dat het zo erg zou worden in Afghanistan? te zien, en al in 2006 maakte Ian Kerkhof (Naar de Klote!, 1996) SMS Sugarman –
storten vooral amateurs zich vol overgave op
het nieuwe medium.
Dat bleek uit de ongeveer honderdvijftig
inzendingen op de Viva La Focus!-site, maar
er zijn veel meer voorbeelden. Actualiteitenprogramma’s op televisie maken bij onverwachte gebeurtenissen – waar een toevallige
passant met een mobieltje altijd eerder ter
plaatse is dan een logge cameraploeg –
gebruik van mobiele-telefoonbeelden. Hoewel de website voor ‘burgerjournalisten’
Skoeps, die de hele Nederlandse bevolking
tot journalist wilde maken, ter grave gedragen is, weerhoudt dat gratis ‘krant’ Dag er
niet van het nu met een vergelijkbaar concept te proberen. De ene na de andere competitie voor mobiele amateurfilmers ziet het

In de plaats voor kwaliteit
komt iets anders, namelijk
spontaniteit

Scholierenrellen november 2007

levenslicht. Nu weer wil Spike Lee een speelfilm samenstellen uit de beste publieksinzendingen op website Nokia Productions. En op
YouTube en Dumpert kom je om in de huistuin- en keukentaferelen die zo nodig voor het
nageslacht moesten worden vastgelegd.

Verspreiding

Aasman, die promoveerde op een geschiedenis
van de amateurfilm in de twintigste eeuw,
bereidt momenteel een onderzoek voor naar de
veranderende praktijk van het amateurfilmen
als gevolg van de opkomst van nieuwe media.
In samenwerking met het Gronings Audiovisueel Archief gaat ze een corpus samenstellen
van videofilms, digitale films en mobiele telefoonfilmpjes van amateurs. Dat moet verschuivingen in de manier waarop de films gemaakt
worden, in kaart brengen.
‘Aan het begin van de twintigste eeuw hanteerde de man, als hoofd van het gezin, vaak de
camera. Tegenwoordig zijn de makers veel jonger, de mobiele telefoonfilmers behoren vaak
tot de jongste generaties. En je ziet dat zowel
jongens als meisjes filmen. Een andere verschuiving is het doel van de amateurfilmer.
Vroeger ging het vooral om het vastleggen van
een gebeurtenis voor de eeuwigheid. Het pakken van de camera op een familiefeestje was
echt een magisch moment, vandaag de dag is
het bijna vanzelfsprekend. Meer dan om het
vastleggen lijkt het nu ook te draaien om het
meteen delen van de beelden via internet. Dat
komt misschien doordat de mobiele telefoon in
de eerste plaats een communicatieapparaat is.’
In de verspreiding zit volgens Aasman de echte
revolutie. ‘En de democratisering. Het filmpje
over je eigen leven toon je niet meer alleen in
de huiselijke sfeer, maar aan een veel breder
publiek. Het onderscheid tussen privé en

Pogingen tot fictie
Amateurfilmers gebruiken het mobieltje vooral voor het spontaan vastleggen
van een persoonlijke indruk. Een uitzicht op de Brienenoordbrug of een groen
poldergrasland, het perspectief van een hardloper, de eerste stappen van een
meeuwenkuiken – het was allemaal te zien op de website van Viva La Focus!
Daarnaast veel conventie-doorbrekende journalistieke reportages, met als
hoogtepunt Scholierenrellen november 2007 waarin een omaatje het morele
peil van de stakende jeugd veroordeelt. Talking heads komen in deze categorie
opvallend naturel over – takes worden niet overgedaan, zo lijkt het – en de
mobiele camera zwiept en zwaait lustig in de rondte. Een nieuwe dimensie in
het uit losse pols filmen.
Maar er waren ook serieuze pogingen tot fictie. Horror in Het telefoontje, een
spectaculaire achtervolging in Stop, een verfilming van Kafka’s Die Verwandlung. Echt góed is Cat Cam, waarvoor Jan-Pieter van IJzendoorn zijn mobieltje
om de nek van zijn kat bond, en de beelden gebruikte voor een nachtmerrieachtig, gruwelijk scenario.

publiek vervaagt door de opkomst van het
internet.’
Hetzelfde geldt voor de traditionele scheidslijn
tussen de amateur en de professional. Al hangt
dat af van hoe je die categorieën definieert.
‘Maar als je de professional beschouwt als degene die toegang heeft tot de media en de amateur als degene die dat niet heeft, dan wordt
de grens diffuser. Op YouTube kan immers
iedereen zijn of haar eigen bereik organiseren.’
Al is het aantal grote publiekssuccessen natuurlijk op één hand te tellen. Daarvoor is het aanbod simpelweg te massaal. Maar er speelt nog
iets mee. Niet iedereen namelijk kan een
geslaagde film maken, zoals de selectie van
Viva La Focus! onderstreepte. ‘Dat we allemaal
een mobieltje op zak hebben, maakt van ons
nog geen Spielbergs’, verklaarde een mobiele
telefoonfilmer tegenover USA Today. ‘Je moet
nog steeds een artistieke visie hebben, anders
is het gewoon heel veel dom materiaal.’
Zal Spike Lee zich dat in al zijn idealisme gerealiseerd hebben? n
n De festivalwebsite is inmiddels uit de lucht. Op de website van
het Groninger Forum, dat Viva La Focus! organiseerde, zijn de
winnende filmpjes te zien: www.groningerforum.nl/frontpage/
index.php?id=586. Onder hen Cat Cam, de Kafka-verfilming en
Scholierenrellen november 2007.
n

Sok

Het Spike Lee project: www.nokiaproductions.com

Cat Cam
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Amateurfilmfestivals

De beloning van het witte doek
Internet gaf de cultus van de amateur de laatste tien jaar een enorme boost. Toch
laten amateurfilmmakers hun werk nog altijd graag zien op festivals die in bioscopen door het hele land worden georganiseerd. Hoe zien de festivalorganisaties
hun rol en positie in de wereld van de amateurfilm? Kim van der Werff
De nationale NOVA manifestatie is naar eigen
zeggen hét amateurfilmfestival van Nederland waar de vele regionale filmclubs hun
prijsvechters naartoe sturen om met de
crème de la crème van de amateurfilm te
strijden om goud, zilver en brons. Wie een
beetje rondsurft op de websites van deze
filmclubs ontdekt een wereld van grijzende,
vooral mannelijke hobbyfilmers, die in hun
spaarzame vrije tijd gestaag werken aan het
uitbreiden van hun vakkennis. Uit de functioneel vormgegeven websites, met veel
standaard filmiconografie (strookjes en
camera’s), valt op te maken dat de liefde
voor het medium film vooral in de uitvoering
schuilt en niet, althans dat blijft onzichtbaar,
zozeer in de ervaring van het filmkijken. Dit
is eerder het domein van cultureel erfgoed
dan van artistieke productie. En hoewel er
behoorlijk professioneel wordt omgegaan
met hun amateurstatus, zit de hobbysfeer er
stevig ingebakken en ontbreekt de pretentie
om de overstap te maken van amateur naar
professioneel.

Amateurfilmfestivals in Nederland
HomeMade
in LUX Nijmegen
Finale geweest
op 7 mei 2008
www.lux-nijmegen.nl
48 hours
30 mei t/m 1 juni in
Amsterdam
Internationaal project
voor professionals en
amateurs
Wie kan binnen 48 uur de
beste korte film maken.
Uiteindelijk kan je het
zelfs schoppen tot ‘Best
48 film of 2008’
www.48hourfilm.com
Fifteen Minutes of Fame
Speelfilms van maximaal
15 minuten
4 juli 2008 in Filmhuis
Lumen, Delft
www.filmhuis-lumen.nl
Het Woeste Weduwe
Film Festival
5 juli in Focus
Filmtheater Arnhem
www.wwff.nl

De Dag van de
Nederlandse
Amateurfilm
26 september 2008 in het
Louis Hartlooper
Complex, Utrecht.
Een samenwerking
tussen de Stichting voor
Amateurfilm en het
Nederlands Film Festival
www.stichtingamateurfilm.nl
Home Movie Day
18 oktober
Wereldwijd, met een
Nederlandse editie in
Amsterdam
www.homemovieday.com
Noordelijk Amateur
Film Festival
8 november 2008 in
Filmhuis Leeuwarden
www.noordelijkamateurfilmfestival.nl
Nationale Nova
Manifestatie 2008
8 & 9 november
Posthuis theater in
Heereveen
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Duistere Openbaringen
29 en 30 november 2008
in Filmhuis Helmond
www.duistereopenbaringen.net
Nederlands Online
Film Festival (NOFF)
in samenwerking met
YouTube
Vanaf 1 mei 2008 online,
inschrijvingen tot augustus 2008
Virtueel festival waar
korte films in de categorieën drama, documentaire, experimenteel en
animatie tot 30 minuten
vertoond mogen worden.
www.noff.nl
NPS – New Arrivals
Open podium voor de
korte film. Maandelijks
worden uit het ingezonden aanbod (maximale
lengte een half uur) vijf
films geselecteerd die op
de New Arrivals website
geplaatst worden. Uit die
vijf wordt een winnaar
gekozen.
www.cinema.nl/nps-new-arrivals

YouTube

Het amateurfilmfestival is bepaald geen
nieuw fenomeen. De context waarin de verschillende amateurfilmfestivals als het Noordelijk Amateur Film Festival (NAFF), het Arnhemse Woeste Weduwe Film Festival (WWFF),
het Nijmeegse HomeMade (Lux) en het in Helmond gevestigde Duistere Openbaringen georganiseerd worden, is het laatste decennium
echter ingrijpend veranderd. Internet wordt
beschouwd als een stuwende democratiserende kracht met ongelimiteerde mogelijkheden
voor juist ook amateurbeoefenaars van allerlei
kunst- en cultuurvormen. Waar hen voorheen
officiële vertonings- en expositiekanalen werden ontzegd, biedt een website als YouTube
een eindeloos podium en een in potentie
navenant publiek. Maar waar de een kansen
meent waar te nemen, heeft een ander het
over bedreigingen. Andrew Keen, auteur van
het kritische en polemische boek The Cult of
the Amateur: How Today’s Internet is Killing
Our Culture hekelt in een interview met Vrij
Nederland (www.vn.nl) de cultivering van de
amateur: ‘Kijk, iedereen wordt geboren als
amateur. Niemand komt als expert ter wereld
en je moet het recht verdienen om jezelf zo te
mogen noemen. Elke carrière behelst een ontwikkeling van amateur naar student, naar
professional. Waar ik tegen ben, is de verheerlijking van de amateur. Dat iemand omdát hij
of zij geen professional is puurder, slimmer en
meer erudiet zou zijn. Ik erken de complexe
relatie tussen amateurs en experts. Ik erken
dat er slechte professionals zijn. En ik erken
dat er soms amateurs zijn die heel erg goed
zijn in wat ze doen. Maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen.’ Volgens
Keen is de huldiging van de amateur geen
winstpunt, maar juist een eroderende kracht
waarbij de beschaving terug wordt gebracht
naar een apenrots waar het recht van de
sterkste en de luidruchtigste geldt. Een van
de grootste problemen van het internet is het
ontbreken van poortwachters, zeg maar: kwaliteitsbewakers die het vermogen hebben om
het kaf van het koren te scheiden. Keen
noemt in het verlengde van zijn kritiek een
televisieformat als Idols waarin de amateur op
voorhand tot ster verheven is.

Idols en verwante programma’s hebben niet
zozeer een totaal nieuwe notie over verborgen talent ontwikkeld, maar wel bijgedragen
aan een ingrijpende verheviging van een
maatschappelijk verwachtingspatroon. Het
romantische idee van de ongeslepen diamant
is door slimme zakenmannen omgevormd tot
een weergaloos marketingconcept: je hoeft
alleen maar een podium te bieden om dat
talent te bolsteren en als je daar een afvalrace
van maakt is dat proces ook nog eens heel
bezienswaardig. In het format van Idols ligt
besloten dat het zichtbaar moet worden hoe
uit een amorfe berg talentlozen een handjevol deelnemers met potentie opstaat.

Kwaliteitskeurmerk

Het Nederlands Online Film Festival (NOFF)
en New Arrivals van de NPS doen ook aan
talentdetectie maar dan duidelijk met het
doel een zo goed mogelijk aanbod op hun
respectievelijke websites samen te stellen.
Voor beide online filmfestivals geldt dat het
iedereen vrij staat een film van maximaal
dertig minuten in te zenden, die door een
jury beoordeeld wordt op kwaliteit en
geschiktheid voor internetpublicatie. Hier
zijn dus de door Keen verlangde poortwachters aan het werk. Wat New Arrivals en het
NOFF doen, is – binnen de eindeloosheid van
het internet – community’s creëren door een
wedstrijdkader en een kwaliteitskeurmerk,
hun eigen identiteit, te bieden. De ervaring
van zowel het NOFF als New Arrivals is dat er
ook door amateurs wordt ingezonden en dat
daar wel degelijk kwaliteit bij zit. Ingrid Walschots van New Arrivals: ‘De jury kiest uiteindelijk de maandwinnaar uit. Het is voorgekomen dat een amateurfilm tot de maandwinaars behoorde en uiteindelijk op het IFFR
vertoond is. Tijdens het aankomend Amsterdam Shorts! waren wij gevraagd een selectie
van New Arrivals-films te maken voor vertoning op het festival. Bij deze selectie zit ook
een amateurfilm.’

Witte doek

Je kunt je afvragen waarom in deze door
internet en talentcompetitie geïnspireerde
omgeving nog steeds fysieke amateurfilmfes-

tivals worden georganiseerd terwijl er klaarblijkelijk een virtuele wereld te winnen is.
Emiel Labree van het vooral op genrefilms
gerichte Duistere Openbaringen heeft daar
een uitgesproken mening over: ‘Levert YouTube wat op voor de cinema? Het zal wel om
die beroemde fifteen minutes of fame gaan, je
gooit wat tegen de muur en je hoopt dat er
wat blijft plakken. Ik vind internet niet interessant. Het is een klein beeld, de techniek is
waardeloos. Bij film moet je opgeslokt worden, je moet het beleven, op een computerscherm verslapt de aandacht heel erg, de
details ontgaan je en je mist de concentratie
van de bioscoopzaal.’
Juist over de aantrekkingskracht van het
witte doek zijn de verschillende festivals
eensgezind. Het Woeste Weduwe Film Festival (WWFF) en het NAFF werven hun deelnemers zelfs heel expliciet met de belofte dat je
je film op het grote doek kunt zien. Wat hier
al uit spreekt is dat de betekenis van deze
festivals zeker gezocht moet worden bij het
bieden van een ervaring voor de deelnemers
zelf. Want in tegenstelling tot plaatsing op
internet, is het potentiële publiek van deze
festivals zeer beperkt. Losse bezoekers,
anders dan deelnemers en aanhang, worden
er nauwelijks ontvangen. Het festival is uiteindelijk een doel op zichzelf. Door HomeMade wordt nog wel een keurige algemene doel-

stelling geformuleerd: ‘HomeMade heeft ten
doel de regionale filmcultuur uit te diepen
en te verbreden door een vertoningsplatform
te bieden voor reeds aanwezig regionaal filmtalent en nieuw talent te stimuleren.’ Barbara Tscharnidling van Woeste Weduwe is daar
laconieker over: ‘Het is een beetje happy
camping. We willen eigenlijk gewoon een
leuk festival organiseren. Wat mij in amateurfilm aantrekt is een soort guerrillamanier
van filmmaken. Met weinig middelen, zonder
pretenties, veel humor, tegendraads en met
liefde voor het experiment.’ In de loop van
zijn bijna vijfjarige bestaan heeft het WWFF
wel een schaalvergroting doorgemaakt. De
komende editie zal plaatsvinden in de drie
zalen van Focus Filmtheater Arnhem en om
de deelnemers te paaien is er een nog uitgebreider workshopaanbod georganiseerd.

Potentie

Geen enkel festival zonder competitie.
Schijnbaar is het vooruitzicht om wellicht tot
winnaar uitgeroepen te kunnen worden het
bot dat je een potentiële deelnemer kunt
voorhouden. In tegenstelling tot de NOVA
Manifestatie zijn op het WWFF, het NAFF,
Duistere Openbaringen en HomeMade naast
amateurfilmmakers ook semi-professionals
welkom. Filmmakers in spe meestal, of in
ieder geval mensen die opleidingsgewijs de

brug proberen te slaan van amateur naar professional. Het WWFF, het NAFF en HomeMade
hebben daar de categorie Jong Talent (wat
ook cultuureducatieve potentie heeft) nog
aan toegevoegd. De competitie richt zich op
die verschillende categorieën. En ieder festival probeert natuurlijk een aansprekende en
professionele jury samen te stellen.
Geurt van de Weg ontvangt per jaar tussen
de vijftig en zeventig inzendingen voor het
NAFF, een kleine subdivisie van het Noordelijk Film Festival. Alles is er welkom, die film
over de groei en bloei der gewassen, maar
ook, en misschien nog wel liever het werk
van jongeren: ‘Jongeren maken vaak wat
spannender werk. Clips, remakes van bekende films of van die existentiële ellende over
hoe zwaar het leven wel niet is.’
Hoewel er bij ieder festival een verlangen
aanwezig is dat onder het goedbedoelde en
soms ook technisch vrij behoorlijke amateuraanbod een pareltje schuil gaat, zijn er
geen overspannen verwachtingen of de illusie dat amateurfilmmakers een grote rol van
betekenis spelen in de Nederlandse of zelfs
internationale filmcultuur. Labree denkt de
emancipatie van de amateurfilmmaker te
vinden in de hybride samenstelling van zijn
deelnemersveld: ‘Ik vind het belangrijk dat
amateurs geconfronteerd worden met een
hoger niveau, vandaar ook de vermenging
van amateurs, semi-profs en profs. Je merkt
dat het zo werkt: dat de lat hoger moet liggen. Uiteindelijk zou ik wel willen dat amateurs betere films gaan maken door mijn festival.’

Beloning

Het verlangen om deskundigheid te bevorderen bij amateurfilmmakers, om een regionale
amateurcultuur te stimuleren of om gewoon
een onderhoudend festival samen te stellen

‘Ik zou wel willen dat amateurs
betere films gaan maken door
mijn festival’
en amateurfilmmakers een podium te bieden,
heeft niets te maken met Keens vrees voor
verheerlijking van de amateur. Echt een
goede of zelfs acceptabele film maken, vergt
tijd, inzicht en middelen. Ook het werk dat
door New Arrivals en het NOFF geselecteerd
wordt, is het gevolg van talent en noeste
arbeid. En als het al niet je professie is, dan
moet je beschikken over veel toewijding.
Voor die toewijding is vertoning op het witte
doek een gepaste beloning. ‘In alle vormen
van expressie zit het element van gezien willen worden,’ menen de organisatoren van
Woeste Weduwe, ‘en reacties krijgen, ook
van vreemden. Maar internet is daarin veel
te anoniem.’ n
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WAT BRENGT HET FILMMUSEUM UIT EN WAAROM?

‘NIEUWE FILMS GEVEN SMOEL AAN ARCHIEF’
Het Filmmuseum brengt deze maand La Léon
van Santiago Otheguy uit, één van de succesfilms van het afgelopen Latin American Film
Festival (zie pagina 54). Daarnaast krijgen
Fanny och Alexander van Ingmar Bergman
en, in het kader van het zomerprogramma
rondom acteur Cary Grant, Alfred Hitchcocks
North by Northwest een bioscooprerelease. En
dan draait sinds een paar weken De muze, de
nieuwste van Ben van Lieshout – de Michelangelo Antonioni van de polder – in het eigen
Vondelpark-theater.
Met deze mix van oud en nieuw neemt het
Filmmuseum in Nederland Distributieland een
bijzondere positie in. Als enige distributeur
brengt het zowel recent werk als klassiekers
en bijna vergeten films in de bioscopen. Ergens
is dat vreemd. Want zou het Filmmuseum zich
niet moeten concentreren op zijn core business, de golden oldies?

SMOEL Nee, vindt René Wolf, die aan
het hoofd staat van de distributietak van het
Filmmuseum. Hij noemt de formule juist
ondersteunend voor de museale taken. ‘De
nieuwe films geven smoel aan ons ongeveer
35 duizend films tellende archief. Met de keuzes die we maken, duwen we het een bepaalde
richting uit. Daarnaast is de natuurlijke groei
van onze collectie niet verzekerd. Voor het
opnemen van een kopie van alle bioscoopreleases bestaat in Nederland, in tegenstelling
tot België, geen wettelijke regeling. Het enige
wat we gegarandeerd binnenkrijgen, zijn door
de overheid gefinancierde vaderlandse films.
Het is dus slim om geslaagde nieuwe films
een release te geven, want die kunnen we dan
sowieso opnemen in ons archief.’
Daar komt bij dat het uitbrengen van klassiekers in het algemeen meer geld kost. Dat
heeft te maken met de kosten van de filmkopieën, die voor oude films twee tot drie keer
hoger zijn dan voor nieuwe. Het rendement
op deze kopieën moet, met andere woorden,
veel groter zijn. ‘Dat verkleint de kans dat we
uit de kosten komen’, aldus Wolf. ‘Bij nieuwe
films is dat makkelijker. Als die het goed doen,
stelt ons dat juist in staat om een groter aantal
klassiekers uit te brengen.’

OVERHEIDSTAAK En zo distribueert
het Filmmuseum films in drie categorieën. De
eerste bestaat uit (recente) conserveringen
van klassiekers en ander ‘oud’ werk. Dan
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De distributietak voor nieuwe
films van het Filmmuseum
ontstond twintig jaar geleden,
uit een fusie met International Art Film. De overheid
stopte de subsidie in 2004,
maar dat was geen reden de
afdeling op te heffen. René
Wolf, die de scepter zwaait
over de distributietak, legt uit
waarom het uitbrengen van
recente films voor het Filmmuseum zo belangrijk is.
Niels Bakker

zijn er de nieuwe films van gevestigde regisseurs, waar collega-distributeurs, ondanks
hun erkende staat van dienst, de handen niet
aan durven branden. Het Filmmuseum streeft
ernaar hun uitdijende oeuvres te blijven volgen. Denk aan Béla Tarr, Manoel de Oliveira,
Hou Hsiao-hsien of Tsai Ming-liang. En tot
slot de ontdekkingen van aanstormend talent.
Eerste of tweede films van makers die, zoals
Wolf het verwoordt, iets toevoegen aan de
bestaande filmtaal. Carlos Reygadas (Batalla
en el cielo, Stellet licht) was er zo eentje. En
ook diens cameraman Diego Martínez Vignatti
(La marea).
Voor wie deze profielschets doet denken aan
die van het Rotterdams filmfestival – da’s
niet geheel toevallig. De distributietak van
het Filmmuseum is in 1988 ontstaan uit een
fusie met het noodlijdende International Art
Film (IAF), dat films die in Rotterdam hadden
gedraaid landelijk in roulatie bracht. ‘Daarvoor
brachten we alleen experimentele Nederlandse films en klassiekers uit’, vertelt Wolf. ‘Maar
vanaf dat moment kregen we van overheidswege een officiële taak om films aan te kopen
van opkomende regisseurs uit onbekende
filmlanden, die zonder ons niet in Nederland te
zien zouden zijn geweest.’
De structurele subsidie die het Filmmuseum
hiervoor kreeg, is inmiddels beëindigd. Dat
gebeurde vier jaar geleden, van het ene op het
andere moment. Toen heeft het voortbestaan
van de distributietak wel even op de tocht
gestaan, geeft Wolf toe. ‘Als je er geen cent
voor krijgt, is het natuurlijk makkelijk er maar
helemaal mee te stoppen. Want kennelijk vindt

men het niet belangrijk genoeg. Wij kwamen
echter tot de conclusie dat distributie van
nieuwe films wel degelijk een noodzakelijke
activiteit was, ook in verband met werkzaamheden op andere gebieden.’
Daarmee doelt Wolf op wat hij noemt ‘de heilige drie-eenheid van distributie, programmering en collectie’. ‘Die voeden elkaar over en
weer. De distributie de programmering en de
collectie, de programmering de distributie en
de collectie en de collectie weer de programmering en de distributie. Als wij retrospectieven samenstellen voor vertoning in ons eigen
filmtheater, laat dat zijn sporen na in de andere twee takken. Neem het zomerprogramma.
Daarvoor proberen we een film met de acteur
in kwestie aan te kopen voor distributie, en
kopieën van de vertoonde films te verwerven
voor de collectie. Bij Romy Schneider vorig jaar
gebeurde dat met César et Rosalie (Claude
Sautet, 1972) die uitgebracht werd in samenwerking met Cinemien en nota bene uitgroeide
tot onze best bezochte distributietitel van
2007. Het is belangrijk dat de collectie zich
weerspiegelt in wat je distribueert en wat je
vertoont. Zo ontstaat een natuurlijke groei van
de verschillende activiteiten.’

UNIEK Na het kwijtraken van de overheidssubsidie heeft het Filmmuseum zodoende
uit eigen middelen een vast jaarlijks bedrag
vrijgemaakt voor distributie. Aanvankelijk werd
gedacht dat dat toereikend zou zijn voor ongeveer tien recente films, zegt Wolf. ‘Maar er
bestaan allerlei mogelijkheden om aan meer
geld te komen, zoals subsidies van het Filmfonds en Europese subsidies. Daardoor is het
aantal distributietitels weer wat verruimd. Al
kunnen we minder risico nemen dan voorheen,
met de vaste subsidie. De marges zijn kleiner
geworden.’
Hoewel binnen de filmmuseumwereld een
distributietak voor nieuwe films niet ongewoon
is – het Belgisch Filmarchief neemt jaarlijks
één of twee nieuwe films in distributie, het
British Film Institute treedt bij uit te brengen
films zelfs op als coproducent – noemt Wolf het
aantal uitgebrachte nieuwe titels wel uniek. In
2007 waren het er veertien, waaronder de paradepaardjes van de Roemeense ‘new wave’ The
Way I Spent the End of the World, The Death
of Mr. Lazarescu, 12:08 East of Bucharest en
California Dreamin’, Tsai Ming-Liangs I Don’t
Want to Sleep Alone en het gewaagd abstracte

debuut Hamaca Paraguaya. Voor dit jaar staat
de teller momenteel op elf. Het harde, confronterende Import/Export van Ulrich Seidl en
Hou Hsiao-hsiens weelderige Le voyage du
ballon rouge verschenen al in de bioscoop, nog
verwacht worden onder meer de Rotterdamtitels The Mourning Forest (Naomi Kawase) en
Secret Sunshine (Lee Chang-dong).

VANGNET ‘Een bepaalde kwaliteit’,
noemt Wolf de belangrijkste reden om een
film aan te kopen. Een criterium dat in deze
interviewreeks vaak wordt opgetekend, maar
waar alle distributeurs iets anders onder
lijken te verstaan. Als ze het al nader kunnen
omschrijven. Wolf vindt het ook moeilijk om
een precieze definitie te geven. ‘Er bestaat
wel zoiets als een typische Filmmuseum-film.
Waarvan je weet dat anderen, zoals de commerciële distributeurs maar ook Contact Film
en Cinemien, hem zullen laten liggen. Waarvan je zegt: hij past gewoon bij ons. Maar dat
nader omschrijven is een stuk lastiger. Ik denk
dat het in ieder geval met vorm en inhoud te
maken heeft. Stellet licht bijvoorbeeld is een
echte Filmmuseum-film. Twee uur en een
kwartier lang, in een sterk vertraagd tempo.
Niet helemaal een onderwerp waarop veel
mensen zullen afkomen, maar wel een puur
cinematografische, zintuigelijke ervaring. Dat
is wel een beetje het soort films waar wij naar
op zoek zijn, ja.’
Maar het Filmmuseum wil ook fungeren als

ACTIEF SINDS: 1988
PERSONEEL: 2,75 fte
RELEASES 2007: 14 (Nederlandse films 1,

coproducties niet meegerekend)
RELEASES 2008: 11 tot op dit moment

(Nederlandse films 1, coproducties niet
meegerekend)
MARKTAANDEEL: 0,40%
EIGEN FILMTHEATER: Filmmuseum
Vondelpark, Amsterdam
De gegevens hebben alleen betrekking op de
distributietak voor nieuwe films

vangnet – Wolf geeft desgevraagd aan helemaal niet vies te zijn van dat woord. ‘Ook na het
wegvallen van de overheidssubsidie, hebben
we altijd het doel gehad films aan te kopen die
anders waarschijnlijk niet in Nederland zouden
worden uitgebracht.’
Dus als Wolf erachter komt dat een andere
distributeur geïnteresseerd is, laat hij een film
dan lopen? ‘Ja. Voor mij is het belangrijkste dat
een film in Nederland te zien is. Prima dus als
iemand anders daarvoor zorgt, want dat stelt
ons in staat om een andere film te kopen die
buiten de boot dreigt te vallen.’ Uitzondering
op de regel vormen makers waarvan het Filmmuseum al eerder werk heeft uitgebracht. ‘Er
bestaat zoiets als een stilzwijgende afspraak
tussen distributeurs, dat bepaalde regisseurs
voor langere tijd gevolgd worden. Wij hebben
van Seidl Hundstage gedaan, wat voor collega’s reden zal zijn niet zo snel op Import/
Export te bieden.’

VERLIES Collega-arthousedistributeurs
lijken steeds vaker te gaan voor films met een
grote kans op succes aan de kassa. Het Filmmuseum doet dat volgens Wolf niet. ‘Veel filmhuishits van de laatste tijd zijn toch een beetje
feelgood movies voor intellectuelen. Wij zijn
niet genoodzaakt ons op die categorie te richten, want we hebben geen winstoogmerk. Als
een film goed uit de kosten komt, kunnen we
het ons dus permitteren om op andere titels
die we belangrijk vinden, verlies te maken.’
Toch zijn de marges gering. Daarom doet het
Filmmuseum er alles aan de kosten zo laag
mogelijk te houden. ‘Dus geen absurd hoge
fees betalen, niet met te veel kopieën uitgaan,
proberen de kopieën die je hebt maximaal uit
te buiten. Onze range ligt tussen de drie en
zeven kopieën per titel. Als we met relatief
weinig kopieën het hele land kunt bedienen,
zullen we daar in sommige gevallen echt
voor kiezen. Bijvoorbeeld bij Sharunas Bartas
(Freedom, 2000; Seven Invisible Men, 2005,
NB). Zijn films kopen we al voordat ze er zijn,
omdat ze zonder onze steun niet eens gemaakt
kunnen worden. Maar het publiek is heel
beperkt, met Bartas gaan we daarom met een
kopie of drie uit. Het verlies op zo’n titel blijft
dan beperkt tot rond de 5.000 euro.’

KLASSIEKERS
Een nieuwe Hollywood-film zal het Filmmuseum niet snel uitbrengen, anders ligt dat

DVD & INTERNET

Omdat klassiekers grotendeels door de markt worden
afgedekt, brengt het Filmmuseum, op een aantal bijzondere eigen conserveringen en een reeks Nederlandse
filmklassiekers na, op dvd hoofdzakelijk recente films uit.
Dit gebeurt in samenwerking met distributeurs als Video/
FilmExpress, Moskwood en Filmfreak. ‘Een eigen dvd-tak
hebben we nooit overwogen’, zegt René Wolf. ‘Wel zijn
we op het moment aan het kijken of onze dvd-activiteiten
beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Het is nu wel
erg verdeeld over meerdere distributeurs, al is dat niet
zonder reden. Maar ik denk dat ons gezicht prominenter
kan zijn. Bijvoorbeeld door er een Filmmuseumlogo op te
zetten, en meer eenheid aan te brengen in de uitstraling.’
Voor internet onderzoekt het Filmmuseum de mogelijkheden van video-on-demand. ‘Het gaat dan voor een
belangrijk deel om het aanbieden van films met een
incourante lengte. Zo hebben we veel Nederlands materiaal in bezit dat zich om deze reden niet goed leent voor
een zaalvoorstelling of dvd-uitbreng, maar waarvoor wel
belangstelling bestaat. In combinatie met het miljoenenproject Beelden voor de Toekomst, waarin een groot deel
van de collectie digitaal beschikbaar komt, kunnen we dit
gaan aanbieden.’

voor de klassiekers. ‘Hier bieden we een zo
breed mogelijk palet aan, dat ons ook in staat
stelt om lacunes in het archief te dichten’, zegt
Wolf. ‘We maken een combinatie van bekende
Amerikaanse en Europese films en soms wat
obscuurder, Europees werk. Overigens doet
die laatste categorie het qua bezoekersaantallen vaak beter dan de eerste. Het is dus niet
zo dat wij met een Amerikaanse klassieker op
safe spelen. Soms is het een eigen restauratie
of conservering die we in distributie nemen.
Zoals Beyond the Rocks (1922), een verloren
gewaande Hollywood-film die ineens opdook in
het archief van een filmverzamelaar.’
Het streven naar een mix van grote klassiekers en minder bekende titels heeft ook
een filmeducatief doel, zegt Wolf. ‘Wij kunnen
wel zeggen dat we een andere film dan de
grote klassieker uit een periode interessanter
vinden, maar het publiek heeft daar niets aan
zonder de mogelijkheid tot vergelijken. Wij
moeten dus zorgen dat allebei de films te
zien zijn. Het gaat erom de grote lijnen van de
filmgeschiedenis uiteen te zetten, de bekende
titels die in de top honderd aller tijden staan,
maar ook de nuanceringen en aanvullingen
daarop. Dat is de beste manier.’ n
Met medewerking van Frank de Neeve
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De jonge Amerikaanse regisseur/scenarist Noah
Baumbach is misschien vooral bekend als vriendje
van die andere jonge filmmaker, Wes Anderson.
Samen schreven deze nieuwe helden van de
Amerikaanse indie cinema enkele scenario’s voor
Andersons films. Baumbach zette zichzelf ook als
regisseur op de kaart met zijn onlangs verschenen
The Squid and the Whale en het recente Margot at
the Wedding, de eerste film van Baumbach die de
Nederlandse bioscopen wist te bereiken.
Baumbachs speelfilmdebuut Kicking and Screaming (1995) wordt vaak over het hoofd gezien. In
tegenstelling tot zijn recente werk gaat Kicking and
Screaming niet over verstoorde familierelaties. De
film opent met het afstudeerfeestje van een groepje
twintigers en blijft hen in de daaropvolgende maanden volgen, terwijl ze worstelen met vragen over
de toekomst. ‘Keats was op zijn vierentwintigste al
dood’, merkt een van hen op een gegeven moment
op.
Een stuk minder obscuur is Mike Nichols’ The Graduate (1967), dat hetzelfde onderwerp behandelt.
Ook in deze film komt hoofdpersoon Benjamin vers
van de universiteit en in een van de eerste scènes
legt hij aan zijn vader uit: ‘Ik maak me gewoon…
zorgen… denk ik… over mijn toekomst.’ Daar waar
de jongens uit Kicking and Screaming in ieder
geval nog een globaal doel voor ogen hebben, hoe
onbereikbaar ook, lijkt de wat naïeve Benjamin zelfs
te twijfelen aan waar hij over twijfelt. Met de ogen
van zijn rijke ouders en hun nog rijkere vrienden
op zich gericht, weet Benjamin dat hij zou moeten
presteren. Prachtig is Nichols’ verbeelding van het
claustrofobische gevoel dat deze sociale druk bij
Benjamin teweegbrengt. Al in de eerste scène zien
we de jongen voor zijn aquarium zitten, waardoor
het lijkt alsof zijn hoofd achter het glas zit opgesloten; samen met de vissen te kijk gezet. Als Benjamin later een affaire begint met mevrouw Robinson,
dat personage dat een icoon zou worden, dobbert
Benjamin vrijelijk in het zwembad achter het huis,
ontsnapt uit de afbakening van de vissenkom.

