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Eerste pluspunt van zo’n festival is dat er vaak een pro-
gramma om de films heen wordt georganiseerd. Makers
zijn aanwezig en geven tekst en uitleg bij hun werk in talk-
shows. Ook het publiek mag in Q&A’s vragen stellen. Er
zijn inleidingen door experts of muzikale omlijsting.
Maar ook als er niets extra’s wordt georganiseerd, biedt

een festivalvertoning toch een meerwaarde. Al is het maar
omdat het publiek bij elkaar brengt. Omdat festivals een
evenement op zich zijn, trekken ze een groter en breder
publiek naar films die het in de bioscopen moeilijk heb-
ben. Zo is de kans op een volle zaal op een festival een stuk
groter dan bij dezelfde film op een willekeurige dinsdag-
avond in het arthouse om de hoek.
En film gedijt goed bij een volle zaal. Cinema is groeps-

kunst, niet alleen tijdens het maken maar ook bij de verto-
ning. Een komedie wordt grappiger als een volle zaal bul-
dert van de lach; tragedie is triester wanneer ook de
mensen om je heen naar hun zakdoeken reiken; horror is
des te enger wanneer honderden mensen zich tegelijk het
leplazarus schrikken.
Dat er meerdere films bij elkaar komen op de festival -

���Samen een film beleven is de ultieme festivalsensatie, zoals de première van Tonio bij PAFF 2016.
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TALKSHOWS 
Presentatie Ronald Ockhuysen

-do 5/10, 22.00 uur, Filmhallen tegen-
over de kassa. Gasten: Deepak Rau-
niyar (White sun) en Aliona van der
Horst (Liefde is aardappelen);
- vr 6/10, 23.00 uur, Filmhallen tegen-

over de kassa. Cast en crew Oude lief-
de, onder wie regisseur Nicole van
Kilsdonk en de acteurs Beppie Melis-
sen, Hadewych Minis en Halina Reijn;
- za 7/10, 22.30 uur, Filmhallen tegen-

over de kassa. Gasten: Hubert Charu-
el (Petit paysan) en René Mioch (o.v.).

GESPREKKEN
Door filmcritici van Het Parool

-Na White sun met Deepak Rauniyar
(do 5/10, 19.00 uur, zaal 3);
-Na Loving Vincent met Hugh 

Welchman en Dorota Kobiela 
(za 7/10, 13.00 uur, zaal 1);
-Na Liefde is aardappelen met Aliona

van der Horst (za 7/10, 19.00 uur, 
zaal 3);
-Na Insyriated met Philippe Van Leeuw

(zo 8/10, 14.15 uur, zaal 1);
-Voor The big chill, die als inspiratie

diende voor Kleine ijstijd, geeft Paula
van der Oest een inleiding (zo 8/10,
14.15 uur, zaal 6).

ALLE FILMS 
OP PAFF

We bekijken er rustig vijf
op een festivaldag, binge
watching in de bioscoop

locatie, biedt nog een duidelijke meerwaarde. Bij een ge-
woon bioscoopbezoek is het uitzonderlijk om meer dan
één film te bekijken, maar festivals nodigen daar juist toe
uit: vier of vijf films op een dag zijn eerder regel dan uit-
zondering – binge watching in de bioscoop.
Dat brengt een andere kijkhouding mee. Een filmfestival

nodigt uit tot vergelijken, tot bruggetjes leggen en verban-
den zoeken, tot het zoeken naar een groter geheel. En dat
verlevendigt de filmervaring – en, niet onbelangrijk, het
gesprek na afloop aan de bar.
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Festivals, de
hoogmis van
de speelfilm
MET DE TWEEDE
EDITIE KRIJGT PAFF
EEN VASTE PLEK OP
DE STEEDS VOLLERE
FESTIVALKALENDER.
PUBLIEK STROOMT
ENTHOUSIAST TOE.
WAT VERKLAART 
AL DAT FESTIVAL-
SUCCES?

Terwijl bewoners en ondernemers van de binnenstad kla-
gen over de ‘festivallisering’ van Amsterdam, worden al
die evenementen wel massaal bezocht. Dat geldt ook in de
filmwereld: er zijn meer en meer filmfestivals, en ze heb-
ben succes.
In 2016 vonden er in Nederland in totaal 117 filmfestivals

plaats, blijkt uit een inventarisatie van de in juni dit jaar
door de Hogeschool van Amsterdam uitgegeven Festival -
Atlas, samengesteld door HvA-lector Harry van Vliet. Om-
dat sommige van die festivals meerdere keren per jaar
worden gehouden, kwam het totaal aantal festivaledities
zelfs op 174. Oftewel: er zijn in Nederland iedere week ge-
middeld ruim drie festivals om uit te kiezen. Maar liefst 42
daarvan vonden in Amsterdam plaats.
Dat bijna de helft van al die festivals pas vijf jaar of korter

bestaat, is een eerste aanwijzing van de enorme groei van
het fenomeen in de afgelopen jaren. Het Parool Film Fest
was vorig jaar een van de zes nieuwe festivals in Amster-
dam. Over heel Nederland gezien beleefden achttien nieu-
we festivals hun première. Het verzadigingspunt lijkt
daarmee nog lang niet bereikt; zowel oude als nieuwe fes-
tivals trekken volle zalen.

Kunstwerken en nichemarkten
Van oudsher boden filmfestivals in de eerste plaats een
aanvulling op het reguliere bioscoopaanbod, en een ande-
re visie op wat film is. Ze vertonen films die, als ze op zich-
zelf aangewezen waren, het in de markt waarschijnlijk
niet zouden redden. Daar zijn verschillende oorzaken
voor. Omdat ze te klein zijn, te experimenteel, gemaakt
door een onbekende maker met onbekende acteurs, of in
een genre waar slechts een beperkt publiek interesse in
heeft. Festivals bieden een ruimte waar films geen produc-
ten, maar kunstwerken zijn.
Die functie bestaat nog steeds. Ze is de kern van het In-

ternational Film Festival Rotterdam, dat jaarlijks wed -
ijvert met documentairefestival Idfa om de titel ‘grootste
filmfestival van Nederland’. Specifieke doelgroepen staan
ook centraal op vele kleinere festivals. Die kunnen zich

HERSENGYM
IN HET DONKER
Probeert u het weleens? Legt u zo nu en dan de 
telefoon opzij omdat het even genoeg is met de
berichten, vragen en nieuwsberichten? 
Ik waag soms een poging. Dat valt niet mee. Zelfs
tijdens het avondeten overheerst de angst iets te
missen. Toch even snel kijken, al is het nog zo 
onbeleefd en raakt het hoofd overgekookt.
Het is algemeen bekend: hersenen functioneren
beter als er óók wordt gedagdroomd. Een beetje
uit het raam staren geeft het brein rust en ver-
hoogt de productiviteit. 
Nog beter is het om er af en toe helemaal tussenuit
te knijpen. Een film kijken, zomaar midden op de
dag, is een verheven vorm van dagdromen – al is 
het maar omdat de regisseur de droom voor zijn
rekening neemt.
De tweede editie van PAFF, het filmfestival van 
Het Parool, distributeur September Film en De
Filmhallen, biedt u alle ruimte om uw brein te ver-
wennen. Het is ons gelukt de beste films van dit
jaar, gelauwerd op de festivals van Berlijn, Cannes
en Toronto, bij elkaar te krijgen. Met een bezoek
aan PAFF bent u meteen helemaal bij.
Gun uzelf films die u ergens anders brengen. Laat 
u in De Filmhallen verwarren, amuseren, wakker
schudden of misschien zelfs verleiden. Dat is wat
goede films doen. Hersengymnastiek in het
donker – en daarna vol inspiratie weer het echte
leven in.

Ronald Ockhuysen
Hoofdredacteur Het Parool

tekst Joost Broeren-Huitenga, foto Amaury Miller

COLOFON
Samenstelling en coördinatie
Jan Pieter Ekker
Met bijdragen van
Joost Broeren-Huitenga
Jos van der Burg
Rajko Disseldorp
Jan Pieter Ekker
Bart van der Put
Coverbeeld
Rein Janssen
Eindredactie
Merel Straathof
Beeldredactie
Eva de Vos
Maarten Steenvoort
Vormgeving
John Koning
Mirjam Verheul

richten op een specifieke niche – of dat nu een genre is
(Imagine, het Amsterdamse festival voor fantastische
film), een onderwerp (Movies that matter in Den Haag,
over mensenrechten) of een land (Camera Japan, eind
september in Rotterdam en Amsterdam).
Toch is het Nederlandse bioscoopaanbod, zeker in Am-

sterdam, rijk en breed. Zelfs wie iedere dag een voorstel-
ling bezoekt, zou het aanbod van nieuwe films niet bij
kunnen houden. De vijver van alternatieven is nu ook
weer zo heel groot, met films die wel de moeite waard zijn
maar nog niet worden uitgebracht. En juist door dat grote
aanbod is het steeds moeilijker om een film onder de aan-
dacht te krijgen.

Vertoning met allerlei extraatjes
Deze ontwikkelingen bieden ruimte voor een ander soort
festival, met een andere rol: niet andere films vertonen,
maar films anders vertonen. Zulke festivals draaien voor-
namelijk films die ook reguliere distributie krijgen. Maar
door de context van het festival krijgen die films op allerlei
verschillende manieren iets extra’s mee.
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A ciambra
Een memorabele bijfiguur uit Jonas
Carpignano’s speelfilmdebuut Medi-
terraneawordt in deze opvolger ver-
heven tot hoofdpersoon. De veertien-
jarige Pio Amato is telg van een Roma-
familie; vier generaties op elkaar ge-
stopt in een gammel huisje in een
krottenwijk ergens in de regio Cala-
brië. Met kleine criminaliteit knopen
ze de eindjes aan elkaar, tot Pio’s
vader en oudere broer (en grote voor-
beeld) Cosimo worden gearresteerd.
Nu is Pio de man in huis, en geholpen
door immigrant Ayiva probeert hij zich
staande te houden.
  
A ghost story
David Lowery herenigt acteurs Casey
Affleck en Rooney Mara, de sterren
van zijn doorbraakfilm Ain't them bo-
dies saints, voor dit artistieke, emotio-
nele en ongewone spookverhaal. Het
afwijkende beeldformaat – Lowery
gebruikt een klassiek, bijna vierkant
kader – van de beeldschone shots
maakt al duidelijk dat dit geen stan-
daard horrorverhaal is. Wanneer een
jonge man overlijdt, blijft hij, gehuld in
een wit laken, hangen bij het huis waar
hij met zijn vrouw woonde. Het resul-
taat is een filmfilosofisch onderzoek
naar liefde, verlies en de onoverbrug-
bare enormiteit van het menselijk be-
staan.

Blade runner 2049 3D
Harrison Ford keert terug als ‘blade
runner’ Rick Deckard in dit langver-
wachte vervolg op Ridley Scotts scifi-
klassieker uit 1982. Regisseur Denis
Villeneuve (Arrival) neemt het stokje
van Scott over en pakt het verhaal
dertig jaar later op. Nog altijd jagen de
blade runners op ‘replicants’, niet van
mensen te onderscheiden robots. Als
de kersverse tot blade runner be-
noemde agent K (Ryan Gosling) een
schokkend geheim blootlegt dat ja-
renlang verborgen is gebleven, ontke-
tent dit een speurtocht naar de dertig
jaar geleden verdwenen Deckard.

Borg/McEnroe
IJs staat tegenover vuur in 1980, als
het tennisduel van het jaar in zicht is.
De ingetogen Zweed Björn Borg
(Sverrir Gudnason), op dat moment
de nummer één op de wereldranglijst,
komt tegenover de opvliegende Ame-
rikaanse jonge hond John McEnroe
(Shia LaBeouf) te staan in de finale
van Wimbledon. De innemende Borg
wordt door de tenniswereld op
handen gedragen, terwijl McEnroe on-
danks zijn talent vooral bekendstaat
om zijn woede-uitbarstingen. Voor
geen van beiden is verliezen een optie
in deze wedstrijd, die de tenniswereld
voorgoed zal veranderen.