Plat
Kicking and Screaming moet het niet van dergelijke
visuele vondsten hebben, maar juist van de vele
dialogen die laveren tussen scherpe grappen en
het soort oeverloze geouwehoer over trivialiteiten
waarmee studenten nog altijd vereenzelvigd worden. Dergelijke gesprekken over trivia uit zowel
high als low culture zijn voor sommigen hilarisch,
voor anderen levert het een stomvervelende filmervaring op. Omdat Baumbach zijn film zwaar op
deze vorm van humor laat leunen, blijft Kicking and
Screaming uiteindelijk een beetje een platte film die
alleen een kleine club liefhebbers zal aanspreken.
Om The Graduate direct na Kicking and Screaming
te bekijken, is een verhelderende ervaring. Waar
Kicking and Screaming even goed een roman had
kunnen zijn, onderzoekt The Graduate het vocabulaire van de cinema. Zelfs de humor kent in Nichols’
film verschillende facetten, zodat droogkomische
dialogen worden afgewisseld met aan Jacques
Tati refererende slapstick. Het grootste verschil
met Kicking and Screaming zit ’m echter in de vrij22 Skrien juni/juli 2008

The Graduate & Kicking and Screaming

Zorgelijke afgestudeerden

Parallellen
Basje Boer ziet het verband tussen films
die niets met elkaar te maken hebben

heid die de kijker krijgt om eigen gevoelens op de
hoofdpersonages te projecteren. In Kicking and
Screaming wordt elke gedachte en elk gevoel direct
uitgesproken. Het levert genoeg gouden oneliners
op maar op het moment dat een film wordt dichtgemetseld met woorden, blijft er te weinig ruimte
over voor eigen interpretatie. In The Graduate zijn er
talloze momenten om rustig naar het vertwijfelde
gezicht van Benjamin te staren, om te genieten van
de vele prachtige kadreringen en om de stiltes in
te vullen met eigen bespiegelingen. Niet voor niets
loopt Simon & Garfunkels The Sound of Silence als
een rode draad door de film.

Knoop
De hoofdmoot van het scenario van Kicking and
Screaming wordt gevormd door een liefdesverhaal.
In de eerste scène kondigt Grovers vriendin aan dat
ze naar Praag zal vertrekken, waarna hij het contact
met haar verbreekt. Als Grover aan het einde van
de film impulsief besluit het vliegtuig naar Tsjechië
te pakken, hakt hij voor het eerst in zijn leven een
knoop door. Dan blijkt dat hij zijn paspoort niet bij
zich heeft. ‘Morgen is er weer een dag’, zegt de
grondstewardess maar aan Grovers ogen zien we
dat hij de moed alweer verloren heeft. Ook The
Graduate eindigt met een impulsieve daad die door
de liefde wordt ingegeven. Als Benjamin Elaine ontmoet, vindt hij eindelijk een doel. Maar als je je doel
bereikt hebt, rest de vraag: wat doe ik met de rest
van mijn leven?

The Graduate Verenigde Staten 1967 regie Mike
Nichols distributie Universal Pictures
Kicking and Screaming Verenigde Staten 1995
regie Noah Bambach distributie The Criterion
Collection (import)
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Santiago Otheguy over La Léon

‘Op afgelegen plekken
veroorzaakt wat afwijkt
nog meer angst’

La Léon (‘de leeuw’) begint op de rivier,
breed, kabbelend, omzoomd door lage
begroeiing, riet en het natuurlijke omgevingsgeluid. Pas na enkele minuten komt de
eerste persoon in beeld, eerst op de rug, dan
schuin van boven, zodat je zijn gezicht nog
steeds niet echt ziet, en vervolgens weer op
de rug. Zijn centrale plek in beeld, de stilte
en onbewogenheid benadrukken dat deze
man een dominante rol speelt – El Turu
(Daniel Valenzuela) bestuurt zijn veerboot La
Léon als ware hij schipper op de grote vaart
in zwaar weer, een koning op zijn troon. De
sterke uitdrukkingskracht van Otheguy’s
zwart-witbeelden is in deze film vanaf de
eerste shots bewezen.
Daarna nemen de rivier en vervolgens, secondenlang, het ruisende riet het beeld weer
over, zoals in deze film vaker zal gebeuren.
De volgende scène waarin mensen de hoofdrol spelen, begint van een afstand, bijna glurend gefilmd in een donker ogende huiskamer. Zien we eenmaal de gezichten, dan
blijft de persoon over wie zij praten (de
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Op het Latin American Film
Festival ging Santiago Otheguy’s prachtig gefilmde
debuut La Léon in première.
Een onderzoek naar universele menselijke mechanismen, met name angst, in
een afgelegen rivierdelta.
Om die in beeld te brengen,
volgde de Argentijn het trage
ritme van de deltabewoners.
‘Als deze gemeenschap over
vijftig jaar niet meer bestaat,
moet je aan La Léon kunnen
zien hoe het was.’
Anke Welten
recent overleden zoon des huizes) alleen op
afstand in beeld. De bewoners van dit vergeten deel van Argentinië, ‘Sectie drie van de
delta van de rivier Paraná’, leven hun leven
traag en houden afstand van elkaar, zoals de
riviertakken de eilandjes waarop zij wonen
van elkaar scheiden. Deels gedwongen door
de lokale omstandigheden (moeilijk doordringbaar gebied, altijd omringd door water,
geen elektriciteit) en deels uit bewuste
keuze gaf Santiago Otheguy zijn debuutfilm

hetzelfde ritme als de eilandbewoners. Hij
volgt hen in hun dagelijkse bezigheden –
hout of riet kappen, riet binden, hout sjouwen en verplaatsen – en gebruikt prachtige
beelden van het lege landschap om de
afstand tussen mensen in het gebied te
onderstrepen.
Het verhaal is minder krachtig dan de beelden. ‘El Turu’ blijkt de zelfgekroonde koning
van het gebied te zijn, die zijn macht ontleent aan het feit dat hij als bestuurder van
de veerboot (die ook post bezorgt) de enige
is die alle eilandjes en hun bewoners kent.
Zijn tegenspeler Álvaro (Jorge Román) is als
homoseksueel en boekbinder een vreemde
eend in de bijt in deze conservatieve
gemeenschap. Echt contact heeft hij alleen
met de vader van de overleden jongen, een
karaktervolle oudere man. Anderen lijkt hij
te mijden, wetende dat zijn seksuele geaardheid hier niet begrepen wordt. El Turu is overigens de enige die zich openlijk neerbuigend over hem uitlaat. Net zoals hij de enige
is die opwerpt dat de dode jongen waar-

aanjaagt dan elders. Aanvankelijk dacht ik
aan een woestijn. De rivierdelta waar we uiteindelijk gefilmd hebben, is daar paradoxaal
genoeg mee vergelijkbaar: het onherbergzame landschap heeft de mensen afstandelijk
gemaakt en het leven traag. Ik had er
natuurlijk voor kunnen kiezen om dat ritme
ten behoeve van de film naar mijn hand te
zetten. Maar ik vond het veel interessanter
om als een documentairemaker aan het werk
te gaan, ook uit een gevoel van verantwoordelijkheid.’ Behalve Valenzuela (die speelde
in Mundo Grúa, Pablo Trapero, 2000) en
Román (hoofdrolspeler in El Bonaerense, ook
van Trapero, 2002) zijn alle mensen in de
film bewoners van het gebied en spelen ze
voor een deel zichzelf. ‘Dat heeft met het
budget te maken, maar was ook een keuze,
waarover ik tevreden ben. Het was de eerste
keer dat deze streek gefilmd werd en het is
niet waarschijnlijk dat dat vaker gaat gebeuren. Ik wilde het leven en werken van de
mensen er daarom documenteren. Als de
gemeenschap over vijftig jaar niet meer
bestaat, dan moet je aan de hand van mijn
film kunnen zien hoe het er was en hoe er
gewerkt wordt.’
schijnlijk is vermoord, en wel door ‘de Misioneros’, vreemdelingen uit het hoger stroomopwaarts gelegen grensgebied tussen Argentinië en Paraguay, die de baantjes dreigen
over te nemen van de ‘oorspronkelijke’
bevolking. Hij probeert de andere eilanders
tegen hen op te stoken en neemt uiteindelijk
het recht in eigen hand.

Documenteren

Gezien het belang van de beelden in de film –
soms gewoon mooi gefilmd om het mooie filmen, zoals de hoofden van El Turu en Álvaro
naast elkaar en profil – verrast het als Otheguy vertelt dat hij eerst de thematiek en een
eerste verhaallijn in zijn hoofd had, en toen
pas op zoek ging naar een passende locatie.
‘Die onderwerpen’, vervolgt hij tijdens het
Latin American Film Festival in Utrecht, waar
de film in Nederlandse première ging, ‘zijn
onder andere het menselijk mechanisme om
zich te laten leiden door angst, in de breedste zin des woords. Ik zocht een geïsoleerd
gebied, waar alles wat afwijkt meer angst

De filmwereld bestaat niet

Hoe natuurgetrouw en dus lokaal La Léon
ook is, Otheguy heeft vooral een universele
film willen maken. ‘Een van de hoofdthema’s
van de film is angst, op welk niveau dan ook,
en hoe die angst voor mensen vaak de
belangrijkste drijfveer wordt. Dat gebeurt
overal, is een universeel mechanisme. Meer
dan een verhaal vertellen, wilde ik met de
film onderzoeken hoe dat mechanisme in
specifieke omstandigheden werkt. Door een
van de hoofdpersonen homoseksueel te laten
zijn, dacht ik dat mechanisme duidelijker te
kunnen laten zien.’ Wat Otheguy betreft had
de film dus net zo goed in de woestijn kunnen spelen, maar ook in een grote stad.
La Léon (2007) was inmiddels op een tiental
internationale festivals te zien, kreeg een
speciale vermelding in Berlijn en won prijzen
als beste homofilm (al was de film niet specifiek zo bedoeld). Terwijl deze film in twee
keer – met uit geldgebrek een jaar tussenpauze – is opgenomen, ziet het ernaar uit dat

een tweede film iets gemakkelijker tot stand
zal komen. ‘Vraag me alleen niet hoe en
wanneer’, zegt de filmmaker, die voorheen
vooral commerciële korte filmpjes en reclame
maakte, ‘want van onafhankelijke films als
deze valt niet te leven. En ik wil wel dit soort
films blijven maken. Juist La Léon werd
regelmatig genoemd in een debat dat vorig
jaar speelde in en rond de Argentijnse filmwereld: moet het nationaal filminstituut
INCAA wel bijdragen aan films die nooit een
groot publiek zullen bereiken? Die discussie
verstilde toen bekend werd dat er dit jaar
maar liefst zeven Argentijnse films draaien
in Cannes, waarvan twee in de competitie:
Leonera van Pablo Trapero en Mujer sin cabeza van Lucretia Martél. “De wereld van filmfestivals en filmkritieken bestaat eigenlijk
niet”, werd daarna nog even gemompeld,
maar Cannes heeft te veel status om te kunnen negeren.’
Aan echte voorbereidingen mag Otheguy dan
nog niet toekomen, hij heeft wel al een idee.
‘Mijn volgende film heeft een vergelijkbaar
thema als La Léon, maar zal zich waarschijnlijk afspelen in Parijs, waar ik nu woon. Je
hebt daar veel mensen die tien, twintig, dertig jaar in die stad wonen en werken, illegaal
soms, maar ook dat is werken, en die opeens
gedwongen worden om terug te gaan, naar
een land dat zij nauwelijks kennen. Ook dat
heeft met angst te maken.’ n
Voor een verslag van het Latin American Film Festival, zie
pagina 55.
Argentinië/Frankrijk 2007 regie en scenario Santiago Otheguy,
naar een verhaal van Santiago Otheguy en Juan Diego Solanas
camera Paula Grandio montage Valeria Otheguy en Sebastián
Sepúlveda geluid Martin Litmanovich muziek Vincent Artaud
production design Sergio Rud productie Catherine Barra,
Pierre Rambaldi, Gonzalo Rodríguez Bubis, Pablo Salomon,
Juan Diego Solanas, Aton Soumache en Alexis Vonarb
distributie Filmmuseum Distributie duur 85’ met Jorge
Román, Daniel Valenzuela, José Muñoz, Juan Carlos Rivas

‘De discussie over subsidiëring
van artfilms verstilde toen bekend
werd dat er dit jaar zeven Argentijnse films draaiden in Cannes’
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Oeuvre Johan van der Keuken compleet op dvd 3 (slot)

De laatste bijdrage van Johan
van der Keuken aan zijn jarenlange rubriek ‘Uit de wereld
van een kleine zelfstandige’,
gedateerd 18 december 2000,
verscheen in Skrien nummer 2
van 2001.

Hoor het verschil
Naar aanleiding van de dvd-uitbreng van het complete oeuvre van Johan van
der Keuken worden uiteenlopende aspecten van zijn werk belicht. Deze laatste
bespreking gaat over geluid. Van der Keuken speelde met verwachtingen over de
relatie tussen beeld en geluid. Soms voor de grap of om de kunstmatigheid van
film te benadrukken; vaak om de inhoud te versterken. Kees Driessen

Face Value

In de bespreking van de eerste twee dvdboxen met het werk van Johan van der Keuken in Skrien 4 uit 2006 lag de nadruk op het
beeld – hoewel erop werd gewezen hoe goed
zijn experimentele, intuïtieve gebruik van
geluid (waarbij Van der Keuken steeds speelt
met de regels, ze volgt om ze te kunnen breken, om ze daarna weer te volgen) past bij de
moderne jazz van Willem Breuker, met wie
hij voor vele films samenwerkte. Net als die
muziek kan de geluidsband bij Van der Keuken vaak beter beoordeeld worden op ritme,
klankkleur en verrassing dan op informatieve of verhalende gronden. Hetzelfde geldt,
overigens, voor het beeld.
Ook werd gememoreerd, hoe de karakteristieke scheiding van beeld en geluid in Van der
Keukens oeuvre zijn oorsprong vond in zijn
vroege periode, waarin hij uit geldgebrek
eerst thuis het beeldmateriaal monteerde,
om daarna een week een studio te huren
voor de geluidsmix. Daar begon hij te experimenteren met stomme films, niet-synchroon
geluid en vrije geluidsmontage. Zoals hij in
een interview, ook opgenomen in de dvd-box,
zei: ‘Tussen synchroon en niet-synchroon
had ik een enorm scala ontdekt. (...) Juist in
het geluid kun je als een schilder te werk
gaan.’

Achtergrondruis
Uiteraard hangen beeld en geluid sterk
samen. Het gaat bij het spelen met geluid
vaak precies daarom: de verwachtingen van
het publiek over de relatie van geluid en
26 Skrien juni/juli 2008

beeld pootje lichten. Zoals wanneer Van der
Keuken het geluid hard afbreekt op de
schnitt van het ene beeld naar het andere –
schnitts die zelf vaak onverwacht zijn. Dat
klinkt eenvoudig: synchroon geluid afkappen als naar een ander beeld wordt gesneden.
Maar het is ongebruikelijk (en verrassend)
om de achtergrondruis van een buitenopname zonder fade-out af te kappen bij een
beeldwisseling, zoals Van der Keuken bijvoorbeeld doet in Beeldenstorm (1982) of
nog veel sterker in de snel gemonteerde
beeldenreeks van Onvoltooid tegenwoordig
(2002). Op een ander moment laat hij het
geluid van een rijdende trein in Peru overgaan in het geluid van een trein in Nederland
en maakt zo de schnitt juist weer ongebruikelijk zacht (De nieuwe ijstijd, 1974). Het
effect is in beide gevallen hetzelfde: de afwijkende schnitt valt op en wordt dus benadrukt.
Regelmatig zet hij geluid bij bijpassend, maar
niet synchroon beeld. Zo toont hij zwijgende
gezichten van geïnterviewden terwijl wij hun
woorden horen (bijvoorbeeld in Face Value,
1991, opgenomen op box 1). Of hij toont
jazzmusicus Ben Webster in Big Ben – Ben
Webster in Europe (1967) tijdens een optreden, maar zonder zijn saxofoon aan de mond,
terwijl we hem wel horen spelen. Hier is het
effect, zoals al opgemerkt in de bespreking
van de eerste twee boxen, dat we de gezichten bekijken als persoonlijkheden en niet
worden afgeleid door wat de gezichtsuitdrukkingen communicatief toevoegen aan de
gehoorde woorden (of muziek).

Klappertjespistool
Vaak ‘speelt’ Van der Keuken letterlijk met
geluid. Hij monteert vogelgefluit onder het
spel van Ben Webster en fantasiegeluiden
onder het belletje trekken van Beppie (1965)
en onder het gebruik van een rekenmachine
in De tijd geest (1968). In dezelfde film herhaalt hij het woord ‘ambtenaar’, dat een hippie besmuikt lachend uitspreekt in antwoord
op de vraag naar zijn baan, zelfs ritmisch op

een muziekbeat – wat erg modern overkomt.
In De weg naar het Zuiden (1981) zet hij
radiostemmen onder het Italiaanse beeld La
boca della verita, de mond van de waarheid.
In De grote vakantie (2000) monteert hij op
een gegeven momenten beelden op het
geluid van het klappertjespistool van een
spelend Bhutaans kind.
Bij Herman Slobbe – Blind kind 2 (1966) geeft
hij het geluid zelfs uit handen. Het zelfverzekerde blinde kind met een voorliefde voor
raceauto’s imiteert op indrukwekkende wijze
hun geluid met behulp van Van der Keukens
microfoon, en gaat vervolgens met die microfoon zelf als verslaggever op pad, met vrolijk
stemmend resultaat.
In Beppie plaatst Van der Keuken onder verschillende fragmenten onverwachte muziek:
onder de douche opeens zachte slapstickmuziek, een terugkerend Hawaï-muziekje als
Beppie’s vader spreekt en zware koorzang als
Beppie buiten speelt. Het werkt zowel verrassend als verwarrend; het benadrukt de
kunstmatigheid van de films – zoals Van der

Hij monteert vogelgefluit onder het spel van
Ben Webster en fantasiegeluiden onder het belletje
trekken van Beppie
Keuken altijd op vele manier doet – en versterkt tegelijkertijd de scènes inhoudelijk,
door extra aandacht te vragen. Op vergelijkbare manier vlecht hij gezang door fabrieksgeluid in De nieuwe ijstijd. In dezelfde film
wordt een voorgelezen brief meermalen herhaald; net zoals Van der Keuken vaak beelden herhaaldelijk laat terugkeren, als een
chronologie ontkrachtende interpunctie.

Omgekeerd
In Laatste woorden: mijn zusje Joke (1998)
interviewt hij Joke’s dochter, die bij het Con-

Vietnam-oorlog klokgelui, waarmee hij ze
wegzet als vertegenwoordigers van het conservatieve establishment; de antidemonstranten mogen gewoon hun eigen geluid
laten horen: ‘Johnson moordenaar!’
Dan is het subtieler – en interessanter – als
hij in Het witte kasteel het geluid onder een
demonstratie vervormt, laat ‘slippen’, wat de
associatie wekt met onrust, spanning, iets dat
verkeerd zit. Vaker is Van der Keukens
gebruik van geluid helemaal niet gemakkelijk
te vertalen, maar vooral intuïtief te begrijpen.
Zoals wanneer aan het begin van Dagboek
vogels klinken onder het beeld van een foetus en Van der Keuken aarzelend gefluit, bij
hem thuis in Nederland, contrasteert met het
geluid van de harde, zanderige wind in
Marokko. In deze gevallen zien en horen we
vooral Van der Keuken de dichter. n
Eerdere delen van de bespreking van de dvd-box ‘Johan van
der Keuken – Het complete oeuvre’ verschenen in Skrien 4,
2006 en Skrien 3, 2008.

certgebouw werkt, terwijl ze bijna wordt
overstemd door het orkest dat op de achtergrond aan het oefenen is. Vreemd en spannend. Haar zichtbare verlangen het orkest
niet te storen verhoogt de spanning van de
scène – en daarmee de aandacht ervoor, ook
voor wat ze zegt. Een mooi voorbeeld hoe het
doorbreken van de regel (mensen interviewen waar ze ongestoord kunnen spreken)
juist datgene bewerkstelligt waar die regel
voor zou moeten zorgen (aandacht voor de
gesproken tekst).
Als Beppie vertelt dat ze gezoend heeft, versterkt Van der Keuken de aandacht voor wat
ze zegt door, terwijl ze doorpraat, het beeld
steeds langer op zwart te laten staan. In
Blind kind uit 1964 (dat vorig jaar werd opgenomen in de Canon van de Nederlandse Film)
gebruikt hij zwart beeld bij interviews met
blinde kinderen, die wij daardoor niet kunnen zien – net zo min als zij elkaar. Later in

die film is de relatie tussen beeld en geluid
minder één-op-één, als Van der Keuken
lawaaiige plekken zoals mensenmassa’s en
druk verkeer, waar de blinde kinderen zich
niet thuis voelen, juist zonder geluid toont.
Toch is er een logisch verband: de kinderen
kunnen hier, juist door de overdaad aan
geluiden, niets ‘horen’. Opnieuw benadrukt
Van der Keuken iets (het lawaai) door het
tegenovergestelde (stilte). Meesterlijk.

Johan van der Keuken – Het complete oeuvre
Box 3 Paris à l’aube (1960); Blind kind (1964); Beppie (1965);
Herman Slobbe/Blind kind 2 (1966); Big Ben/Ben Webster in
Europe (1967); De tijd geest (1968); De poes (1968); Dagboek
(1972); Het witte kasteel (1973); Bert Schierbeek/De deur
(1973); Vietnam opera (1973); De nieuwe ijstijd (1974); Vier
muren (1965); De snelheid 40-70 (1970); De muur (1973); Voorjaar (drie portretten) (1976).
Box 4 De platte jungle (1978); De meester en de reus (1980);
Het leesplankje (1973); De weg naar het Zuiden (1981); Vakantie
van de filmer (1974); De beeldenstorm (1982); De tijd (1984); De
Palestijnen (1975).
Box 5 De grote vakantie (2000); Onvoltooid tegenwoordig
(2002); Laatste woorden: mijn zusje Joke (1998); Laatste woorden (Stijn van Santen, 2001) distributie A-Film (Total Film HE)

Dichter
Soms sluipt echter ook in zijn afwijkende
gebruik van geluid Van der Keukens politieke
stellingname binnen (zie ook ‘Een politieke
dogmaticus’ in Skrien 3, 2008). En dat gaat
zelden subtiel. In Het witte kasteel horen we
een Amerikaanse schreeuwdominee bij beelden van varkenskarkassen die in een fabriek
aan haken hangen. In De tijd geest monteert
Van der Keuken bij demonstranten voor de

Face Value
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Zelfs wanneer de geliefden in hun
blootje opgetogen dansen onder
een regenbui, klinkt niets

Films met muzikaal geluid

Het componeren van stilte

Lady Chatterley

No Country For Old Men

Ironisch genoeg heeft Carter
Burwell door zich zo in te houden
niet de erkenning gekregen die
hem al jaren toekomt

Aanschouw een stomme film zonder pianobegeleiding – die lijkt een eeuwigheid te duren.
Zet tijdens een moderne thriller op televisie de boxen uit – geen donder aan. Loop met
oordopjes in over straat – levensgevaarlijk! Stilte werkt uiterst verontrustend. Musici
spelen daar bewust op in. Kees Hogenbirk
Het onderbuikgevoel van de kijker wordt
gevoed wanneer beeld en muziek in combinatie iets ondefinieerbaar extra’s opleveren.
Deze subliminale ervaring is te danken aan
het wantrouwen dat de mens gewoonlijk
koestert ten aanzien van zijn oren. Ogen kun
je simpelweg sluiten, maar via het gehoor
krijgen wij continu informatie binnen. De
ogen leveren impressies die rationeel te toetsen lijken. Door de oren ontvangen we signalen die intuïtiever worden verwerkt – veel
meer dan we beseffen, en moeilijker controleerbaar.
Muziek stuurt ons onderbewuste. Vaak hebben kijkers naar een film helemaal niet door
dat er achtergrondmuziek klinkt. Het beeld
eist alle bewuste aandacht op. Pas wanneer
visuele impressies en auditieve ondersteuning
‘unisono’ werken, noteren toeschouwers dat
ze een zetje krijgen. Dan voelt de kritische
bioscoopbezoeker zich soms gemanipuleerd.

Gekwetter
Hoe effectief geluiden en muziek elkaar
wederzijds versterken, is te merken in Lady
Chatterley van Pascale Ferran. Haar verfilming
van de meest ‘natuurrijke’ versie van D.H.
Lawrence’ schandaalroman legt, bezien door
de ogen van de vrouwelijke titelfiguur, gefaseerd het parcours af van nieuwsgierigheid
naar de andere sekse, via aantrekkingskracht,
lust, seks-met-de-kleren-nog-aan, erotiek,
naar romantiek en oprechte liefde. De beelden van de natuur, met de opeenvolging van
de seizoenen van herfst naar zomer, vertellen
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het verhaal. Er klinken alleen vogeltjes, er
ruist een beek, een krekel tsjirpt. De film lijkt
slechts te registreren; het publiek moet zelf
de betekenis eraan geven.
Pascale Ferran werkt al sinds haar debuut in
1993 (Petits arrangements avec les morts,
Camera d’Or in Cannes) geregeld samen met
componiste Béatrice Thiriet. Voor Lady Chatterley hebben ze een uniek procédé gecreëerd:
het ontbreken van muziek onderstreept de
dramatische fasering van de ontwikkeling in
het leven van de hoofdpersoon. Op het onbedorven gezicht van Marina Hands is af te
lezen wat er in haar omgaat; voor de invulling van haar gevoelens door de kijker krijgt
de actrice geen steun van de score. Voor alle
schokkende momenten in de film schreef Béatrice Thiriet geen score. We horen even schuivende vioolnoten en harp als Lady Constance
door het bos loopt om voor het eerst de jachtopziener te halen. Deze schurende legati worden overstemd door vogelgekwetter en geklater van water. Die symboliseren net zo goed
welke elementen in Constance’ gemoed zullen
worden losgewoeld, hoewel zij daar op dat
moment nog geen weet van heeft. (Wij wèl!)
Nadat ze de man uit het bos halfnaakt, en
later, voor de spiegel, zichzelf geheel ontkleed heeft bestudeerd, is het juist stil op de
geluidsband. We kunnen hierdoor bijna haar
gedachten horen.

Gekreun
Deze kalmte rijgt de scènes aaneen als
tableaux in een zwijgende film. Door het

gebrek aan communicatie in haar leven –
miniem met haar verlamde echtgenoot, praktisch met het personeel – vormen haar ontwaken uit de droom, of een donderslag aan
de hemel, schrikeffecten. Slechts enkele
seconden polyfone viooltonen zijn voldoende om haar onderbewuste aandrang te kenmerken. Het getimmer van de jachtopziener
lokt Constance aan alsof het van een mannelijke Sirene komt. Koerende fazanten en zoemende vliegen nemen op de geluidsband
zelfs de plaats in van de wind in het wuivende gras. In deze stilte van de natuur valt
Constance in slaap, kijkend naar de man.
Pas wanneer de lente op het landgoed doorbreekt, levert Thiriet vier delicate harpaanslagen. Enkele ijle strijkers begeleiden closeups van bloemetjes bij de beek. De vertelling
is nog muzieklozer dan nodig zou zijn: zelfs
een shot van een glorieuze wolkenlucht
krijgt geen melodische indicatie. Dit maakt
de invloed van de natuur op de titelfiguur
alleen maar ‘echter’. Bij het basale, eerste
sekscontact komt het gesteun van de man in
de stilte ontwapenend over, ook op Constance. Met haar frequente wandelingen door het
bos ontwikkelt zich de score. Dwarsfluiten
antwoorden op het getsjilp, lyrische celli
onderschrijven de zon en een havik boven
het korenveld.
Dat hier sprake is van een concept waarin de
natuur deze woelingen oproept, mag ook
blijken uit de soundtrack-cd, waarop geluidsfragmenten in de partituur zijn opgenomen.
Geleidelijk breidt het liefdesspel zich immers

uit naar vrijen in het veld tussen de krekels.
De score begeleidt nu ook de broei bij de
jachtopziener, maar beperkt zich hier net zo
goed tot enkele zachte vioolmaten als hij
’s nachts het landhuis beloert. De muziek vertolkt pas voor het eerst rechtstreeks een
gevoel wanneer Constance door het bos dartelt om de jachtopziener te vertellen dat ze
een kind van hem mag krijgen: een fraai pianomotief speelt haast modernistisch over
lage snaren. Is het toeval dat hun eerste
lichamelijke exploratie hierna vertederend
overkomt? Op de terugweg begeleidt de
muziek Constance weer. Dwarsfluit geeft
haar verwarring weer – de harmonie in het
samenspel met hobo en piano evenwel de
gedroomde romance. Maar Thiriet en Ferran
blijven zich inhouden. Het is voornamelijk
stil op de geluidsband, met ruimte voor spanning en ontwikkelende liefde. Zelfs wanneer
de geliefden in hun blootje opgetogen dansen onder een regenbui, klinkt niets: een
ballet zonder orkest. De générique final
brengt pas de opluchting van een meer
Engels klinkende cadans. Uitgerekte strijkers
door klarinet en harparpeggio’s heen, zoals
Richard Robbins wel voor Merchant/Ivoryfilms componeerde, klinken heerlijk meditatief. Zonder de beelden erbij vormt dit de
verklanking van de natuur tijdens de aftiteling.

Gezoem
Sommige verhalen winnen aan kracht wanneer er meer stilte dan filmmuziek is te

horen. Een magnifiek voorbeeld wordt
gevormd door No Country for Old Men. Vaste
componist voor de gebroeders Coen sinds
1984 – twaalf keer liefst – Carter Burwell
voegt slechts vier keer gecomponeerde klanken in. Het zijn langgerekte monotonen die,
pianissimo en kort, nochtans dreiging aankondigen. De sheriff rijdt El Paso binnen en
hoort schoten uit een motel komen. Hier
wordt een lot bezegeld – diefstal loont niet –
dat al eerder, bij een motel op weg naar Del
Rio, is voorbereid. Toen moduleerde Burwell
nog hoopvol op zijn basslagen, maar ook die
track eindigde in een galmend geloei bij een
koelbloedige actie van de killer.
In de rest van de lange roadmovie zit alleen
een suggestie van toon. Diep op de achtergrond zijn constant apparaten te horen die
net aanslaan wanneer een loner een ruimte
betreedt of speurend op pad is. Dit zorgt
voor een permanente elektrificering van de
handeling: sommige personages staan onder
stroom (zoals de ex-lasser of de huurmoordenaar met zijn hogedrukslang), anderen hebben al zo veel shocks te verwerken gekregen
dat ze de loop van de maatschappij niet meer
bevatten (de sheriff en zijn oude collega).
Als alomtegenwoordig teken van rusteloosheid is overal het geraas of gefluit van de
trein in de verte te horen, al dan niet vermengd met voorbijrijdend vrachtverkeer of
overvliegende toestellen. Muziekeffecten en
sound-design (van Craig Berkey) gaan
beklemmend hand in hand. Voorts is het
vooral stil, op het ruisen van de wind na.