C’est la vie!
Pierre en Helena gaan trouwen, en
hebben de ervaren cateraar Max in de
arm genomen om te zorgen dat alles
op rolletjes loopt. Alles voor het feest
lijkt tot in de puntjes geregeld. Er is
een prachtig achttiende-eeuws kas-
teel afgehuurd als trouwlocatie, Max

heeft een heel team van bedienden,
koks en afwassers samengesteld, ge-
adviseerd over een fotograaf, de band
gereserveerd, de bloemen geregeld.
Maar dan dreigen een paar onfortuin-
lijke tegenslagen roet in het eten te
gooien, in deze nieuwe komedie van de
makers van Intouchables.

Close encounters of the 
third kind (1977)
Na een ‘close encounter’ met een ufo
wordt lijnwerker Roy Neary (Richard
Dreyfuss) als geobsedeerd aange-
trokken door een afgelegen plek. De
buitenaardse ontmoeting die daar
plaatsvindt is ook veertig jaar na de ori-
ginele release nog altijd een visueel én
humanistisch hoogtepunt in het werk
van regisseur Steven Spielberg. Parool
Film Fest vertoont een nieuwe restau-
ratie van de klassieker die Spielberg
losjes baseerde op de film Firelight,die
hij als 16-jarige jongen maakte.

Final portrait
Acteur Stanley Tucci neemt voor het
eerst in tien jaar weer achter de camera
plaats. Zijn vijfde film als regisseur
draait om de Zwitserse schilder Alberto
Giacometti (Geoffrey Rush), die in 1964
werkt aan wat zijn laatste portret zal
blijken te zijn. De New Yorkse schrijver
James Lord (Armie Hammer) staat
model, en Giacometti’s belofte dat het
in een paar uurtjes gepiept is, blijkt al
snel een leugen. Gedurende de acht-
tien dagen werk worden we onder -
gedompeld in Giacometti’s humor, ge-
woontes en spitsvondige persoonlijk-
heid.

God’s own country
De Britse acteur en theatermaker
Francis Lee bleef dicht bij huis voor zijn
speelfilmdebuut. Het verhaal van de
jonge boer Johnny Saxby (Josh
O’Connor) werd gedraaid op een boer-
derij op een steenworp afstand van de
boerderij in Yorkshire waar Lee zelf op-
groeide. Johnny verdooft de dagelijkse
frustraties van het werk op het land
met vluchtige seks en sloten alcohol.
Tot er een nieuwe lente aanbreekt, en
de Roemeense immigrant Georghe
(Alec Secareanu) zich meldt voor het
lammerseizoen. De intense relatie die
er tussen de twee ontstaat, doet
Johnny een nieuwe weg inslaan.

Lees verder op pagina 10

BRIGSBY BEAR
Twintiger James leeft letterlijk in een
bubbel, afgeschermd van de buiten-
wereld. Zijn enige gezelschap zijn zijn
ouders, en de oude VHS-tapes van de
educatieve kinderserie Brigsby bear’s
adventures. Na een dramatische nacht
komt de wereld van James volledig op
zijn kop te staan en moet hij zien om te
gaan met een nieuwe wereld. Een we-
reld waarin er geen nieuwe afleve-
ringen van Brigsby bearmeer zijn.
Tegen alle verwachtingen in besluit
James de serie zelf nieuw leven in te
blazen in deze hartverwarmende 
indiekomedie.

A GENTLE CREATURE
Ergens aan de rand van een Russisch
dorp woont een vrouw – het ‘zacht-
moedige wezen’ uit de titel van deze
nieuwste film van de gevierde 
Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa.
Haar man zit in de gevangenis, en op
een dag krijgt ze zonder verdere uitleg
een pakketje retour dat ze hem had
gestuurd. Geschokt en verward reist
ze naar de afgelegen gevangenis voor
een verklaring. Zo begint een helle-
tocht door een onneembare bureau-
cratische vesting, waarin sociaal 
onrecht aan de orde van de dag is.

AMORI FRAGILI
Zeven jaar woonde Claudia samen
met Flavio. Ze leerden elkaar kennen
op de universiteit waar beiden hoog-
leraar zijn, toen Claudia een voor-
dracht van Flavio verstoorde, veront-
waardigd over het machismo van zijn
verhaal. Toch werd hij de man van
haar leven, totdat hun relatie
strandde. Hoe moet ze haar leven
weer op de rails krijgen nu haar
grootste angst uit is gekomen en
Flavio is ingetrokken bij een vrouw die
twintig jaar jonger is dan zij? Met veel
gevoel voor de komische kanten van
het verhaal verfilmde Francesca Co-
mencini haar eigen roman.

����Zalen en aanvangstijden 
op pagina 22/23
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7 GIORNI
Op een klein Siciliaans eiland hebben
Ivan en Chiara samen zeven dagen de
tijd om een bruiloft voor te bereiden.
Ivans broer en Chiara’s beste vriendin
zijn degenen die over een week gaan
trouwen, maar al snel broeit er ook
iets tussen de twee organisatoren.
Dat komt slecht uit: Ivan heeft zijn 
vorige relatie nog niet verwerkt en
Chiara is getrouwd. Ze verbinden een
deadline aan hun relatie: op de
trouwdag moet het daarmee gedaan
zijn. In zeven dagen en zeven hoofd-
stukken vraagt regisseur Rolando
Colla zich af of bij dat plan niet buiten
de liefde is gerekend.

DU FORSVINDER
Kort nadat bij de gerespecteerde schooldirecteur Frederik 
(Nikolaj Lie Kaas) een hersentumor is geconstateerd, blijkt dat
hij miljoenen heeft verduisterd bij de privéschool die hij bestiert.
Was hij toerekeningsvatbaar, of was zijn persoonlijkheid al 
veranderd door de hersentumor? Zijn echtgenote Mia (Trine
Dyrholm) schakelt de hulp in van advocaat Bernard (de in juni 
dit jaar overleden Michael Nyqvist) om haar man vrij te krijgen 
en zo haar gezin te redden. Met een Scandinavische sterrencast
maakt Du forsvinder de nieuwste inzichten in de hersenweten-
schap intens persoonlijk.

Komt 
dat zien!
VAN DE NIEUWE VAN PAULA
VAN DER OEST, KLEINE IJSTIJD,
TOT GOUDEN PALMWINNAAR
THE SQUARE: MET 39
BIJZONDERE FILMS HEEFT
IEDERE LIEFHEBBER WAT 
TE KIEZEN OP PAFF.



‘De kampioen was wat langzaam van
start gegaan. Hij wilde nog wel eens een
simpel balletje in het net plaatsen en
aan de overkant van de baan zag John
McEnroe deze toch wel verrassend te
noemen ontwikkeling met genoegen
aan,’ schreef Gerard Verdaasdonk in 
zijn verslag van de Wimbledon-finale
Borg/McEnroe in Het Parool van
maandag 7 juli 1980. 
In een tweede, zeer bloemrijk stuk no-
teerde Verdaasdonk dat Björn Borg met
het behalen van zijn vijfde Wimbledon-
titel ‘het niet onaanzienlijke bedrag van
20.000 dollar op zijn toch al impone-
rende bankrekening zou bijschrijven. De
ondanks zijn pas 24 jaren al meervoudig
miljonair, die zich voor de zekerheid nog
maar in het belastingparadijs Monte
Carlo heeft gevestigd, speelt dan ook al-
lang niet meer alleen voor het geld zijn
potje tennis.’
‘Ik wil dat iedereen zich mij zal herin-
neren als de beste speler die ooit op
aarde heeft rondgelopen,’ sprak Borg
openhartig na afloop van de wel buiten-

gewoon spannende Wimbledon-finale.
(…) Maar omdat Borg zelf ook wel be-
sefte dat zijn huidige levensdroom na
zijn zege op de Amerikaan alle kans
maakt om op zeer korte termijn uit te
komen, zo dat niet allang gebeurd is, 
begreep de Zweedse kampioen dat er
tevens een tijd voor iets anders moest
worden vrijgemaakt. ‘Vanavond ga ik mij
eens lekker bezatten,’ deelde hij kort na
zijn vijfsetter de verzamelde pers met
een guitig gezicht mede.’
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��� Shia LaBeouf (l) en Sverrir Gudnason als John McEnroe en Björn Borg in Borg/McEnroe.FOTO JULIA VRABELOVA

bijzin stond dat zijn vader Björn Borg was.” 
“In eerste instantie was ik sceptisch. In dat stadium had-

den we nog helemaal niet met Björn gesproken; het was
nog niet gelukt met hem in contact te komen. En ik wilde
wel met hem praten, maar niet dat hij inspraak in het pro-
ject zou krijgen. En ik wilde ook niet dat iemand op de set
een bijzondere behandeling zou krijgen, omdat hij toeval-
lig de zoon van Björn Borg was. En het moest al helemaal
niet worden gezien als een marketingstunt.”

Hij besloot Leo toch uit te nodigen. “Hij was geweldig.
Hij wás Björn; de gelijkenis is onvoorstelbaar. Er was geen
sprake van dat we hem niet zouden nemen. Achteraf is het
de allerbeste beslissing van het hele proces. Hij brengt au-
thenticiteit in de film. En door Leo kwamen we in contact
met Björn.”

Metz nodigde Björn Borg uit op de set. En hij kwam kij-
ken hoe zijn zoon het deed. “Het zorgde voor betrokken-
heid van zijn kant, niks officieels hoor, maar hij steunt ons.
Het was een heel bijzondere ervaring. We filmden een aan-
tal scènes uit zijn jeugd, in zijn ouderlijk huis, dat we heel
precies hadden nagebouwd. Er liepen twee acteurs rond
die er precies zo uitzagen als zijn ouders. Het was een
vreemde gewaarwording voor hem.”

Toen de film klaar was, heeft Metz een kopie naar Borg en
McEnroe gestuurd. “Van McEnroe hebben we helaas nog
niets gehoord. Maar Björn heeft hem gezien en hij reageer-
de heel positief: hij was geraakt door de manier waarop we
hem hebben geportretteerd.”

��� Regisseur Janus Metz. FOTO 
EAMONN MCCORMACK/WIREIMAGE

DE FINALE (LET OP: SPOILERS!)

→ McEnroe en Borg, juli 1980. 
FOTO MICHAEL COLE
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‘Vuur en ijs,
elkaars perfecte
tegenstander’
IN DE OPENINGSFILM VAN PAFF
BORG/MCENROE IS DE  
WIMBLEDONFINALE UIT 1980 
PRECIES GEËNSCENEERD. 
DE DEENSE REGISSEUR JANUS
METZ: ‘SLAG VOOR SLAG. ALS 
EEN CHOREOGRAFIE.’
Jan Pieter Ekker

een atleet en werd hij volkomen geloofwaardig met een
tennisracket in zijn hand.” 
De Amerikaanse superster en notoire dwarsligger Shia La-
Beouf (American honey, Transformers, Nymphomaniac)
was ook al snel in beeld. “Hij leek me de perfecte McEnroe,
maar ik dacht dat het heel moeilijk zou worden om hem te
strikken voor een rol in een niet-Amerikaanse film met
een voor Amerikaanse begrippen klein budget. Maar via
via wisten we het script bij hem te bezorgen en hij was di-
rect geïnteresseerd. ‘Als je er op de een of andere manier
voor kunt zorgen dat ik kan tennissen met mijn linker-
hand doe ik het,’ zei Shia, die rechtshandig is.” Met een tri-
omfantelijk lachje: “Zoals je in de film kunt zien, speelt hij
perfect tennis met zijn linkerhand.”

Minstens zo trots is Metz op het feit dat hij Stellan Skars-
gard wist te strikken, de Zweedse superster die furore
maakte met de Pirates of the Caribbean-films, The Aven-
gers en de films van Lars von Trier. “Hij had al twintig jaar
niet meer in een Zweedse film gespeeld; hij staat erom be-
kend dat hij alles weigert. Maar hij vond het script goed,
wilde me ontmoeten en we konden het heel goed vinden.
Hij deed mee. Mensen in Zweden vragen me nog steeds
hoe ik het voor elkaar heb gekregen.”

Marketingstunt
Maar de grootste troef in de cast is misschien wel Leo Borg,
de tienerzoon van Björn Borg. “Ik kan het nog steeds niet
geloven. Met oproepen op sociale media en bij tennisclubs
lieten we weten dat we op zoek waren naar een jongen tus-
sen de 12 en 14 jaar die geweldig kan tennissen en acteren
en eruitziet als de jonge Björn. Toen kregen we een brief
van Leo; hij schreef dat hij goed kon tennissen en graag
naar de casting wilde komen. En ergens in een 

In Borg/McEnroe is te zien hoe twee van ’s werelds grootste
tennisiconen, het Zweedse ijskonijn Björn Borg en het
Amerikaanse enfant terrible John McEnroe, zich voorbe-
reiden op hun legendarische Wimbledonfinale in 1980.
Die werd destijds omschreven als ‘when ice met fire’.

De Deense regisseur Janus Metz (1974) was toen zes jaar.
“Ik weet dat de televisie thuis aan stond; het was een wed-
strijd die iedereen wilde zien. Maar ik weet ook zeker dat ik
niet vier uur lang heb gekeken. Ik herinner me tennis voor-
al vanaf dat ik iets ouder ben; de opkomst van Boris Bec-
ker, Ivan Lendl... Ik was overigens geen enorme tennisfan,
ik was helemaal niet zo sportief. Dat ben ik nog steeds niet.
Ik houd van sport, hoor. De opwinding, het fanatisme.
Sport op zijn best is zo goed als kunst.”

Metz is vooral bekend door zijn overrompelende oor-
logsdocumentaire Armadillo (2010). Waarom juist hij
werd gevraagd voor de regie van Borg/McEnroeweet Metz
ook niet. “Ik was verbaasd, vroeg me af wat het met mij te
maken had; een Zweedse film over de rivaliteit tussen een
Zweeds icoon en een Amerikaanse legende. Ik ben Zweeds
noch Amerikaans, niet bijzonder sportief...” 

“Maar ik was ook gefascineerd door bepaalde aspecten
van topsport; door de inspanningen en offers die nodig
zijn om de beste van de wereld te worden. Dát vond ik di-
rect interessant. Dat zit ook in het scenario; het was een
tennisversie van Raging bull: een aangrijpend, menselijk
verhaal waarin tal van existentiële vragen aan de orde ko-
men: waarom zijn we hier? Wat willen we bereiken in de
korte tijd dat we op aarde zijn? Borg/McEnroe is wat mij be-
treft niet zomaar een sportfilm, hij gaat over onze grootste
angsten en verlangens, over het leven, liefde, ambities en
de dood.”

Gedreven door demonen
Het script is ontsproten aan de fantasie van de Zweedse
scenarioschrijver Ronnie Sandahl, die niet met Borg en
McEnroe zelf heeft gesproken, maar wel drie jaar bezig is
geweest met research. “Ronnie heeft met mensen uit hun
directe omgeving gesproken, heel veel gelezen en wed-
strijden gekeken. Hij heeft zich de nodige vrijheden geper-
mitteerd, maar is trouw gebleven aan de karakters.” 

“Borg en McEnroe zijn mannen die worden gedreven
door bepaalde demonen en die worstelen met existentiële
vragen. Ze ontmoetten elkaar en bleken elkaars perfecte
tegenstander; ze zijn misschien wel de enige twee mensen
op aarde die elkaar écht begrijpen.” 

“Toen Borg op zijn 26ste op het hoogtepunt van zijn car-
rière stopte met tennis, omdat hij gewoonweg niet meer
kon, heeft McEnroe nog jarenlang gehoopt op zijn come-
back. Omdat niemand anders het beste in hem kon oproe-
pen, zoals Borg dat kon. Ze hadden elkaar nodig om het
hoogste te bereiken. Om gelukkig te worden. Dat is het
drama, daar gaat mijn film over.”

Metz noemt Borg/McEnroe ‘beautiful true fiction’. “Het
is een speelfilm, geen documentaire. Soms moet je bepaal-
de zaken en gebeurtenissen indikken of samenvoegen, of
ontmoetingen creëren om iets duidelijk te maken aan de
kijker. Dat is het mooie van filmmaken, vind ik.” 

Privécoaches en bootcamp
De tenniswedstrijden, en dan vooral de Wimbledonfinale
van 1980, zijn wél heel precies nagemaakt. “We hebben al-
le wedstrijden tientallen keren bekeken; sleutelmomen-
ten zijn tot in het oneindige bestudeerd. En vervolgens op
de millimeter nagedaan: service McEnroe, lage forehand
return Borg op de lijn, crosscourt backhand McEnroe,
backhand Borg, McEnroe komt naar het net, volley, lob,
enzovoort. Slag voor slag. Als een choreografie.” 

“We hebben hun beider speelstijl heel grondig geanaly-
seerd; ze speelden het spelletje op een andere manier dan
het vandaag de dag wordt gespeeld. En ze hadden beiden
een zeer uitgesproken stijl. Iedereen die ook maar iets van
tennis weet, kent de dubbelhandige backhand van Borg.
Hetzelfde geldt voor de service van John McEnroe. Het
moest allemaal heel precies kloppen. Omdat er mensen
zijn die zich de finale nog heel goed kunnen herinneren,
en omdat sommige beelden eenvoudig online zijn terug te
vinden.”

Op de vraag hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen,
zwijgt Metz even. “Movie magic,” zegt hij vervolgens met
een lachje. “Ik wil niet alles verklappen. In sommige shots
hebben we gebruikgemaakt van stand-ins, in andere heb-
ben we digitaal de bal vervangen.”

Maar het belangrijkst waren de acteurs. “We hebben
eerst overwogen de hoofdrollen door tennisprofs te laten
spelen, maar ik kwam er al snel achter dat die niet kunnen
acteren. In elk geval niet goed genoeg.” De Zweedse acteur
van IJslandse aHomst Sverrir Gudnason, in Nederland
vooral bekend door de tv-serie Wallander, stond meteen
boven aan zijn lijst. “Hij was enorm toegewijd; hij heeft zes
maanden lang met privécoaches en professionele tennis-
spelers gewerkt en bootcamp gedaan. Zo veranderde hij in

Het moest allemaal
precies kloppen, omdat 
er mensen zijn die zich de
finale goed herinneren
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tekst Jan Pieter Ekker,  foto Bob Bronshoff

���De scène op 
de begraaf-
plaats speelt in
het voorjaar, dus
herfstbladeren
moesten steeds
worden weg -
geblazen. Slingerduinlaan, IJmuiden. 

Woensdag 26 oktober 2016, 14.42 uur

“Hier? En hier? Hier ook?” Terwijl hij op het lommerrij-
ke laantje op begraafplaats Duinhof richting de camera
wandelt, vraagt acteur Gene Bervoets waar de zon op
zijn gezicht valt. Er staan enorme lampen en dito witte
schermen rond de graven, maar de echte zon komt zo af
en toe óók door de wolken en werpt een hemels licht op
Bervoets' gezicht.
Terwijl Bervoets een ideale route probeert uit te stip-
pelen, wordt de mascara van zijn tegenspeelster Beppie
Melissen bijgewerkt. In de hele verre verte is een
productie assistent met een enorme blower bezig de
laatste herfstbladeren uit het laantje weg te blazen. In de
scène van de film Oude liefde die regisseur Nicole van
Kilsdonk cum suis vandaag opnemen in IJmuiden, is
het namelijk voorjaar.
De gescheiden zestigers Fer (Bervoets) en Fransje (Me-
lissen) komen elkaar weer tegen bij het graf van hun on-
verwachts overleden zoon (Leo Alkemade). Tijdens het
rouwproces zijn ze ondanks zichzelf weer verliefd op el-
kaar geworden − tot leedwezen van hun huidige part-
ners (Carly Wijs en Aus Greidanus), hun beide dochters
(Eva van der Gucht en Halina Reijn) en hun schoon-
dochter (Hadewych Minis).
Als alles en iedereen eindelijk in gereedheid is voor de
opname, klinkt in de verte nog altijd het geloei van de

‘Geluid?’
‘Loopt’
‘En actie!’
OP EEN FILMSET DRAAIT ALLES
OM GEDULD. REGISSEUR NICOLE
VAN KILSDONK BLIJFT BIJ DE 
OPNAMES VAN OUDE LIEFDE IJZIG
KALM. ‘MOMENT. EEN VLIEGTUIG.’

blower. En door dat geloei hoort de productiemedewer-
ker niet dat Jan en alleman zijn naam roept en hem
maant te stoppen. Iemand trekt een sprintje, het geloei
houdt op. “Aandacht voor opnamen... Stilte, en...” zegt
de opnameleider.
Dan klinkt het gebrom van een brommertje; iets dich-
terbij passeert een vrouw op een rammelende fiets. Het
is nog niet alles. “Dat vreemde hoge geluid, hoort ie-
mand dat?” vraagt de opnameleider. “Weet iemand
waar dat vandaan komt? Hebben we dat onder contro-
le?”
Even later lijkt de rust op de set wedergekeerd. “Oké, 
aandacht, stilte voor opnamen. En...” Op dat moment
komt Van Kilsdonk, bekend van Ochtendzwemmers
(2001), Patatje oorlog (2011), Onder het hart (2014) en
Ventoux (2015), achter haar monitor vandaan. “Nog een
klein moment graag,” zegt ze terwijl ze omhoog wijst.
“Een vliegtuig.”
“Geluid...” zegt de opnameleider een paar tellen later.
“Loopt,” vult de geluidsman aan. “En actie!” Melissen
staat in gedachten verzonken voor het graf van haar
zoon; vanuit de verte komt Bervoets aanlopen, handen
in de zakken. Boven hun hoofden hangen enorme
geluids hengels. Onder de voet van de geluidsassistent
die met Bervoets meebeweegt, kraakt een eikel. Er vliegt
nog een vliegtuig over.
“En stop,” zegt Van Kilsdonk. “Nog eentje?” wil came-
raman Gregg Telussa weten. “Yes,” antwoordt Van Kils-
donk. Melissen kijkt vragend in haar richting: “Hoe zat
het ook alweer?” vraagt ze. “Gene komt aanlopen, ik zie
hem en ik lach hem toe, toch?” Van Kilsdonk struikelt
bijna over een grafsteen als ze naar haar toeloopt om uit
te leggen wat ze voor ogen heeft.
“Nog een keer, maar zonder kus,” zegt ze. Iedereen
neemt zijn positie weer in, maar als de opnameleider
zijn riedel heeft laten klinken, steekt er vanuit het niets
een wind op en komen er honderden herfstbladeren
naar beneden dwarrelen. “Wacht maar even, Gene,” ge-
baart Van Kilsdonk.
De zon verdwijnt achter de wolken, er komt nog een
brommertje voorbij, maar even later draait de camera
en staan Melissen en Bervoets samen in verstild verdriet
voor het graf. Ze wisselen intieme blikken, hun handen
zoeken en vinden elkaar. “En stop!” roept Van Kilsdonk.
“Heel goed. We gaan door met close-ups.”

The squarebouwt voort op een tentoonstelling die Öst-
lund met producent Kalle Boman in 2015 maakte voor
het Vandalorm Museum för Konst och Design in het
zuid-Zweedse Värnamo. In het stadje legden ze een
symbolisch vierkant aan. Iedereen kon daar instappen
als hij of zij hulp nodig had en omstanders waren ver-
plicht te helpen (het vierkant staat er overigens nog
steeds). De eerste installatie in het museum was een
vraag: vertrouw je je medebezoekers? Wie ‘ja’ ant-
woordde mocht de tentoonstelling in – maar op één
voorwaarde: telefoons en portemonnees moesten
worden achtergelaten bij de entree. Onbeheerd.

Rationeel en intellectueel
“Onze beschaving is gebouwd op simpele afspraken:
een automobilist stopt bijvoorbeeld voor een zebra-
pad als een voetganger wil oversteken. Althans, dat
zou zo moeten zijn. Toen we daarover nadachten, rea-
liseerden we ons dat we onszelf graag als rationeel en
intellectueel willen zien, maar dat we er dikwijls aan
moeten worden herinnerd op een bepaalde manier te
handelen. Dat er situaties zijn waarop jij de enige bent
die iets kan doen; dat jij degene bent die het verschil
kan maken. Maar mensen zijn kuddedieren en bang
om uit de pas te lopen.”
“The square gaat over de dictatuur van de politieke
correctheid,” stelde juryvoorzitter Pedro Almodóvar
op de persconferentie na de prijsuitreiking. “De perso-
nages – de belangrijkste rollen worden naast Claes
Bang gespeeld door tv-sterren Elisabeth Moss (Mad
men, Top of the lake) en Dominic West (The wire, The
affair) – willen onder alle omstandigheden politiek
correct blijven en daardoor leven ze in een hel.”