De film eindigt met het tikken van de klok,
onder bespiegelingen van de sheriff over zijn
laatste droom. Uit diens herinnering aan het
vergaan van de goede oude tijd komt een
indianenratel voort. Deze korrelslag luidt de
aftiteling in. Pas daarna etaleert Carter Burwell (precies op de credit ‘Music by’) zijn eerste uitgewerkte compositie. Hij sluit in
berustend tempo de filosofie over de gewelddadige natuur van de mens – die in dit land
geworteld is – met hard aangeslagen tokkels
op strakgespannen gitaarsnaren af. Ondanks
een zekere dissonantie is de melodie kalm en
warm. De indiaanse dansratel geeft een flegmatieke maat aan. Het klinkt bezwerend, als
een vloek die de oorspronkelijke bewoners
over de hun territoir binnenvallende horden
hebben afgeroepen. ‘This country is hard on
people’, zei de grootvader van de sheriff al,
diens desillusies relativerend.
Ironisch genoeg heeft Carter Burwell, door
zich zo in te houden, nog altijd niet de officiële erkenning gekregen die hem al jaren
toekomt. Mede dankzij zijn formidabele
inschikkelijkheid behoort No Country for Old
Men tot de beste films van het jaar. Maar net
als in Fargo (1995) is Burwells score dusdanig
verweven met de stilte, dat zelfs zijn collega’s in de Academy dit muzikale geluid niet
is opgevallen. n

De soundtrack van Lady Chatterley is uitgebracht op Milan.
No Country for Old Men is verschenen op dvd
(distributie: Paramount HE).
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‘Filmen op gevoel bestaat niet’, ‘het mooie komt vanzelf als je
maar eenvoudig werkt’ en ‘ik wil Afrika laten zien zoals het is’.
Het zijn wat stellige uitspraken van de Ethiopische director of
photography (d.o.p.) Abraham Haile Biru. De cameraman van
Abouna en Daratt speelt meer met belichting dan met zijn camera. ‘Ik kan ermee laten zien hoe mooi het leven is.’
Gerlinda Heywegen

Simpel en traag,
zoals Afrika

Abraham
Haile
Biru (1970)

Abraham Haile Biru, cameraman en regisseur

‘Ik vind het heel mooi om bij donkere mensen
hun gouden kleur te benadrukken.’ Aan het
woord is Abraham Haile Biru, director of photography van onder meer Abouna en Daratt,
allebei films van regisseur Mahamat-Saleh
Haroun uit Tsjaad. Beide films vertellen over
vaders. Afwezige vaders. In Abouna (2002)
verdwijnt hij zomaar en laat twee zoontjes
achter met een moeder die niet weet hoe ze
ze moet opvoeden en ze naar een Koranschool stuurt. In Daratt (2006) is de vader
tijdens de burgeroorlog vermoord en gaat
tienerzoon Atim op zoek naar de dader.
Wraak is alles. Waar Abouna soms nog lucht
heeft, is Daratt zwaarder aangezet.
Maar Haile Biru, zelf afkomstig uit Ethiopië,
spreekt over The Father, een korte film die
hij in 2001 zelf regisseerde, wanneer hij over
de schoonheid van donkere mensen op celluloid vertelt. Die film kwam tot stand doordat
het Afrikaanse tv-station Ermiyas G/Amlak,
makers uit drie Afrikaanse landen, waaronder Ethiopië, uitkoos om via een workshop
eigen producties te maken. Meestal zendt
het station slechts Amerikaanse producties
uit. ‘Ik was gekozen als cameraman voor die
film. Maar de regisseur en producent waren
vrij onervaren en na twee draaidagen sloeg
de regisseur dicht – hij kon niets meer. Hij
draaide voor het eerst op 35mm, hij was
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Groeide op in Addis Abeba
in Ethiopië. Halverwege
de jaren tachtig kwam hij
naar Nederland, waar hij
een paar jaar later voor
cameraman ging studeren
aan de Filmacademie. Een
aantal jaren geleden is hij
teruggegaan naar Afrika.
Daar werkt hij inmiddels
succesvol als director of
photography en in 2007
startte hij een filmschool
in Addis Abeba. Haile Biru
maakte Abouna (2002)
en Daratt (2006) voor
Mahamat-Saleh Haroun
en draaide de korte Nederlandse film Woensdag,
gehaktdag van Ewald
Leuwsha (1996).

Op de set van Daratt

alleen video gewend. Toen heb ik zelf moeten bedenken hoe ik het verhaal ging verfilmen. Daar had ik eerder natuurlijk niet bij
stilgestaan.’ The Father vertelt over de Rode
Terreur, eind jaren zeventig in Ethiopië.
‘De film en het verhaal zijn simpel, net als
de middelen. Maar nog nooit was er een film
gemaakt over die periode. Of je nu wilt of
niet, of je kunstenaar bent of wat dan ook:
je wordt bij de politiek betrokken.’

The Father is erg warm van kleur. ‘Daarvoor
heb ik een oranje filter vóór het kunstlicht
geplaatst. Zo wilde ik, ondanks het zware
verhaal, laten zien dat het leven ook mooi
kan zijn. Scènes waarin de soldaten te zien
zijn, heb ik donker gemaakt, je ziet ze bijna
niet. Je weet ook niet wie de moordenaar is.
Het is goed versus kwaad. Dat het uiteindelijk een vrij donkere film is, komt omdat hij
gaat over een donkere tijd.’

Simpel en traag

‘Ik beweeg nooit veel met de camera. In The
Father film ik veel dingen vanaf een statief.
De meeste gebeurtenissen heb ik heel statisch gefilmd, ook de verkrachting die erin
voorkomt. Later in het verhaal wordt het
allemaal beweeglijker. Ook op die manier
breng ik contrast aan. In Daratt zit alleen
aan het einde wat beweging, als de camera
handheld is. In Afrika heb je geen apparatuur

tot je beschikking waarmee je mooie bewegingen kunt maken. Een scène in Abouna,
waarin de jongens aan het rennen zijn, heb
ik vanuit een rijdende auto gefilmd. Dollies,
rails, dat hebben we niet.’
‘Zowel Haroun als ik hebben een heldere, eenvoudige manier van vertellen. Zo is Afrika:
simpel en traag.’ Haile Biru lacht breed: ‘De
mensen zijn er langzaam en dus maak ik
films die daarbij passen, die Afrika laten zien

zoals Afrika is. We moeten geen actiefilms
willen maken, dat past helemaal niet bij ons.’
‘Ik pas mijn camera aan het verhaal aan. En
dus wil ik niet onnodig bewegen. Mijn stijl
zit ’m meer in het licht dan in de cameravoering. Ik kan met de belichting doen wat ik
wil, de regisseur heeft er toch geen verstand
van. In een avondscène in Abouna zie je de
personages eten. Via het raam valt er licht
naar binnen. Ik wilde suggereren dat dat zo
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was omdat ik later, als het licht uitgaat, het
silhouet van een jongen wilde laten zien. In
het echt is er in Afrika meestal geen licht
aanwezig dat van buiten naar binnen kan
vallen. Dat zie je bijvoorbeeld in Daratt. Twee
jongens stelen een tl-buis, zomaar ergens op
straat. Als ze hem te pakken hebben, is het
meteen stikdonker. Zo is het in heel Afrika.
In Ethiopië betalen de mensen liever niet
voor elektriciteit. Mijn moeder was een keer
op Schiphol om me op te zoeken en ze vond
het er zo mooi: al die lampen!’

in Daratt die in zijn schommelstoel zit terwijl
Atim zijn pistool op hem richt, is gefilmd
vanuit Atim, zodat je je ook met Atim identificeert. Zulke dingen vind ik belangrijk. Het
is dus niet zo dat ik alleen maar functioneel
aan het filmen ben, mijn keuzes worden
natuurlijk niet alleen bepaald door praktische overwegingen. Het heeft zeker ook met
smaak, met esthetiek te maken. Maar ik
geloof erin dat wanneer je een film eenvoudig houdt, het mooie vanzelf komt. Tegen
het einde van Daratt film ik steeds minder
met shot/reverse-shot, wat ik in het begin
van de film wel doe. Het “gezin” neem ik in
één shot. Op die manier hoefden we niet zo
veel te monteren; maar ik besloot hier ook
toe om te zorgen dat er geen verschil was
tussen de personages, dat ze gelijk aan
elkaar zouden zijn.’
‘Weet je dat ik heel snel werk? De Fransen [er
werken veel Franse d.o.p.’s in Afrika, GH]
snappen dat niet. Zij denken dat als je maar
lang over een scène nadenkt, het vanzelf
kunst wordt. Ik kom op een set, bedenk iets,
Haroun zegt oké, we proberen het en het is
oké.’ Lacht hard: ‘Vaak heb ik wel een Franse
assistent, maar die houdt het niet bij!’

Afrika

Abouna

In heel Afrika is het stikdonker.
De mensen betalen liever niet
voor elektriciteit
Haile Biru vertelt vervolgens een anekdote
over praktische problemen bij het filmen in
Afrika. ‘In Daratt loopt Atim, ergens langs
een muur met golfplaten dak. Heel Afrika
bestaat uit golfplaat’, lacht hij. ‘Eigenlijk
had ik die scène vanuit twee perspectieven
willen filmen, maar vanwege de reflectie van
het licht in die golfplaten kon dat niet’.

Esthetiek

‘In Afrika hebben we natuurlijk veel zon,
alles ziet er lekker uit. Warme kleuren werken altijd, het voegt iets toe, vind ik. Toch
heb ik voor avondscènes juist blauw gebruikt,
om de warmte even te laten verdwijnen.
Abouna is warmer gekleurd dan Daratt. In
Abouna zijn de hoofdpersonages twee jongetjes, ze zijn nog jong en vrolijk. Het past om
dat warm te kleuren. Bij Daratt ligt dat
gevoeliger. Het zou ongepast zijn, omdat het
zo’n persoonlijk en tegelijk groot verhaal is.’
‘Ik hou ervan om acteurs te filmen, ik kom
graag dichtbij. Ik speel graag met de perspectieven van waaruit ik ze film. De oude man
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Haile Biru woonde zeventien jaar in Nederland. Op zijn zestiende kwam hij hier en
korte tijd later ging hij studeren aan de filmacademie. Hij wilde er de vaardigheden leren
waarmee hij hoopte ooit terug te kunnen
gaan naar zijn vaderland om er films te
maken over zijn geliefde continent. Inmiddels is hij een filmschool gestart waar hij zijn
kennis en ervaring overdraagt op jongeren
die hetzelfde willen.
‘Ik hou erg van Afrika. Ik hoef niet per se
alleen in Afrika te werken, maar ik vind het
wel leuker, gewoon omdat ik me meer kan
identificeren met wat er wordt verteld. Ik wil
trouwens wel heel graag Afrika laten zien.
Afrika heeft mij zo veel gegeven en ik geef
bijna niets terug. Met het minimum dat we
er hebben, heb ik dit toch allemaal bereikt.
En daarom wilde ik ook naar de filmacademie.
Omdat de mensen zo’n raar idee van Afrika
hebben. Ik wil en ga mensen laten zien dat
het anders is dan ze denken. Ik wilde ook
geen regisseur worden, maar d.o.p. omdat ik
dan de techniek zou beheersen. De regie
komt wel, door het te doen. Maar technische
kennis is in Afrika zo weinig aanwezig. Ik wil
kwaliteit geven aan de manier waarop ik
Afrika laat zien, zodat het er mooi uitziet.
Als ik die techniek niet had geleerd had ik
als regisseur in ieder geval geen goede films
kunnen maken.’

Filmen is geen experiment

‘Ik heb een heel eigen systeem bedacht. Ik
heb geen dure spullen nodig. Als je het licht
zacht wilt maken dan zou je hier in het Wes-

ten allerlei schermen en filters gebruiken om
dat te doen. Ik plak iets voor een raam waardoor het licht naar binnen valt en het effect
is hetzelfde. Dat vinden andere d.o.p.’s misschien slordig, maar ik kan met deze manier
van werken wel alles doen wat ik wil. Bij
alles wat ik doe, vraag ik me af wat het toevoegt. Of het nu de keuze is voor een closeup of een medium shot, of het nu om een
camerabeweging gaat of een stilstaand plaatje. Als ik van A naar B wil, moet ik toch
weten waarom en hoe, anders verdwaal ik.
Met de regisseur praat ik over wat er gaat
gebeuren. Filmen is geen experiment. Als ik
denk dat ik het verhaal kan ondersteunen
ben ik zelf ook op mijn best. Ik denk nooit:
ik ga iets moois maken, maar ik wil wel graag
iets moois aan het verhaal toevoegen. Als ik
alleen maar aan mezelf denk, treedt de camera te veel op de voorgrond en dat is niet de
bedoeling. Ik zou ook nooit heel ingewikkelde dingen doen om te laten zien wat ik kan.
Zo heb ik nooit gewerkt, en ik denk ook dat
niemand daarop zit te wachten.’
‘Ik ben bang om beïnvloed te worden. Ik heb
geen favoriete regisseurs, films of d.o.p.’s.
Het is ook geen eerlijke vergelijking, vind ik.
Alles is al eens gedaan, maar als ik van mijn
eigen werk het gevoel heb dat ik het zelf uitgevonden heb, vind ik dat fijn. Ik wil niet
het gevoel hebben dat ik iets of iemand
nadoe. Als ik bijvoorbeeld met een film naar
Rotterdam kom, word ik ineens met al die
andere makers geconfronteerd en dat is raar
voor mij.’
‘Soms wordt me geadviseerd om op mijn
gevoel te werken, maar daar geloof ik niet in.
Ik wil van tevoren precies weten wat ik ga
doen. Ik weet wat we met de mise-en-scène
gaan doen, hoe en of ik ga bewegen, ik meet
dingen op, ik heb een storyboard. Met
Haroun maakte ik niet voor elke scène een
storyboard maar we schetsten altijd wel wat.
Niks gevoel: het is techniek. Ik snap niet dat
andere d.o.p.’s zeggen dat ze zomaar maar
wat gaan draaien. Natuurlijk heb ik soms iets
voorbereid dat dan ineens toch anders moet.
Dat kan wel, ik moet er dan alleen even snel
weer opnieuw over nadenken. Ik doe bijna
alles alleen. Ik heb geen gaffer [hoofd belichting], ook geen best boy.’
Na alle verhalen over technische problemen
en oplossingen en de noodzaak van een
goede voorbereiding, vertelt Haile Biru
ineens dat hij nooit meer in Tsjaad wil werken. Bij Daratt was het gevaar te groot. Tijdens het draaien ontstond er een opstand.
De crew zat in the middle of nowhere, vlakbij
waren beschietingen, ze moesten zich dagenlang schuilhouden. Geen film is dat waard,
vindt de Ethiopiër. Hij is gebleven, uit trouw
aan Haroun. Maar achteraf vond hij het
waanzin. Het is maar film, zegt hij. ‘Ik wil er
nog veel maken, veel over Afrika laten zien.
Ik moet dus wel blijven leven.’ n

Het doek is

gevallen

Royal, Heerlen, 1950
De man die recht op de Royal afloopt, lijkt te twijfelen. Hij kijkt om zich heen, hand aan de kin. Misschien
wil hij niet gezien worden door de man en vrouw voor de etalage, vanwege de film Pinky (Elia Kazan,1949)?
Nee hoor. Hoewel de titel tegenwoordig anders doet vermoeden, is het een brave film over een donkere
vrouw met een lichte teint, die op haar zusteropleiding als blanke door het leven gaat en verliefd is geworden op een blanke dokter. De overstekende man neemt een laatste haal van zijn peuk en kijkt uit voor
naderend verkeer.
Zo vuil als zo’n stompje kan zijn, oogt ook de façade van het gebouw, ontworpen door de lokale architect Frits Peutz. Ondanks het grauwe uiterlijk wordt de Royal nog steeds het Tuschinski van het Zuiden
genoemd.
Hoewel Heerlen al behoorlijk wat bioscoopjes heeft gekend (waaronder een Royal), is het exploitant Max
van Bergen die het mijnplaatsje van grootstedelijke grandeur wil voorzien – en wel snel, want concurrentie van het verbouwende Hollandia Theater ligt op de loer. Zo wordt het bioscooppaleis in slechts honderd
dagen gebouwd, met een enorm balkon met loges, groot doek, gordijn en podium, prachtige wandschilderingen en uitstekende akoestiek. Royal opent op 29 januari 1938 met plaats voor niet minder dan 1180
bezoekers. In 1958 verbouwt de bioscoop de kleedkamers tot de extra zaal Rivoli en in 1986 komt daar nog
de kleine Maxim-zaal bij.
Met de 743 stoelen die er vandaag over zijn (onlangs werden er nog twee rijen verwijderd om ruimte te
maken voor een ruimer podium), is de Royal nog altijd de grootste zaal van het land. En dankzij het goede
onderhoud bevindt het gebouw zich nog steeds grotendeels in originele staat. Zo is het theater, net als
Patricia ‘Pinky’ Johnson, in werkelijkheid anders dan de buitenkant doet vermoeden.

Roloff de Jeu
Deze serie is gebaseerd op ansichtkaarten met oude bioscopen uit de collectie van de auteur.
Naar aanleiding van het 70-jarig jubileum van de Royal in 2008 brengt Ivo Senden na vier jaar onderzoek een prachtig full-color boek
uit over de rijke en roerige geschiedenis van de Royal Theaters. Om de druk te kunnen bekostigen is Senden nog op zoek naar sponsoren.
In de voorverkoop is het boek bovendien aantrekkelijk geprijsd: `15,95. Bestellen kan via royalboek@gmail.com.
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PHILIPPE CLAUDEL OVER IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME

‘DAAR DRAAIT HET OM: CONTROLE’
De sfeer, het tijdsbeeld, de portrettering van
het kwaad, het wantrouwen en de persoonlijke ambities binnen een gesloten gemeenschap zoals die te zien waren in de film Les
âmes grises van Yves Angelo (2005), kwamen
allemaal rechtstreeks uit de roman van Philippe Claudel. Het intrigerende verhaal was in
de adaptatiefase kennelijk in goede handen
geweest... van de schrijver zelf. Hij had de
juiste vertaling gevonden voor zijn bijzonder
succesvolle roman, maar een brede Europese
release van de film bleef uit. Ook in Nederland was de prachtige film, op een vertoning
op Film by the Sea en Ciné Premières na, niet
te zien.
Het boek Les âmes grises (Grijze zielen) betekende de grote doorbraak van schrijver Philippe Claudel; zijn eveneens in Nederland uitgebrachte Het kleine meisje van meneer Binh
(2005) onderstreepte dat er een belangrijke
nieuwe Franse schrijver was opgestaan. De
rivier der vergetelheid uit 1999 en Zonder mij
uit 2000 werden alsnog uitgebracht en onlangs
verscheen zijn volgende romaneske analyse
over menselijke relaties, Het verslag van Brodeck. Weer een boek waarvan veel beelden zullen blijven hangen.
Op het mislukte De wereld zonder kinderen
(2006) na allemaal romans die beslist nog
eens in de bioscoop te zien zullen zijn, want
de verhalen van Claudel zijn in veel opzichten filmisch. Telkens wordt middels een onthullend point of view en met thrillerachtige
elementen een haarscherp portret geschetst
van een gesloten samenleving. Dat geldt ook
voor zijn regiedebuut Il y a longtemps que je
t’aime, over een vrouw (gespeeld door Kristin
Scott Thomas) die jaren geleden is verstoten
door haar familie en de gespannen situatie
die ontstaat wanneer zij weer opduikt en
intrekt bij haar zus, die samenwoont met
haar vader, haar man en twee geadopteerde
dochters.
De filmische kracht van Claudels schrijverschap vindt zijn oorsprong in zijn grote interesse in zowel literatuur als film. Hij doceert
Film en Schrijven aan de Universiteit van
Nancy en probeert jonge mensen op beide
sporen te zetten. Nu hij met Il y a longtemps
que je t’aime de fase van het boek heeft overgeslagen en z’n eigen script ook nog eens
zelf heeft verfilmd, kan hij uit eigen ervaring
spreken over de verschillen en overeenkom34 Skrien juni/juli 2008

Schrijver Philippe Claudel schreef voor het eerst
een origineel scenario en
besloot het dan ook maar
sten tussen beide processen. Hoewel hij eventjes verbaasd reageerde, toen hij voor de prezelf te verfilmen. Met zijn
sentatie van zijn nieuwste roman Het verslag
regiedebuut Il y a longtemps
van Brodeck in Nederland was en naar zijn
que je t’aime overbrugt hij
film werd gevraagd.
definitief de stap tussen
Waar liggen de verschillen tussen filmen en
schrijven
en filmen. Zijn
schrijven?
‘Die zijn er eigenlijk niet. De beelden die je
conclusie? ‘Verschillen zijn
met het schrijven oproept gebruik je met filer eigenlijk niet.’
men zelf voor je film. Het zijn dan weliswaar
je persoonlijke beelden, maar je probeert er
Harry Peters
desondanks voor te zorgen dat de toeschouwer de beelden als de zijne beschouwt – net
als de lezer. Ik heb dat in Il y a longtemps que
je t’aime geprobeerd door juist het gelaat van
Kristin Scott Thomas veelvuldig en van dichtbij in beeld te brengen. Daar lees je eigenlijk
in terug wat zij denkt en wat je er zelf van
vindt.
Met een camera kan je meer in een personage
kruipen dan met literatuur. Met name waar je
in de dialogen stiltes laat vallen, kom je dichter bij de persoon. In een roman kun je
slechts iets weglaten en zeggen dat het stil
was, maar in film gaat de dialoog met de kijker gewoon verder, ook – of misschien zelfs
juist – als er niets gezegd wordt.’
Sfeer en stijl bepalen uw romans. Hoe gaat dat
bij een verfilming?
‘Il y a longtemps que je t’aime was natuurlijk
geen verfilming. Het was een origineel script
dus ik hoefde geen vorm te zoeken om de
sfeer en de stijl van het verhaal naar film te
vertalen. Dat wil zeggen, ik creëerde speciaal
voor de film een stijl en riep de sfeer zo goed
mogelijk op. Zowel bij film als bij literatuur is
het belangrijk dat de verteller op de achtergrond raakt, of het liefst helemaal verdwijnt.
Voor een filmische stijl geldt in feite hetzelfde: hij moet er zijn, is er ook altijd, maar
moet niet expliciet worden. Elke filmische
stijl die niet opvalt maar er wel is, is goed.
Dat is voor een schrijver die gaat filmen ook
een lastig proces; jezelf als het ware wegcijferen om het verhaal en de personages meer
ruimte te geven.’
Welke films dienden daarbij als voorbeeld of
inspiratie?
‘Ja, een film van Moretti met iets van chambre in de titel…’

La stanza del figlio?
‘Precies, die film vertelt een zeer persoonlijk
en emotioneel verhaal in sterke en mooie
beelden die er een eenheid van maakten.
Datzelfde probeer ik in mijn film.’
Bepaalde thema’s komen in uw werk telkens
terug. De dood, een verlies, de oorlog en dan
vaak gesitueerd in Duitssprekend Frankrijk.
‘Dat is het gebied waar ik vandaan kom en bij
die gespletenheid voel ik me thuis. De meeste
mensen daar dragen de sporen van het verleden in zich. Hun geschiedenis van ergens
niet bijhoren merk je nog in alles terug. Het
is een mooie voedingsbodem voor personages
die niet meteen bij hun verschijning en eerste dialogen duidelijk zijn. Dat stukje Frankrijk biedt aanknopingspunten, ook voor vergelijkingen. In Il y a longtemps que je t’aime
heeft de gevangenis waaruit Juliette komt
dezelfde functie als een oorlogssituatie.’
In welk opzicht?
‘Het verleden houdt de personages vast. Het
valt niet meer te veranderen en het heeft een
geweldig grote invloed op wat er nu met ze
gebeurt.’

Dat is in film en literatuur waar het om
draait, het verleden?
‘Ja, in beide probeer ik dat een beslissende
rol te laten spelen. Volgens mij wordt de
mens daardoor bepaald en onderscheidt hij
zich ook van de ander. Een sterk verhaal
draagt die opvatting dan weer verder.’
Waar ligt het punt dat zo’n verhaal voor u een
film of een roman wordt?
‘Dat komt vooral voort uit het verhaal zelf.
Met Il y a longtemps que je t’aime wist ik
meteen dat het een film was. Ik wou immers
iets met de observaties van een gezicht doen.
Voor Het verslag van Brodeck kreeg ik opeens
een ingeving en zat die naam in m’n hoofd.
Daar ligt de kern van het verhaal vooral in de
verschuivingen. Brodeck gaat vooral over wat
we niet kunnen zien.’
Maar het zal wel verfilmd worden?
‘Dat weet ik nog niet. Intussen zijn m’n ervaringen met het verfilmen van mijn boeken
nogal verschillend. Bij Les âmes grises was
het allemaal in orde, maar bij Het kleine meisje van meneer Binh dat nu door Richard Berry
wordt verfilmd zijn er grote problemen ont-

‘BIJ DE GESPLETENHEID VAN DUITSSPREKEND
FRANKRIJK VOEL IK ME THUIS’

staan. Ik zag het script heel anders dan de
regisseur. Ik hou dat liever zelf allemaal
onder controle.
Want daar gaat het zowel bij literatuur als bij
film om: controle. Die vind ik bij het schrijven
wat groter dan bij filmen. Je schrijft helemaal
in je eentje en als het een dag niet gaat dan
stop je gewoon en ga je later verder. Bij film
moet dat allemaal op het vastgestelde
moment. Inspiratie of niet. En daardoor heb je
toch niet helemaal de controle over het geheel.
Maar toch, wanneer ik zowel de bedenker van
het verhaal, de scriptschrijver als de regisseur
ben, dan vind ik de controle optimaal en is het
resultaat slechts mij aan te rekenen.’
Na het interview stuurde de uitgever nog een
boek van Claudel na dat in geen enkele
bibliografie is opgenomen. Slechts in Frankrijk verscheen Petite fabrique des rêves et des

réalités, een omvangrijk boek met het script
en de wordingsgeschiedenis van Il y a longtemps que je t’aime. In alfabetische volgorde
belicht Claudel daarin enkele aspecten van
het filmen. Kenmerkend is zijn toelichting op
regie: ‘Ik hou niet zo van het woord regisseren, ik spreek liever over begeleiden.’ Ook
zijn opmerkingen over de rol van boeken in
het leven van de hoofdpersoon en zichzelf
maakt duidelijk dat het boek altijd op de
achtergrond bepalend is. n
Philippe Claudel: Petite fabrique des rêves et des réalités,
Edtions Stock, 2008, ISBN 978-2-234-06142-2.
Frankrijk 2008 regie en scenario Philippe Claudel camera
Jérôme Alméras montage Virginie Bruant geluid Stéphane
Brunclair production design Samuel Deshors productie Yves
Marmion distributie Benelux Film Distributie duur 115’ met
Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge Hazanavicius,
Laurent Grévill, Frédéric Pierrot, Claire Johnston
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Korrels tijd
en schaduwlicht
De hartstochtelijke experimenten van Barbara Meter

P

ortretfoto’s, passanten, schaduwen. Ramen,
landschappen, water.
De films van Barbara Meter (Amsterdam,
1939) zijn monumenten voor de vluchtigheid. Haar werk huldigt de onbereikbare
nabijheid die filmbeeld kan verschaffen. Uit
veel van haar titels blijkt het al: From the
Exterior, De afstand tot dichtbij, Departure on
arrival, In het voorbijgaan, Appearances, Portraits, A Touch. De films van Meter maken
bijna tastbaar dat film en mensen enkel
bestaan in hun voorbijtrekken, altijd in
beweging, tot het afgelopen is. Alleen op
film kun je het continue verdwijnen van alles
herhalen, en vertragen, en een paar korrels
en flarden aan de stroom ontfutselen.

Structuralisme

Na de afronding van haar studie Scenario aan
de Nederlandse Filmacademie maakte Barbara
Meter haar eerste films: anarchistische, aan36 Skrien juni/juli 2008

stekelijke fictie. In 1970 nam ze deel aan het
London Film Festival, waar ze voor het eerst
‘structuralistische film’ zag. Film zonder verhaalstructuur, zonder clou. Het ging de
structuralistische filmmakers om de aard van
film zelf, om zijn materiële eigenschappen en
techniek. Om licht en kader en korrel. Ook
bleken ze heel onafhankelijk te werk te gaan:
zonder crew, zonder gedetailleerd plan vooraf, zonder veel budget. Elk onderdeel van de
productie, bewerking, montage en projectie
van film vormde voor hen aanleiding voor
experimenten.
In een interview (door Tina Bastajian,
beschikbaar op de recente dvd Zuiver film)
vertelt Meter hoe overweldigd zij zich voelde
tijdens dat festival. Zij wist niet meteen hoe
naar die dwarse en radicale filmexperimenten
te kijken, maar werd er onmiddellijk door
betoverd. Naar eigen zeggen keerde zij naar
Nederland terug als een ‘bekeerling’, vol van

Convalescing

de overtuiging dat het medium film zich
moest ontworstelen aan de erfenis van theater en literatuur, zich bevrijden van het
keurslijf van het verhaal en zijn eigen taal
van licht en beweging diende te ontwikkelen.

Platform

Niet veel later zette Meter samen met Mattijn
Seip, Niko Paape, Jos Schoffelen en Lynne
Tillman ‘Electric Cinema’ op, een internationaal platform voor experimentele films. Ze
filmde voor het eerst zelf: beelden van façaden en ramen van huizen in Amsterdam
(From the Exterior, 1970). Ze maakte in die
periode ook ...And a Table (1971) en Portraits
(1972), films die volledig in dienst staan van
verwoed vormonderzoek.
In 1974 werd Electric Cinema ontbonden.
Even intensief als Meter zich eerst op de
vorm en het experiment had gestort, wijdde
zij zich een aantal jaren aan linkse politieke

Elf gerestaureerde films van
de experimentele
filmmaker
Barbara Meter
zijn onlangs op
dvd verschenen.
Bovendien is haar
werk opgenomen
op een nieuwe
website van het
Filmmuseum over
de Nederlandse
experimentele
cinema. Die
beschikbaarheid
is prachtig, maar
Meters films
komen pas echt
tot hun recht op
het witte doek.
Richtje Reinsma
actie, met name in de vrouwenbeweging. Ze
zette met Seip, Ruben Bronkhorst en René
Mendel POLKIN (Politieke Kinema) op en
filmde hoofdzakelijk documentaires, die weliswaar in hun vormtaal sporen vertoonden
van haar liefde voor experiment, maar vooral
dienden als politieke pamfletten.
Toen Meter afstand nam van de vrouwenbeweging maakte zij voor het eerst een film met
een persoonlijker karakter, een eigenzinnige
fictiefilm gebaseerd op de oorlogsjaren die zij
als joods kind ondergedoken had gezeten op
een boerderij (De afstand tot dichtbij, 1982).

Experiment

In de hoofdzakelijk verhaalloze, experimentele films die Meter daarna weer is gaan
maken slaagt zij er steeds beter in haar
hartstocht voor experiment met vorm en
geluid te verweven met betekenisvol beeld.
Ze heeft een eigen idioom ontwikkeld waarin

vorm en inhoud vrijwel overlappen en waarmee ze op een zintuiglijke, beeldende manier
films maakt die weliswaar geen eenduidige
verhalen vertellen, maar wel een soort verkenningen of weefsels vormen die raken aan
geschiedenissen, verhalen en ervaringen.
Sommige films reflecteren haar betrokkenheid
bij het feminisme (Penelope, 1994; Ariadne,
2005), andere zijn gebaseerd op haar aangrijpende familiegeschiedenis (Departure on
Arrival, 1996; Appearances, 2000). Ook maakte ze films in Griekenland (Greece to Me, 2001;
Nooit varen boten in de bergen, 2002; Kade,
2003). Steeds hebben haar beelden iets voorlopigs, iets herroepelijks. Ze zijn aangetast,
overbelicht, onderbelicht of een en al korrel
of schaduw. Ze worden zo lang aangehouden
dat je ze niet meer met dezelfde aandacht
vast kan blijven houden, of ze flitsen voorbij
zodat je ze nauwelijks in je kunt opnemen.
De beelden zijn even kwetsbaar en vol van
ruis als het afgebeelde waarvan ze bevangen
zijn. Ze ontkiemen, ademen en smelten alsof
ze organisch zijn.

te blijven, zoals in Kade (2003) en A Touch
(2008), zonder ingrijpende afwisseling van
spanning of sfeer. Het geluid is contrastrijk,
maar op de een of andere manier hebben de
overigens vaak prachtige beelden toch allemaal dezelfde terloopse kwaliteit, hetzelfde
soortelijk gewicht als het ware. Andere films,
zoals Ariadne (2005), hebben wel een bepaald
verloop, met een afwisseling tussen onderling sterk verschillende delen, zoals meer en
minder abstracte beelden of ruime kaders
buiten versus details binnen.
De films van het eerste soort, die minder verschillen in intensiteit kennen, lokken uit tot
een soort meditatieve waarneming. Voor
korte films, zoals het drie minuten durende
Convalescing (2000), vormt zo’n ontbreken
van dynamiek geen probleem, misschien is
het zelfs een kwaliteit. Maar bij een iets langere duur blijkt het een manco bij het kijken,
omdat je gedachten op een gegeven moment
beginnen af te dwalen zonder dat de film je
terugroept.