��� Juryvoorzitter Pedro Almodóvar: ‘The square
gaat over de dictatuur van de politieke correctheid.’ 

��� Regisseur
Ruben Östlund
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Alles over 
het menselijk 
onvermogen
DE ZWEEDSE REGISSEUR 
RUBEN ÖSTLUND HOUDT VAN 
SITUATIES DIE MORELE DILEMMA’S
VEROORZAKEN. IN THE SQUARE
RICHT HIJ ZIJN PIJLEN OP DE 
WERELD VAN MODERNE KUNST.
Jan Pieter Ekker

Op het festival van Cannes werd The square van Ruben
Östlund dit voorjaar bekroond met de Gouden Palm, de
prijs voor de beste film. Nadat hij zijn prijs had ontvangen,
slaakte de 43-jarige Zweedse socioloog-cineast een oer-
kreet en probeerde hij het publiek aan te zetten hetzelfde
te doen. Het lukte maar half; het was een bijna-pijnlijke
scène die niet had misstaan in The square.
Als Östlund (Styrso, 1974) geen regisseur was geworden,
had hij zijn geld waarschijnlijk verdiend als psycholoog 
of socioloog. De Zweed is gefascineerd door menselijk ge-
drag. Of preciezer: door het menselijke onvermogen. Hij
maakte in 2008 zijn speelfilmdebuut met Involuntary,
over de minder aangename kanten van groepsgedrag, en
regisseerde vervolgens Play (2011), waarin witte jongetjes
in een winkelcentrum worden lastiggevallen door zwarte,
net wat oudere mannetjes en werkelijk alle onaangename
aspecten van groepsdynamiek worden belicht. 
Voor Turist (2015), in Cannes bekroond met de hoofd-
prijs van de tweede competitie Un certain regard, verdiep-
te Östlund zich in (sociologische) onderzoeken naar vlieg-
tuigkapingen en veerbootrampen. Wat hij daaruit
opmaakte – de mythe van de Titanic dat mannen de vrou-
wen en kinderen voorlieten in de reddingsboot komt niet
overeen met de werkelijkheid – verwerkte hij tot een on-
ontkoombaar drama, waarin alle personages worden ge-
confronteerd met de slechtste of meest onverwachte kan-
ten van zichzelf. Östlund: “Ik houd van situaties die
morele dilemma’s veroorzaken; die vragen opwerpen zo-
als wat het betekent om mens te zijn. Daar wil ik alles van
weten. Daarom vind ik de research ook zo’n interessant
onderdeel van het maakproces.”

Primair reagerend dier
Ook in het overvolle The square draait het om het mense-
lijk onvermogen. Arena is de wereld van de moderne
kunst; Claes Bang speelt Christian, de zelfgenoegzame ar-
tistiek directeur van een museum voor hedendaagse
kunst in Stockholm, die bezig is met de voorbereidingen
van een nieuwe tentoonstelling. Het meest in het oog
springende werk is een vierkant op de binnenplaats van
het museum, waarvan het bijschrift luidt: The Square is a
sanctuary of trust and caring. Within it, we all share equal
rights and obligations (‘het vierkant is een heiligdom van
vertrouwen en medeleven; binnen het vierkant hebben we
allemaal dezelfde rechten en plichten’). 
Christian heeft prachtige theorieën over het werk, maar
als op een ochtend op weg naar het museum zijn porte-
monnee en iPhone worden ontvreemd, belandt hij in een
moreel moeras; de praktijk is weerbarstiger. Mensen zijn
egoïsten, wil Östlund zeggen; onder een dun laagje be-
schaving zit een dier verstopt, een primair reagerend dier.
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Good time
De New Yorkse indiefilmmakers
Benny en Joshua Safdie maken met
deze misdaadthriller hun grootste film
tot nu toe, maar de broers blijven
trouw aan hun intense, gruizige stijl. In
de voetsporen van Scorsese dienen
ze een stoot pure adrenaline toe met
het verhaal van de niet al te snuggere
crimineel Connie (Robert Pattinson).
Na een mislukte bankoverval wordt
zijn jongere broer opgepakt. Connies
wanhopige pogingen om het geld voor
de borg bij elkaar te sprokkelen, lopen
al snel uit op gewelddadige chaos.

Il colore nascosto delle cose
Teo (Adriano Giannini) heeft een suc-
cesvolle carrière als ‘creative’ bij een
reclamebureau en geniet van zijn
leven als vrijgezelle charmeur. Op een
dag wordt hij behandeld door osteo-
paat Emma (Italiaanse steractrice Va-
leria Golino) en hij valt als een blok
voor haar stem. De aantrekkelijke en
levendige Emma is al sinds haar zes-
tiende blind. Hoewel ze een vol leven
leidt, heeft ze zich nooit bij haar han-
dicap kunnen neerleggen. Hoewel ze
in eerste instantie door Teo’s praatjes
heen prikt, bloeit al snel een hevige,
maar ogenschijnlijk onmogelijke liefde
op, die zorgt voor veel onrust in hun
beider levens.

Insyriated
Terwijl buiten bommen afgaan en
sluipschutters op de loer liggen, heeft
een Syrische familie zich verschanst in
haar huis in Damascus. Het apparte-
ment dat voorheen een liefdevolle uit-
valsbasis was, is nu veranderd in een
gevangenis. De Israëlisch-Palestijnse
ster actrice Hiam Abbass speelt
moeder Oum Yazan, die wanhopig
probeert haar drie kinderen in leven te
houden terwijl allen afwachten of hun
man en vader ooit nog thuis zal
komen. De gevierde Belgische came-
raman Philippe Van Leeuw maakt met
zijn tweede speelfilm een invoelend
schouwspel van mensen in een ex-
treme situatie waarin elke beslissing
van essentieel belang kan zijn.

Kleine ijstijd
Vorig jaar opende Paula van der Oest
met Toniode eerste editie van Paff. Dit
jaar is ze terug met opvolger Kleine ijs-
tijd. Een groep vrienden, die in hun jon-
gere jaren een band vormde, komt na
de dood van voormalig bandleider Kas
bijeen om zijn as te verstrooien. Hun
wilde haren hebben ze inmiddels
goeddeels verloren, maar de reünie
belooft als vanouds gezellig, chaotisch
en met drank overgoten te worden.
Maar dan blijkt Delphina, de veel te
jonge nieuwe vriendin van één van de
heren, een nogal ontregelende wer-
king op het gezelschap te hebben.

Le fidèle
Na een avontuur in Amerika keert re-
gisseur Michaël R. Roskam terug naar
zijn Belgische geboortegrond voor
een nieuwe film in de lijn van zijn over-
donderende doorbraak Rundskop. In
hun derde samenwerking weet

Roskam opnieuw het beste naar 
boven te halen in acteur Matthias
Schoenaerts, die schittert als crimineel
Gino, alias Gigi. Wanneer hij als een 
blok valt voor racecoureur Bénédicte,
alias Bibi (Adèle Exarchopoulos,La vie
d’Adèle), komt hij voor een keuze te
staan. Zegt hij zijn oude leven en de
trouwe vrienden van zijn bende vaarwel
voor de liefde? Of zal de verleiding van
de pompende adrenaline die hun strak
geregisseerde overvallen teweeg-
brengen te groot blijken?

Liefde is aardappelen
Op een dag krijgt documentairemaker
Aliona van der Horst een erfenis: een
zesde deel van een houten huisje op
het platteland van Rusland. Het huis
waar haar moeder opgroeide. Samen
met haar Russische familieleden ruimt
zij het huisje leeg en leert zij lang-
zaamaan steeds meer over het ver-
leden van haar moeder en diens vijf
zussen. Een verleden dat men liever
laat rusten, vol onvoorstelbare verhalen
over het leven onder Stalin, die poë-
tisch verbeeld worden door animatie-
kunstenaar Simone Massi. Een kleine
vrouwengeschiedenis over grote ge-
beurtenissen.

Loving Vincent
“Wij kunstenaars spreken enkel via
onze schilderijen,” stelde schilder 
Vincent van Gogh. Regisseurs Dorota
Kobiela en Hugh Welchman namen die
woorden ter harte voor hun unieke film,
die in volledig geschilderde animatie
het leven en de mysterieuze dood van
Van Gogh vertelt. Meer dan 125 kunste-
naars brachten het werk van Van Gogh
tot leven in ruim 65.000 schilderijen –
elk één frame van de film. Een jaar na de
dood van Van Gogh reist Armand
Roulin, de zoon van Van Goghs post-
bode, naar Auvers-sur-Oise om het
mysterie van zijn dood te ontrafelen.
Was het echt zelfmoord of is er meer
aan de hand?

Manifesto
Dertien keer Cate Blanchett. Virtuoos
speelt de steractrice dertien rollen, van
een zwerver tot basisschoollerares en
van een choreograaf tot een adrenali-
nejunkie op de beursvloer. In die rollen
brengt ze fragmenten uit beroemde
twintigste-eeuwse (kunst)manifesten
tot leven, van pop artkunstenaar Claes
Oldenburg tot de Scandinavische
Dogma 95 en van Karl Marx tot de Itali-
aanse futuristen. De film, afgeleid van
Julian Rosefeldts gelijknamige meer-
schermige filminstallatie die eerder dit
jaar op het Holland Festival te zien was,
is een geestig en energiek feest van de
ideeën en concepten die samen onze
cultuur vormen.

Lees verder op pagina 16

HHHH – THE MAN WITH 
THE IRON HEART
Het verhaal van een van de gevaar-
lijkste personen van het naziregime 
en de verzetshelden die vastbesloten
waren hem te vermoorden. Een Tsje-
chische verzetsgroep in Londen be-
raamt in 1942 het plan voor Operatie
Anthropoid, een van de meest ambiti-
euze militaire operaties van de
Tweede Wereldoorlog. Twee jonge 
rekruten, Jozef Gabcik (Jack Reynor)
en Jan Kubis (Jack O’Connell), worden
naar Praag gestuurd voor een aanslag
op de wrede nazileider Reinhard Heyd-
rich (Jason Clarke), de uitvinder en 
uitvoerder van de Holocaust.

HEARTSTONE
Aangrijpende coming-of-agefilm over
de IJslandse jongens Thor en Kristjan,
die hun leven lang al dikke vrienden
zijn. Thuis hebben ze het geen van
beiden leuk, zodat ze altijd met elkaar
optrekken. Maar dit jaar zijn de lange
zomermaanden anders dan vorige
jaren. Thor wil per se een meisje uit
hun vissersdorpje versieren. Met te-
genzin volgt Kristjan zijn voorbeeld,
maar uit veel dingen blijkt dat zijn af-
fectieve gevoelens vooral voor Thor
zijn. Regisseur Gudmundur Arnar Gud-
mundsson won met zijn speelfilm -
debuut vorig jaar de Queer Lion op het
filmfestival van Venetië.

LOVELESS
Voor dit nieuwe cinematografische
meesterwerk won de Russische re-
gisseur Andrey Zvyagintsev (Levia-
than) op het afgelopen filmfestival
van Cannes de juryprijs. De film draait
om Boris (Aleksey Rozin) en Zhenya
(Maryana Spivak), een jong stel uit
Moskou. De twee liggen in scheiding
en gaan elkaar het liefst zo veel moge-
lijk uit de weg. Maar dan verdwijnt hun
twaalfjarige zoon Aleksey. Plotseling
zijn de twee weer op elkaar aange-
wezen. Geconfronteerd met hun
eigen tekortkomingen dreigen ze
dankzij hun echtelijke strijd niet alleen
elkaar maar ook hun zoon te verliezen.

����Zalen en aanvangstijden 
op pagina 22/23
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JUPITER’S MOON
Bij een poging illegaal de Hongaarse grens over te steken wordt de jonge
Syrische vluchteling Aryan door de politie neergeschoten. In het zieken-
huis blijkt hij niet alleen op wonderbaarlijke wijze genezen te zijn, hij stijgt
ook op van zijn bed en blijft enkele meters boven de grond zweven. De
Hongaarse regisseur Kornél Mundruczó (White God) trekt in zijn nieuwste
film alle registers open. Spelend met fantasy-elementen, religieuze sym-
boliek en virtuoze actie stelt hij zelfzuchtigheid en corruptie aan de kaak,
zonder de hoop op een betere wereld te verliezen.