Oorlog

De zojuist uitgebrachte dvd met elf experimentele films van Barbara Meter is getiteld
Zuiver film. Een titel die waakzaam stemt:

Buitengewoon indrukwekkend zijn de films
die ze baseerde op haar eigen familiegeschiedenis. Meters Duitse vader zat in het verzet,
haar moeder was joods. Tijdens de oorlog is
haar vader opgepakt, naar de Oekraïne
gestuurd en in 1943 omgekomen. Meter en
haar moeder hebben van elkaar gescheiden
ondergedoken gezeten en zo de oorlog overleefd. Veel van hun familieleden zijn omgekomen.
Vooral Appearances is een adembenemende
film, waarvan het bekijken een bijna voodooachtige ervaring is. Je ziet onder meer
gefilmde gefotografeerde gezichten opdoemen uit het donker, kort in beeld opgloeien,
en dan weer uitdoven. De gefotografeerde
gezichten zijn zo dicht naar voren gehaald
dat in de lichte delen van de gezichten de
korrels zichtbaar zijn. Doordat Meter vervolgens steeds per filmbeeldje het kader miniem
heeft verschoven, zie je de korrels en de
gezichten steeds licht bewegen, zodat het
lijkt alsof de geportretteerden tot leven
komen in het licht. Zo ontstaat een wonderlijk filmcomplot: het kijken wordt een ritueel, een gelegenheid om al deze verdwenen
mensen één voor één te ontmoeten en te
herdenken. De film is allerminst vormgegeven als een expliciete aanklacht, hij fungeert
meer als een katalysator die de wil opwekt
met volledige concentratie te kijken naar die
gestolde beelden uit voorbije levens.

Gelijkvloers

Het is opmerkelijk, hoe verschillend de films
van Meter onderling zijn wat betreft compositie. Soms lijkt hun constructie ‘gelijkvloers’

Herinnering

Alleen op film kun je het continue
verdwijnen van alles herhalen
een dvd is immers een digitale beelddrager,
van een heel andere orde dan het analoge
medium film. Voor het werk van Barbara
Meter is dat verschil van groot belang. Haar
films bloeien in de bioscoop, ze hebben stilte
en donker en aandacht nodig. Haar beelden
gedijen als ze monumentaal over het doek
glijden, juist omdat ze zo onbestendig,
vluchtig en onnadrukkelijk zijn. Het is
natuurlijk schitterend dat haar werk nu is
gerestaureerd en beschikbaar is gemaakt voor
publiek. Toch blijven haar films thuishoren
in de bioscoop, waar ze live kunnen ‘gebeuren’; waar een bundel licht vol dansend stof
ze het doek op spoelt en je je volledig kan
overgeven aan het schijnsel dat zo wonderbaarlijk dicht in de buurt van de ervaring van
de herinnering kan komen. n
Enkele van Barbara Meters films zijn online te zien op de
nieuwe website van het Filmmuseum, gewijd aan de geschiedenis van de Nederlandse experimentele film: experimentele.
filminnederland.nl (kijk onder ‘makers’)
Het Filmmuseum start in september een tweemaandelijkse
serie, waarin de recent geconserveerde en gerestaureerde
films (zo’n 370 films) uit hun collectie experimentele films aan
bod zullen komen.

Zuiver film Nederland 2008 regie Barbara Meter
distributie Moskwood
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JUBILEREND PRODUCENT WATERLAND FILM WIL ARTISTIEK TALENT STIMULEREN

‘NEDERLAND KOESTERT ZIJN
NIET GENOEG’
Productiemaatschappij Waterland Film bestaat
vijftien jaar. Ter gelegenheid daarvan programmeert
Het Ketelhuis op vier zondagen in juni een
retrospectief. Bovendien kregen vijftien filmmakers
met 1500 euro carte blanche om een plan in te
dienen bij Waterland. Een terug- en vooruitblik op
produceren in Nederland met oprichters Jan van der
Zanden en Wilant Boekelman. Saskia Legein
inmiddels een gedegen speelfilmportfolio
heeft opgebouwd. Van der Zanden: ‘We krijgen nu verzoeken van producenten die nog
niets hebben gemaakt of ze tijdelijk bij ons
mogen aansluiten, omdat ze anders geen
aanvraag kunnen indienen. Een corps van
zo’n honderdvijftig productiehuizen is veel
te veel voor zo’n klein land. Die kwaliteitstoets is dan ook helemaal geen slecht idee,
maar lastig uit te voeren. Als je het ene jaar
bijvoorbeeld succesvol bent en het jaar erop
niet, val je dan meteen weer uit de ranking?’

JE

FOTO BOB BRONSHOF

COUP

Wilant Boekelman en Jan van der Zanden

zult maar filmproducent in Nederland zijn.
Vorig jaar nog moest je noodgedwongen twee
weken voor de aanvraagdatum in juni voor
de deur van het Filmfonds posten om euro’s
bij elkaar te scharrelen voor je projecten. Of
je nu San Fu Maltha heette, of als dilettant
op een blauwe maandag had besloten een
film te maken; voor iedereen gold het adagium ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’
Dat kón toch eigenlijk niet, vond het fonds
klaarblijkelijk ook, want in zijn beleidsplannen voor de komende vier jaar reserveert het
tweederde van zijn speelfilmbudget voor de
38 Skrien juni/juli 2008

twaalf beste producenten. Om de versplintering tegen te gaan (behalve de 38 leden van
de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten is er een wildgroei aan maatschappijtjes ontstaan) kunnen producenten alleen
nog subsidie aanvragen als ze minimaal al
twee speelfilms hebben gemaakt en komt er
een kwaliteitstoets voor de beoordeling van
de aanvragers.
Goed nieuws voor Waterland Film, dat onder
leiding van Jan van der Zanden en Wilant
Boekelman vijftien jaar geleden begon met
informatieve filmpjes voor de omroepen en

Begin jaren negentig zetten Van der Zanden
en Boekelman hun productiehuis op. Overeenkomst met andere, jonge productiehuizen
als IJswater Films en Lemming Film was dat
ook zij zich niet aansloten bij de Nederlandse
Vereniging van Speelfilmproducenten. Van
der Zanden: ‘Tijdens een diner met Rick van
der Ploeg besloten we dat duffe orgaan een
beetje op te schudden. We stelden: wij willen
wel bij de NVS maar dan willen we ook in het
bestuur en de boel veranderen. Dat gebeurde
langzaam maar zeker, Carolien Croon werd
directeur, Stienette Bosklopper voorzitter.’
Boekelman: ‘Wij dachten dat we een enorme
coup hadden gepleegd maar het oude bestuur
had eigenlijk een flink probleem met het
opvullen van zetels, dus die waren stiekem
dolblij dat wij jonge honden erbij kwamen.’
Van der Zanden: ‘Toch kun je zeggen dat de
filmindustrie sindsdien groter en professioneler is geworden. De cv-regel kwam er, later
vervangen door de suppletieregel. Er is iets
meer geld beschikbaar gekomen voor films en
televisiedrama. De NVS is in ieder geval
gesprekspartner geworden voor de politiek,
de fondsen en de omroepen, dat was voor-

heen niet zo. Dat heeft toch te maken met de
vuist die je kunt maken.’
In 2005 sloeg de vuist voorlopig het hardst
op tafel toen de NVS het vertrouwen in het
Filmfonds en directeur Toine Berbers opzegde, vanwege de groeiende bemoeienis van
het fonds met productieprocessen. ‘Het
Fonds wil inspraak in montage, keuze van
acteurs en uitbrengdata van films. Deze toenemende controle op de beroepspraktijk van
producenten leidt tot groeiende irritatie’, liet
Croon namens de NVS weten.
Toine Berbers bleef aan, maar het bericht
werd voorpaginanieuws, het ministerie van
OCW nam het conflict ‘zeer serieus’ en er
werd een werkgroep ingesteld om de kritiekpunten te bespreken.

UIT DE TIJD
Tegen de tijdgeest van behoud- en zekerhedenzucht in, zegt Waterland nog steeds voor
films met lef te willen kiezen. Van der Zanden: ‘Wij krijgen liever een draai om de oren
dan dat we er een uitdelen. Dat is het leuke
als je met getalenteerde mensen werkt, dan
laait je passie op.’ Boekelman: ‘’n Beetje verliefd is geen aangepast, braaf televisiekomedietje geworden. Martin Koolhoven heeft er
met veel lol en flair cinema van weten te
maken. Martin stond altijd al op ons lijstje,
omdat we van collega’s hoorden dat het zo
ontzettend plezierig is om met hem samen te
werken. Dat is ook een soort ervaringsregel,
dat een goede film maken bij voorkeur ook
leuk kan zijn.’ Van der Zanden: ‘Nachtrit is er
ook een. Dana Nechushtan had een heel uitgesproken regieplan. Ze wilde CinemaScope
draaien, waardoor je niet alleen het centrale
verhaal meekrijgt, maar voelbaar is dat de
stad van invloed is op dat verhaal. Over die
film waren we heel tevreden, maar hij deed
het niet goed in de bioscoop. Dat is zeker
niet aan Dana te wijten.’ Boekelman: ‘Je zou
kunnen zeggen dat het aan ons lag, omdat
de marketing verkeerd was aangepakt.’ Van
der Zanden: ‘Niemand heeft er nog echt een
goeie analyse van gegeven. Ongetwijfeld lag
het voor een deel aan ons, de distributeur,
het genre van de film, het affiche misschien
zelfs.’ Boekelman: ‘We trekken het ons wel
aan.’
Bij Tussenland (Eugenie Jansen, 2001), winnaar van een Tiger Award tijdens het filmfestival van Rotterdam, gebeurde bijna het
omgekeerde. Van der Zanden: ‘Eugenie kwam
uit de documentairewereld, dit was haar eerste speelfilm. Het was fascinerend hoe dat
ging, met allemaal niet-professionele acteurs
wist ze een film te maken die je greep.’ Boekelman: ‘We hebben nog een discussie
gevoerd over de cameraman. Wij waren tegen

Adri Schrover, want we vonden dat ze een
speelfilmcameraman moest nemen. Zij volhardde, en wij hebben uiteindelijk toegegeven. Achteraf hadden wij volkomen ongelijk,
Adri bleek precies de juiste keuze, hij heeft
het waanzinnig goed gedaan met zijn terughoudende, los over de schouder-stijl.’ Van
der Zanden: ‘Dat is wel een van de kenmerken van ons werk, we voeren de discussie tot
het einde toe.’
Engagement lijkt als een rode draad door het
Waterland-oeuvre te lopen. Van der Zanden:
‘Dat klopt, het eigentijdse en de politieke
lading van Telefilms bijvoorbeeld, spreekt
ons wel aan.’ Boekelman: ‘In die maatschap-

film 2,5 miljoen extra geven? Je wordt met
een rotfooi afgescheept door mensen die
bezweren het goede voor te hebben met de
artistieke film, terwijl ze dat in de praktijk
nergens uit laten blijken.’
Sleurt het succes van de publieksfilm de
artistieke film dan niet mee, zoals het Filmfonds beweert? Boekelman: ‘Dat slaat nergens op. Het is andersom. Artistieke films
heb je nodig om talenten te ontwikkelen.
Martin Koolhoven begint als een artistiek
regisseur en ontwikkelt zich tot een groot
talent voor de publieksfilm. Jean van de
Velde heeft vroeger ook heel obscure films
gemaakt die niemand zich meer herinnert.’

OF JE NU SAN FU MALTHA HEETTE, OF ALS DILETTANT OP EEN
BLAUWE MAANDAG HAD BESLOTEN EEN FILM TE MAKEN; VOOR
IEDEREEN GOLD HET ADAGIUM ‘WIE HET EERST KOMT, HET
EERST MAALT’

Tussenland

pelijke relevantie begint wel de klad te
komen, want ze zijn erg van de kijkcijfers
tegenwoordig. Wij vinden het leuk om maatschappelijk relevante films te maken, maar
het is een term die een beetje uit de tijd is.
Je moet er ook mee oppassen.’

SCHREEUW
Waterland zal in de nabije toekomst niet in
zwaar weer terechtkomen, maar de auteursfilm komt wel steeds meer onder druk te
staan, verwachten ze. Van der Zanden: ‘Er is
steeds meer aandacht voor publieksfilms dus
je moet steeds een enorme schreeuw opzetten om de artistieke niet te laten ondersneeuwen. Dat kost dubbel zo veel energie.’
Boekelman: ‘De overheid geeft geld aan film,
omdat ze willen dat er een filmcultuur is, en
omdat het kunst is. Dan snap ik niet waarom
de overheid geld steekt in Alles is liefde. Daar
is geen enkele reden voor. Een fonds oprichten met 20 miljoen euro, die niet bedoeld is
voor artistieke films, en voor de artistieke

Maar projecten als de Telefilm, One Night
Stand en De Oversteek zijn toch juist gericht
op het stimuleren van talent?
Boekelman: ‘In het beleid staat soms heel
vaag dat ze voor talentontwikkeling zijn,
maar het komt in de uitgangspunten nergens
terug. In de lichting van dit jaar zitten
alleen maar gearriveerde schrijvers. En Simone van Dusseldorp van Diep gaat nu weer een
One Night Stand maken. Zo zijn er wel meer.
Dat is onzekerheid van de One Night Standorganisatie, die zekerheid zoekt door ervaren
makers te vragen.’
Van der Zanden: ‘Nederland koestert zijn
kunstenaars niet genoeg. Uit de artistieke
hoek moet de aanwas komen. Dat gaat niet
met de YouTube-methode, dat er tussen honderd miljoen makers altijd wel een paar aardige zullen komen bovendrijven. Zo wordt
het ambacht niet geleerd. Wij proberen daar
met een bescheiden initiatief als 15-Love iets
aan te doen. Wat dat betekent? Heb jij nooit
getennist?’ n
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De pioniers: Kees Brusse

ze denken dat niet. Ik ben altijd op zoek naar
wat mensen echt denken. In de Nederlandse
film – fictie of documentair – is dat element
vaak verwaarloosd, tot mijn grote verdriet.
We hebben heel lang gedacht dat een film
een verhaaltje was. En dat je nou eenmaal
mensen nodig had, die dat verhaaltje naar
zijn einde brachten. In speelfilms waren dat
dan de acteurs. Maar veel belangrijker is de
vraag: wie zijn die mensen? Want je moet
met die mensen mee.’
Zo heeft hij groot ongenoegen met Wim Verstappen gehad over zijn rol in Dakota.
‘“Wim”, zei ik, “hartstikke leuk, zo’n piloot,
maar wat heeft die man nou – behalve die
machine van hem? Heeft hij iets met zijn ogen
en is hij bang dat ze dat op de pilotenkeuring
zullen ontdekken?”’ Er moest iets zijn, vond
Brusse. ‘Want de kijkers moeten wel een hele
avond met zo’n man mee. Maar dat hoefde van
Wim niet. Ik vond dat jammer.’

‘Ik heb van het leven veel
op mijn donder gehad’

Het is begin jaren zeventig. In de directiekamer van een vleesverwerkend concern wordt
de vraag gelanceerd hoe de Nederlandse huisvrouw tot het kopen van meer vlees kan worden verleid. In hun wanhoop richten de aanwezigen hun blik op hun grote man, Cornelis
van Doorn alias VD. Deze zwijgt lang. Om
plotseling met een terloops zinnetje het
nieuwe bedrijfsplan – een voorbehoedmiddel
uit vleesafval – in te luiden: ‘Gelukkig neukt
ze nog, de Nederlandse huisvrouw. Ze neukt
gelukkig nog.’

VD
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‘Kees Brusses beste filmrol’, zo beloofden de
makers van VD, Wim Verstappen en Pim de la
Parra. Het is een gedurfd statement. Brusse
heeft er op dat tijdstip namelijk al zo’n dertig jaar filmervaring op zitten. In de jaren
vijftig was hij iets als onze nationale filmster.
Voor zover je daarvan kunt spreken bij de
paar films die toen de eindstreep haalden.
In de hoogtijjaren van Pim en Wims Scorpio
Films lag het productietempo aanzienlijk
hoger. Van hun frisse, vermetele elan is ook
de trailer van VD doordrenkt. ‘VD is de tragische ondergang van een gezin dat het er zelf
naar gemaakt heeft.’ En: ‘Nederlands sympathiekste acteur speelt hier een van de walgelijkste Hollanders die u ooit zag.’ Kees Brusse
dus. Hij speelt Van Doorn temidden van een
sexy starende Sonja Barend en een waslijst
toneelsterren, en doet dat met de onderkoelde, quasi-laconieke flair die dan al, begin
jaren zeventig, zijn handelsmerk is. Het is de
toon van ‘mensen zoals jij en ik’ – zoals niet
toevallig de titel luidt van een serie succesvolle televisiespelen die later op het lijf van
fenomeen Brusse werd geschreven.
‘Ach ja die jongens, Wim en Pim, Pim en
Wim’, verzucht Brusse. ‘Ze kwamen toen de
Nederlandse filmproductie voor de zoveelste
keer was ingestort. Ze gingen tegen alles in
en je wou ze natuurlijk helpen. Maar eigenlijk hebben ze me er gewoon ingeluisd, hoor.
In Blue Movie kreeg ik de rol van een keurige
professor en ik merkte later dat die man
daarin nogal alleen stond.’
De acteur wist niet, zegt hij, dat Blue Movie
door De la Parra in de markt was gezet als
‘avondvullende pornografische speelfilm.’ De
film ging bij onze oosterburen rond als Das
Porno-Haus von Amsterdam. Maar Blue Movie
heeft allang een cultstatus. Brusse hoeft zich
er toch niet voor te excuseren dat hij meedeed? ‘Nou ja, mot je luisteren... nee, ik vind

Diepe gronden

dat ik mij in wezen nergens voor hoef te verontschuldigen. Maar er is soms vreemd op
mijn keuzes gereageerd en er is ook nogal
wat kinnesinne op me geweest. Daar ben ik
van geschrokken. Dat heeft me een beetje
schuw gemaakt.’

Soms is het hem gelukt het gebrek aan diepgang van een rol door zijn spel te verhullen,
voegt Brusse toe. Met stille wateren kun je
immers diepe gronden suggereren. ‘Ik heb
vaak gehoord: die Brusse kun je nooit verstaan, maar je begrijpt wel precies wat hij
speelt. Ik heb altijd geprobeerd, als acteur en
als regisseur, de onderstromen voelbaar te
maken. Want die trekken de kijker mee. Men

Uitstapjes

Kees Brusse’s uiteenlopende werkzaamheden
vormen, samen met langjarige uitstapjes naar
Bonaire en Australië, een van de redenen
voor zijn wat instabiele imago. ‘Op Bonaire
heb ik bijvoorbeeld met mijn toenmalige
vrouw een serie films voor de NOS gemaakt
over Antilliaanse legenden, Een magisch
eiland.’ En in Australië, het continent waar
zijn huidige vrouw vandaan komt en waar hij
nu aangenaam ‘onbespied’ leeft, maakte
Brusse in 2002 in eigen beheer de film Vader
is zo stil de laatste tijd.
‘Ik hoor en lees vaak dat ik mijn carrière zo
heb versplinterd en dergelijk gezeur’, zegt
Brusse. ‘Terwijl ik gewoon van alles heb
geprobeerd. Ik ben een onderzoeker. Ik vind
niks leuker dan dat. Want wie gaat er, als hij
vijfenzeventig is, nu in zijn eentje een film
maken in Australië? Ik! Een bijzondere tocht
was dat, een vrije fantasie over Nederlandse
scheepslieden die daar ooit waren aangespoeld op een strandje waar ik graag kwam.
Ik word juist moe van mensen die hun hele
leven hetzelfde doen. Maar dat vindt de
gemeenschap mooi hè, wanneer ze kunnen
zeggen: u wordt nu tachtig jaar, daarvan
hebt u zestig jaar trouw in de Stadsschouwburg doorgebracht, welgefeliciteerd. Van mij
kunnen ze dat gelukkig niet zeggen.’
Brusse’s loopbaan past niet in een vakje. ‘Die
moet in zes vakjes’, zegt hij. ‘Het ligt allemaal niet op een plank, netjes op een stapeltje. Daar schrikken mensen zich rot van,
begrijp je. Nou ja, dat zegt meer over hen

‘Eigenlijk hebben Pim en Wim me er
bij Blue Movie gewoon ingeluisd’
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De geboren Rotterdammer Kees
Brusse (1925) speelde in 1936 zijn
eerste filmrol. In de jaren vijftig was hij
een soort nationale filmheld. Met zijn
film Mensen van morgen bracht hij de
jaren zestig op het doek, om in de jaren
zeventig bij Pim en Wim boegbeeld van
de seksuele revolutie te worden.
Annemieke Hendriks

dan over mij.’ Nederland is stiekem nog
steeds heel erg calvinistisch, vindt Brusse. En
daar komt die kinnesinne uit voort. ‘Het mag
ook eigenlijk allemaal niet, hè? Ik heb van
het leven veel op mijn donder gehad, door
van dat rechte paadje af te wijken.’

Jaren zestig

Veertig jaar geleden maakte Brusse het
legendarische tijdsdocument Mensen van
morgen. Ook dit is een eigenzinnig gestileerde film, ditmaal over jonge mensen. Hij sprak
in die roerige jaren zestig met Nederlanders
die ‘bijna overdreven tegengesteld’ aan
elkaar waren: een student, een hoertje, een

novice, een lefgozertje, een moeder et cetera.
Ze verschijnen in close-up voor drie camera’s,
intens ondervraagd door een onhoorbare en
onzichtbare Brusse. Recensent Jan Blokker
noemde Brusse in het Handelsblad ‘een ideale
gesprekspartner’ en ‘een perfecte interviewer, een gedroomde luisteraar.’
Mensen van morgen is vormgegeven met veel
liefde voor detail, in woord en beeld. Brusse:
‘Details die emoties vertellen, daar gaat het
in wezen om. Dat is mijn journalistieke kant,
die zal ik wel van mijn vader hebben – al heb
ik hem amper gekend. Ik probeer altijd te
schrappen wat ik “de mededeling” noem.
Mensen delen van alles mee, nietwaar? Maar

noemt dat wel underacting. Ik vond het soms
vervelend, dat ge-oha over underacting. Het
is maar een woord.’
Er zijn niet veel films geweest waarin Brusse
deze acteerstijl kwijt kon. ‘En vraag me niet
hoe dat komt. Waarom de Nederlandse filmindustrie zo lang zo weinig interessante scenario’s en personages heeft voortgebracht – misschien dat het nu anders is? Ik kan wel iets
aangeven dat mogelijk heeft meegespeeld. De
eerste film waarin ik na de oorlog speelde, was
De dijk is dicht van Anton Koolhaas. Op dat
moment, rond 1950, moest de hele speelfilmproductie weer op gang komen. We waren in
Nederland alle filmwetenschap kwijt. Een voorbeeld daarvan is, dat in die film een gedachtestem voorkwam, een voice-over, en dat niemand wist hoe je dat moest doen.
Het resultaat klinkt vreselijk. Iemand van de
crew wist namelijk “de oplossing”. “We
nemen een grote kachelpijp”, zei hij, “die
houden we voor de microfoon, en dan praat
Kees daar langzaam doorheen.” Er zitten
prachtige beelden in de film, maar die voiceover is belachelijk. Als ze die er nou gewoon
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‘Details die emoties
vertellen, daar gaat het
in wezen om’

hadden uitgedonderd. Koolhaas kon veel. Hij
kon de Filmacademie leiden, hij kon prachtig
schrijven. Maar regisseren, dat kon hij niet.
En daarover was hij gedesillusioneerd.’ Brusse denkt dat die stemming doorwerkte tot op
de Filmacademie en daarmee tot in de filmproductie: ‘Acteursregie, dat werd op de academie gewoon overgeslagen.’

Oorlog

Regisseur

Rond 1960 had Brusse hiermee zelf ervaring
opgedaan: als regisseur van twee gedramatiseerde voorlichtingsfilms, onder meer over
seks, en van de onevenwichtige speelfilm
Kermis in de regen. In 1962 had Rudolf Meyer
de verzetsfilm De overval in productie, waarin
Brusse meespeelde. ‘De regisseur, Paul Rotha,
had grote persoonlijke problemen en Meyer
vroeg of ik mijn schouders eronder kon zetten.’ Brusse coachte de dialogen. De overval
werd een succes.
Hij kreeg de smaak te pakken. ‘Maar niemand
schreef het soort films dat ik wilde maken.’
Het was Rudi Meyer, die ervaren, van oorsprong Duitse filmproducent, die toen met
het idee voor Mensen van morgen kwam aanzetten. De film werd in 1964 een bioscoopsucces – en leverde Brusse tegelijk een van
de grootste trauma’s op van zijn carrière.
Brusse: ‘De ouders van onze “probleemjongere” Loekie waren dwars gaan liggen. Zoonlief
had pijnlijke intimiteiten uit het gezinsleven
prijsgegeven. Maar eigenlijk ging het alleen
over geld.’ Loekie’s ouders wilden materiële
genoegdoening. Een juridisch steekspel volgde. De film kwam er nagenoeg ongeschonden
uit, zegt Brusse. ‘Maar nu schreven de kranten, die zo positief waren geweest, opeens dat
ik een kinderverleider was. Ik ben voor het
eerst van mijn leven zo verschrikkelijk van
die pers geschrokken. Ik voelde me niet veilig
meer. Ineens was ik de kwade pief. Ik stond
alleen – om niets, om slim losgepraat geld.’
Voordat Brusse zelf de regie in rolde, had hij
het vak al een beetje kunnen afkijken bij een
cinematografisch kopstuk: de Duitse regisseur Wolfgang Staudte. In 1955 speelt hij de

‘Wie gaat er, als hij vijfenzeventig is,
nu in zijn eentje een film maken
in Australië? Ik!’
onderwijzer Bruis in diens Ciske de Rat. De
film won een Zilveren Leeuw in Venetië.
Wolfgang Staudte had nog grotere films achter zich: Die Mörder sind unter uns en Der
Untertan. Hildegard Knef beweegt zich in
eerstgenoemde film levensecht door de puinhopen van het gebombardeerde Berlijn en
acteert op grootse wijze ‘klein.’ Je zou dus
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Mensen van morgen

zweren dat het door Staudte’s toedoen bij
Ciske de Rat en bij een paar latere projecten
is geweest, dat ook Brusse zo’n acteerstijl
ontwikkelde. ‘Nee’, zegt Brusse, ‘goed acteren heb ik vooral in het theater geleerd. Maar
bij Wolfgang, met wie ik goed bevrind ben
geraakt, heb ik de professionaliteit en allure
gezien die nodig zijn om een mooie film te
maken. Dat ben ik daarna helaas maar weinig
tegengekomen.’

Bezetting

Een van zijn eerste voorbeelden bij het acteren, zegt Brusse, was de theatergrootheid
Louis Saalborn. Tijdens de Duitse bezetting
bracht die hem in Amsterdam het vak bij. ‘Er
werd in het theater natuurlijk veel over-geacteerd. Maar Saalborn acteerde moderner. Hij
zat soms te kijken hoe ik speelde en sprak me
daarop aan. “Wat kom je doen, Kees?”, zei hij
dan. “Je loopt mooi en ik kan je goed verstaan, je pak is prachtig, Kees. Maar wat kom
je me nou eigenlijk met al die woorden vertellen?” Wat-kom-je-doen. Dat ben ik mijn leven

niet meer vergeten. Het is een vraag die op
vele situaties past. Ook buiten het theater, als
mensen tegen je zitten te lullen.’
Gevorderde lessen in het subtiele acteren
heeft Brusse met name van ‘de Belgen’
gekregen, zegt hij. ‘Met name van mijn toenmalige echtgenote Mieke Verstraete en haar
vader Jules. Ze hebben me vooral geleerd wat
je niet moet doen. Jules Verstraete – hun
toneelnaam, de familienaam was De Graef –
zei na afloop van een voorstelling waarin ik
speelde: “Maar jongske, ge zult wel moe zijn,
hè?” Hij doelt erop dat ik zo hard heb
gewerkt, dacht ik. Nee hoor, hij bedoelde dat
ik overdreven intoneerde. In Nederland zeggen we: “Nou moet je toch eens goed naar
me luisteren, het is toch te mal dat jij... ik
vind het ontzettend vervelend... Nee, dan de
Belgen.’ Brusse brabbelt nu zachtjes iets in
quasi-Vlaams, een brij van zinnetjes die op
één toonhoogte balanceren. ‘De Vlamingen
leggen het gevoel niet in de woordjes, maar
in de hele zin. Daarmee staan zij veel dichter
bij het natuurlijke praten.’

Op zestienjarige leeftijd maakte Brusse zijn
debuut op het toneel. Een jaar later, in 1942,
stond hij op de planken als Pietje Puk in
Boefje, een toneelstuk naar het beroemde
boek van zijn vader M.J. Brusse. De titelrol
van het jongetje werd gespeeld door de
inmiddels tegen de vijftig lopende Annie van
der Lugt Melsert-van Ees. Ook Kees Brusse’s
latere collega-filmmaker Fons Rademakers
speelde mee en de oude Louis van Gasteren,
de vader van de regisseur.
Nee, het is hem niet nagedragen dat hij
gedurende de oorlog bleef spelen, zegt Brusse desgevraagd. De meesten deden dat en hij
was nog zo jong en onbelangrijk. Een andere
‘verzachtende’ omstandigheid vermeldt hij
niet. Hij speelde namelijk in die jaren ook
rollen in semi-illegale Shakespeare-voorstellingen, die tussen de schuifdeuren plaatsvonden bij Ludwig Berger thuis in de Amsterdamse Vondelstraat. Deze befaamde joodsDuitse regisseur had in 1937, samen met producent Meyer, met een Pygmalion-verfilming
de Nederlandse speelfilmindustrie nieuwe,
on-Nederlandse flair ingeblazen – zeer tijdelijke flair.
Ook Boefje werd verfilmd. In 1939, door niemand minder dan Detlef Sierck (Douglas
Sirk), maar op de automatische piloot. Annie
van Ees speelt ook hier al de hoofdrol; Kees
Brusse is er nog niet bij. Wel had hij drie jaar
eerder al in een andere redelijk succesvolle
jongensfilm gespeeld, Merijntje Gijzen’s
jeugd. De regie was eveneens in handen van
een jood-Duitse regisseur in ballingschap:
Kurt Gerron.
Brusse was daar toevallig ingerold, op zijn
elfde. ‘Ik droomde toen helemaal niet van
acteren. Maar het werd een fantastische ervaring. We speelden in een echte “filmstad”,

Dakota

waarin het hele Brabantse dorp was nagebouwd. Ja, Loet Barnstijns Filmstad Wassenaar. En die aimabele, ervaren Gerron bemoedigde ons jongetjes zo, Marcel Krols die
Merijntje speelde en ik in een kleine rol als
zijn broer Arjaan. Ik herinner me dat Gerron
ons uit een ooghoek, terwijl hij aan het filmen was, elders op de set in een groentewinkeltje – een decor – zag scharrelen. De groente was echt en wij hadden honger, dus we
zaten te kauwen op stronken bloemkool en
op worteltjes. Toen Gerron dat zag, zette hij
de opnamen stop en nam hij ons mee naar de
kantine, waar we grote stukken taart met
slagroom kregen. Je kent dat verdrietige verhaal toch dat hij later, in het concentratiekamp Theresienstadt, gedwongen werd om
die verschrikkelijke propagandafilm te
maken? En dat hij daarna is vermoord?’

Rotterdam

Na de oorlog had Brusse wat moeite met de
Duitse cultuur, zegt hij. Maar na het genoemde De dijk is dicht was werken met Wolfgang
Staudte, Duitser of niet, in elk geval een verademing. ‘Ik heb altijd geprobeerd het klootjesgedoe te ontlopen’, zegt Brusse. ‘Ik houd
echt heel erg van dit prachtige vak en ook
daarom heb ik altijd naar nieuwe ervaringen,
naar nieuwe wegen gezocht. In Rotterdam
hebben we bijvoorbeeld begin jaren vijftig
met een groep idealistische acteurs en dramaturg/schrijver Anna Blaman het gezelschap de Rotterdamse Comedie opgericht. De
vernieuwende architecten Bakema en Van
den Broek hebben ons geholpen een volksbuurthuis om te bouwen tot theater. Dat is
nu het Lantaren/Venster-complex.’
Of hij nu in de VARA-radiofamilie Doorsnee
speelde of in een hoorspel van Jan Cremer op
muziek van Johnny Lion, een voorlichtingsfilm in flitsende Moef Ga-Ga-stijl regisseerde
of in Carmiggelt-sferen met melancholieke
nostalgie voor de camera stond: Kees Brusse

GENOEMDE FILMS:
1936 Merijntje Gijzen’s jeugd van Kurt Gerron
1937 Pygmalion van Ludwig Berger
1939 Boefje van Detlef Sierck (= Douglas Sirk)
1946 Die Mörder sind unter uns van Wolfgang Staudte
1950 De dijk is dicht van Anton Koolhaas
1951 Der Untertan van Wolfgang Staudte
1955 Ciske de Rat van Wolfgang Staudte
1962 Kermis in de regen van Kees Brusse
1962 De overval van Paul Rotha
1964 Mensen van morgen van Kees Brusse
1971 Blue Movie van Wim Verstappen
1972 VD van Wim Verstappen
1974 Dakota van Wim Verstappen
1993 Een magisch eiland serie films voor televisie van
Kees en Sonja Brusse
2000 Een bijzondere tocht van Kees Brusse
2002 Vader is zo stil de laatste tijd van Kees Brusse
voelde zich er thuis. ‘En ik heb ook heel erg
geloofd in het socialisme’, voegt hij toe. ‘Wij
van de Rotterdamse Comedie gingen lezingen geven in de fabrieken. Nu ja, dat werkte
niet zo.’
‘En nu ben ik dus op een uurtje na tachtig’,
besluit Brusse. ‘Nee, ik ga dat niet in grote
kring vieren. Als je aan het theater bent,
maak je niet veel vrinden. En daarbuiten
vraag je je af: komen de mensen nou voor mij
of komen ze omdat ik een bekende acteur
ben? Ja, die scepsis gaat een beetje in je zitten. Daar ga je een beetje naar lopen, zeg ik
altijd maar.’ n
Dit is de ingekorte versie van een interview uit februari 2005,
dat integraal staat afgedrukt in De pioniers – Interviews met
14 wegbereiders van de Nederlandse cinema, International
Theatre & Film Books (in samenwerking met Skrien en het
Filmmuseum), ISBN 906403 6993, met portretfoto’s van Bob
Bronshoff en tot stand gekomen met financiële bijdragen van
het Nederlands Fonds voor de Film en het ThuisKopieFonds.

Dakota
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Dagboek Josefien Hendriks

Geluk oprapen
Uit een vaag idee over tijd en pessimisme, het geven van een lift en een vakantie zonder geld
ontstaat het idee voor de afstudeerfilm van Josefien Hendriks. Een liftfilm. ‘Ik heb besloten
het te durven. Ik ga een pure documentaire maken, een echte, zonder gecaste personages of
uitgeschreven scènes.’

Naast me zit Cees, een eilander van een jaar of vijftig. Zijn grote verweerde handen liggen op het stuur en zijn lichtblauwe ogen rusten op
de weg. Ik film hem en ondertussen denk ik na. Waarom is hij niet
weggegaan bij die vrouw? Waarom heeft hij het niet gewoon uitgemaakt? Het is stil in de auto. Dan waag ik het erop en formuleer zeer
omslachtig mijn vraag. Cees is lang stil, denkt na, begint een zin en
stopt weer. Dan zegt hij: ‘Ja, ik had haar ook het huis uit kunnen zetten, ja. Maar ze bleef evengoed. Het is zo tegenstrijdig als wat hè? Wat
je eigenlijk zou willen, en wat je voelt, maar er zelf niet naar leeft...’
Hij zwijgt weer, een hele tijd. In zijn stem klinkt geen bitterheid door.
Iets dat ik, vierentwintig jaar en nog vol geloof in de Grote Liefde,
maar moeilijk begrijp.

Curriculum Vitae
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April
Texel: een brainstormweek voor de naderende eindexamenfilm. Ik heb
tien filmplannen opgeschreven en mijn producent Anne en ik kiezen
voor het moeilijkste en meest abstracte plan met de werktitel Onze tijd.
Vooralsnog bestaat het vooral uit ideeën en gespreksstof. Het idee dat
we in de verkeerde tijd geboren zijn. Dat dit een negatieve tijd is. Dat
ik mijn generatie niet mag. Al deze boude statements leveren veel vragen op. Wat is tijd? Wie is mijn generatie? En kan je wel iets vinden van
een tijd als je er zelf in leeft? Het belangrijkste wat ik ontdek is dat ik
weiger me bij pessimisme neer te leggen. Dat er iets in mij zit dat alle
nare nieuwsberichten en generaliserende chagrijnen wil neersabelen.
Omdat ik de wereld liefheb. Maar hoe wordt dat een film?

Mei
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Josefien Hendriks
(1983) onderbrak haar
studie sociologie aan
de Universtiteit van
Amsterdam toen ze aan
de Nederlandse Film
en Televisie Academie
werd aangenomen
in de richting regie
documentaire. Dit jaar
studeert ze af met de
film Wij gaan nergens
naar toe. Tijdens haar
opleiding aan de NFTA
maakte zij de films Alles
anders (NL, 2006) en
Moetikmagikdurfik (NL,
2007). Hendriks werkte
vanaf haar achtste jaar
als actrice in diverse
televisie en filmproducties. Josefien Hendriks
is van plan in 2009 haar
studie sociologie alsnog
af te ronden. Eerst
gaat ze in een busje op
reis om filmplannen te
schrijven.

School dwingt ons tot concrete besluiten omtrent onze films, terwijl
ik het liefst nog vaag en filosofisch wil blijven. Ik hou nog altijd vast
aan mijn plan dat over alles gaat en zo ingewikkeld als de wereld is,
maar geen docent wil eraan. Het resulteert in vele moeizame gesprekken en ik start het ene na het andere Worddocument op. Als ik onderweg naar school ben voor de zoveelste bespreking vraagt een meisje of
ze een lift van me mag omdat ze haast heeft maar geen fiets. Ze
springt achterop en we kletsen. Twee bruggen later springt ze er weer

af en roept ‘bedankt!.’ Ik heb haar gezicht nauwelijks gezien. Ik voel
me vrolijk als ik daarna de school binnenloop. In de scenariobespreking vertel ik dat mijn film daar ook over gaat. Over de kunst van het
ontmoeten. En de schoonheid ervan.

Juli
Bastiaan en ik zijn in Turkije. Ondanks de idylle van een blauwe zee
en uren backgammon, zit er in mijn achterhoofd een donkere wolk.
Op een broeierig hete avond schrijf ik op: Ik wil dat de film een reis
wordt. Met veel verschillende mensen. En dat je je prettig voelt na
afloop. Verward misschien, maar prettig verward. Bij het schrijven zie
ik scènes voor me en sferen, maar ik heb nog altijd geen idee hoe ik
het ga doen.

Augustus
Samen met Roel en Michiel, een cameraman en regisseur uit mijn klas,
doe ik een poging te verwilderen in Roemenië. We douchen al weken
niet en zijn een broek, een pinpas, een fles wodka, de kaart, een tas
boodschappen en de treinkaartjes verloren. Eigenlijk moeten we naar
Dortmund om daar de trein te nemen, totdat we bedenken dat we de
treinkaartjes toch al kwijt zijn. Een vlucht naar Berlijn is dus ook
goed. Roel gaat verder naar Tsjechië. Michiel en ik besluiten vanuit
Berlijn naar Amsterdam te liften; we hebben geen geld meer voor de
trein. Net als ik langs de Autobahn wanhopig dreig te worden, stopt er
een sjieke auto met een Oekraïner erin. Na een poosje rijden ontdekken we dat hij een boeddhist is en van Tarkovski houdt. De hele nacht
liften we door. Een samengeraapt allegaartje van de snelweg vervoert
ons langzaam maar zeker naar huis. Een zigeuner in een grote blauwe
bus maakt grote indruk op me. Hij vertelt vol liefde over zijn overleden vrouw en zijn woonwagen en speelt een gitaarsolo voor ons op
een verlaten tankstation.
Als de laatste chauffeur ons om half acht ’s ochtends afzet bij Schiphol zeg ik tegen Michiel dat ik wou dat ik van de afgelopen nacht mijn
eindexamenfilm kon maken. Alles waar ik al een half jaar mee bezig
ben en over schreef, zat erin.
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FOTO BOB BRONSHOF

Onderweg naar school voor de zoveelste
scenariobespreking vraagt een meisje of ze een lift
mag omdat ze haast heeft maar geen fiets

September
Zo langzamerhand word ik een beetje gek. Ik blijf zweven, schrijf het
ene filmplan na het andere en maak allerlei omzwervingen, word er
doodmoe van. Ik schrijf op: Ik wil zo graag een leeg hoofd. Morgen ga
ik aan mijn film schrijven zoals ik hem graag wil zien. En maken. Ik.
Niet al die anderen, die alles beter weten en door blijven kletsen in mijn
hoofd als ik allang alleen thuis ben en probeer te schrijven. Ik heb 24
filmminuten. Ze zijn helemaal van mij. Morgen schrijf ik alles op. Zonder angst. En nu slapen.

Oktober
Ik heb besloten het te durven. Alle vragen die ik over de wereld heb,
neem ik mee en ik ga op reis. Ik ga mijn eigen land onderzoeken en
de mensen die erin wonen. Ik ga in discussie met wildvreemden in de
hoop een beetje wijzer terug te komen. Ik heb geen scenario en geen
idee wat of wie ik tegen ga komen. Ik ga een pure documentaire
maken, een echte, zonder gecaste personages en uitgeschreven scènes.
Een documentaire zoals ik vroeger dacht dat alle documentaires
gemaakt werden. Voordat ik op de filmacademie zat.

November
Tussen mij en Suus, de cameravrouw, gaat het niet zo goed. Wel op
persoonlijk valk, maar de film wil maar geen film worden als wij erover
praten. We hebben allebei een andere film in ons hoofd. Mijn rauwe
documentaire aanpak, met wildvreemden meegaan in de auto, sluit
niet aan bij haar ideeën over de cameravoering. Onze besprekingen
gaan langs elkaar heen, frustreren me en stagneren de ontwikkeling
van de film. Ik voel me op een gegeven moment na een testdraaidag
zo naar, dat ik overweeg met het hele project te stoppen.
Suus en ik praten lang. En eerlijk. Uiteindelijk zegt Suus dat ze denkt
dat ik het zelf moet draaien. Ik denk dat ook. Heel erg opgelucht ben
ik – en bang. Ik ga mijn eigen film draaien. Maar ik ben helemaal geen
cameravrouw!
Jan Wich, een van de liefste mensen die ik ken, geeft me met engelengeduld een spoedcursus camera. We hebben een constructie in de auto
gefabriceerd met een zuignap op het zijraam en daaraan een magic arm
met daarop de camera. Ik moet in een paar uurtjes kunnen scherpstellen, kleurtemperaturen, het diafragma leren kennen en vrienden worden met de magic arm. Ik zweet me te pletter terwijl we rondjes om de
school rijden. Producent Anne steunt me zeer en geeft me al haar vertrouwen. Ze is ervan overtuigd dat ik het kan. Ik nog niet.

December
Het is zover. We gaan op reis. De avond tevoren krijgt Bastiaan nog al
mijn spanning over zich heen gestort. Ik ga hem missen. Hij heeft me
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de afgelopen maanden bijna altijd geduldig aangehoord.
Geluidsman Jasnaï, Anne en ik stouwen onze bagage en alle apparatuur in een huurauto. Het is regenachtig weer, niet echt een geschikt
jaargetij om langs de snelweg te staan.
De procedure is als volgt: met onze productieauto rijden we naar een
tankstation. Ik stel me verdekt op. Auto’s komen aanrijden en er stappen mensen uit die ik razendsnel probeer te casten. In het korte loopje van de auto naar de kassa screen ik ze om te zien of wij samen een
interessant gesprek zouden kunnen voeren. Al mijn vooroordelen
komen me eindelijk goed van pas. Als ik een keuze heb gemaakt,
wacht ik als een roofdier tot de prooi terugloopt naar zijn auto om
deze dan quasi-toevallig aan te spreken en te vragen of ik mee mag.
Meestal mag dat niet.
Het gaat goed met mij. Ik heb binnen de academie nog nooit op zo’n
vrije, vrolijke manier een film gedraaid. Ik hoop, wie weet, dat je dat
eraan af kunt zien. En zoniet, ach, dan is het niet gelukt. Misschien
wordt de montage een hel. Misschien wordt het een feestje. Ik ga me
niet zo druk meer maken. Of wel, maar nu even niet. Die film werkt
voor mij. En dat is eigenlijk misschien belangrijker dan of ie uiteindelijk voor het publiek werkt. Zei Kossakovski ook al: ‘Probeer niet om
de wereld te veranderen met je film. Laat de film jou veranderen.’
Cafeetje in Emmeloord. Even pauze. Ik lees in een blad dat Happiness
heet dat het geluk er al is. Dat je niet hoeft te zoeken. Wat zijn we
dan aan het doen? We kunnen hier gewoon blijven zitten. In het winkelcentrum van Emmeloord. Het geluk ligt er voor het oprapen. Dat
betekent dat je niet hoeft te reizen, niets hoeft te vragen. Niets hoeft
te doen. Het was er de hele tijd al. Ik had het alleen niet gezien.

Januari
Met 26 uur materiaal gaan we terug naar huis. Ik sluit me op in mijn
huis om alles te bekijken en uit te schrijven. Langzaam ontstaat er
een berg interviews; een eindeloze hoeveelheid tekst die over van
alles gaat: van asbest tot grote liefde, van het maagdenvlies tot het
syndroom van Asperger. Elke tape kost minimaal drie uur werk, dat is
dus zo’n 78 uur ingespannen turen en schrijven. Mijn moeder zegt dat
‘echte’ documentairemakers dit heus niet zelf doen. En of ik niet een
paar tapes kan laten zitten. Maar ik ga stug door. Elke camerafout,
elke frons: alles wat we hebben moet ik zien en opschrijven. Anders
weet ik niet hoe ik de montage doorkom.

Februari
Aan de hand van mijn interviewbijbel en een systeem van tientallen
felgekleurde memobriefjes aan de muur, weten editor Léon en ik het
hoofd koel te houden. We ploeteren en vechten: de film is een ingewikkelde puzzel. We werken met allerlei personages en gooien ze er
even makkelijk weer uit. Langzamerhand krijgt de film vorm.

Mei
Het is al bijna juni. De dagen dat ik bibberend langs de weg stond lijken lang geleden. De zon schijnt voortdurend. Ik loop stage als regieassistent en help een vriendin die nu haar eindexamenfilm ontwikkelt.
Ik herken dezelfde twijfels die ik vorig jaar had. Het lijkt niet anders
te kunnen dan zo.Volgende week wordt mijn film op school geëvalueerd door een commissie van buitenaf. Spannend. Maar voor mezelf is
de film allang af. Omdat ik het durfde.
Wij gaan nergens naar toe Nederland 2008 regie en camera Josefien Hendriks montage Léon
Noordzij geluid Jasnaï Jansen uitvoerend producent Anne Luigjes duur 24’

VERGEEFSE FANMAIL
Fanmail is een aparte tak van
verzamelen: zeker in de hoogtijdagen van het Amerikaanse studiosysteem werden dagelijks duizenden brieven met verzoeken om
handtekeningen en dergelijke bij de
studiopoorten bezorgd. Het waren
er zelfs zo veel dat de studio’s een
apart stempeltje lieten maken om
ongewenste post te weigeren.
De enveloppe die hierbij staat afgebeeld werd in maart 1954 vanuit het

Argentijnse Tucuman verstuurd
naar MGM in Culver City, in de
hoop Deborah Kerr (1921-2007) te
bereiken, de filmster die op dat
moment tegenover Burt Lancaster
schitterde in Fred Zinnemans From
Here to Eternity (1953). Kennelijk
werkte zij op dat moment bij een
andere studio, want MGM weigerde
de brief met het stempel ‘uncalled
for at Metro-Goldwyn-Mayer.’
Deze enveloppe past op nog een

andere manier in een filmverzameling: de gebruikte postzegel van
Eva Peron verscheen om ‘Evita’
te gedenken als echtgenote van
de Argentijnse machthebber Juan
Peron, maar voordat zij als eerste
dame van Argentinië een legende
werd had Eva Perón geacteerd in
enkele films.

Egbert Barten
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Sandy Howard
80, WOODLAND HILLS CA, 9 MEI,
ZIEKTE VAN ALZHEIMER

Het In Memoriam van de internationale
filmwereld, bijgehouden en geselecteerd door
Hans Beerekamp. Een uitgebreidere lijst is te
vinden op www.skrien.nl

Bert André

Bert André
66, ANTWERPEN, 20 MEI,
HERSENBLOEDING

Nederlands acteur, voor een belangrijk deel werkzaam in het Belgische theater. Van zijn tientallen
filmrollen zal het langst herinnerd
blijven die van de buurman van Tatjana Simic in Flodder (Dick Maas,
1986): ‘Buurman, wat doet u nu?’
Speelde eerste kleine filmrol in Mira
(Fons Rademakers, 1971) onder de
naam Marc André, zijn laatste als
begrafenisondernemer in Moordwijven (Maas, 2007). Had een mooie
zwijgende hoofdrol in de kleine film
In kluis (Jan Gruyaert, 1978). Veelal
echter in bijrollen: Louisa, een
woord van liefde (Paul Collet en
Pierre Drouot, 1972), Turks fruit
(Paul Verhoeven, 1973), Pallieter
(Roland Verhavert, 1976), De komst
van Joachim Stiller (Harry Kümel,
1976), Soldaat van Oranje (Verhoeven, 1977), Het verloren paradijs
(Kümel, 1978), Slachtvee (Patrick
Conrad, 1979), als slager in Een
vrouw tussen hond en wolf (André
Delvaux, 1979), als pater in Comeback (Jonne Severijn, 1981), Het
beest (Collet, 1982), Benvenuta
(Delvaux, 1983), De Leeuw van
Vlaanderen (Hugo Claus, 1985), Skin
(Guido Henderickx, 1987), Boerenpsalm (Verhavert, 1989), als bisschop in Rituelen (Herbert Curiël,
1989), My Blue Heaven (Ronald
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Beer, 1990), Boys (Jan Verheyen,
1991), de korte film Vol-au-vent (Rudolf Mestdagh, 1991), Flodder in
Amerika! (Maas, 1992), De Vliegende Hollander (Jos Stelling, 1995),
Flodder 3 (Maas, 1995), De zeemeerman (Frank Herrebout, 1996),
de televisiefilm Kaas (Orlow Seunke, 1999), Verder dan de maan (Stijn
Coninx, 2003), Suske en Wiske: De
duistere diamant (Rudi Van Den
Bossche, 2004), Vet hard (Tim Oliehoek, 2005) en Kruistocht in spijkerbroek (Ben Sombogaart, 2006).

Bebe Barron
81, LOS ANGELES, 20 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans componiste, geboren
als Charlotte May Wind. Schreef
met echtgenoot Louis Barron (ze
scheidden in 1970) de elektronische
muziek voor Forbidden Planet (Fred
M, Wilcox, 1956). Ook componeerden ze voor de korte experimentele
films Bells of Atlantis (Anaïs Nins
echtgenoot Ian Hugo, 1952), Jazz of
Lights (Hugo, 1954), Bridges-GoRound (Shirley Clarke, 1958; er bestaat ook een versie met jazzmuziek
van Teo Macero) en Space Boy
(Renate Druks, 1973). Ze verzorgden de geluidsopnamen voor The
Very Eye of Night (Maya Deren,
1958).

Tristram Cary
82, ADELAIDE, 24 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

1946), Root of All Evil (Brock Williams, 1947), Dear Murderer (Arthur
Crabtree, 1947) en Holiday Camp
(Ken Annakin, 1947). Allengs specialiseerde de roodharige Court in griezelfilms en ontpopte zich als scream
queen. Onder meer in Ghost Ship
(Vernon Sewell, 1952), The Curse of
Frankenstein (Terence Fisher,
1957), The Man Who Could Cheat

Engels componist. Zijn elektronische muziek begeleidde onder
meer de televisieserie Dr. Who
(1965-66), maar ook een aantal
films: The Ladykillers (Alexander
Mackendrick, 1955), Time Without
Pity (Joseph Losey, 1957), Town on
Trial (John Guillermin, 1957), Quatermass and the Pit (Roy Ward Baker, 1967), A Twist of Sand (Don
Chaffey, 1968) en Blood from the
Mummy’s Tomb (Seth Holt, 1971).
Emigreerde begin jaren zeventig
naar Australië.

Farid Chopel
55, PARIJS, 20 APRIL,
KANKER

Frans acteur en zanger. Speelde in
films als Les princes (Tony Gatlif,
1982), L’addition (Denis Amar, 1983),
La femme de mon pôte (Bertrand
Blier, 1983), Sac de noeuds (Josiane
Balasko, 1984), La vengeance du
serpent à plumes (Gérard Oury,
1984), Jane B. par Agnès V. (Agnès
Varda, 1987), La carne (Marco Ferreri, 1990), C’est beau une ville la
nuit (Richard Bohringer, 2005), C’est
Gradiva qui vous appelle (Alain Robbe-Grillet, 2006) en Un si beau voyage (Khaled Ghorbal, 2007).

Jo Bokma

Hazel Court

95, AMSTERDAM, 1 MEI,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

82, NABIJ LAKE TAHOE CA,
15 APRIL, HARTAANVAL

Nederlands fotograaf en filmer.
Was onder meer huisfotograaf van
dierentuin Artis, waar hij tussen
1963 en 1970 ook vele films draaide.
Hoofdpersoon van de videofilm De
ogen van Jo (Wieke Terpstra, 2005).

Engels actrice. Vanaf 1945 in Britse
cinema, vooral in producties van de
Gainsborough Studios: Dreaming
(John Baxter, 1945), Gaiety George
(George King en Leontine Sagan,
1946), Carnival (Stanley Haynes,

Hazel Court

Death (Fisher, 1959) en Doctor
Blood’s Coffin (Sidney J. Furie, 1961).
Daarna vooral in Amerikaanse horror: Premature Burial (Roger Corman, 1962), The Raven (Roger Corman, 1963) en The Masque of the
Red Death (Corman, 1964). Laatste
gastrol in The Final Conflict/Omen III
(Graham Baker, 1981). Weduwe van
acteur-regisseur Don Taylor.

Julie Ege
64, OSLO, 29 APRIL,
BORSTKANKER

Noors filmactrice, pseudoniem van
Julie Dzuli. Voormalig miss Noorwegen (1961) speelde in 1967 een
rolletje in een Noorse film en maakte haar internationale debuut als
‘The Scandinavian Girl’ tegenover
George Lazenby in diens enige film
als James Bond, On Her Majesty’s
Secret Service (Peter Hunt, 1969).
Daarna gelanceerd als nieuwe ster
van de Britse Hammer-studio, in
Creatures the World Forgot (top-

Amerikaans producent. Onder meer
A Man Called Horse (Elliot Silverstein, 1970) en vervolgfilms, The Island of Dr. Moreau (Don Taylor,1977), Circle of Iron/The Silent
Flute (Richard Moore, 1978), Meteor
(Ronald Neame, 1979) en The Boys
Next Door (Penelope Spheeris,
1985).
Julie Ege

billed; Don Chaffey, 1971). Stoffeerde andere Engelse producties aan
de onderzijde van het spectrum:
Every Home Should Have One (Jim
Clark, 1970), Up Pompeii (Bob Kellett, 1971), The Magnificent Seven
Deadly Sins (Graham Stark, 1971),
Percy’s Progress (Ralph Thomas,
1974), The Mutations (Jack Cardiff,
1974), The Legend of the 7 Golden
Vampires (Roy Ward Baker, 1974)
en The Amorous Milkman (Derren
Nesbitt, 1975). Ook enkele Noorse
films en televisieseries. Speelde
een van haar laatste rollen in de Nederlandse filmklucht De dwaze lotgevallen van Sherlock Jones (Nikolai van der Heyde, 1975). Haalde in
1998 haar verpleegstersdiploma en
werkte in een ziekenhuis in Oslo.

Jacqueline
Ferreri-Perrier
?, NEUILLY-SUR-SEINE, 29 APRIL,
KANKER

Oorspronkelijk Canadees producent. Weduwe van regisseur Marco
Ferreri. Regie-assistente bij zijn La
grande bouffe (1973) en producent
van Ferreri’s Ciao maschio/Bye Bye
Monkey (1978), Chiedo asilo (1979),
Storie di ordinaria follia/Tales of Ordinary Madness (1981) en Come
sono buoni i bianchi (1988).

Fred Haines
71, VENICE CA, 4 MEI,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans scenarioschrijver. Oscar-nominatie voor de bewerking
van James Joyce’ Ulysses (Joseph
Strick, 1967). Schreef en regisseerde ook Steppenwolf (naar Hermann
Hesse; 1974).

Ollie Johnston
95, SEQUIM WA, 14 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans animator, voluit Oliver
Martin Johnston Jr. Langstlevende
van Walt Disney’s ‘nine old men’, die
aan de wieg stonden van diens tekenfilmimperium. Werkte voor Disney van 1935 tot 1977. Tot zijn creaties behoren Pinocchio (Hamilton
Luske en Ben Sharpsteen, 1940), de
faunen in de Pastorale-episode van
Fantasia (Ford Beebe, Jim Handley
en Luske, 1940), Bambi en Thumper/Stamper in Bambi (David Hand,
1942), Mr. Smee in Peter Pan (Clyde
Geronimi, Wilfred Jackson en Luske, 1953), de feeën in Sleeping
Beauty/Doornroosje
(Geronimi,
1959), Perdita in 101 Dalmatians (Geronimi, Luske en Reitherman, 1961),
de pinguïnobers in Mary Poppins
(Robert Stevenson, 1964) en Baloo
en Mowgli in Jungle Book (Wolfgang
Reitherman, 1967). De kat Rufus in

ronimi, Jackson en Luske, 1951),
Lady and the Tramp (Geronimi,
Jackson en Luske, 1955), The Sword
in the Stone/Merlijn de tovenaar
(Reitherman, 1963), The AristoCats
(Reitherman, 1970) en Robin Hood
(Reitherman, 1973). De laatste film
waarvan hij de animatie superviseerde was The Fox and the Hound/
Frank en Frey (Ted Berman, Richard Rich en Stevens, 1981). Trad
veel op in documentaires en op promotietournees met collega Frank
Thomas. Beiden werden vereeuwigd als bijrolpersonages in The Incredibles (Brad Bird, 2004).

John Philip Law in Barbarella

Kôhan Kawauchi
88, HACHINOHE (PROV. AOMORI), 6 APRIL,
LONGONTSTEKING

Japans romancier, tekstschrijver,
stripauteur en scenarist. Vanaf 1952
actief voor alle grote studio’s. Onder
meer Gekkô Kamen/Moonlight
Mask (Tsuneo Kobayashi, 1958) en
vele vervolgfilms alsmede de later
semi-klassiek geworden gangsterfilm Tokyo nagaremeno/Tokyo Drifter (Seijun Suzuki, 1966).

Benoît Lamy
62, EIGENBRAKEL/BRAINE-L’-ALLEUD
(PROV. WAALS BRABANT), 15 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Belgisch regisseur. Had groot succes, ook internationaal, met de in
een bejaardenhuis gesitueerde
zwarte komedie Home Sweet Home
(1972). Regisseerde daarna Jambon
d’Ardenne (1977), La vie est belle
(1987) en Combat de fauves (1997).

John Phillip Law
Ollie Johnston

The Rescuers/De reddertjes (John
Lounsbery, Art Stevens en Reitherman, 1977) zou een zelfportret zijn.
Johnston wordt bovendien vermeld
als directing animator dan wel animating director van Song of the South (Harve Foster en Jackson, 1946),
The Adventures of Ichabod and Mr.
Toad (James Algar, Jack Kinney en
Geronimi, 1949), Cinderella/Assepoester (Geronimi, Jackson en Luske, 1950), Alice in Wonderland (Ge-

The Hawaiians (Tom Gries, 1970), de
titelrol in The Red Baron/Von Richthofen and Brown (Roger Corman,
1971), Jacqueline Susann’s The
Love Machine (Jack Haley Jr., 1971),
The Last Movie (Dennis Hopper,
1971), The Golden Voyage of Sinbad
(Gordon Hessler, 1974), Open Sea-

70, LOS ANGELES, 12 MEI,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans acteur. Werd vooral
bekend als de tegenspeler van Jane
Fonda in de culthit Barbarella (Roger Vadim, 1968). Maakte na enkele
obscure Italiaanse films zijn Amerikaanse debuut in de hoofdrol van
een jonge Rus in The Russians Are
Coming, The Russians Are Coming
(Norman Jewison, 1966). Ook in
Hurry Sundown (Fred Zinnemann,
1966), The Sergeant (John Flynn,
1968), Diabolik (Mario Bava, 1968),

son (Peter Collinson, 1974), The Spiral Staircase (Collinson, 1975), The
Cassandra Crossing (George Pan
Cosmatos, 1976), Tarzan the Apeman (John Derek, 1981) en CQ (Roman Coppola, 2001).

Kay Linaker
94, KEENE NH, 18 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans actrice, die enkele films
schreef onder het pseudoniem Kate
Phillips. De bekendste was The Blob
(Irvin S. Yeaworth Jr., 1958; remake
door Chuck Russell, 1988). Debuteerde met een hoofdrol in de Warner B-film The Murder of Dr. Harrigan (Frank McDonald, 1936). Ook in
de Charlie Chan-avonturen ...at
Monte Carlo (Eugene Forde, 1937),
...in Reno (Norman Foster, 1939), ...
at Treasure Island (Foster, 1939),
...’s Murder Cruise (Forde, 1940) en
...in Rio (Harry Lachman, 1941),
Drums along the Mohawk (John
Ford, 1939), Buck Benny Rides Again
(Mark Sandrich, 1940), They Dare
Not Love (James Whale, 1941) en
Lady in the Dark (Mitchell Leisen,
1944). Ook vaak zonder creditvermelding, bijvoorbeeld in The More
The Merrier (George Stevens, 1943)
en Laura (Otto Preminger, 1944).

Guy McElwaine
71, LOS ANGELES, 2 APRIL,
ALVLEESKLIERKANKER

Amerikaans producent en studiochef. Voormalige agent, die onder
meer Steven Spielberg hielp lancejuni/juli 2008 Skrien 49

ren, werd CEO van Columbia (198286) en leidde sinds 2002 de onafhankelijke maatschappij Morgan Creek
Productions. Was daar onder meer
verantwoordelijk voor Exorcist: The
Beginning (Renny Harlin, 2004) en
de restanten van de oorspronkelijke
versie, Dominion: Prequel to the
Exorcist (Paul Schrader, 2005),
maar ook voor The Good Shepherd
(Robert De Niro, 2006).

Claus Nissen
69, KOPENHAGEN?, 29 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Deens acteur. Speelde de titelrol in
de korte quasi-documentaire Det
perfekte menneske/The Perfect
Man (Jørgen Leth, 1967), die basis
vormde voor en geciteerd werd in
De fem bespænd.The Five Obstructions (Leth en Lars von Trier, 2003).
Ook te zien in de televisie- en filmversies van Riget/The Kingdom (Von
Trier en Morten Arnfred, 1994) en
Riger II/The Kingdom II (Von Trier en
Arnfred, 1997). Voorts onder meer
in Takt og tone i himmelsengen/
Dolle pret in het hemelbed (Sven
Methling, 1972) en vier films met de
Olsen-bende.

Luisa Della Noce
85, ROME, 15 MEI,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Italiaans actrice. Werd vooral bekend als hoofdrolspeelster van Il
ferroviere (Pietro Germi, 1956),
waarvoor ze de prijs van beste actrice kreeg op het festival van San Sebastian, gevolgd door L’uomo di paglia (Germi, 1958). Speelde kleinere
rollen in films als Giulietta degli spiriti (Federico Fellini, 1965) en Identificazione di una donna (Michelangelo Antonioni, 1982).

Joy Page in Casablanca

Joy Page
83, LOS ANGELES, 18 APRIL,
COMPLICATIES VAN EEN BEROERTE

Amerikaans actrice, eigenlijk Joy C.
Paige. Stiefdochter van studiochef
Jack L. Warner speelde een rolletje
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als Bulgaarse bruid in Casablanca
(Michael Curtiz, 1942). Ook in Kismet (William Dieterle, 1944), Bullfighter and the Lady (Budd Boetticher, 1951), Conquest of Cochise
(William Castle, 1953), Fighter Attack (Lesley Selander, 1953), The
Shrike (Jose Ferrer, 1955) en Tonka
(Lewis R. Foster, 1958). Gescheiden
van acteur William T. Orr.

Carmen Scarpitta
74?, CABO SAN LUCA (MEXICO), 25 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

In Hollywood geboren Italiaans actrice. Onder meer in Five Branded
Women/Jovanka e le altre (Martin
Ritt, 1960), Lo sbarco di Anzio/Anzio
(Edward Dmytryk en Duilio Coletti,
1968), Il Casanova di Federico Fellini (Fellini, 1976), Al di là del bene e
del male/Beyond Good and Evil (Liliana Cavani, 1977), La cage aux folles (Édouard Molinaro, 1978) en
Mosca addio (Mauro Bolognini,
1987).