HAPPY END
Tweevoudig Gouden Palmwinnaar 
Michael Haneke (Amour, Das weisse
Band) richt in zijn nieuwste film zijn
pijlen op de afstandelijkheid van onze
hedendaagse maatschappij. Anne 
Laurent (Isabelle Huppert) staat aan
het hoofd van een groot bouwbedrijf,
dat ze overneemt van haar demente-
rende vader (Jean-Louis Trintignant).
De rijke familie Laurent woont in een
groot landhuis in Calais. Zo neemt 
Haneke de vluchtelingencrisis letterlijk
als achtergrond voor dit verhaal van
verkrampte familierelaties die op
scherp komen te staan.

��� Vervolg van pagina 5
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Er is niets meer aan te doen: Ridley Scotts Blade runner
heeft 35 jaar na dato een vervolg gekregen. Harrison 
Ford keert daarin terug als Rick Deckard, de detective die
in de voorganger de taak had opstandige androïden te eli-
mineren. Rutger Hauer was de aanvoerder van een 
groep van dergelijke robots in menselijke gedaante, die in
de film replicantsworden genoemd. Ze waren ontsnapt uit
een buitenaardse kolonie, om in het overbevolkte Los 
Angeles verhaal te halen bij hun schepper over hun verval-
datum.

Hauer excelleerde in de rol. Hij zal er voorgoed mee ver-
eenzelvigd worden en is daar trots op. Hij noemde Blade
runnerzijn favoriete film: “Er is niets wat erop lijkt en het is
geweldig om deel uit te maken van een meesterwerk dat
het denken wereldwijd veranderd heeft.” Het zijn grote
woorden, maar het is geen grootspraak. Scotts film werd bij
verschijning geen hit en de eerste ontvangst was gemengd,
maar wie op de geschiedenis terugblikt, moet onderken-
nen dat weinig sciencefictionfilms zo invloedrijk zijn ge-
weest.

Tot in de kleinste details 
Het scenario van Hampton Fancher en David Peoples was
gebaseerd op de roman Do androids dream of electric
sheep? van de Amerikaanse sciencefictionschrijver Philip
K. Dick. Het boek stamt uit 1968. Dicks karakteristieke
mengelmoes van futuristische techniek, paranoia, exis-
tentiële vertwijfeling en elementen uit detectiveromans
genoot al jaren aanzien toen de film in 1982 uitkwam. De
plot van Blade runner was niet wezenlijk vernieuwend.
Wel nieuw en van grote invloed was de nadruk die Scott en
een team van getalenteerde vormgevers op de neo-noirstijl
van de film legden.

Die invloed liet zich snel gelden in de wereld van de pop-
muziek en de destijds opkomende videoclipcultuur, maar
ook in de modewereld. Voor filmmakers die destijds wil-
den inhaken hadden Scott en zijn designers de lat te hoog
gelegd: het futuristische Amerikaans-Aziatische Los An-
geles anno 2019 was tot in de kleinste details doordacht en
vormgegeven. Dat is althans de illusie die Scott creëerde

‘Ik ben nog geïntimideerd
door de status van de 
voorganger, maar dit 
is waarschijnlijk mijn 
beste film’

door de metropool alleen ’s nachts en in de regen in beeld
te brengen. De duisternis en de neerslag weerspiegelden
het bezwaarde gemoed van Deckard, maar hadden ook
een praktische functie.

Technologische bedreiging
Het is nu 35 jaar later. In de recente stripverfilming Ghost
in the shellwerden Scotts stadspanorama’s en de futuristi-
sche kledingstukken, voertuigen en wapens in detaille-
ring en variatie ruimschoots overtroffen. Maar dat spekta-
kel trok weinig publiek: de film werd een kostbare flop. Dat
geldt inmiddels ook voor Luc Bessons in Frankrijk ge-
maakte Valerian and the city of a thousand planets, dat
eveneens onder invloed van Blade runner ontstond. We
zijn verwend door de overvloedige toepassing van foto-
realistische digitale trucages. Voor uiterlijk vertoon lopen
de zalen niet meer vol.

Of Blade runner 2049het voornamelijk van uiterlijk ver-
toon moet hebben, valt echter te betwijfelen. Het toe-
komstbeeld van regisseur Denis Villeneuve oogt op voor-
hand opvallend grauw en grimmig. Het scenario voor de
vervolgfilm werd ontwikkeld door Ridley Scott en de te-
rugkerende schrijver Hampton Fancher en borduurt
voort op de gedeeltelijk achterhaalde toekomstvisie uit de
voorganger. Vrij naar de apocalyptische visie van Philip K.
Dick uit 1968 is de planeet goeddeels uitgeput en opgecon-
sumeerd en hangt de grootste technologische bedreiging
samen met de superieure kunstmatige intelligentie van
een nieuwe generatie robots.

Harrison Ford keert weer terug
Daarmee sluit de film aan op de eerste Blade runner, maar
betreden de makers ook het terrein dat twee jaar geleden
in Ex machina werd verkend. Schrijver en regisseur Alex
Garland pakte ijzersterk uit met prikkelende ideeën over
de gevaren van een vermenselijking van robots en had
daar geen sterren of futuristische vergezichten voor no-
dig. Villeneuve is daartoe verplicht: zijn film heet Blade
runner 2049 en dat schept verwachtingen en verplichtin-
gen. De regisseur gaf in The New York Times te kennen dat

hij nog steeds geïntimideerd is door de status van de voor-
ganger, maar voegde eraan toe dat dit waarschijnlijk zijn
beste film is.

Het is een boude uitspraak voor de maker van bejubelde
films als Prisoners, Sicario en de vorig jaar verschenen 
sciencefictionfilm Arrival, waarin de komst van buiten-
aards bezoek nu eens niet in explosies en verwoesting 
ontaardde. Arrival stemde tot nadenken, imponeerde en
ontroerde. De nieuwe Blade runner is na Star wars: the 
force awakens en Indiana Jones and the kingdom of the 
crystal skullde derde film waarin ster Harrison Ford in een
iconische rol uit zijn jonge jaren terugkeert. Het is goud van
oud, en dat trucje kennen we al. Maar het is ook de nieuwe
film van de maker van Arrival. En die kan vele potten 
breken.

��� Blade Runner 2049 (links en rechtsboven met Sylvia Hoeks) draagt dezelfde sfeer uit als de oorspronkelijke film uit 1982.

12 Het Parool |  Zaterdag 23 september 2017

Gevaarlijk
slimme robots
OP EEN UITGEPUTTE PLANEET 
GAAT BLADE RUNNER VERDER
WAAR HET 35 JAAR GELEDEN
GESTOPT IS. HET TOEKOMSTBEELD
VAN REGISSEUR DENIS VILLENEUVE
OOGT OPVALLEND GRAUW EN
GRIMMIG.
Bart van der Put
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Filmmaker Deepak Rauniyar houdt
Nepal met White suneen spiegel
voor. ‘Tradities en religieuze opvat-
tingen blokkeren de vooruitgang.’

Het is onmogelijk om het met iemand
uit Nepal niet over corruptie en andere
wantoestanden in zijn land te hebben.
Al helemaal niet met Deepak Rauniyar
(391978), die met zijn tweede film
White suneufemistisch gezegd geen
flatterend beeld van Nepal geeft. 
In de film weigeren twee volwassen
zoons om hun overleden vader van zijn
huis naar een rivier te dragen, waar zijn
lichaam moet worden verbrand. De
twee haten elkaar, omdat de één ko-
ningsgezind is en de ander in de maoï-
stische guerrillabeweging zat. Hun
weigering zorgt voor een patstelling,
omdat de traditie voorschrijft dat de
zonen van een overleden vader zijn li-
chaam naar de brandplaats moeten
brengen. 
Het conflict tussen de zonen vat in een
notendop de situatie in Nepal samen,
zegt Rauniyar. “We hebben pro-
blemen, die best oplosbaar zijn, maar
de grote ego’s van de leiders zitten dat
in de weg.” Als grootste probleem
noemt Rauniyar de tegenstelling
tussen de elite en de arme bevolking in
de grensvlakte met India. “Deze
mensen zijn decennia lang achterge-
steld, maar pikken dat niet meer. Ze
eisen hun rechten op en willen verte-
genwoordigd zijn in de regering. De
machtshebbers moeten daarmee
dealen, maar ze zijn dat niet gewend.
Ze moeten nog veel leren.”

Kroonprins Dipendra
Nepal komt van ver. Vanaf 1996
woedde twintig jaar een burgeroorlog,
waarin royalisten en maoïsten elkaar
naar het leven stonden. Alsof dat niet
genoeg ellende opleverde, schoot
kroonprins Dipendra in 2001 zijn
 ouders, koning Birendra en koningin
Aishwarya dood – officieel omdat ze
zijn geliefde niet accepteerden.
 Rauniyar meent echter dat de werke-
lijke reden altijd een mysterie zal
blijven. 
Zes jaar later werd de monarchie afge-
schaft en kwam het tot een wankel
vredesverdrag tussen de strijdende
groepen. Maar de onvrede is niet ver-
dwenen, zegt Rauniyar, die de ge-
volgen tijdens het filmen ondervond.
“Ontevreden groepen blokkeerden
maandenlang de grens met India,
zodat er geen goederen de grens over
konden. In het afgelegen dorpje waar
we draaiden, was geen benzine te
vinden voor onze generator. We
moesten dat van ver halen voor omge-
rekend niet 1 maar 10 dollar per liter.
Ook hadden we geen gas om eten te
koken.” 
Het zorgde voor een dure en lange op-
nameperiode, die in een fiasco
dreigde te eindigen. “Op een gegeven

moment was het geld op en konden
we niet verder. Na lang overleg kreeg ik
alvast het geld van de postproductie,
zodat ik niet hoefde te stoppen. Wel
moest ik cast en crew inkrimpen tot
elf mensen.”
Dat Nepal van de 157 landen die de 
wereld telt op de 135ste plaats van de
corruptieranglijst staat, is geen nieuws
voor Rauniyar. De regisseur die de
helft van de tijd in New York en de an-
dere helft in Nepal woont, weet hoe
corrupt zijn land is. “Na de aardbeving
van twee jaar geleden is veel hulpgeld
verdwenen in de zakken van de rege-
rende klasse.” 

Steekpenningen
Besmuikt lacherig vertelt hij over de
periode voordat hij regisseur werd en
hij als filmjournalist werkte. “Regel-
matig kreeg ik steekpenningen aange-
boden in ruil voor een positieve re-
censie. Dat kon van 50 dollar tot 100
dollar oplopen.” Met gespeelde ver-
ontwaardiging: “Natuurlijk heb ik nooit
geld aangenomen, maar veel anderen
deden dat wel. Nee, weigeren was niet
moeilijk, maar wel leverden kritische
recensies altijd gedonder op. De Ne-
palese filmwereld is een kleine wereld,
waarin iedereen elkaar kent en samen
eet en drinkt.” 
Voor een buitenstaander is Nepal
moeilijk begrijpen: grenzeloze cor-
ruptie, maar ook het land dat naast de
categorieën man en vrouw een derde
genderidentiteit invoerde en dat
eerder het homohuwelijk mogelijk
maakte dan de Verenigde Staten.
“Nepal is complex,” stelt Rauniyar
vast. “Er leven enorm veel verschil-
lende groepen en mensen. Weet je dat
er 123 talen in mijn land worden ge-
sproken? Nepalezen zijn niet prak-
tisch. Tradities en religieuze opvat-
tingen blokkeren de vooruitgang. Maar
wat we het hardst nodig hebben is een
rechtvaardig systeem en een integere
regering.”

Jos van der Burg

Vertoning White sun met nagesprek
Deepak Rauniyar: donderdag 5 oktober
om 19.00 uur in zaal 3

‘NEPAL IS COMPLEX, ER WORDEN
LIEFST 123 TALEN GESPROKEN’

���Filmmaker
Deepak Rauniyar
komt uit Nepal. 
FOTO VITTORIO ZUNINO
CELOTTO

Voelt u zich Amsterdammer, of blijft u een Rus?
“Ik ben daarvan vervreemd. Toen ik 16 was zeiden men-
sen al: je loopt anders dan Russen, we kunnen het zien.
In Nederland ben je burger met rechten, dat ben je daar
niet. Je bent mens, deel van het grote collectief en van
de Russische ziel – daar moet je aan meedoen. Dat doe ik
niet. Ik ben Russisch opgevoed door mijn moeder, met
liedjes, boeken en spreekwoorden en toch ben ik heel in-
dividualistisch. Maar ik begrijp ze wel, denk ik.”