Jan Schaper
86, DELFT, 11 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Nederlands fotograaf, journalist en
filmmaker. Journalist bij Het Vrije
Volk vertrok in 1950 naar Hollywood,
waar hij onder meer regisseur Robert Siodmak assisteerde. Woonde
enkele jaren in Australië. Terug in
Nederland fotografeerde hij in de jaren vijftig de Lijnbaanjeugd, schreef
het scenario voor Tros (Wim van der
Velde, 1955) en Harmonie in industrie (Piet van Moock, 1959) en werkte intensief als cameraman voor televisie. Maakte onder meer de opnamen van het concert van The Rolling
Stones in Scheveningen en draaide
de dramaserie Kon hesi baka (Henk
Barnard, 1977). Richtte in Rotterdam de Open Studio op en maakte
documentaires als Vlaardingen
koerst op morgen (1955), Rotterdam, stad zonder hart (1966) en
Schiedam kiest voor het water
(1967). Hoofdpersoon van de documentaire Jan Schaper – de stad, het
licht en de film (Peter Scholten,
2005), die in première ging op het International Film Festival Rotterdam.

naar van bronzen medailles op de
tienkamp tijdens de Olympische
Spelen van Londen (1948) en Helsinki (1952). Speelde onder meer in
Outside the Law (Jack Arnold, 1956),
Pillars of the Sky (George Marshall,
1956), Written on the Wind (Douglas
Sirk, 1956), The Deadly Mantis
(Nathan Juran, 1957), South Pacific
(Joshua Logan, 1958), Party Girl
(Nicholas Ray, 1958) en Twice-Told
Tales (Sidney Salkow, 1963).

Claudio Undari
73, ROME, 12 MEI,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Italiaans acteur, vaak onder de
naam Robert Hundar. Speelde veel
schurkenrollen in spaghettiwesterns en ander genrewerk: La vendetta di Ercole (Vittorio Cottafavi,
1960), Che gioia vivere/Quelle joie
de vivre (René Clément, 1961), Maciste, gladiatore di Sparta (Mario
Caiano, 1964), I quattro inesorabili/
The Relentless Four (Primo Zeglio,
1965), Un hombre y un colt/Dakota
Joe (Tulio Demicheli, 1967), Le calde notti di Lady Hamilton/Les
amours de lady Hamilton (Christian-Jaque, 1968), Sabata (Gianfranco Parolini, 1969), Il mio nome è
Shanghai Joe (Caiano, 1972) en
Chissà perché... capitano tutte a
me/Why Did You Pick on Me?/De
sheriff maakt zich kwaad (Michele
Lupo, 1980).

Claude Veillot
82, LA ROCHELLE, 21 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Frans schrijver en scenarist. Werkte vooral voor regisseur Yves Boisset: Coplan sauve sa peau (1968),
Un condé (1970), Le saut de l’ange
(1971), R.A.S. (1973), Le juge Fayard
dit le Shériff (1977), La femme flic
(1980) en Espion, lève-toi (1982).
Ook schreef hij de hit voor Romy
Schneider en Philippe Noiret Le
vieux fusil (Robert Enrico, 1975).
Voorts onder meer La question
(Laurent Heynemann, 1977), Le
mors aux dents (Heynemann, 1979),

Le choc (Robin Davis, 1982), Tir
groupé (Jean-Claude Messiaen,
1982) en Ronde de nuit (Messiaen,
1984). Zijn roman Nous n’irons pas
au Nigéria werd bewerkt voor de
film Cent mille dollars au soleil
(Henri Verneuil, 1964).

Geneviève Winding
80, SAINT-CLOUD (DEP. HAUTS-DE-SEINE),
15 APRIL, DOODSOORZAAK ONBEKEND

Frans editor. Won de allereerste
César voor montage, vanwege Sept
morts sur ordonnance (Jacques
Rouffio, 1975). Nog vier nominaties:
L’état sauvage (Francis Girod,
1978), La banquière (Girod, 1980),
Souvenirs souvenirs (Ariel Zeitoun,
1984) en Indochine (Régis Wargnier, 1992). Voorts onder meer
Amélie ou le temps d’aimer (Michel
Drach, 1961), Les rideaux blancs
(segment van Georges Franju,
1965), Le petit théâtre de Jean Renoir (voor televisie; Renoir, 1970),
Violette et François (Rouffio, 1977),
Le sucre (Rouffio, 1978), La femme
enfant (Raphaële Billetdoux, 1980),
Le bon plaisir (Girod, 1984), Je suis
le seigneur du château (Wargnier,
1989) en Tango (Patrice Leconte,
1993). Weduwe van cameraman
Andréas Winding.

Maury Winetrobe
85?, LOS ANGELES, 1 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans editor. Oscar-nominatie voor zijn debuut Funny Girl (William Wyler, 1968). Monteerde tevens Cactus Flower (Gene Saks,
1969), Getting Straight (Richard
Rush, 1970), Lost Horizon (Charles
Jarrott, 1973), Mame (Saks, 1974),
Funny Lady (Herbert Ross, 1975),
From Noon till Three (Frank D. Gilroy, 1976), Twilight’s Last Gleaming
(Robert Aldrich, 1977), The Choirboys (Aldrich, 1977), The Frisco Kid
(Aldrich, 1979), The Black Marble
(Harold Becker, 1980), The Jazz
Singer (Richard Fleischer, 1980),
Taps (Becker, 1981) en VisionQuest
(Becker, 1985).

Floyd Simmons
84, CHARLOTTE NC, 1 APRIL,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans atleet en acteur. Win-

Op zondag 29 juni presenteert Hans Beerekamp in het Filmmuseum (16.00-18.30 uur)
een nieuwe aflevering van Het Schimmenrijk, de live-versie van The Big Sleep.
Met veel filmfragmenten en bijzonder materiaal uit het Filmmuseum.

61ste festival van Cannes

FOTO KRIS DEWITTE

Cannes 2008 werd overschaduwd door Indiana Jones
and The Kingdom of the Crystal Skull. Ook serieuze
journalisten richten zich liever op quotes van de sterren
dan op de beste, meest eigenzinnige films. Die films
waren er wel, maar wat koop je ervoor als er geen
filmkritiek meer is om een brug te slaan tussen
het kunstwerk en het publiek?
Jan Pieter Ekker

La mujer sin cabeza

Het einde van de filmkritiek
Het festival van Cannes heeft wel wat van
het Gallische dorp van Asterix en Obelix: het
is een kleine nederzetting die moedig weerstand blijft bieden aan de overweldigers uit
Hollywood. Maar er is één belangrijk verschil: waar Asterix cum suis de Romeinse vijand niet verder dan de poort laten komen,
wordt in Cannes voor Hollywood de rode
loper uitgerold.
Keuzeheer Thierry Frémaux kreeg bij zijn
aanstelling in 2000 de opdracht mee de banden met Hollywood flink aan te trekken. De
economische belangen waren alleen maar
groter geworden, nadat de meeste grote filmstudio’s in de jaren negentig waren opge-

festival zelfs openen. Vorig jaar werd Steven
Soderberghs zomerblockbuster Ocean’s Thirteen buiten competitie vertoond.

Indiana Jones
Deze editie waren er in het hoofdprogramma
films opgenomen als Vicky Cristina Barcelona,
een wel zeer luchtige, in Barcelona opgenomen zomerklucht van Woody Allen met Scarlett Johansson, Penélope Cruz en Javier Bardem in de hoofdrollen; Kung Fu Panda (Mark
Osborne en John Stevenson), een halfbakken
animatie-blockbuster waarin de stemmen
worden verzorgd door Jack Black, Jackie
Chan, Dustin Hoffman en Angelina Jolie; en

Het peperdure Carlton Hotel zag er tijdens het festival uit als
een voetballer uit de Belgische tweede divisie
kocht door beursgenoteerde ondernemingen.
Frémaux voert zijn opdracht behoedzaam uit.
De Amerikanen krijgen vooral buiten de competitie de ruimte hun blockbusters uit te
venten. Van The Lord of the Rings (Peter
Jackson) werd in 2001 een preview van twintig minuten getoond (waarna het publiciteitscircus onmiddellijk losbarstte); van Star
Wars Episode II: Attack of the Clones (George
Lucas, 2002) was een digitale projectie te
zien – waarmee de digitalisering van de cinema, tot grote vreugde van de industrie, door
Cannes officieel werd goedgekeurd. Twee jaar
geleden mocht de ridicule bestsellerverfilming The Da Vinci Code (Ron Howard) het
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Steven Spielbergs Indiana Jones and The
Kingdom of the Crystal Skull.
Vooral die film, waarin de 65-jarige Harrisson
Ford na bijna twintig jaar terugkeert als
archeoloog-avonturier dr. Henry ‘Indiana’
Jones, bepaalde het aanzien van Cannes
2008. Het sjieke, peperdure Carlton Hotel zag
er tijdens het festival uit als een voetballer
uit de Belgische tweede divisie: het was van
boven tot onder behangen met lange banieren met de hoofdrolspelers, de entree was
omgebouwd tot een metershoge tempel
(waarbij ook nog plek was gevonden voor
films als Narnia 2, Hancock, Wall E, Tropic
Thunder en Love Guru).

Gouden Palm
Entre les murs van Laurent Cantet
Grote Prijs
Gomorra van Matteo Garrone

Dat Indiana Jones and The Kingdom of the
Crystal Skull alle ruimte krijgt in Cannes is op
zichzelf begrijpelijk. Steven Spielberg is een
van de bekendste Amerikaanse filmregisseurs, die een feilloos gevoel voor commercie
combineert met artistieke kwaliteit. Er werd
al jaren uitgekeken naar het derde vervolg;
de wereldpremière is een evenement.
Het is echter problematisch dat door de focus
van de media het idee ontstaat dat het in
Cannes om niets anders draait.
Dat komt natuurlijk ook door de media zelf:
Indiana Jones and The Kingdom of the Crystal
Skull was op voorhand niet alleen voor dagjesmensen, fanboys en groupies het hoogtepunt van het festival, maar ook voor het gros
van de filmjournalisten. Terwijl naar de
inhoud en de kwaliteit alleen maar kon worden gegist. De film lag in Cannes in een kluis
met tijdcode (buzz!). Toen de Nederlandse
distributeur UPI kort voor het festival de production notes op zijn website had gezet, volgde direct een mail dat ze van Paramount nog
niet gebruikt mochten worden en indien
gedownload direct vernietigd moesten worden (buzz!).
Een select groepje journalisten mocht daags
voor de persvoorstelling op een cocktailparty
de hand schudden met regisseur Steven
Spielberg en producent George Lucas. ‘Niet
alleen ik, maar de meerderheid van de aanwezige journalisten veranderden plots van
professionele critici met een bang vermoeden
over de kwaliteit van The Kingdom of the Crystal Skull in joelende fanboys, die stamelend

Prijs van de 61ste editie
Catherine Deneuve voor
Un conte de Noël
Clint Eastwood voor The Exchange

en met kloppend hart even oog in oog mochten staan met de man die voor elke cinefiel
ter wereld niet minder dan een held is’,
noteerde Robbert Blokland, verslaggever van
het ANP. Ab Zagt (Algemeen Dagblad) liet
zich apetrots fotograferen met Spielberg.

Internet
Het heeft er alle schijn van dat de tijd definitief voorbij is dat kranten en televisie nog
inhoudelijke filminformatie doorgeven (de
enige plek waar dit nu nog gebeurt, is internet). In de podcast van de Filmkrant werd
vrolijk gekeuveld over de tongzoen van Scarlett Johansson en Penélope Cruz, en ook
Cinema.nl, het dagelijkse, twintig minuten
durende televisieprogramma van de VPRO en
de Volkskrant, liet zich niet onbetuigd. Dat
was een soort Ontdek je plekje, waarin Twan
Huys zich als Kuifje door de wonderbaarlijke
filmwereld bewoog. Films waren bijzaak,

althans de kunstzinnige films zonder sterren
of andere bekende gezichten.
Niet dat het een slecht programma was of
Twan Huys niet op zijn plek. Maar het was
wel de zoveelste bevestiging van het clichébeeld van Cannes: het festival is het uitje van
het jaar waar je gebruind vandaan komt met
een hoofd vol sterren en champagne, romances en schandalen, vrouwen en vrienden.
Grijze mannen lopen er wat te netwerken;
mooie vrouwen schrijden bevallig over de
rode loper. (Terzijde: ‘Leuk programma’,
vond René Mioch. ‘Zoiets maakte ik tien jaar
geleden ook.’)
De primaire focus van de (film)journalisten in
Cannes ligt niet meer bij de beste films, geselecteerd op smaak en artisticiteit, maar bij
quotes van de sterren – ook als die sterren
voetballers, boksers of popartiesten zijn. Het
liefst over hun privéleven, desnoods over de
film. Een-op-een interviews zijn een zeldzaamheid geworden; junkets – een mannetje
of twintig een stief kwartiertje rond een ster
– de regel. Vorig jaar werd in Cannes de
‘intieme conversatie’ geïntroduceerd, een
eufemisme voor een persconferentie waarvoor een stuk of zestig journalisten vanuit de
hele wereld waren genomineerd. Het is geen
glijdende schaal, maar een zeephelling.

La mujer sin cabeza van de Argentijnse Lucrecia Martel (La
Ciénaga, 2001; La niña santa, 2004), een film die zich begeeft
op het gebied tussen halfslaap en wakker worden.
24 City van de Chinees Jia Zhangke (Unknown Pleasures,
2002; Still Life, 2006), een even prachtige als hermetische
kruising tussen speelfilm en documentaire, gesitueerd
in een fabriek in het bergachtige gebied Wenchuan, dat de
week voor het festival werd getroffen door een aardbeving.
La silence de Lorna van de Waalse gebroeders Jean-Pierre
en Luc Dardenne, waarin een jonge, uit Albanië gevluchte
vrouw een schijnhuwelijk sluit om het kapitaal bij elkaar te
krijgen dat nodig is om haar droom te verwezenlijken: een
eigen café in Luik.
Üc maymum (‘drie apen’) van Nuri Bilge Ceylan (Uzak, 2002;
Iklimler, 2006), een schitterend gefotografeerde, diepgravende karakterstudie.
Un certain régard

Hunger van Steve McQueen, een zeer zintuiglijke film waarin
McQueen laat horen, zien en voelen hoe het in het begin van
de jaren tachtig moet zijn geweest in de Noord-Ierse Mazegevangenis.
La vie moderne van de Fransman Raymond Depardon, na
zijn Profils paysans: L’approche (‘de toenadering’; 2000) en
Profils paysans: Le quotidien (‘het dagelijks leven’; 2005) het
derde deel van een serie over een wereld die zo goed als
verdwenen is.
Los Bastardos van Amat Escalante (Sombre), een minimalistische Mexicaanse variatie op Funny Games met lange, lome
takes. Maar als er dan eindelijk iets gebeurt, is het ook meteen goed raak: pure horror.
Quinzaine des Réalisateurs

Bij de beste competitiefilm van het afgelopen
festival, La mujer sin cabeza van de Argentijnse Lucrecia Martel (La Ciénaga, 2001; La
niña santa, 2004), was een groot deel van de

Liverpool van Lisandro Alonso (La libertad, 2001; Los
muertos, 2004), waarin een jongeman een door mysteries
omgeven reis maakt naar zijn ouderlijk huis: hermetisch en
meeslepend, hemeltergend en overweldigend.
Salamandra, het speelfilmdebuut van de Argentijn Pablo
Aguero over een jonge, ontspoorde moeder die een wonderlijke reis door Patagonië maakt met haar zoontje.
Tony Manero van de Chileen Pablo Larrain over een obsessieve John Travolta-impersonator in het Chili van Pinochet.

Beste acteur
Benicio Del Toro in Che
Beste actrice
Sandra Corveloni in Linha de passé

Beste scenario
Le silence de Lorna van Jean-Pierre en Luc Dardenne
Gouden Camera
Hunger van Steve McQueen

Eigenzinnigheid

Beste regie
Nuri Bilge Ceylan voor Üc maymun
Juryprijs
Il divo van Paolo Sorrentino

Het beste van Cannes
Competitie
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bezoekers van de persvoorstelling binnen een
half uur vertrokken. In die film rijdt een chique vrouw door na een dodelijk auto-ongeluk
– een daad die haar zo verwart dat haar
geheugen haar in de steek begint te laten en
ze in een identiteitscrisis belandt. Belangrijker dan het verhaal is de sfeer; La mujer sin
cabeza is een film die zich begeeft op het
gebied tussen halfslaap en wakker worden. Er

Üc maymum

wordt niets uitgelegd. De vrouw voert
gesprekjes die nauwelijks te verstaan zijn.
Dergelijke eigenzinnigheid vormt nog steeds

Nederland–België: 1–10
Maar liefst tien Belgische films waren er opgenomen in de hoofd- en bijprogramma’s. En ze zijn niet onopgemerkt gebleven. De Waalse gebroeders Jean-Pierre en Luc Dardenne kregen een prijs voor hun scenario
van Le silence de Lorna. De Waalse regisseur Bouli Lanners won drie prijzen met Eldorado, zijn licht absurde
roadmovie die was opgenomen in de parallelsectie Quinzaine des Réalisateurs. Ook Aanrijding in Moscou, het
speelfilmdebuut van de Vlaming Christophe Van Rompaey dat was geselecteerd voor de parallelsectie Semaine
de la Critique, werd drie keer bekroond.
Het Nederlandse smaldeel steekt daar magertjes bij af. Het enige Nederlandse filmpje op de 61ste editie van
het Festival de Cannes was Zucht, een aflevering van NPS-KORT!, geregisseerd door Margien Rogaar.
De Nederlandse coproducent Bero Beyer van Augustus Film bracht tien procent in van het budget van Le sel
de la mar van de Amerikaans-Palestijnse Annemarie Jacir, opgenomen in Un certain régard. De Nederlandse
producent Ilse Hughan werkte mee aan Liverpool van de Argentijn Lisandro Alonso.
Hughan kon niet aankloppen bij het Nederlands Fonds voor de Film. Het Filmfonds, dat in zijn beleidsplan heeft
opgenomen dat er binnen afzienbare tijd weer eens een Nederlandse speelfilm in het hoofdprogramma van
een van de grote festivals wordt geselecteerd (de laatste in Cannes was Jos Stellings Mariken van Nieumeghen
in 1975) beschouwt Hughan niet als Nederlandse producent, omdat zij nog nooit een film in Nederland heeft
geproduceerd. Zo wordt het natuurlijk nooit iets.
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de ruggengraat van Cannes, maar wat koop je
ervoor als er geen filmkritiek meer is om een
brug te slaan tussen het kunstwerk en het
publiek; om dit soort films te begrijpen en te
verdedigen. (Ervan uitgaande dat de film in
Nederland te zien zal zijn, wat in het huidige
filmklimaat nog maar de vraag is.)
Nog een voorbeeld van het snel teruglopende
acceptatieniveau en incasseringsvermogen
van de journalistiek in Cannes: Serbis van de
Filippijn Brillante Mendoza, over een enorm
gezin waarvan de daden ondergeschikt lijken
aan de schitterende locatie, een verlopen
pornobioscoop, bungelde helemaal onderaan
in de journalistenpoll in het vakblad Screen
International, met een gemiddelde van 0,7 op
een schaal van 0 tot 4. (Dat is maar een heel
klein beetje meer dan The Brown Bunny, die
vijf jaar geleden 0,5 scoorde – het laagste cijfer in de geschiedenis van het festival.)
Üc maymun van de Turkse meester Nuri Bilge
Ceylan haalde het volgens de kritiek niet bij
zijn Uzak (2002); 24 City van de Chinees Jia
Zhangke was meer van hetzelfde, en Le silence de Lorna is een mindere Dardenne. De typische Cannes-films worden niet meer gewaardeerd in Cannes. Misschien wordt het, veertig
jaar na dato, tijd voor een tweede revolutie.
Weg met de rode loper. Bij Toutatis! n

4e Latin American Film Festival

Kwaliteit wint het van betrokkenheid
jongetjes zien uit een tamelijk geïsoleerde Indiaanse
gemeenschap. We volgen de twee terwijl zij heel
rustig door het indrukwekkende landschap trekken
om hun opa medicijnen te bezorgen.
Uit de grotere filmlanden Argentinië en vooral Brazilië waren minstens evenveel aardige films te zien als
uit Mexico. Een van de favorieten bij het publiek, en
winnaar van de jongerenprijs, was Estômago (Marcos Jorge, 2007), een grappig maar niet al te sterk
verhaal over een kok die een vrouw en later zijn
medegevangenen verleidt met zijn kookkunsten. A
casa de Alice (Chico Teixeira, 2007), die vanuit hoofdrolspeelster Alice laat zien hoe de leden van haar
gezin elk op hun eigen eilandje leven, kreeg een
speciale vermelding van de jury.

Guatemala

Las niñas

Net als in voorgaande jaren wist het Latin American Film Festival (LAFF) van 2008 in zijn
programma filmkwaliteit en inhoud te combineren. De Mexicaanse cinema stond in de
schijnwerpers, maar de grotere filmlanden Argentinië en Brazilië waren minstens even
goed vertegenwoordigd. Ook was er aandacht voor de kleine filmlanden, zoals Guatemala.
Las niñas, van Rodrigo Marín uit Chili won de Latin Angel Award. Anke Welten
Een ongebruikelijk spreekster speelde een prominente rol bij de opening van de vierde editie van het
Latin Amerivan Film Festival (LAFF): Latijns-Amerika-correspondente Marjon van Rooijen. Zij introduceerde openingsfilm Tropa de elite (José Padilha,
2007) zonder ook maar met een woord te reppen van
de filmische kwaliteit of de Gouden Beer die de film
in Berlijn gewonnen had. ‘Het is geen vrolijke film’,
begon Van Rooijen haar verhaal, ‘maar in het echt is
het erger.’ En ze vertelde vervolgens over het
machtsmonopolie van de drugsmaffia in de favelas
(sloppenwijken) in Río de Janeiro, de tienduizenden
doden die jaarlijks vallen in gevechten tussen politie
en maffia. Maar ook over het enthousiasme van het
Braziliaanse publiek. Zowel onder de aanhangers
van keiharde aanpak van de drugsmaffia, als in de
favela’s: jongens dragen tatoeages van het logo van
de elitepolitie-eenheid in de film op hun lichaam en
spelen de gewelddadige verhoorscènes uit de film
na – met doden tot gevolg.
De toon is gezet. Op het LAFF telt de inhoud van de
films. Tropa de elite is niet de beste film van het
festival, ook al won hij de publieksprijs. Het geweld
in de film is te spectaculair – bij een van de geweldsscènes spat het bloed tegen de lens – en ook het
onderscheid tussen good guys en bad guys ligt er te
dik bovenop. Maar het is om veel redenen een

De festivaljury liet filmische
criteria zwaarder wegen dan
maatschappelijke

belangrijke film. Festivaldirecteurs Jessica de Jaeger en Judith van den Burg waren er terecht trots op
dat deze film op hun festival de Nederlandse première beleefde.
Tijdens het festival bleek het onderwerp van een film
niet zaligmakend te zijn. Films die te nadrukkelijk
om hun belangrijke boodschap zijn gemaakt, maar
ook de enige echte grote publieksfilm, Como aqua
para chocolate (Alfonso Arau, 1992), waren nadrukkelijk in zijprogramma’s ondergebracht. De ruim
vijftig overige films vielen binnen speciale programma’s, zoals Mexico in Focus – met onder meer de
negen films uit de Mexicaanse periode van Luis
Buñuel en Mexicaanse hitfilms als Amores perros
(Alejandro González Iñarritu, 2000) en Y tu mamá
también (Alfonso Cuarón, 2001) – of waren geselecteerd op basis van filmische kwaliteit.

Mexicaanse cinema
Speciale aandacht was er voor de Mexicaanse cinema, die de laatste jaren een wederopbloei beleeft.
Buiten de speciale programma’s werden nog twee
documentaires en vijf speelfilms uit Mexico vertoond, waarvan drie in competitie. Año uña (Jonás
Cuarón, 2007) viel op door de vorm: een aaneenschakeling van foto’s, waarmee met behulp van een
voice-over het verhaal verteld wordt van een Amerikaans-Mexicaans puberstel. Párapados azules
(Ernesto Contreras, 2007) is een aardig verhaal over
twee extreem eenzame mensen die elkaar vinden,
waarin alles zo is overdreven dat het bijzonder wordt.
De film die eruit sprong was Cochochi (Israel Cardenas en Laura Guzmán, 2007). Cochochi laat twee

Maar het aardige van het LAFF is dat ook kleine
filmlanden vertegenwoordigd zijn. Zoals dit jaar
Guatemala, met VIP La otra casa van Elías Jiménez
Trachtenberg (2006). Deze film volgt een relatief
rijke jongeman die door machtsmisbruik in de
gevangenis belandt. Geld helpt hem hier niet, en zijn
medegevangenen wijzen hem hardhandig zijn plaats.
De gevangenis blijkt even hiërarchisch als de buitenwereld, al gelden er andere maatstaven. Het verhaal
is soms ongeloofwaardig, maar blijkt grotendeels
gebaseerd op ware gebeurtenissen en wordt
gespeeld door echte gevangenen.
Deze overduidelijke aanklacht tegen het Guatemalteekse gevangeniswezen is in eigen land een overdonderend succes, zo vertelt de maker. Niet alleen
vanwege het onderwerp, maar vooral omdat de film
uit Guatemala komt, en een eerlijk beeld geeft van
het land. Net als Tropa de elite heeft VIP La otra
casa een enorme impact, maar dan in positieve zin:
misstanden in het zeer gewelddadige land zijn
opeens bespreekbaar.
De festivaljury liet filmische criteria zwaarder wegen

Cochochi

dan maatschappelijke. De Latin Angel Award ging
naar Las niñas (Rodrigo Marín, Chili, 2007), een
zwart-witfilm, die vrijwel geheel gefilmd is in de
meisjeskamer van een van de twee hoofdpersonages. De jury in haar rapport: ‘Marín spit diep in het
leven van twee meisjes die een heel dynamische
relatie hebben, die onder druk staat door de ziekte
van een van hen. De film is niet perfect, maar de
kracht ervan overtreft de tekortkomingen. Wij kijken
uit naar de volgende film van deze regisseur.’
Cochochi, ‘die een cultuur laat zien die zelden op film
is vertegenwoordigd’, kwam op de tweede plaats.
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54e Internationale Kurzfilmtage Oberhausen

27e International Istanbul Film Festival

Te experimenteel
voor zijn maatschappelijke agenda

Venster op Turkije
Istanbul herbergt vermoedelijk als geen andere stad
de tegenstellingen die de Turkse maatschappij kenmerken. Het jaarlijkse filmfestival vindt plaats in de
bioscopen aan de Istiklalstraat – een aaneenschakeling van winkels, altijd druk, het commerciële hart
van het bijna ostentatief moderne Istanbul. Maar sla
een paar hoeken om en je bent in een andere wereld,
waar een filmfestival de jongens die handkarren met
afval voorttrekken worst zal wezen.
Welke invloed heeft dat hedendaagse Turkije vol
tegenstrijdigheden op Turkse filmmakers? In de
nationale competitie draaiden twee films over eerwraak en het tergend lange Firtina/The Storm, over
de Koerdische studentenbeweging in Istanbul in de
jaren negentig. Regisseur Kazim Öz leverde in 2001
het redelijk ontvangen Fotograf af, een van de eerste
films die, net als Firtina, de gespleten identiteit van
Turkse Koerden behandelt. Firtina is echter geen
genoegen. Tweeënhalf uur lang ploetert ‘de storm’
zonder enige spanningsboog voort en tegen het
einde balanceert de film bovendien op het randje van
propaganda. ‘Zo was het echt’, beaamt een bekende
Turkse filmcritica naast me uit eigen ervaring over
de activisten in Firtina, al waardeert ze evenmin de
manier waarop het verfilmd is. Toch is het opmerkelijk dat zo’n uitgesproken pro-Koerdische film in de
competitie is opgenomen, iets wat nog geen tien jaar
geleden ondenkbaar was.

Prijswinnaars
De betere Turkse films op het festival gaan niet of
minder nadrukkelijk over beladen onderwerpen.
Relatiedrama Ara is de kroniek van een liefde die
heen en weer schietend in de tijd verteld wordt.

Plaats van handeling is steeds dezelfde: een aftands
appartement in Istanbul dat dienst doet als filmlocatie. Dat gegeven creëert een afstand die het verhaal
iets theatraals geeft, aangevuld met seks, overspel
en een closet gay. Niets nieuws in Nederland, maar
niet niks in Turkije: Ara kreeg de Speciale Juryprijs
vanwege de taboes die de film aanroert en Serhat
Tutumluer, als de heimelijke homo, werd uitgeroepen tot beste acteur.
Beste actrice werd Ayça Damgaci, die zichzelf speelt
in Gitmek/My Marlon and Brando, een boeiend experiment in het schemergebied tussen fictie en nonfictie dat op een onalledaags waargebeurd verhaal
gebaseerd is. Vanuit Istanbul gaat actrice Ayça op
zoek naar haar geliefde, een Koerdische acteur in
Noord-Irak. Een tocht die van west naar oost dwars
door Anatolië voert, langs de Irakese grens schuurt
en uiteindelijk in Iran eindigt, steeds dieper doordringend in een ongrijpbare, vervreemdende wereld.
Gitmek brengt doeltreffend documentair Ayça’s
toenemende wanhoop in beeld, terwijl de camera
soms afgeleid wordt door dwingende vergezichten
en een bruiloftsfeest een haast lyrisch intermezzo
vormt. Het geeft Gitmek een gepast gevoel van
urgentie en tragiek.
Maar het is het langverwachte Tatil Kitabi/Summer
Book, debuutfilm van Seyfi Teoman, dat de prijs wint
voor Beste Film in de nationale competitie. Daarmee
kiest de jury nadrukkelijk voor eenvoud in verhaal en
uitwerking – overigens in tegenstelling tot het
publiek, dat de publieksprijs toekende aan het
sprookjesachtig moralistische Ulak/The Messenger.
In Tatil Kitabi volgt Teoman een zomer lang de lotgevallen van een familie in een mediterraan stadje,

Festival ontbeert smoel
Vijf verschillende documentairefestivals
presenteerden zich gezamenlijk tijdens
het afgelopen Visions du Réel-festival in
het Zwitserse Nyon. De vijf willen als
Doc Alliance een nieuw samenwerkingsplatform vormen en programmeerden daarom ieder één film als
visitekaartje. Of zij samen een vuist
willen maken tegen het Amsterdamse
IDFA werd wijselijk in het midden gelaten, maar de samenwerking van Visions
du Réel met festivals uit Leipzig, Warschau, Kopenhagen en het Tsjechische
Jihlava leek ondanks veel onderlinge
schouderklopperij meer op een
gedwongen LAT-relatie dan op een
huwelijk uit liefde.
Het had ook iets halfslachtigs: de festivals willen gaan samenwerken, maar bij
de presentatie werd vooral de nadruk
gelegd op de eigenheid van elk festival.
En het selecteren van één film voor
elkaars festival getuigt nou niet bepaald
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Gitmek

merendeels vanuit het perspectief van de jongste
zoon. De mooie beelden (schoolkinderen in helderblauw uniform die als mieren uitzwermen over een
ruïne) en de ingehouden regie verbloemen echter
nauwelijks een gebrek aan focus en inhoud. Teoman
slaagt redelijk met zijn interpretatie van de klassieke Turkse rurale thematiek, maar zijn film steekt
pover af tegen dorpsportret Bes Vakit, de winnaar
van 2006.

Terug naar Istiklal
Een eervolle vermelding verdient de documentaire
Bu ne güzel demokrasi!/What a Beautiful Democracy!, een fascinerend, zij het wat rommelig inkijkje in
de campagne van zes vrouwelijke kandidaat-parlementsleden in de zomer van 2007. Een van de regisseurs vertelde over de emotionele reacties: zo sprak
een kennis niet langer met de makers toen hij zag
dat ze een kandidaat volgden van de conservatieve,
volgens velen islamistische regeringspartij AKP.
Politiek ligt op straat, zo blijkt: Istiklal, de commerciele slokdarm van de stad, doet in de documentaire
opeens dienst als politiek strijdtoneel, het forum van
Istanbul. In de achterafstraatjes blijken politieke
partijen van links tot rechts te huizen. Je voelt je als
kijker ineens dichter bij het echte Istanbul. Een venster op Turkije, op steenworpafstand van de festivalbubbel. Marjanne de Haan

14e Visions du Réel, Nyon

door deze wijde blik een smoel. In Jihlava kun je onbekende Oost-Europese
makers ontdekken en Leipzig staat zich
erop voor om juist de kunstzinniger
documentaire te laten zien, maar verder
dan ‘vooraanstaand festival, vooral in de
francofone wereld’ kom je in Nyon niet.
Editie 2008 bracht een ode aan veelfilmer Volker Koepp en presenteerde oud
werk van Lydia Chagoll en Frans Buyens, een uit de vergetelheid gerukt BelTe pluriform
gisch duo met films als aanklacht tegen
De naam Visions du Réel suggereert een bijvoorbeeld fascisme en kindermisveelheid aan visies op de realiteit. Het
bruik, getuigend van een antiek soort
jaarlijkse festival aan het Meer van
engagement. In de competitie, met
Genève lijdt dan ook onder pluriformimeer films dan voorgaande jaren en de
teit. Aan de ene kant toont het in de com- gebruikelijk mix van sociaal geëngapetitie publieksdocumentaires, terwijl
geerde films en op televisie toegesnemen in programma’s als Regards Neufs den formats, viel helaas niet veel beleen Fictions du Réel juist jonge makers
ven. Curieus aan Playing Between Elepen fictiefilms van documentairemakers hants (Aryo Danusiri, 2007) was, hoe
wil presenteren. Een gebruikelijke forduidelijk te zien was dat deze film
mule, maar in Nyon ontbeert het festival gemaakt is door een leerling van Leovan veel daadkracht, hoewel er in de
marge nog wel iets werd gezegd over
een toekomstig online documentaireplatform. Nergens was bovendien sprake van een gezamenlijke visie op de
documentaire als genre; het deed je
bijna verlangen naar de tijd dat er nog
pamfletten werden gepresenteerd met
ideeën over waar het heen moest met
de cinema.

nard Retel-Helmrich. Hij bevat letterlijke beeldcitaten uit het werk van de
leermeester.