Echt? Uw tante zegt in de film: ‘Iemand met een volle
maag begrijpt de hongerige niet.’
“Dat is wel waar. Dat kun je nooit ten volle begrijpen. Ik
vond het heel belangrijk om dat in mijn film duidelijk te
maken. In mijn film heeft iedereen gelijk.”

Vertoning Liefde is aardappelen met nagesprek Aliona van der
Horst: zaterdag 7 oktober om 19.00 uur in zaal 3

14  Het Parool |  Zaterdag 23 september 2017

‘Het is de
moeilijkste film die
ik heb gemaakt’
VOOR LIEFDE IS AARDAPPELEN
REISDE DOCUMENTAIREMAKER
ALIONA VAN DER HORST 
TERUG NAAR HAAR GEBOORTE-
LAND RUSLAND. ‘IK DACHT: SHIT, 
IK WEET HELEMAAL NIKS.’

tekst Jan Pieter Ekker, foto Joss Barratt

Aliona van der Horst (47), een Amsterdamse met een Rus-
sische moeder en Nederlandse vader, maakte furore met
documentaires als Na de lente van 1968 – een kleine lief-
desgeschiedenis (2000), Boris Ryzhy (2008) en Water chil-
dren (2011). In Liefde is aardappelen reist ze af naar een
dorpje onder Moskou waar haar moeder met vijf zussen
opgroeide onder Stalin, tijdens de oorlog en de zeer zware
jaren erna, met kunstmatige hongersnoden. Er moet een
erfenis worden verdeeld: het oude, houten huisje van
haar oma, dat na de dood van haar tante Ljoeba leeg
kwam te staan. 

Zoals alle zussen heeft Aliona’s moeder recht op een zes-
de deel: zes vierkante meter. Omdat haar moeder zeven
jaar eerder was getroffen door een hersenziekte en daar-
door niet meer kon praten, was Aliona haar gemachtigde.
“Toen ik klein was, nam mijn moeder me elke zomer zes
weken mee naar Moskou. Dan verbleven we in het huis
van mijn oma,” zegt ze in buurtcafé Czaar. “Toen mijn
neef vertelde dat hij het huis wilde ontmantelen, twijfelde
ik: dat ene stukje Rusland dat mijn moeder nog had,
moest ik dat dan weggeven?”

Wanneer begon deze geschiedenis?
“Het was november 2012; ik werd gebeld door mijn nicht
Tanja. Het zou goed zijn als je komt, zei ze. Ik was destijds
bezig met de research voor andere films, maar ik had wel
een geleend fototoestelletje bij me, omdat ik foto’s wilde
maken van het huis voordat het zou worden ontmanteld.
Ik heb de begrafenis van mijn tante gemist; mensen wor-
den daar binnen drie dagen begraven. Ik was er pas een
week later, ook een beetje om mijn nicht te steunen met
het verlies. Toen kwam ik in die gekke chaos van het huis
terecht en dacht ik: shit, ik weet helemaal niks. Mijn film
begon met een simpele vraag: wie was mijn moeder voor-
dat ze mijn moeder werd?”

Wat vond uw familie ervan dat u rondliep met uw camera?
“Ze weten ondertussen dat ik films maak, dus ze waren
niet heel erg verbaasd. Maar ik had het er best moeilijk
mee, dus ik vroeg Tanja wat zij ervan vond. ‘Als er ook
maar iets van een herinnering overblijft, ben ik gelukkig’,
zei ze. ‘Ik heb toch mijn eigen verhaal; dat blijft van mij;
wat jij maakt is jouw visie.’ Dat vond ik heel wijs van haar.
Van mijn neef kan ik nog steeds geen hoogte krijgen. Hij
snapte niet zo goed waarom ik oude koeien uit de sloot
wilde halen en wat mij zo intrigeerde aan het verleden,
maar hij zat mij niet in de weg. ‘Jij doet jouw ding, ik doe
mijn ding,’ zei hij.” 

Het heeft lang geduurd voordat uw film er eindelijk was.
“In januari 2013 ging ik terug om te draaien; ik had wat
geld gekregen voor research. Toen dacht ik dat het een
korte film zou worden; wat kan ik vertellen over een erfe-
nis? dacht ik. Maar het duurde jaren voordat ik wist wat ik
moest met mijn zes vierkante meter, hoe alles in elkaar
stak en alle papieren had. Het was een soort nachtmerrie;
ik heb heel wat notariskantoren gezien ondertussen.”

“Ik wilde de film wel eerder afmaken, maar ik kreeg een
kind. Daarna stierf mijn moeder. De montage heeft daar-
na bijna een jaar geduurd. Het was zo moeilijk, ook omdat
ik animaties wilde gebruiken; omdat mijn  moeder niet
meer kon praten, heb ik de verhalen over de honger door
de Italiaanse animator Simone Massi laten visualiseren.”

“Nee, ik heb nooit overwogen om daar archieKeelden
voor te gebruiken. Er zijn niet eens beelden van de hon-
gersnood van 1932, want die werd door Stalin doodgezwe-
gen. Er zijn wel beelden uit 1922, maar dat zijn propagan-
dabeelden. Die wilde ik niet in mijn film, dat voelde fout.
Wat ik mooi vind aan die animaties: elke keer dat je je iets
herinnert, maak je die herinnering opnieuw. Eigenlijk is
een herinnering ook een soort fictie. De animaties zijn als
een droom, waarin honger op een metaforische manier
wordt uitgelegd.”

Vindt u het nooit moeilijk uw persoonlijke
 beslommeringen te verfilmen?
“Ik vind het juist mooi als je via het persoonlijke een gro-
ter verhaal kunt vertellen. Dit is de moeilijkste film die ik
ooit heb gemaakt, omdat het zo dichtbij kwam; omdat het
familie was. Ik had al veel geresearcht in Rusland, ben
vaak mee geweest als tolk of interviewer bij films van an-
deren over de verschrikkelijkste gebeurtenissen. Daar-
door leefde ik in de veronderstelling dat mijn familie niks
had meegemaakt. Daarom praatten we eigenlijk ook nooit
over het verleden. ‘Wij leefden binnen de norm,’ zegt mijn

���Aliona van
der Horst: ‘Na 
de voorpremière
zei de dochter
van een vrien-
din: ‘Je hebt het
zwakste stukje
van je moeders
hart gevonden.’
Dat vond ik heel
mooi.’

‘Mijn familie had niks
meegemaakt, in die
veronderstelling leefde ik’

tante in de film. Dat is ook zo; er zijn geen familieleden
verbannen of gedood tijdens de Stalinterreur, er waren
geen dissidenten die het communistische systeem heb-
ben getrotseerd. Er is niks bijzonders gebeurd, zou je kun-
nen zeggen. Waarom zou je er een film over maken?’”

Werd er thuis over Rusland gesproken?
“Toen mijn moeder na de val van de Muur langzamer-
hand begon te vertellen, was ik bezig me van haar los te
maken en was ik niet zo geïnteresseerd in wat ze mis-
schien wel heeft geprobeerd te vertellen. Ik denk dat er
ook heel veel dingen waren die ze niet kon vertellen. Pas
aan het eind van het leven is ze die dingen gaan opschrij-
ven. Ook voor mij, daarvan ben ik overtuigd; ze wilde echt
dat ik het wist.”

Dat u wat wist?
“De meeste verhalen die wij kennen over de Sovjet-Unie
gaan over Stalin en de intelligentsia die zijn afgeslacht in
de kampen. Dat Stalin ook zo heeft huisgehouden onder
de boerenstand – 80 procent van de bevolking bestond in
de jaren dertig uit boeren – is veel minder bekend. De Oe-
kraïners beweren zelfs dat de kunstmatige hongersnood
van 1933 een genocide was. De honger was overal. Van de
jaren dertig tot de jaren zeventig was er weinig te eten
voor mijn familie. Soms was het erg, soms was het heel
erg. Het is een verhaal dat maar weinig mensen kennen.
In Rusland is het pas bekend sinds de perestrojka, maar
mijn nicht vertelde dat er nog steeds verteld wordt dat die
honger alleen maar op een paar plekken heerste.” 

Hoe was de band met uw moeder?
“Heel sterk, maar ook conflictueus. Zij heeft veel meege-
maakt, en die spanning en angsten zijn in haar lijf gaan
zitten. Ze was ook een moedige vrouw, want ze is wegge-
gaan uit Rusland. En een gevoelige vrouw; ze voelde dat
het daar niet klopte. Een dochter van een vriendin zei na
de voorpremière: ‘Je hebt het zwakste stukje van je moe-
ders hart gevonden.’ Dat vond ik heel mooi.”

Wat vond uw moeder van uw eerdere films?
“Ze vond het gevaarlijk. Aan Na de lente van 1968 heeft ze
meegewerkt, maar ze wilde niet in beeld. En ze noemde
de KGB nooit. Op de dag dat Poetin aan de macht kwam,
zei ze: hij is een ex-KGB’er, dit loopt fout. Ze heeft gelijk
gekregen. Ze is altijd bang geweest als ik een film in Rus-
land maakte of een film over mijn familie. Ik denk dat dat
de reden is dat ik niet eerder films heb gemaakt over poli-
tiek gevoelige onderwerpen.”
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Petit paysan
De dertigjarige Pierre is pas afgestu-
deerd aan de landbouwschool. Het zit
in de familie: zijn zus is veearts, en zijn
boerderij met melkkoeien was al van
zijn ouders. Pierres hele leven staat in
het teken van zijn boerderij en zijn fa-
milie. Wanneer in Frankrijk de eerste
tekenen van de gekke koeienziekte
opduiken, ontdekt Pierre dat één van
zijn koeien besmet is. Hij kan zich er
niet mee verzoenen dat hij zijn dieren
hierdoor kwijt zal raken en doet er
alles aan om dit te voorkomen.

The big chill (1983)
Zeven vrienden komen na de begra-
fenis van een vriend bij elkaar voor een
reünieweekend in deze klassieker uit
1983. Regisseur Lawrence Kasdan
neemt zijn generatie onder de loep
met hulp van een sterrencast met
onder andere Tom Berenger, Glenn
Close en Kevin Kline. De vrienden
leerden elkaar kennen op de universi-
teit, maar inmiddels zijn ze in de
dertig, en heeft de warmte van hun
vriendschap plaatsgemaakt voor de
koelte van het volwassen leven.The
big chill diende als inspiratiebron voor
Kleine ijstijd van Paula van der Oest,
de slotfilm van Parool Film Fest.

The glass castle
Gebaseerd op de memoires van New
York Times-journalist Jeannette Walls,
waarin ze reflecteert op haar jeugd-
jaren. Walls en haar zussen groeien op
in een op zijn zachtst gezegd onge-
bruikelijk gezin: haar moeder Rose
Mary (Naomi Watts) is een excen-
trieke kunstenaar, haar vader Rex
(Woody Harrelson) een alcoholist die
zijn kinderen hoopvolle verhalen ver-
telt om ze af te leiden van de deplora-
bele omstandigheden waarin ze op-
groeien, in armoede en constant op
de vlucht voor schuldeisers. Op latere
leeftijd moet Walls (dan gespeeld
door Oscarwinnares Brie Larson) zich
opnieuw tot haar ouders leren ver-
houden.

The killing of a sacred deer
De Griekse duistere absurdist Yorgos
Lanthimos (Dogtooth, The lobster) is
terug met een grimmige thriller, die op
het afgelopen filmfestival van Cannes
de prijs voor beste scenario deelde
met Lynne Ramseys You were never 
really here (ook te zien op Paff). De 
charismatische chirurg Steven (Colin
Farrell) neemt de mysterieuze tiener
Martin (Barry Keoghan) onder zijn
hoede. Maar wanneer het gedrag van
Martin steeds meer sinistere vormen
aanneemt, ziet Steven zich ge-
dwongen een ondenkbaar offer te
maken.

The square
Een museum voor moderne kunst
onthult een nieuwe installatie: een
ruimte waar geen regels zijn en alles
kan. Curator Christian (Claes Bang)
ziet het als een uitnodiging tot al -
truïsme. Om publiek naar het mu-
seum te trekken, wordt er een pr-
 bureau ingehuurd, en hun onortho-

doxe campagne zorgt voor de nodige
commotie. Regisseur Ruben Östlund
(Play, Turist) won op het afgelopen film-
festival van Cannes de Gouden Palm
met deze scherpe, opruiende satire op
de absurditeiten van de kunstwereld en
de hypocrisie van onze goede bedoe-
lingen.
   
Un beau soleil intérieur
Regisseur Claire Denis en schrijfster
Christine Angot lieten zich inspireren
voor dit verhaal door zowel hun eigen
levenservaringen als Roland Barthes’
essayboek Fragments d’un discours
amoreuxover een vijftiger op zoek naar
liefde. Isabelle (Juliette Binoche) is on-
langs gescheiden en doolt langs een
reeks verschillende types: een 
getrouwde bankier, een narcistische
acteur, een gevoelige kunstenaar. Allen
zijn ze slechts fragmenten van het com-
plete plaatje dat ze zoekt. Maar staat
die zoektocht naar de ware haar niet
juist vooral in de weg?

White sun
Na tien jaar afwezigheid keert voor-
malig vrijheidsstrijder Chandra van-
wege het overlijden van zijn vader terug
naar zijn geboortedorp, hoog in de
bergen van Nepal. De nieuwe vrijheden
die hij dacht te hebben bevochten in de
tien jaar geleden beëindigde burger-
oorlog, blijken hier nog maar mondjes-
maat doorgedrongen. Onderweg naar
de crematieplaats komt de doodskist
halverwege de berg vast te zitten.
Chandra zoekt hulp bij de politie, voor-
malige strijdmakkers en andere dorpe-
lingen, maar stuit telkens op argwaan.
Het collectieve oorlogstrauma wordt
persoonlijk en de nationale politiek sij-
pelt door in het dorpsleven, in dit
krachtige pleidooi voor meer tolerantie.

You were never really here
Deze beklemmende thriller van Lynne
Ramsay (We need to talk about Kevin)
was volgens vele critici de beste film op
het afgelopen filmfestival van Cannes
en won daar de prijzen voor beste 
acteur en beste scenario. De getrau-
matiseerde oorlogsveteraan Joe (Joa-
quin Phoenix) gaat als een schaduw
door het leven. Via een bevriende privé-
detective krijgt hij de opdracht om de
vermiste minderjarige dochter van een
bekende politicus op te sporen. Wan-
neer hij haar redt uit een bordeel in
Manhattan raakt hij echter verstrikt in
een wereld van corruptie en wraak en
roept hij een golf van extreem geweld
op zich af.

YOUR NAME
Dit fantasierijke liefdesverhaal groeide
uit tot het grootste animesucces ooit.
Het tienermeisje Mitsuha is de
dochter van de burgemeester van een
klein bergdorpje. Ze zet zich af tegen
de tradities en droomt ervan haar
geluk te beproeven in Tokio. Daar
woont schooljongen Taki, die in een
Italiaans restaurant werkt en architect
of kunstenaar wil worden. Elke nacht
droomt hij ervan dat hij een school-
meisje in een klein bergdorp is. Zal
deze raadselachtige connectie tussen
de twee tieners stand kunnen
houden? Makoto Shinkai, die door 
critici in zijn thuisland al wordt gevierd
als troonopvolger van animegrootheid
Hayao Miyazaki, baseerde de film op
zijn eigen gelijknamige roman.

WOODSHOCK
De Californische zussen Kate en Laura
Mulleavy maken sinds 2005 furore
met hun modelabel Rodarte. Voor hun
kleding en accessoires – onder andere
te zien in Darren Aronofskys film Black
swan–doen ze inspiratie op in de
Amerikaanse natuur, en die doet zich
ook duidelijk gelden in hun regie -
debuut Woodshock. Kirsten Dunst
staat centraal als een verkoopster van
legale wiet, die na de euthanasie van
haar moeder steeds verder verstrikt
raakt in haar paranoia en schuld -
gevoelens. Het visueel overdonde-
rende Woodshock sleept de kijker
mee in haar gemoedstoestand tijdens
een steeds verder uit de bocht vlie-
gende trip.

OUDE LIEFDE
Twee gescheiden zestigers (Beppie
Melissen en Gene Bervoets) zien el-
kaar voor het eerst in jaren weer
nadat hun veertigjarige zoon plotse-
ling kwam te overlijden. In de
maanden die volgen zoeken ze troost
bij elkaar en laait hun oude liefde weer
op. Ze genieten van hun onschuldige
affaire, maar al snel steken de onver-
werkte problemen uit het verleden
toch weer de kop op. Net als hun
 families raken ze verstrikt in de
 gevolgen van deze grote liefde in 
de nieuwste film van Nicole van Kils-
donk (Ventoux).

����Zalen en aanvangstijden 
op pagina 22/23
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THE WOMAN WHO LEFT
De vermaarde Filipijnse langfilmer Lav Diaz doet het rustig aan met het ‘slechts’ drie uur en
drie kwartier lange The woman who left. Wanneer een vrouw uit de gevangenis wordt vrijge-
laten waar zij dertig jaar onterecht zat opgesloten, neemt ze zich voor om wraak te nemen op
de ex-geliefde door wiens schuld ze daar terechtkwam. Diaz won met de film, waarvoor hij
werd geïnspireerd door Tolstojs korte verhaal God ziet alles, maar hij wacht, in 2016 de
Gouden Leeuw op het prestigieuze filmfestival van Venetië.

WONDERSTRUCK
Filmauteur Todd Haynes (Carol) waagt
zich voor het eerst aan een film voor
alle leeftijden met deze verfilming van
het gelijknamige kinderboek van
schrijver en illustrator Brian Selznick, in
het Nederlands uitgegeven als De won-
derkamer. De film speelt zich in twee
periodes af en vermengt de verhalen
van twee dove kinderen, wiens paden
elkaar op mysterieuze wijze kruisen. In
1927 besluit Rose naar New York te
reizen om haar idool te ontmoeten, de
actrice Lillian. In 1977 reist Ben na het
overlijden van zijn moeder naar New
York op zoek naar zijn vader.

��� Vervolg van pagina 11
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Bij David Letterman
kwam er geen zinnig
woord uit zijn mond

��� You were never really heremet Phoenix in de hoofdrol won op Cannes ook de prijs voor Beste screenplay.

River was als eerste succesvol in Hollywood en in 1988, op
zijn zeventiende, had hij al een Oscarnominatie te pakken
(Running on empty). Een jaar later brak Joaquin door als
onzekere tiener in Parenthood. Toen al liet hij zien dat hij
geen marionet in Hollywood wilde zijn. Ontevreden over
de rollen die hij kreeg aangeboden, deed hij dingen die hij
leuker vond, zoals reizen. Pas zes jaar na Parenthood en de
dood van zijn broer was hij weer te zien in een speelfilm. In
Gus van Sants To die for speelde hij een even naïeve als ge-
troebleerde jongen, die door een monsterlijke tv-presen-
tatrice wordt verleid, waarna ze hem manipuleert om haar
man te vermoorden. 

Gladiator en Walk the line
De rol leverde hem veel artistieke credits op, maar een su-
perster werd hij door Ridley Scotts blockbuster Gladiator
(2000). Daarin speelt hij de zoon van keizer Marcus Aureli-
us, die hij in een woedeuitbarsting wurgt als hij hoort dat
hij hem niet als keizer mag opvolgen. De rol paste uitste-
kend bij Phoenix, die geen glad gepoetst sexy uiterlijk
heeft, maar met zijn hoekige voorkomen – dat nog wordt
versterkt door het geboortelitteken boven zijn lip – een
vervaarlijk, duister en onberekenbaar innerlijk doet ver-
moeden. Phoenix’ kracht ligt in personages bij wie opge-
kropte woede en agressie elk moment kunnen uitbarsten.
Mannen die met hun innerlijke demonen worstelen, zoals
Johnny Cash, een fenomenale rol van Phoenix in Walk the
line (2005). Dat hij het repertoire van Cash zelf zong, en 
dat verbluffend goed deed, zou een Oscar waard zijn ge-
weest, maar het bleef bij een nominatie – net als eerder bij
Gladiator. 

Na Walk the line leek Phoenix’ ster in Hollywood alleen
maar hoger te kunnen rijzen, maar onverwachts nam hij
een paar jaar later een bizarre afslag. In 2008 kondigde hij
aan dat hij voortaan als hiphopartiest door het leven zou
gaan. In David Lettermans Late show verscheen hij met
een enorme baard en kwam er geen zinnig woord uit zijn
mond. Het leek alsof hij zwaar onder invloed was van me-
dicijnen of drugs. 

Pijnlijk om te zien, maar twee jaar later bleek bij de film
I’m still here dat het allemaal een grap was geweest. Dat
was althans de lezing van Phoenix en zijn zwager Casey Af-
fleck, die I’m still here had geregisseerd. Ze hadden een

nepdocumentaire gemaakt over Phoenix als een zwaar
bebaarde, ontspoorde drugsverslaafde ex-acteur met
hiphopaspiraties. De film was volgens Phoenix en Af-
fleck een satire op de moordende druk van de roem die
Hollywoodsterren ervaren. Dat zou best kunnen, maar
er zijn nog steeds mensen die aan die lezing twijfelen.
Zij geloven dat I’m still here wel degelijk was bedoeld als
serieuze documentaire, maar als nepdocumentaire
werd gepresenteerd toen bleek dat hij een ontluiste-
rend beeld van Phoenix gaf. De waarheid zullen we
waarschijnlijk nooit horen.

Na I’m still here lijkt Phoenix definitief voor zijn ac-
teercarrière te hebben gekozen. Over stoppen hebben
we hem al bijna tien jaar niet meer gehoord, wat opmer-
kelijk lang is. Blijkbaar kan hij zijn demonen met acte-
ren eronder houden. Hoe hij in The master als een ge-
kooid beest in de gevangenis tekeergaat, waarbij hij zijn
agressie richt op de gevangene naast hem (de diep be-
treurde Philippe Seymour Hoffman), is van een angst-
aanjagende intensiteit. 

Laten we er niet omheen draaien: Phoenix is de Mar-
lon Brando van onze tijd. Dat ook The master hem geen
Oscar opleverde – maar slechts zijn derde nominatie –
is een historische blunder. Na een Golden Globe voor
Walk the line moest Phoenix tot dit jaar wachten op
weer een prestigieuze prijs. In Cannes werd hij uitge-
roepen tot Beste acteur voor zijn optreden in You were
never really here van Lynne Ramsay. Ook nu weer spat
zijn agressie van het scherm in zijn rol als ex-soldaat die
op zoek gata naar de vermiste dochter van een politi-
cus, waarbij een hamer goed van pas komt.

Hannah Hoekstra speelt in Kleine
ijstijd, de slotfilm van PAFF, een van
de hoofdrollen. In 2012 won ze een
Gouden Kalf voor haar rol in 
Hemel. Hoekstra (1987) combi-
neert haar film rollen met voorstel-
lingen bij het Nationale Toneel. 

In Kleine ijstijd komt een groep
vrienden, vroeger allemaal lid van 
dezelfde band, bij elkaar om de as 
van zanger Kas te verstrooien. Eén van
hen, Lo (Steef Cuijpers), verschijnt
met zijn veel jongere vriendin Del-
phina, gespeeld door Hoekstra. Zij
zorgt ervoor dat de vriendschap flink
op de proef wordt gesteld. 

Hoe was het om voor Kleine ijstijd
met actrice Ariane Schluter en 
regisseur Paula van der Oest te
werken?
“Ik heb heel veel van hen geleerd. 
Ariane heeft een bepaalde schijt als ze
speelt en daar kijk ik dan vol bewonde-
ring naar. We hebben deze film echt
met vrienden onder elkaar gemaakt, 
in maar tien dagen. Er is een scène
waarin we met zijn allen tegelijk spe-
len, een scène van liefst tien pagina’s.
Daar heb ik het meest van genoten.”

Je doet zowel theater als film. Hoe
groot is dat verschil?
“Een verschil van dag en nacht. Het
heeft te maken met concentratie. Bij
film ben je dertien uur op een dag
bezig met stukjes van de puzzel. In
korte momenten moet je zorgen dat je
op je best bent. Theater is fenome-
naal. Er zijn afspraken: de avond duurt
een bepaald aantal uur, dit verhaal
gaan we vertellen, met deze middelen,
en iedereen concentreert zich daarop.
Een aantal avonden in je leven gaat op
het toneel de boel helemaal glitteren.
Dan beland ik met de mensen in de
zaal in een trip. Daar doen we het na-
tuurlijk voor, het publiek en ik.”