Kleine plattelander
De terechte winnaar van de grote prijs
van Visions du Réel 2008, The Lie of the
Land (2007) van Molly Dineen, heeft het
hart op de juiste plaats. Met het Engelse verbod op de vossenjacht als uitgangspunt trok de regisseur naar het
platteland. Met de camera op de
schouder krijgt ze haar vinger achter
de economie van de kleine plattelander
en hun relatie tot het vee. Hier niet de
machinaties van de voedselindustrie
zoals het afgelopen jaar in de filmtheaters te zien was, maar de onthechting
van het platteland, losgepeuterd door
een vasthoudende filmmaker die zich
voor de mensen interesseert, in een
poging op te graven wat ongemerkt
verloren is gegaan. Frank de Neeve

De 54e Internationale Kurzfilmtage
Oberhausen zetten ook dit jaar weer
sterk in op marginale cinema. Niet
alleen qua lengte, maar ook qua
esthetiek en strekking. Het festival is
zelfbewust en schaamt zich niet voor
zijn eigenzinnige koers. Buiten de
competities (onderverdeeld in Internationaal en Duits) was gekozen voor
een programma met de titel
Grenzgänger und Unruhestifter, oftewel Border-Crossers and TroubleMakers: films van vroeger en nu met
een politiek elan, die de boel eens
lekker willen opschudden.
Een belangrijk debat in Oberhausen
ging dit jaar over het ‘marginale’
bestaan van de korte film. ‘Terwijl de
korte film artistiek steeds belangrijker
wordt, wordt zijn marktwaarde steeds
geringer’, stelde festivaldirecteur Lars
Henrik Gass. Hij spant zich in om de

korte film weer in de bioscoop te krijgen. Dat staat deels op gespannen
voet met de wat pretentieuze toon van
het festival, met name in dat programma Grenzgänger und Unruhestifter.
Daar werd veel gesproken over de toekomst van de politico-sociaal-kritische film, waarbij in de discussies heel
wat theoretici voorbijkwamen.

Vorm
Dat revolutionair elan via vorm bereikt
kan worden, is een achterhaalde
gedachte. De bekroonde film Kak stat
servoi, over jonge vrouwen in Rusland
die een cursus volgen om mannen te
versieren, onttrekt zich aan deze logica. Het is een verfrissende film, omdat
hij niet alleen naar zichzelf verwijst. Je
krijgt een inkijkje in een samenleving
die je niet kent en juist dat zet tot denken aan. Hoewel de film formeel vrij

ouderwets is, lijkt zo’n film de ‘politico-sociaal-kritische’ doelen van het
festival beter te verwezenlijken dan de
meer experimentele films, die zichzelf
als het ware marginaliseren door film
niet in eerste instantie als een medium te zien.
Lijnrecht daartegenover staat een film
als Obsession: een vrouw stelt zich
voor als freelance theoretica en geeft
op verschillende manieren gestalte
aan haar gedachtegoed – als televisiepresentatrice, als miss Slovenië, of
naakt, terwijl historische videobeelden
op haar lichaam worden geprojecteerd. De film is een radicaal pamflet
voor de noodzaak van theorie en formeel experimenteel (hoewel JeanLuc Godard nooit ver weg is). Leuk,
maar o zo gedateerd, was in het Bordercrossers-programma Semiotics of
the Kitchen uit 1975, waarin een vrouw

de gereedschappen uit de keuken van
hun huiselijke functie ontdoet en een
feministische betekenis geeft.
Er is veel moois te zien in Oberhausen
en het festival heeft een fijn samenzweerderige sfeer. Maar hoe kan het
dat van 4391 inzendingen voor de Internationale Competitie slechts 62 films
worden geselecteerd, waarvan dan
toch de helft gewoon niet goed genoeg
is? Dat is jammer, ook omdat er onder
de festivalbezoekers een vrij grote
consensus bestaat over wat wel en niet
de moeite waard is. Het festival van
Oberhausen zou misschien de korte
film kunnen ontmarginaliseren door
zelf net iets minder eigenzinnig en
verrassend te willen zijn. Wat scherper
op kwaliteit letten, alleen de allerbeste
korte films programmeren en niet
alleen de meest ‘experimentele’.
Colin van Heezik

10e Far East Film Festival, Udine

De wet van de remmende voorsprong
Voor de tiende keer werd in Udine, honderd kilometer boven Venetië in een wat vergeten hoek van
Italië, de energie van de Aziatische film gevierd.
Zonder producties die we tegenkomen op grote
festivals, maar met films die dagelijks de bioscopen
vullen in Japan, Hongkong, China en Korea en hoogstens via de dvd en op doelgroepfestiviteiten als het
Amsterdam Fantastic Film Festival een westers
publiek bereiken. Dat maakt ze op zich al interessant.
Udine was een voorloper, waar voor het eerst
iemand als Johnnie To werd ontvangen, de genrefilmer uit Hongkong die tegenwoordig ook eregast is
op de grote festivals. En sinds zelfs Cannes, Venetië
en Berlijn af en toe open staan voor Aziatische genrefilms, begint Udine een beetje te lijden aan de wet
van de remmende voorsprong. Ook Aziatische
regisseurs en producenten willen, zodra ze merken
dat in het Westen belangstelling blijkt, uiteindelijk
het liefst naar Cannes en niet meer naar het kleine
Udine. Het niet veraf gelegen Venetië is zo eerlijk
geweest het voortouwwerk van Udine te erkennen
en sinds vorig jaar is er een nauwe samenwerking
tussen de twee festivals. Dit jaar komen er in Venetië zelfs twee speciale avonden van Aziatische genrefilms, in samenwerking met het Far East Film
Festival. De vraag blijft dan altijd of Venetië graag
met Udine samenwerkt of gewoon het succes overneemt. Inkapselen heet dat dan, hoewel moet worden toegegeven dat de Udine-Venetië-broederschap ook gezien kan worden als onderdeel van een
nog te ontwikkelen regionale cinematriangel,

samen met het tussen beide steden in gelegen
Pordenone, waar jaarlijks het Festival van de Zwijgende Film plaatsvindt.
De ondernemer Marco Müller, die tegen ieders
verwachting in en geheel in strijd met zijn eigen
afscheidsaankondiging is aangebleven als directeur
van Venetië, maar tegelijk zijn activiteiten als producent voortzet, ziet ook wel wat in een kleine filmindustrie in Noordoost-Italië. Niet voor niets belegde
het jubilerende Udine een tweedaagse conferentie
met allerhande producenten, distributeurs en salesagents uit Azië en leidde het verschillende regisseurs rond door de mooie omgeving. Het valt echter
te bezien of Aziatische filmers daar zo happig op zijn,
want er liggen geen bakken geld gereed en om nu te
gaan investeren in een qua filmindustrie nauwelijks
ontwikkeld deel van Italië lijkt voorlopig te veel
gevraagd.

Publieksfilms
Ik heb lang niet alle films gezien, maar naar waarneming en horen zeggen ontbraken meesterwerken.
Het meest interessant waren misschien nog een
paar ‘gewone’ publieksfilms uit bijvoorbeeld China,
zoals The Other Half van Lin Lisheng. Een heel
acceptabele en behoorlijk moderne film over vrouwen en hun relatieproblemen, zoals, naar de specialisten zeggen, daar wel meer gemaakt worden. Er
wordt openlijk over seksuele problemen gepraat
(dat mag dus, zo lang je maar niets ziet) en een licht
satirische ondertoon valt niet te ontkennen, net zo
min als het acteervermogen van de drie hoofdrol-

speelsters. En dan besef je opeens dat we het altijd
over de censuur en allerlei restricties hebben, maar
dat er in China jaarlijks toch een kleine driehonderd
films worden gemaakt waarvan er ongetwijfeld
meer kunnen wedijveren met westerse publieksfilms.
Er was meer dat je gewoonlijk ontgaat en geen
reden geeft je visie op cinema bij te stellen, maar
best te pruimen valt. Hoewel de Japanse Peeping
Tom (van Fukawaga Yoshiro) het natuurlijk niet haalt
bij de oorspronkelijke versie van Michael Powell, is
hij niet echt slecht. Net zomin als het Koreaanse
drama Forever the Moment (Yim Soo-rye), waarin
het verlies van de Koreaanse vrouwenhandbalploeg
in de finale van de Olympische Spelen in 2004 is
verwerkt in een soms hartverwarmend drama over
man-vrouwverhoudingen en allerhande dagelijkse
problemen. In Udine merk je ook hoeveel rare zombiefilms er gemaakt worden in Thailand, waar ook
de meest bloedige film vandaan kwam: Body van
Paween Puruitpanya, gebaseerd op de ware
geschiedenis van een gynaecoloog die zijn vrouw
vermoordde, haar lijk in stukken sneed en die
dumpte in allerlei openbare toiletten van Bangkok.

Sfeer
Als je die ruim twee uur durende kwelling achter de
rug hebt, wil een glaasje grappa di Friuli wel smaken. En daar is voldoende van, want al houdt de
kwaliteit van de films niet over, de sfeer in Udine is
uniek en het festival doet er alles aan om zijn gasten
te plezieren. Peter van Bueren
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XXYBehalve over de ongewoon complexe coming of age van de hoofdpersoon
gaat dit regiedebuut van de Argentijnse
Lucia Puenzo (dochter van filmmaker
Luis Puenzo) ook over ouders die het
hoofd moeten bieden aan de angst en
verwarring van hun getroebleerde nageslacht. Is de puberteit voor een reguliere
vijftienjarige al een hormonale hel, voor
de hermafrodiete Alex is het ook nog
eens een periode van onmogelijke keuzes. Want moet ze medicijnen blijven slikken om haar mannelijke kenmerken te
onderdrukken of moet ze de natuur haar
gang laten gaan?
Puenzo toont de worsteling van Alex en
haar ouders als een moeizaam proces
waarin niemand lijkt te weten wat het beste is. Alex’ moeder heeft een bevriend
gezin uitgenodigd in de hoop dat hun
aanwezigheid een katalyserend effect
heeft. De man is plastisch chirurg en
beroepshalve in staat om van Alex een
vrouw te maken. Zijn eigen zoon, Alvaro, is
een flegmatieke jongen die muziek luisteren afwisselt met masturberen en gefascineerd raakt door Alex’ ambiguïteit.
Puenzo’s film doet in de losse plotcon-

structie en intuïtieve stijl soms denken
aan La Cienaga (2001), het debuut van
haar landgenoot Lucretia Martell. Waar
Martell een consistente spanning weet op
te bouwen, hapert Puenzo bij wat onbeholpen en vaak onnodige symboliek, te
nadrukkelijke gelaagdheid en hier en daar
zelfs een scène die de platheid van een
telenovela nauwelijks overstijgt.
Dat zijn echter vooral schoonheidsfoutjes.
De ranke Inés Efron is bij vlagen adembenemend als Alex. Kwetsbaar en sterk
tegelijkertijd, masculien en feminien, en
verwikkeld in een hartverscheurend
gevecht met zichzelf en de wereld. Puenzo vertelt het met een groot vertrouwen in
de kracht van het beeld. De blauwige
toonzetting oogt dan wel koel en afstandelijk, de huiddichte camera maakt je
deelgenoot van universeel puberleed.
Kim van der Werff
Argentinië 2007 regie Lucia Puenzo scenario Lucia
Puenzo, gebaseerd op het korte verhaal Cinisma van
Sergio Bizzio camera Natasha Braier montage Hugo
Primero en Alex Zito geluid Fernando Soldevila muziek
Andrés Goldstein en Daniel Tarrab productie José
Maria Morales en Luis Puenzo distributie Cinéart duur
96’ met Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli, Germán Palacios, Inés Efron, Martin Piroyansky, Carolina Pelleritti
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Blackwater FeverIn
een verdord, doods prairieland
gutst een lange, rechte weg over
kleine heuvels. De hitte slaat in
golven van het asfalt, terwijl uit
de verte een auto komt aanrijden. Langzaam nadert het rode
gevaarte ons, tot het frame bijna
wordt aangetikt.
Iedere regisseur zou de camera
voor zo’n shot op een statief zetten.
Strak en recht, net als die weg. Zo
niet Cyrus Frisch. Bij hem vertoont
het kader de hele tijd kleine schokjes, alsof een trillende hand de
camera hanteert. Het roept een
gevoel van imperfectie op, wat
versterkt wordt door de grove
korrel en lichte onscherpte van het
beeld.
De openingsscène van Blackwater
Fever typeert de aanpak van de
Nederlandse regisseur, die eerder
de mobiele telefoonfilm Waarom
heeft niemand mij verteld dat het
zo erg zou worden in Afghanistan?
maakte. Frisch is helemaal niet
geïnteresseerd in de cinematografische wetten van het technisch
perfecte beeld. Hij is er bewust op
uit die te deconstrueren. Eerder

dan bij Hollywood liggen zijn referenties bij YouTube, waar beeldkwaliteit ook niet aan opgelegde
standaarden hoeft te voldoen.
Frisch hierom bekritiseren, zou
makkelijk zijn. Maar wie dat doet,
ziet de kracht die in die ‘slordigheid’ schuilt over het hoofd. De zon
die het beeld voortdurend overstraalt, de camera die dan weer
rustig, dan weer heftig beweegt, de
montage waarin de look and feel
van de beelden niet aan elkaar
wordt aangepast: het draagt allemaal bij aan het ontregelende,
onbestemde gevoel dat Frisch wil
oproepen.
Blackwater Fever, in 2006 vertoond als work-in-progress op het
Holland Festival, is een roadmovie,
zij het zonder beginpunt of einddoel. In een van god verlaten landschap scheuren een naamloze
man (Roeland Fernhout) en vrouw
(Ellen ten Damme) rond. Waar ze
heengaan, wat hun relatie is – het
wordt niet duidelijk. We weten
alleen dat hij lijdt aan een dodelijke
vorm van malaria. Langs de weg
ziet hij ondertussen gewelddadige
taferelen opdoemen: met geweren

Reclaim your Brain Moritz Bleibtreu
is een begenadigd acteur. Dat bewees hij in Lola
Rennt in 1998. Maar de laatste paar jaar heeft hij geen
gelukkige hand van kiezen. In 2006 speelde hij in
Elementärteilchen, de verfilming van Michel Houellebeqs roman, die de essentie van het boek jammerlijk
mist en bleef steken in clichés. Dat laatste speelt ook
Reclaim Your Brain van Hans Weingartner parten.
De film begint flitsend, met een snel gemonteerde
opeenvolging van hoofdpersoon Rainers onhebbelijkheden. De manager van een commerciële zender
snuift, blaft personeel uit, drinkt achter het stuur van
zijn veel te hard rijdende sportwagen en weigert met
indrukwekkende bluf verantwoordelijkheid te nemen
voor zooi die hij veroorzaakt. Cliché nummer twee is
zijn opponente, de op wraak zinnende activiste, die
Rainer verwijt dat haar grootvader zelfmoord pleegde
naar aanleiding van een vernietigende reportage in

bewapende guerrillastrijders, een
man die zweepslagen krijgt, een
lijk onder een stofdeken. Zijn ze er
echt of gaat het om nachtmerrieachtige hallucinaties van de man?
Een vol, vrijwel zwijgend uur is
Blackwater Fever een verwarrende, indringende ervaring. Maar dan
blijkt dat Frisch toch lijdt aan de
irritante uitleggerigheid die Nederlandse filmmakers zo vaak parten
speelt. De laatste tien minuten
doorbreken de suggestie en expliciteren Frisch’ intenties volledig.
De naamloze man komt terecht in
een met palen van droog hout
gebouwde nederzetting, waar
hongerig uitziende negers wanhopig zitten te jammeren. Zijn eerdere passieve houding ten opzichte
van de ellende zet hij om in een
humane daad, door een huilende
baby troostend in de armen te
nemen. Om daarop zelf in een
meelijwekkend snikken uit te
barsten.
Zo eindigt Blackwater Fever
als een ordinaire reclamespot
voor Unicef, met een jankende
Fernhout die bij westerse kijkers een collectief schuldgevoel
moet oproepen. Frisch heeft het
bedoeld als confrontatie met
onze neiging tot wegkijken van
gruwelijke televisiebeelden van
misstanden in de wereld, maar in
combinatie met de jengelendegitaarmuziek riep het bij mij het
omgekeerde op: associaties met
het vaak manipulatieve, onoprechte karakter van zulke beelden.
Niels Bakker
Nederland 2006 regie, scenario, montage
en productie Cyrus Frisch camera Laurence
V. Jones geluid David Benade muziek Danny
Weijermans distributie Filmfreak duur 70’ met
Roeland Fernhout, Ellen ten Damme

een sensatieshow. De botsing tussen de twee is het
keerpunt in Rainers leven. Nu ziet hij in dat hij met zijn
werk levens verwoest en hersens verweekt. De film
verandert in een komedie, bevolkt door stereotypen
uit de randen van de samenleving, waarmee Rainer en
zijn tegenstandster-die-haars-ondanks-toch-verliefdop-hem-wordt Duitsland van een intellectueel failliet
gaat redden. Het had leuk kunnen zijn, als Weingartner meer moed had gehad om af te wijken van een
beproefd recept, dat recept waartegen hij ageert,
en als hij ons zijn boodschap niet door de strot had
geduwd, zoals commerciële zenders dat doen. Nu
schittert Bleibtreu andermaal in een mislukte film.
Nicole Santé
Duitsland 2007 regie Hans Weingartner scenario Katharina Held en Hans
Weingartner camera Christine A. Maier montage Andreas Wodraschke
geluid Uwe Dresch muziek Adem Ilhan en Andreas Wodraschke production design Udo Kramer productie Hans Weingartner distributie Cineminien duur 120’ met Moritz Bleibtreu, Elsa Schulz Gambard, Milan Peschel

Dollars inzamelen op internet
Het internet staat nog in de kinderschoenen. De mogelijkheden van het jonge medium worden
volop verkend. Ook door filmmakers, die zich vooral richten op kruisbestuivingen van hun
vakgebied en het web. Een nieuwe rubriek brengt de ontwikkelingen in kaart. Deze maand:
informele productieplatformen voor beginnende regisseurs.
Niels Bakker
Op 21-jarige leeftijd een speelfilm
maken met een budget van vijf
miljoen dollar, het is niet voor
iedereen weggelegd. Nuru Rimington-Mkali krijgt die kans, omdat hij
met zijn kortfilm And I Refuse to
Forget de eerste competitie voor
beginnende filmmakers van Filmaka won. Zonder de ‘online creatieve gemeenschap voor het inspireren, huldigen en bekronen van
talent’ was het de jonge Brit nooit
gelukt het geld voor zijn debuut bij
elkaar te sprokkelen, of in ieder
geval niet zo snel.
Het onderstreept de kracht van
internet. Het medium maakt het
makkelijker voor filmmakers om
de traditionele productie- en distributiekanalen links te laten liggen.
Lukt het niet via een reguliere filmproducent, dan zamelen ze het geld
voor hun film in via websites, zoals
Rimington-Mkali deed. Tonen bioscoopdistributeurs en televisiezenders geen interesse in het uitzenden van de film, dan zetten ze hem
zelf online op een van de talloze
‘dumpsites’.
Een voorbeeld van het eerste is de
documentaire Iraq for Sale (2006),
die voor bijna een derde gefinancierd werd door internetters.
Regisseur Robert Greenwald had
fans van zijn eerdere films een
mailtje gestuurd voor een donatie,
met een enorme respons tot
gevolg. Van het tweede zijn het
aantal gevallen inmiddels niet
meer op één hand te tellen. Zo
belandden een fotoserie en een
video van kunstenares Sooreh Hera
op verschillende websites, nadat
het Haagse Gemeentemuseum ze
eind vorig jaar weigerde te tonen
vanwege voor moslims mogelijk
shockerende beelden. Hetzelfde
gebeurde met Fitna van Geert Wilders – zonder internet had niemand
die film ooit te zien gekregen.

Filmaka

Filmaka, opgericht door Deepak
Nayar (de producent van Bend It
Like Beckham, 2002), is productieen distributieplatform ineen. Het
maakt slim gebruik van de ondemand uitzendmogelijkheden en
het interactieve karakter van inter-

The Lilliput

net. De korte filmpjes (tussen de
één en drie minuten) die voor de
competitie worden ingestuurd,
komen meteen online te staan –
gratis en voor niets te bekijken. De
beoordeling is een combinatie van
peer review en professionele jurering. In de eerste ronde bepalen de
makers zelf de winnaars, in de
volgende ronden, waarvoor steeds
nieuwe filmpjes moeten worden
gemaakt, is het woord aan een jury
van regisseurs en acteurs, zoals
Werner Herzog, Neil LaBute, Paul
Schrader, Wim Wenders en Colin
Firth.
De opzet garandeert dus dat jong,
beginnend talent ook blijft filmen.
Daarnaast beschermt Filmaka
zichzelf tegen missers, omdat
meerdere keren kwaliteit leveren
geen toeval kan zijn. Aan de andere
kant: erg radicaal is het concept
niet. De touwtjes blijven grotendeels in handen van gevestigde
autoriteiten in het filmlandschap.
Anders is dat bij IndieGoGo, in januari dit jaar de lucht in gegaan. Filmmakers kunnen er hun (nog niet
gerealiseerde) projecten pitchen,
door middel van een synopsis of
korte videopreview. Bezoekers van
de site geven vervolgens commentaar en kunnen donaties doen aan
films. Er bestaat zelfs de mogelijkheid de filmmaker te helpen met de
promotie, door via e-mail, weblogs
en profielsites als MySpace mondtot-mondreclame te maken.
IndieGoGo werkt op grofweg
dezelfde manier als de al langer

bestaande muzieksite Sellaband.
Daar kun je voor tien dollar per stuk
één of meerdere parts kopen in je
favoriete artiesten; bereiken ze de
magische grens van 50 duizend
dollar, dan mogen ze, onder begeleiding van Sellaband, een album
opnemen en uitbrengen. Investeerders in een artiest worden in feite
aandeelhouder. Van de verkoop van
cd’s en downloads vloeit een deel
terug naar jouw portemonnee.
IndieGoGo werkt in ruil voor steun
met VIP Perks: cadeautjes voor
donateurs. Die kunnen variëren van
setbezoek en uitnodiging voor een
release party tot piano- en zangles
en dozen chocola.

Professionals

Maar de productieplatformen verleiden de bezoeker vooral met de
belofte van invloed en macht. Altijd
al een bandjesscout willen zijn?
Een film willen coproduceren?
Rollen die in het verleden waren
voorbehouden aan zogenoemde
professionals, die dat deden vanuit
hun afgesloten wereldjes met eigen
hiërarchieën en machtsverhoudingen, worden in meer of mindere
mate overgeheveld naar het
publiek.
Die overgang, van een ‘formele’
naar een ‘informele’ benadering
van film en muziek maken, tekent
een belangrijke ontwikkeling op
internet, die van consumptie naar
productie. De mediagebruiker van
de 21ste eeuw wil niet langer passief achteroverleunen, maar mee-

doen. Beperkte de vroege internetbelofte van interactiviteit zich aanvankelijk tot het zelf structureren
van informatie door klikken met de
muis, de nadruk komt steeds meer
te liggen op het zelf creëren.
Het heilige huisje van het onderscheid tussen hoge en lage cultuur
brokkelt daarmee verder af. Eerst
weigerde het grote publiek de door
de ‘culturele elite’ vastgestelde
canon nog langer te slikken en
hamerde diezelfde elite erop dat
lage cultuur even serieus moest
worden genomen. Nu begint het
publiek zelfs te bepalen wat er
gemaakt en verspreid wordt. Het
proces van culturele democratisering zet zich onverbiddelijk voort.
Al is het moment dat traditionele
producenten niet meer nodig zijn,
nog lang niet aangebroken. Sellaband exploiteert artiesten die tot
albumopname komen een jaar;
daarna zijn ze in principe aangewezen op een ‘gewone’ platenmaatschappij. En een anderhalf uur
durende, op 35mm gedraaide film
maken is dermate duur, dat het
haast onmogelijk lijkt dat die volledig betaald wordt uit de zakken van
goedwillende fans.
Ook moet nog blijken of het publiek
daadwerkelijk zit te wachten op al
die participatie. En in hoeverre
filmmakers projecten op deze
manier überhaupt van de grond
krijgen. De eerste tekenen lijken
gunstig: The Lilliput haalde via
IndieGoGo de eerste 10 duizend
dollar binnen en de documentaire
Tapestries of Hope zelfs het dubbele. Maar een kleine rondgang op de
site leert dat veel projecten minder
succesvol zijn. Het overgrote deel
van de geldvragers staat op nul
dollar.
www.filmaka.com
Online productie- en distributieplatform
Filmaka.
www.indiegogo.com
Pitch- en donatiesite voor films IndieGoGo.
www.sellaband.com
Presentatie- en donatiesite voor bands
Sellaband.
www.youtube.com/user/CathmenB
Filmpjes van Nuru Rimington-Mkali.
www.dumpert.nl/mediabase/33434/98ff6c9b/
allah_ho_gaybar.html
Allah ho Gaybar van Sooreh Hera.
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Een recent nummer van het gerespecteerde
Amerikaanse tijdschrift Film History is gewijd aan
non-theatrical film, een term waarvoor volgens
de samenstellers geen equivalent bestaat in
andere Europese talen; het Duitse Gebrauchsfilm
benadert de betekenis en connotaties nog
het meest. Maar: wat zijn die betekenis en
connotaties dan?
Nico de Klerk

De samenstellers beantwoorden die vraag in hun
inleiding alleen indirect. De opmerking dat deze
aflevering van Film History gezien moet worden
als een vervolg op een aflevering gewijd aan
amateurfilm, volstaat echter niet als definitie. De
term ‘amateurfilm’ roept inderdaad een aantal
relevante connotaties op: klein formaat, oncommercieel, educatief. Maar behalve dat niet duidelijk is of dit ook essentiële kenmerken zijn,
maken ze het onderscheid tussen non-theatrical
films en bioscoopfilms bepaald niet helderder.
Goed, bij ‘amateurfilm’ denken we in eerste
instantie aan zelfgemaakte opnamen die niet in
de bioscoop worden vertoond maar in de huiselijke sfeer, waarbij makers en toeschouwers min
of meer samenvallen en waarbij de films vrijelijk
van commentaar worden voorzien.
Maar amateurvertoningen bestaan niet uitsluitend uit zelfgemaakte opnamen; die worden
regelmatig gecombineerd met (op kleiner formaat verkrijgbare) professionele films, zoals
wordt beschreven in een van de interessantste
artikelen in dit nummer, van de hand van
Alexandra Schneider.
Belangrijker nog is dat amateurfilms ook in
clubverband worden vertoond, een situatie die al
dicht in de buurt komt van een theatrale setting –
al is de toegang tot deze voorstellingen gewoonlijk beperkt tot leden en spelen (technische)
evaluaties en competities bij deze voorstellingen
een belangrijke rol.

Gewone bioscoopvertoning

Kortom, niet alleen het begrip non-theatrical,
ook het tegenovergestelde begrip theatrical kent
nog lacunes in zijn definiëring. Er wordt stilzwijgend een definitie van de ‘gewone’ bioscoopvoorstelling verondersteld. Maar dat type filmvoorstelling heeft in de loop der decennia sterke
wijzigingen ondergaan, in locatie, programmering, niet-filmische elementen (denk aan
muziek, explicatie, toespraken van theatermanagement en dergelijke) en toeschouwerparticipatie. Het artikel van Martina Roepke over het
bedrijf Ernemann, een vroeg-twintigste-eeuwse
pionier van het amateurformaat 17,5mm, maakt
duidelijk hoe hecht het verband tussen de toenmalige ‘thuisbioscoop’ en de professionele filmvertoning kon zijn; zo werden amateurfilmers
gestimuleerd hun inspanningen aan te bieden
voor Ernemanns op professionals gerichte catalogus. Haar artikel, dat de periode 1902-1908
bestrijkt, onderstreept onbedoeld ook hoe sterk
de vertoningscontext in de loop der tijd kan ver60 Skrien juni/juli 2008

Liefde voor de amateur

Onvolkomen
definities
van amateurfilm
en bioscoop
Film History,
vol. 9 no. 4, 2007:
Non-theatrical film

Mining the Home Movie is een man
ifest in boekvorm voor een groots
project dat voor vele filmliefhebbers
nieuws zal bevatten. Redacteuren
Patricia Zimmermann en Karen Ishi
zuka hebben een aantal zeer uiteenlopende opvattingen bijeengebracht,
die duidelijk maken dat er nieuwe
manieren zijn om amateurfilm en hom
e movies – om niet te zeggen:
archiefmateriaal in het algemeen –
te beschouwen en te gebruiken.
Guy Edmonds

Het gebundelde gezelschap maakt deel uit van,
in Zimmermanns woorden, de New Amateur
Film Movement, die de laatste twintig jaar in
sterkte en aanhang is toegenomen. De beweging
wordt gewoonlijk gezien als bestaand uit vertegenwoordigers van een drietal beroepen: academici, archiefmedewerkers en artiesten – recentelijk door Thomas Elsaesser in meer theoretische termen beschreven (als de ‘drie A’s’). Toch
is het geen exclusieve groepering; ook echte
amateurs versterken de gelederen, zoals de
hoogbejaarde Robbins Barstow, wiens recente
internetroem te danken is aan de home movies
die hij en z’n broers in de jaren dertig maakten,
als lid van de ‘oude’ amateurfilmbeweging.

Pikhouweel

anderen. Immers, de ‘vaste’ bioscoop was toen
nog maar net in opkomst; films zag men, in
Europa althans, vooral op de kermis en in variététheaters. Met de samenstellers zou je moeten
concluderen dat de meerderheid der filmvertoningen toentertijd kennelijk non-theatrical was.
Het is van belang dat een tijdschriftuitgave als
deze ons wijst op al te makkelijk veronachtzaamde locaties van filmvertoning, locaties die bovendien grote aantallen toeschouwers trokken. De
filmgeschiedenis wordt nog te vaak vereenzelvigd met het bioscoopaanbod. Maar het wordt
tevens tijd een term als non-theatrical langzamerhand te vervangen door preciezere begrippen. Het denken over zogeheten non-theatrical
voorstellingen wordt nog te veel gekoppeld aan
genre (industriefilm, travelogue), doelgroep
(scholieren) of technologie (amateurfilm), terwijl
elk van deze categorieën ook in de bioscoopvertoningen voorkwam: de industriefilm en de travelogue was ooit een vast onderdeel van het
filmprogramma; kleinere formaten, 16mm in het
bijzonder, waren gedurende een bepaalde periode geen uitzondering in het arthouse-circuit.

Toeschouwers

Misschien kunnen filmvertoningen beter worden
ingedeeld aan de hand van de constellaties
waarin de toeschouwer fungeert: als eenling
(zoals in de vertoningen ‘op het snijvlak met

beeldende kunst’ in kunstmusea en galeries, die
opvallend afwezig zijn in dit nummer), omringd
door bekenden (zoals in home-movie-vertoningen) of met tientallen of duizenden onbekenden
bij elkaar in variététheaters, kermistenten – en
bioscopen.
En ook de mate van participatie van de toeschouwer fluctueert in zowel non-theatrical als bioscoopvoorstellingen. Tegenover een actieve rol in
veel amateur- en schoolvoorstellingen staat de
passieve, soms ‘immersieve’ positie van de
bezoekers aan filmvoorstellingen als onderdeel
van rondleidingen in bedrijven en fabrieken. En
in de bioscoopvoorstelling is de toeschouwer
eveneens vaak meer dan alleen maar dat: denk
aan sing-alongs, gefilmde quizzen en prijsvragen, films voor het goede doel en nagesprekken
met regisseurs. Hierbij wordt het publiek op
diverse wijzen geacht te handelen, in plaats van
louter te kijken.
De term non-theatrical is vanwege zijn onnauwkeurigheid aan vervanging toe. Het veronderstelde verschil met bioscoopfilms en bioscoopvoorstellingen is te absoluut: de vermeende
kenmerken van beide typen houden zich immers
niet aan dit onderscheid. Misschien wordt het tijd
voor een boek waarin die zogenaamde kenmerken – locatie, genre, doel, technologie, toeschouwer – geïnventariseerd worden, alvorens
ons aan sweeping statements te wagen.

Het boek vindt zijn oorsprong in een conferentie
die Ishizuka organiseerde bij het Getty Research
Institute in 1998, een evenement dat zelf onderdeel is van de geschiedschrijving van de nieuwe
beweging die in het boek wordt gememoreerd.
In de tien jaar sinds het Getty z’n deuren openzette voor deze aspirant-discipline hebben zich
weliswaar belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het niveau van infrastructuur, zoals
Home Movie Day en het Center for Home
Movies, maar gezien de bescheiden hoeveelheid
literatuur die er aan het onderwerp is gewijd,
voorziet de bundel toch in een behoefte. Ongetwijfeld zal het de acceptatie door de gevestigde
machten bespoedigen en een startpunt zijn voor
verdere ontwikkelingen. En het zal verplichte
kost worden bij een aantal mediavakgroepen die
recentelijk amateur- en non-theatrical film op
het curriculum hebben gezet. Ongeveer de helft
van de 27 bijdragen is van de hand van archiefmedewerkers, die materialen uit hun eigen
collectie beschrijven; deze mengeling van ervaring uit de eerste hand in de ‘mijngroeve’ en de
analyses en theorieën van andere auteurs verlevendigen de voorgestelde ideeën en sporen je
aan de pikhouweel zelf ter hand te nemen. En
vooruitblikkend op de ontsluiting van nieuwe
archieven, looft het boek tevens de strijd die zij
voeren, ondanks vaak minimale budgetten en
de verantwoordingsplicht aan geldschieters.
Zelden heeft een wetenschappelijk boek het
archief zo in zijn structuur weten te verweven;
aldus is de bundel, volgens de redacteuren,
‘betrouwbaar en bruikbaar’.

Forgács

Zimmermann heeft de bijdragen omlijst met
haar eigen introductie en slotopmerkingen, die
een idee geven van de volle omvang van het
project. Na een geschiedenis van de nieuwe
beweging (als tijdslijn ook te zien op www.old-

film.org) brengt ze het terrein in kaart waarvoor
de geschiedschrijving home movies zou moeten
raadplegen. Zij ontleent veel aan de idee van
‘geschiedenis van onderop’ uit de jaren zestig en
zeventig en citeert Hayden White’s opvatting van
geschiedenis als transformatie. Home movies
representeren weliswaar de reële, alledaagse
geschiedenis, maar een wetenschapper of kunstenaar gebruikt deze geschiedenissen vaak om
meer verborgen betekenissen bloot te leggen.
De films van de familie Peereboom, bijvoorbeeld, kunnen worden gebruikt om hun eigen
verhaal én het verhaal van de ondergang der
joden in Nederland te vertellen, maar niet nadat
Péter Forgács de films heeft uitgebreid met zijn
eigen research en ze heeft gecombineerd met
de home movies van het gezin Seyss-Inquart,
Hitlers Reichskommissar in Nederland. Forgács
gebruikt Virilio’s term ‘picnoleptisch’ voor al die
belangrijke maar niet gefilmde momenten in het
leven van mensen, die hij aan het licht wil brengen. De fijngevoelige observaties over zijn werk
in de mijnschachten van de home movie, hier
gepubliceerd en gelardeerd met fragmenten
Wittgenstein, kon men november vorig jaar ook
beluisteren tijdens zijn Van der Keuken-lezing in
het Amsterdamse Felix Meritis.

Betrokkenheid

Hoewel Amerikaanse bijdragen overheersen,
bevat de bundel ook essays uit zeven andere
landen, waaronder Mexico, India, Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk. Soms valt het
internationale perspectief even weg, zoals wanneer Home Movie Day als exclusief Amerikaans
fenomeen wordt beschreven. Maar belangrijker
is dat het boek vele voorbeelden bevat van de
potentie van home movies om hun huis-tuin-enkeukensfeer te overstijgen en inzicht te geven in
zaken van regionaal, nationaal en internationaal
belang. Van belang zijn ook de nuttige bibliografie en een geweldige filmografie van een aanzwellende stroom werk uit de archieven. De
nadrukkelijke mijnbouwmetafoor roept de
recente geschiedschrijving van media-archeologie in herinnering; en de naam New Amateur
Film Movement spiegelt zich weloverwogen aan
de op feiten (in plaats van overleveringen) gebaseerde ‘New Film History’. Anders dan conventionele filmgeschiedenis stelt zij een directe
betrokkenheid met het onderwerp centraal. Uit
het boek stijgt de prettige indruk op dat home
movie-adepten het enthousiasme van hun
object kopiëren in de strijd om hun democratische visie te promoten tegen een door commerciële producties en nationale grenzen geobsedeerde orthodoxe filmgeschiedschrijving. Veelal werkend in kleine, specialistische of regiona-

le archieven, zonder de ruime budgetten van
nationale archieven, doen zij hun archivale werk
van onderop, niet zelden resulterend in nieuw
werk op basis van de artefacten uit het blootgelegde verleden. De bundel is een lofzang op de
opwindende uitdaging van die gezamenlijke
onderneming.
Mining the Home Movie: Excavations in Histories and Memories
Patricia Zimmermann, Karen Ishizuka (eds.) Berkeley: University
of California Press, 2007, 360 blz. ISBN: 978-0-520-24807-6
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Door Kees Driessen

Zwarte seks

Nooit te jong om

Een Spaanse dans voor Cary Grant
North by Northwest (Alfred Hitchcock, 1959) is deze zomer opnieuw in de bioscopen te
zien in het kader van een programma rond acteur Cary Grant. De film is met Vertigo
(1958) en The Wrong Man (1956) kandidaat voor beste film van Hitchcock. Het is nog
steeds een genot om naar te kijken en te luisteren.
Piet van de Merwe

Er is ook duidelijk te zien waarom Grant een
uniek talent was. Hij moest de rol van Cary Grant
spelen, zijn imago dat hij in de voorafgaande
vijfentwintig jaar had opgebouwd. Kort samengevat: een uiterst gesoigneerde wereldburger
die zich overal thuis voelt en voor wie alle vrouwen vallen. In deze film heet hij Roger O. Thornhill, een drukbezet man in de reclamewereld, die
per ongeluk wordt aangezien voor een geheim
agent en een hele film lang dwars door de Verenigde Staten moet vluchten om het vege lijf te
redden en zijn identiteit te bewijzen. Hoe moeilijk

die rol is valt makkelijk te bedenken als we ons
de twee hoofdrolspelers van voornoemde Hitchcock-films, James Stewart en Henry Fonda,
voorstellen als Roger O. Thornhill. Dat zou niet
alleen een andere film opleveren, maar ook
meteen het gemak en de luchtigheid doen verdwijnen die een groot deel van het kijkplezier
bepalen.

Blonde verleidster
Datzelfde spelletje kan gedaan worden met de
voortreffelijke Eva Marie Saint in de rol van Eve
Kendall, de ijskoude blonde verleidster. Even
Kim Novak of Vera Miles in die rol denken en het
blijft in wezen dezelfde film, misschien omdat
Hitchcock nog steeds bezig was om te proberen
Grace Kelly te vergeten. Ook de schurken van
het stuk, James Mason en Martin Landau, zijn
onvergetelijk, maar toch zou de film niet wezenlijk veranderen met andere acteurs in die rollen.
De film is zo goed, omdat iedereen topwerk
aflevert en dat geldt zeker voor scenarioschrij62 Skrien juni/juli 2008

ver Ernest Lehman, die een heel stel ongerijmde
scènes aan elkaar plakte zonder vaart en geloofwaardigheid te verliezen en ook nog spitse, sexy
dialogen schreef waarnaar je meerdere keren
kan luisteren.
De plot is daarbij onbelangrijk, het gaat om de
manier waarop het allemaal gebeurt, de reis
zelf. En daarmee wordt het bijna een abstracte
film. Een hele prestatie om dat te vermommen
als commerciële Hollywood-film. De titelsequentie illustreert hoe abstract deze film is. Hij
is ontworpen door Saul Bass, die na een zwart-

witte MGM-leeuw in een groen vlak dat groene
vlak leeg overhoudt en daarin horizontale en
verticale lijnen elkaar laat doorkruisen. De
namen van de medewerkers verschijnen. Heel
langzaam wordt duidelijk dat we hier kijken naar
de glazen gevel van een wolkenkrabber. De
muziek die Bernard Herrmann voor deze Overture kiest heeft de vorm van een fandango, een
oude Spaanse dans, die heel druk, heel hectisch
is. Herrmann heeft gezegd dat hij aan de fandango dacht door Grant en de lenigheid van lichaam
en geest waarmee die zich uit alle in de film
voorkomende netelige situaties redt. Die fandango komt gedurende de film in verschillende
variaties terug en is heel anders dan de Wagneriaanse liefdesmuziek die Herrmann componeerde voor Conversation Piece, de scène waar
Thornhill en Kendall elkaar ontmoeten. De dialogen gaan over seks, eten en niemendalletjes;
de muziek zorgt ervoor dat we weten dat deze
twee mensen op dat moment op elkaar verliefd
worden.

Sproeivliegtuig
Het is een geliefde score, die onlangs voor het
eerst in zijn geheel opnieuw is opgenomen en
uitgebracht. Ook de paar cues die niet in de film
zijn terechtgekomen. Onder de aanval van het
sproeivliegtuigje op Thornhill in een verlaten
maïsveld zit in de film terecht geen muziek.
Herrmann heeft dat wel geschreven en die
muziek is nu voor het eerst te horen op deze
nieuwe cd. Voegt dat iets toe aan de volledige
originele soundtrack die meer dan tien jaar geleden op cd verscheen? Nauwelijks. Het is allemaal keurig nagespeeld, maar het mist de
urgentie die te horen is bij de oude opname van
Herrmann zelf. En op die oude cd staat wel de
source-muziek die niet door Herrmann geschreven is. Bijvoorbeeld It’s A Most Unusual Day, heel
kort te horen als Thornhill het hotel binnenstapt
waar hij ten onrechte wordt aangezien voor een
geheim agent. Zo kort dat niemand het opmerkt,
maar het is een prima illustratie van de zorg voor
detail en gevatheid waarmee Hitchcock werkte.
Wat Herrmann zelf van soundtracks vindt is te
horen op een cd die is uitgebracht door de Amerikaanse Film Music Society. Het komt uit een
interview uit 1970, gemaakt door twee jonge
journalisten, die als fans vragen stelden en Herrmann lieten wegkomen met halve waarheden.
Het is vooral leuk om de grote man zelf te horen,
hoe hij omging met domme vragen, hoe hij zich
kon opwinden en hoe hij zijn honden veel belangrijker vond dan filmmuziek. Overigens vond hij
dat soundtracks los van de film overbodig waren
en alleen gehoord konden worden als muziek en
daarom bewerkt moesten worden tot iets
nieuws, iets dat geen beelden meer hoefde te
ondersteunen.
t#FSOBSE)FSSNBOOoNorth By Northwest (2007) (65:05) Varèse
Sarabande VCL 1107 1067, Slovak National Symphony Orchestra
olv Joel McNeely www.varesesarabande.com
t#FSOBSE)FSSNBOOoNorth By Northwest (1995) (64:24) Rhino
R2 72101, The M-G-M Studio Orchestra olv Bernard Herrmann
www.rhino.com
t#FSOBSE)FSSNBOOo$POWFSTBUJPO1JFDF"O6OWBSOJTIFE$IBU
With Bernard Herrmann (2006) (78:51) The Film Music Society
FMS 004 www.filmmusicsociety.org

Er zit geweld, bloot en spanning in Les diables, maar dat
is niet wat shockeert. Shockerend is de leeftijd van de
hoofdpersonen. De twee
kinderen – een geesteszwakke zus en haar gewelddadige broer – zijn te jong
voor wat ze allemaal meemaken.
Omdat kinderen alleen door
kinderen gespeeld kunnen
worden, geldt dat eigenlijk
ook voor de acteurs. Dat
maakt de film ongemakkelijk, maar ook onweerstaanbaar aangrijpend. De
gedachte ‘het is maar film’
vervaagt als de acteurs te
jong lijken om hun rollen
met voldoende emotionele
distantie te acteren.
Het resultaat is een indrukwekkende, beklemmende

film. Adèle Haenel (1990,
onlangs nog te zien als het
liefdesobject in Naissance
des pieuvres, Céline
Sciamma, 2007) lijkt als het
zusje soms een beetje ‘gek te
doen’, maar haar gezicht en
vooral haar blik biologeren.
En Vincent Rottiers (1986) is
angstaanjagend goed als
haar broertje (op één Jack
Nicholson-grijs na).

Hij heeft een psychologisch
moeilijke rol. Hij en zijn zusje
zijn vondelingen. Hij wil per
se bij haar blijven, omdat hij
denkt dat hij de enige is die
haar kan helpen. Aan de ene
kant stelt hij zijn leven zo in
dienst van haar, aan de andere kant kan hij niet accepteren dat iemand anders haar
misschien beter kan helpen.
Want wat moet hij dan?
Deze conflicterende emoties
verscheuren het jongetje
zichtbaar; hij is een vulkaan
die op uitbarsten staat. De
film blijft hem ondertussen
met sympathie benaderen.
Niet omdat hij eigenlijk een
goeie jongen is, maar – veel
subtieler – omdat hij er één
had kunnen zijn.
Frankrijk 2002 regie Christophe
Ruggia distributie De Filmfreak

Geen drugs meer
Chappaqua valt tegen, gezien zijn status als
cultfilm (en als Zilveren Leeuw-winnaar in
Venetië) en gezien de vele interessante
medewerkers aan Conrad Rooks afkickautobiografie, onder wie cameraman Robert
Frank, muzikant Ravi Shankar en beatschrijvers Allen Ginsberg en William S. Burroughs – de laatste als een soort wandelende dood. Het aantal mooie shots (excusez le
mot) is op een hand te tellen, Shankar mag
één nummer spelen zonder dat het veel met
de rest van het verhaal te maken heeft, Ginsberg zit ergens te chanten in New Yorks

Central Park en Burroughs moet het vooral
van zijn mooie gezicht hebben.
De ‘psychedelica’ van deze drugsfilm bestaat
voor een groot deel uit het combineren van
beeldlagen en leunt zwaar op gratuit geleende spiritualiteit van zwarte kerkzangers,
dansende indianen en een druïde in Stonehenge. Sterker is het min of meer ontwrichtende effect van de fragmentarische opbouw
en de vrije geluidsmontage.
Verenigde Staten/Frankrijk 1966 regie Conrad Rooks
distributie De Filmfreak

Candida Royal maakt haar
pretenties meer dan waar: niet
alleen onderscheidt AfroDite
Superstar zich, zoals beloofd,
gunstig van de standaardporno van hard-veel-vaak, de film
is bovendien voor pornobegrippen opvallend goed
gefilmd en gemonteerd, al valt
het geluid tegen.
AfroDite Superstar onderscheidt zich pornografisch
voor een belangrijk deel door
wat het niet laat zien: geen
cumshots van de man (die zich
daarvoor anders op het
moment suprème onhandig
moet terugtrekken), geen fake
orgasmes van de vrouw, geen
close-ups van penetraties
(waarvoor man en vrouw zich
normaal gesproken in bochten
moeten wringen) en geen
gagging of kontneuken of zelfs
maar het roepen van ‘bitch’ of
het verbeten ‘yeah, yeah, fuck
me, come on!’, waarmee de
doorsnee pornofilm gelardeerd wordt.
Op één wat obligate vrijpartij
op een auto na is de seks
nadrukkelijk met beider lust
en instemming. In de laatste
seksscène schieten de man en
vrouw zelfs een paar keer in
de lach – ongehoord in de
industry. De seks is weliswaar
hardcore, maar de camera
heeft meer interesse in

gezichten en lichamen dan in
genitaliën.
Er is een verhaaltje, dat de
seksscènes met elkaar verbindt en dat zich afspeelt in de
hiphopwereld – met enkele
aardige zelfgemaakte videoclips. Er is een licht feministische toon: de hoofdrolspeelster twijfelt over het gangstaimago van de rapindustrie en
af en toe verschijnt een feministisch citaat van een van de
actrices ook als tekst in beeld.
De acteurs kunnen redelijk uit
de voeten met deze verhalende scènes en camerawerk en
aankleding zijn in deze pornofilm eindelijk eens een keer
naar behoren.
De ‘Femme-reeks’ van Candida Royal, waarvan AfroDite
Superstar een all-black aflevering is, is daadwerkelijk een
afwijkend geluid in mainstream adult movies.
Verenigde Staten 2006 regie Venus
Hottentot en Candida Royalle te
bestellen via www.stoutinternational.
com/www.candidaroyalle.com

Elke Kulttitel is geselecteerd volgens het criterium dat door Skrien is
vastgesteld op 7 november 2006 en is aangepast op 11 februari 2007: een film
die met stijl en vooral zonder saai te worden ethische, esthetische en/of
fysieke grenzen van een groot deel van het publiek overschrijdt.

Kurz Kult
Le Bagman: professione
meurtrier is een no-budget
horrorkortfilm met beroerd
acteren, bleke beeldkwaliteit,
doorzichtige special effects
en als enige vernieuwende de
lulligheid van de papieren
vermomming van de bad guy.
Maar dat geeft allemaal niet,
want de film wil alleen maar

amuseren en daarin slaagt hij
uitstekend. Shots, montage
en tempo zijn helemaal niet
slecht; de lol zit hem echter in
het inventieve spelen met
ketchup, schuimrubberen
ingewanden en onthoofde
hoofden van papier-maché.
KD
Canada 2004 regie Jonathan Prévost,
François Simard en Anouk Whissell
distributie De Filmfreak

The Dirty Mind of Young
Sally is een soort Dukes of
Hazzard met bloot. Sally is
een radiopiraat, die met haar
zwoele stem de luisteraars
onmiddellijk aan het vrijen
brengt. Een enkele keer

wordt het bloot en gefriemel
licht psychedelisch versterkt
met zoomen en het draaien
van de camera. Meestal blijft
het camerawerk echter net zo
slap als de mannelijke leden
en moet de film het hebben
van de vriendelijke charme
van de enthousiaste Sally
(Sharon Kelly). KD
Verenigde Staten 1970 regie Bethel
Buckalew distributie De Filmfreak
(Sodementedcinema)

They Are Watching Us is
zeker bezienswaardig, maar
met zijn spiegels en ingebeelde vriendjes ook een beetje
clichématig. Bovendien laat
de hoofdpersoon, een door

verdwenen mensen geobsedeerde agent, zijn pistool
thuis wat al te gemakkelijk
slingeren. Handig voor de
plot, dat wel.KD
Spanje/Italië 2002 regie Norberto López
Amado distributie Living Colour Entertainment (Mr Horror Presents)

Los debutantes begint met
voor een gewone speelfilm
behoorlijk expliciet naakt. Met
als hoogtepunt (ook van de
film) de slagroomstripact van
de verleidelijke hoofdrolspeelster Antonella Rios,
stralend middelpunt van de
film. Niet voor niets prijkt dat
beeld op de dvd-hoes. De rest
van de film is best aardig,

maar te sloom gesneden, met
enkele geforceerde plotwendingen en een onnodige
parallelle vertelstructuur
vanuit drie hoofdpersonen,
die te weinig nieuwe informatie oplevert om de herhalingen te rechtvaardigen. KD
Chili 2003 regie Andrés Waissbluth
distributie De Filmfreak
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Portrait, Peter Borgers (1992)

Se Mi Sei Vicino, Sonia Cillari (2006)

Portrait of the Artist as a Young Woman, Fiona Tan (1995)

Installations 1975-2006

Animated Shorts Uit

Enchanted Of het iets te

dit overzicht van producties uit de
ateliers van het Nederlands Instituut
voor Animatiefilm (NIAf) blijkt, zoals
te verwachten valt, dat niet alleen
de stijlen zeer uiteenlopen, maar
ook dat het niveau van de producties
erg wisselend is. Van de vier films
met een lengte rond de vijf minuten
springt God On Our Side er sterk uit.
Dit filmpje van Uri Kranot en Michal
Pfeffer (2005) is een verbeelding van
het Israëlisch-Palestijnse conflict,
geïnspireerd op de stijl van Picasso’s
Guernica, in ruw geknipte, gescheurde en beschilderde papierlagen en
zelfs echt prikkeldraad. Ook al is de
film maar kort, dit gewaagde, serieuze onderwerp wordt recht gedaan
door zijn bijzondere, aangrijpende
vormgeving. Van de overige vier lan-

maken heeft met het samengaan
met Pixar (verklaard voorstanders
van de lang verwaarloosde klassieke Disney-stijl) weet ik niet, maar
Enchanted (2007) begint met twaalf
minuten handmatige animatie. Gek
genoeg is die animatie zo gelikt en
perfect dat het is alsof een computerprogramma een geïdealiseerde
vorm van klassieke Disney heeft
gemaakt. De lijnen zijn te soepel, de
schaduwen te gestandaardiseerd,
de ogen te groot, de camerabewegingen te voluptueus. Aan de andere
kant: dat is ook de bedoeling, want
Enchanted toont een über-Disneyprinses en een über-Disney-prins,
uit de stal van Assepoester (Clyde
Geronimi, Wilfred Jackson en
Hamilton Luske, 1950) en Sleeping

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst presenteert, produceert en documenteert al 25 jaar installaties. Een selectie
van de gedocumenteerde werken is verzameld op de driedelige dvd-box Installations 1975-2006. De geschiedenis van 31
jaar mediainstallatiekunst in Nederland teruggebracht tot vijf uur beeld.

Hoe behoud je mediakunst? Het blijft een lastige
vraag, waarover het Nederlands Instituut voor
Mediakunst zich al jaren buigt. Bij installaties is
het nog iets ingewikkelder, doordat ook ruimte
en interactiviteit een rol spelen. Montevideo
registreert en distribueert al installaties sinds
eind jaren zeventig (en is inmiddels opgegaan in
het instituut). Tussen 1990 en 1995 is er een piek,
vandaar dat er aan deze periode een afzonderlijke dvd is gewijd. De andere twee dvd’s beslaan
de periodes 1975-1990 en 1995-2006.
Uit de 133 videoregistraties op de dvd-box Installations 1975–2006 blijkt de ervaring van een werk
wel enigszins na te bootsen (door een demonstratie te geven of reacties van het publiek te
filmen), maar het verlies van de derde dimensie
blijft een probleem. Daardoor is soms niet duidelijk wat de installatie precies behelst, bijvoorbeeld bij Tavoli van Studio Azurro (1995), dat zich
geheel afspeelt in een donkere ruimte. Wie het
Italiaans machtig is, kan misschien uit de titel
afleiden dat er niet op de grond maar op een
aantal tafels wordt geprojecteerd. Vandaar de
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holle toon, wanneer een hand een klap geeft op
de afbeeldingen van een wulpse in onderjurk
geklede vrouw of op een spiegelend nat vlak met
daarop een emmer water. Omdat de opstelling
niet helemaal duidelijk wordt, ontstaat er verwarring over de herkomst van die hand: hoort
die bij de installatie zelf (heeft de kunstenaar
hem gefilmd) of is die van een bezoeker? Het
laatste is het geval: dit werk is interactief, door
het ingrijpen van de bezoeker komen de beelden
in beweging. Studio Azurro, zo meldt hun site,
onderzoekt hier de verhouding tussen de werkelijke en de virtuele wereld en probeert ze één te
laten worden. Daarvoor gebruiken ze alledaagse
materialen en nadrukkelijk geen technologische
interface. Dit soort achtergrondinformatie is op
de dvd’s helaas niet te vinden.
Op het deel 1975-1990 staan wel enige opnamen
van kunstenaars die hun werk uitleggen, zoals
Bert Schutter, een van de kunstenaars die op
alledrie de dvd’s voorkomt, onder andere met
zijn bekendere werken Mill X Molen (1982), een
opstelling met zestien monitoren in de vorm van
een kruis (X) met daarop rondsuizende molenwieken, en Les Baigneuses (1996), een projectie
van naakte, badende dames die zo gauw de
bezoeker binnenkomt hard giechelend in de
bossage verdwijnen. ‘Er beweegt geen bal’, zegt
de interviewer bijna verwijtend over Schutters
veel vroegere werk Woodsculpture (1981). En
inderdaad, de op hun kant gestapelde monitoren
vertonen enkel eenzelfde close-up van een houten bast. Schutter noemt het een dubbelsculptuur: de notenhouten kast van de televisies gaat
volgens zijn uitleg een relatie aan met de bast
van een notenboom.
Echte conclusies trekken over de ontwikkeling
van een kunstenaar of videoinstallaties is op
basis van dit materiaal lastig. Kees de Groot is
eigenlijk de enige die zijn werk afzet tegen dat

van anderen. Naar aanleiding van zijn in het
Stedelijk vertoonde Mauhro’s wijk rekent hij
zichzelf in 1984 tot een nieuwe groep kunstenaars die zich heeft losgemaakt van het conceptualisme uit de jaren zeventig. Video wordt door
hen op een vrije, spontane manier gebruikt, net
zoals ze schilderkunst, sculptuur, muziek en
andere kunstvormen zouden gebruiken.
Duidelijk is dat de technologie is veranderd. Dat
heeft soms ook invloed op de aard van het werk.
Zo zijn er twee werken waarin performance een
rol speelt. In het prachtige Se Mi Sei Vicino (If You
Are Close To Me) van Sonia Cillari uit 2006 fungeert het menselijk lichaam als antenne. De
performer staat op een vloer met sensoren en
bezoekers beïnvloeden de prachtige patronen op
twee schermen door de performer aan te raken
en bewegingen te maken. In 1977 was dat nog
niet mogelijk: in het werk Performance Installation van Buky Grinberg rolt een performer
gewoon naakt door de expositieruimte. Of de
kunstenaar het met de huidige technieken nog
zo zou doen? En zijn de werken in de loop der tijd
gelaagder of complexer zijn geworden? Zo zijn
er meer vragen die de box oproept maar niet
beantwoordt, maar dat is niet erg: dat doet kunst
zelf ook. Alleen al het feit dat de werken toegankelijk zijn gemaakt rechtvaardigt deze release.
Wendy Koops
Installations 1975–2006. Nederlands Instituut
voor Mediakunst, Montevideo/Time Based
Arts.

Op www.inside-installations.org/onlinecoursevideodocumentation/ is een door het Nederlands Instituut voor Mediakunst
ontwikkelde cursus over het documenteren van videoinstallaties
te vinden.

Beauty (Clyde Geronimi, 1959). In
het animatiedeel bijt dat zichzelf
enigszins in de staart, omdat elke
specifieke charme ontbreekt. Maar
in het live-action deel pakt het
geweldig uit. Amy Adams en James
Marsden schitteren als typische
Disney-royalty: de prinses zet grote
ogen op en neigt en draait, de prins

lacht zijn tanden bloot, zwaait een
arm uit en barst uit in gezang. Het
hedendaagse New York, waar de
twee belanden, krijgt een suikerzoet
laagje Disney-magie, dankzij het
soepele camerawerk, de volle kleuren en enkele aanstekelijke zangen dansnummers: Enchanted heeft
onweerstaanbare liedjes in de beste
Disney-traditie (zie ook ‘Jaaroverzicht filmmuziek’ in Skrien 2, 2008).
De grote computergeanimeerde
draak aan het einde valt een beetje
tegen, maar voordat Susan Sarandon daarin verandert, geniet ze
zichtbaar van haar rol als boze
heks. Romantiek met humor maar
zonder ironie: Enchanted betovert.
Kees Driessen
Verenigde Staten 2007 regie Kevin Lima distributie Buena Vista HE

101 Dalmatians/
De Aristokatten Een film in een losse

gere filmpjes is de computerbewerkte videofeedback van Mirror, Mirror
van Anton Setola mooi in zijn soort.
In de tweede categorie filmpjes, niet
langer dan één minuut (zeer geschikt
voor internet), bevinden zich meer
uitschieters. Dezelfde Anton Setola
maakte een schattig en gruwelijk
filmpje, dit keer wel verhalend, over
een alien die wordt aangevallen door
een vlinder (Space Invader, 2004).
Er komen ook vlinders voorbij in de
achtendertig seconden die werden
geanimeerd door Marta Abad Blay en
Paulien Bekker: een soort telefoonseks met een krasserig, viezig mannetje en daaromheen iets dat lijkt op
een aapje dat wordt bevredigd door
een vrouw. Mysterieus en prikkelend
(Love Is Boring, 2006).
De uitstekende ‘bonusfilm’ (en Oscarinzending) Lost Cargo (2007) van
Pieter Engels en Efim Perlis, een
kwartierlange stop-motion animatie
in een ruimteschip, kan niet anders
dan het niveau opkrikken van deze
werkplaats-dvd, die vooral interessant is voor wie op de hoogte wil blijven van de inspanningen van het NIAf.
Kees Driessen
Nederland 2004-2007 distributie NIAf

tekenstijl (met medewerking van Disney-meester Ollie
Johnston, die onlangs is overleden), met een hedendaagse setting in een Europese hoofdstad, over huisdieren die worden ontvoerd door misdadigers (die zich
voordoen als vrienden van de radeloze eigenaren) en
die dankzij de hulp van andere dieren (waaronder een
paard) de weg terug naar huis vinden.
Tot zover zijn de films hetzelfde. De hondenvariant 101
Dalmatians (1961) is echter beter dan de kattenvariant
De Aristokatten (1970) – en dat zeg ik niet alleen omdat
ik een hondenman ben. Beide films ontberen de grootsheid van klassieke sprookjes, maar 101 Dalmatians (Disney’s eerste contemporaine film, de eerste met een
jazzscore, hun eerste suspense-animatie en de eerste
waarbij de schetsen van de tekenaars niet op de doorzichtige cells werden overgetrokken, maar met Xerox
gekopieerd, met behoud van een levendige ruwheid) is in
opbouw en stilering verfijnder en spannender dan de
meer kolderieke ‘101 Dalmatians meets Lady and the

Tramp’ van negen jaar later. Bovenal wint 101 Dalmatians het door zijn klassieke (vrouwelijke) bad guy: de
zwierige, skeletachtige Cruella De Vil is oneindig veel
slechter en angstaanjagender dan de sneue butler uit De
Aristokatten. Kees Driessen
101 Dalmatians Verenigde Staten 1961 regie Clyde Geronimi, Hamilton
Luske en Wolfgang Reitherman
De Aristokatten Verenigde Staten 1970 regie Wolfgang Reitherman
distributie Buena Vista HE

Man With a Movie
CameraDe klassieke ‘stadssymfonie’ van de Russische
filmessayist Dziga Vertov is door
Moskwood fraai uitgebracht met
een aardig boekje, een documentaire (die inhoudelijk weinig toevoegt
maar wel enkele beelden van Vertovs eerdere werk toont), een kort
interview met een nog net levende
medewerker en drie verschillende
moderne soundtracks (de film had
oorspronkelijk geen vaste muziek),
die soms sterk contrasterende
interpretaties aan scènes geven.
Michael Nymans score bestaat
deels uit de stuwende strijkers,
repeterend op de hele tel, zoals we
die kennen van zijn composities

voor Peter Greenaway. Het ondersteunt meer de energie dan de
avant-gardistische experimenteerdrift van Vertovs grensverleggende
werk.
Regisseur Dziga Vertov (1896-1954)
was een revolutionaire kunstenaar
voor wie het communistische ideaal
ook de bevrijding van de traditionele
regels van de kunst inhield. Hij expe-

rimenteert met visuele effecten als
overlappende beelden, beelden in
beelden (zoals het beroemde oog in
de cameralens), het filmen vanaf
rijdende voertuigen, het gebruik van
close-ups, versnelde beelden, scheve kaders, animatie en split-screens
om de dynamiek van de moderne
grote stad (samengesteld uit Moskou, Kiev en Odessa) te vangen.
Bovendien was Vertovs film postmodern avant la lettre: hij reflecteert bij
voortduring op het medium zelf. Zo
toont hij aan het begin het bioscooppubliek dat komt kijken naar deze
film, waarin als rode draad een
(fictionele) cameraman wordt
gevolgd. Kees Driessen
Tsjelovek s kinoapparatom Sovjet-Unie 1929
regie Dziga Vertov distributie Moskwood
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Fotografie Kris Dewitte

Silvia Defrance (links op de foto) heeft net haar eerste live action animation film klaar, Candy Darling, een licht erotisch, surrealistisch sprookje.

Meer Skrien? Word abonnee!
En ontvang 10 nummers voor ¤52,25 + L'imbalsamatore of Le conseguenze dell'amore
Ik neem een abonnement voor ¤ 52,25 per jaar (8 nummers) en ontvang de dvd van ❍ L'imbalsamatore
(Instellingen ¤ 66,–; studenten/cjp/ pas 65 ¤ 42,25; buitenland ¤ 72,– )
❍ Le conseguenze dell'amore
naam

pc/plaats

email

adres

telefoon

geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van ❍ L'imbalsamatore of van ❍ Le conseguenze[...]
nieuwe abonnee
telefoon
email
adres

pc/plaats

aanbrenger

telefoon

adres

pc/plaats

Peppino, een onooglijke dierenopzetter van middelbare
leeftijd, ontmoet in de dierentuin Valerio, een vriendelijke,
goed uitziende jongeman. In
snel tempo ontstaat er een hechte mentor-pupilrelatie en al manipulerend bouwt Peppino
een stevige vriendschap op met de passieve,
knappe jongen. Van de maker van Gomorra,
winnaar van de Grote Prijs in Cannes.

geb. datum

handtekening

Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam.
Deze aanbieding is geldig tot 1 augustus 2008
Hierbij machtig ik Stichting Skrien tot het afschrijven van het abonnementsgeld (niet verplicht).
rekeningnummer

ten name van

te

datum

plaats

handtekening

De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.

L'imbalsamatore

Le conseguenze
dell'amore
Waarom leeft een man van
vijftig acht jaar in een anonieme hotelkamer, in een anonieme stad? Titta Di Girolamo
observeert het leven dat aan hem voorbij trekt.
Emotieloos. Wat verbergt hij en waarom? Bijzonder fraai gestileerde film van Paolo Sorrentino, die dit jaar in Cannes de juryprijs
kreeg voor Il divo.
Met dank aan Homescreen

De volgende Skrien, met onder meer een special over het Beelden voor de Toekomst-project, verschijnt op 1 augustus.
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