Hoe lang geleden heb je zo’n trip 
gehad?
Ze lacht. “Dat weet ik niet meer. Nu
klinkt het alsof de rest van de voorstel-
lingen kut waren. Helemaal niet. Als ik
speel, voel ik me altijd heel gelukkig,
maar er zijn ook avonden waarop ik
voor dertig man naar de verste uit-
hoek van het land moet. Dat is niet per
se iets waar ik naar uitkijk als ik ’s och-
tends uit mijn bed stap.”

Dacht je als kind al aan een carrière
als actrice?
“Sommige mensen hebben heel erg
een voorstelling van het leven, alsof
het leven een kleurplaat is. Ze denken:
eerst wil ik trouwen, kinderen en dan
daar wonen. Dat heb ik nooit gehad.
Soms vragen mensen me wanneer ik
ben begonnen met spelen. Ik weet dat
niet. Ik ben er gewoon nooit mee op-
gehouden.”

Deed je wel met een bepaald idee
auditie aan de Toneelschool, en aan
de Kleinkunstacademie, waar je in
2010 afstudeerde?
“Of ik naar de Toneelschool wilde, was
voor mij geen vraag, zo is het gewoon
gegaan. Ik weet nog dat een moeder
van een vriendinnetje aan mij vroeg:
wat ga jij doen? Ik zei dat ik naar de To-
neelschool ging. Toen moest ze heel
hard lachen. ‘Dat zullen we wel zien
dan,’ zei ze. Ik ben er nooit bang voor
geweest het te gaan doen. Ik voel me
nu vooral gezegend en ik werk er 
keihard voor.”

Van je ouders kreeg je wel alle 
ruimte?
“Ja, cool is dat, hè? Die waren totaal
finemet de hele bups. Als ik had ge-
zegd dat ik tandarts wilde worden?
Ook lekker doen. Ik probeer nu ook in
mijn leven de dingen open te houden.
Misschien wil ik over twee jaar wel
graag een moestuin.”

Je bent nu in Berlijn voor een 
project. Wat doe je daar precies?
“Ik ben er voor een Duitse serie. Nu
ben ik ook Duits aan het leren, dat wil
ik per se kunnen. Ik word heel boos als
ik iets niet meteen als beste kan. Ik
probeer me daar nu een beetje bij
neer te leggen, dat dingen niet altijd
tijd lukken.”

Waar komt dat gevoel van de beste
willen zijn vandaan?
“Dat had ik als kind ook al. Ik wil dan
gewoon dat dingen direct kunnen en
word boos als het niet lukt. Jongleren
bijvoorbeeld, dan ga ik net zo lang met
die ballen gooien tot ik het kan. Nu ik
ouder ben, kan ik gelukkig soms wel
denken: stapje voor stapje, jongens.”

Is die volharding ook deels de reden
waarom je bent waar je nu bent?
“Dat is lastig te zeggen, dat ligt aan zo-
veel factoren. Ik ben nu een actrice,
maar ik zie het ook niet als een vaste
positie die ik voor altijd heb. Als je op
een berg zit, kun je er ook af rollen.”

Zo’n moestuin beginnen zou dus
ook nog echt kunnen.
“Zeker. Of ik ga een discotheek
runnen.”

Rajko Disseldorp

‘DAT DINGEN NIET ALTIJD LUKKEN,
PROBEER IK NU TE ACCEPTEREN’

���Hannah 
Hoekstra: 
‘Misschien wil ik
volgend jaar wel
een moestuin.’
FOTO IVO VAN DER
BENT
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Meester van
ongekende
woede
JOAQUIN PHOENIX, DIE MET 
YOU WERE NEVER REALLY HERE
IN CANNES DE PRIJS VOOR
BESTE ACTEUR WON, IS
MISSCHIEN WEL HOLLYWOODS
MEEST INTENSE ACTEUR.
Jos van der Burg

De meeste Hollywoodacteurs spelen braaf het spel van
filmster mee. Ze spreken keurig met twee woorden op
persconferenties, zijn nooit te beroerd om voor fotografen
te poseren, steunen met veel tamtam een goed doel en
prijzen iedere regisseur met wie zij werken de hemel in.
Ooit Brad Pitt of Leonardo DiCaprio een onvertogen
woord horen zeggen? 

Zo’n acteur is Joaquin Phoenix (1974) niet. Zijn verhou-
ding met het glamourbestaan van filmster is op zijn
zachtst gezegd problematisch. Aan persconferenties en
interviews heeft hij een broertje dood. Arme journalisten
die hem moeten interviewen, want grote kans dat zij ge-
schoffeerd worden en met onzinantwoorden thuiskomen.
Op de persconferentie vijf jaar geleden op het filmfestival
van Venetië over P.T. Andersons intense drama The 
master, waarin Phoenix een door de Tweede Wereldoorlog
getraumatiseerde marinier speelt, liep hij verveeld van 
tafel weg, kwam weer terug, stak nog maar weer een siga-
ret op en wachtte apathisch het einde van de bijeenkomst
af. 

Phoenix’ hekel aan de pers is terug te voeren op hoe deze
omsprong met de dood van zijn broer River, die in 1993
overleed aan een overdosis. Bij de tragedie, die zich af-
speelde in een club in Los Angeles, waren Joaquin en zijn
zus Rain aanwezig. Dat Joaquins paniekgesprek met het
alarmnummer 911 in de publiciteit belandde, verbijsterde
hem. Vol walging over de tol van de roem trok de negen-
tienjarige zich een tijdlang terug uit de filmwereld.

Children of God
Met River en zijn drie zussen had Joaquin bepaald geen
doorsnee jeugd. Zijn ouders waren lid van de sekte Chil-
dren of God en reisden met hun gezin jarenlang door Zuid-
Amerika. Toen ze uit de christelijke club stapten – Joaquin
was toen vier jaar – keerden ze terug naar de Verenigde
Staten. Het gezin vestigde zich in Los Angeles. Om te laten
zien dat het gezin uit de as van het oude leven was herre-
zen, veranderden de ouders de familienaam Bottom in
Phoenix. Het gezin was arm en om een bijdrage aan de kost
te leveren zongen en speelden de kinderen op straat. De
rest is geschiedenis: de optredens trokken de aandacht
van een kindertalentscout, waarna rollen in commercials,
tv-series en films volgden. 

��� Vanaf 
boven met 
de klok mee: 
Gladiator, Her,
The master,
Walk the line,
To die for en
Spacecamp. 



���Elk beeld inLoving Vincent is gebaseerd op een schilderij van Vincent van Gogh.
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���Maker Hugh Welchman (1975).

Op dertien schermen tegelijk was
Manifestoeen publiekstrekker bij
het Holland Festival. PAFF presen-
teert de bioscoopversie van deze
kunstzinnige monsterproductie. 

Dertien rollen speelt Cate Blanchett in
Manifesto van de Duitse kunstenaar
Julian Rosefeldt. Ze is onder anderen
een lerares die haar klas de filmwetten
van Jean-Luc Godard doceert (‘No -
thing is original’). Ze speelt een fa-
brieksarbeider, een poppenspeler,
een choreograaf, een dakloze man en
een huismoeder die bidt voor ‘kunst
die niet alleen op zijn kont in een mu-
seum zit; voor kunst waar gaten in
vallen als in sokken, die gegeten wordt
als een stuk taart’, terwijl haar zoons
en echtgenoot ongeduldig zitten te
wachten tot de kalkoen aangesneden
kan worden. In een andere scène
heeft Blanchett zelfs twee rollen, die
van nieuwslezer en van verslaggever
ter plaatse.
Op het afgelopen Holland Festival was
Manifesto te zien op dertien
schermen in een grote, verduisterde
loods op een bedrijventerrein in
 Amsterdam-Noord – het was een van
de  publiekstrekkers. Wie toen geen
kaartje wist te bemachtigen, kan nu
terecht in de bioscoop, waarvoor
 Rosefeldt een speciale, lineaire film-
versie heeft gemaakt.

Oscar als risicofactor
De reden waarom hij ook een lineaire
film uitbracht, was van praktische
aard, aldus Rosefeldt: het was nodig
om zijn project te financieren. Dat er
nu ook een filmversie is, betekent dat
Blanchett met haar bijzondere op-
treden in aanmerking komt voor de
Oscar voor beste actrice.
De Oscars hadden er overigens ook
bijna voor gezorgd dat het hele project
was afgeblazen. Voordat de opnamen
zouden beginnen, had Blanchett een
Oscar gewonnen voor haar rol in
Woody Allens Blue Jasmine. “En als je
een Oscar wint, wil iedereen met je
werken. Cate voelde dat het haar mo-
ment was en had het superdruk, maar
gelukkig bleef ze aan boord. Maar de
enige manier waarop we het konden
doen, was door haar hele familie naar
Berlijn te halen voor de kerst. Toen we
het erover hadden wie haar man en
kinderen konden spelen, stelde Cate

haar eigen man en kinderen voor.
Beter kan natuurlijk niet; die chemie
tussen moeder en kind is niet ge-
speeld maar echt.”
Rosefeldt ontmoette Blanchett zes
jaar geleden; zij was in Berlijn voor
filmopnamen, hij had een opening in
de Berlinische Galerie. Een gemeen-
schappelijke vriend, de Duitse thea-
terregisseur Thomas Ostermeier, nam
Blanchett daar mee naartoe als een
soort verrassingsgast. Ze vond zijn
werk mooi, zei ze, en ze raakten aan de
praat. En toen spraken ze af dat ze een
keer iets samen moesten gaan doen.
Rosefeldt wist direct dat hij haar
meerdere rollen wilde laten spelen,
omdat hij haar ziet als een soort on-
derzoeker van de menselijke soort.
Blanchett bleek direct gefascineerd.
“Het is ook een droom voor iedere ac-
teur om iedereen op één moment te
zijn. Manifestobewijst mijn gelijk; Cate
kan heel goed iemand anders worden.
Niet spelen, maar wórden; het is alsof
ze door iets of iemand wordt over -
genomen.”

Drie uur voor de baard
Eigenlijk had Rosefeldt twintig scènes
willen maken, maar dat was onmoge-
lijk, omdat Blanchett maar elf dagen
tijd kon maken. “Het was gekkenwerk;
ze speelde op dezelfde dag de
zwerver én de nieuwslezeres; een man
en een vrouw, met compleet verschil-
lende accenten. Alleen het opplakken
van haar baard kostte al drie uur. En
dan die teksten… Bij theatermono-
logen zou je er weken op moeten stu-
deren, maar daar was natuurlijk ook
geen tijd voor, dus we moesten een
truc verzinnen. Via een oortje fluistert
haar assistent ze in haar oor. Jack Ni-
cholson doet het zijn hele carrière al
op die manier, vertelde Cate.”

Jan Pieter Ekker

‘HET IS EEN ACTEURSDROOM OM
 IEDEREEN OP ÉÉN MOMENT TE ZIJN’

���Cate Blanchett 
declameert een 
Dadamanifest als 
priesteres van de punk.
STILL UIT MANIFESTO

kocht; zijn werk was tentoongesteld naast dat van super-
ster Monet en hij had in Auvers geen mentale instortingen
meer gehad. Dus waarom zou hij dan zelfmoord willen
plegen?”
Terwijl Welchman en Kobiela werkten aan hun scenario,

verscheen in 2011 een nieuwe biografie van de schilder van
Steven Naifeh en Gregory White Smith. Daarin werd onder
meer aandacht gegeven aan een theorie die ook in Loving
Vincent een prominente rol speelt: dat Van Gogh geen zelf-
moord pleegde, maar werd neergeschoten door een groep
rebellerende tieners. “Er zitten veel gaten in het verhaal,”
zegt Welchman. “Er zijn tegengestelde getuigenissen 
over die dag, en Vincent liet geen boodschap achter. Zo is
deze theorie niet te negeren, maar ook onmogelijk te be-
wijzen.”

Vertoning Loving Vincent met nagesprek Hugh Welchman en
Dorota Kobiela: zaterdag 7 oktober om 13.00 uur in zaal 1.
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‘Waarom zou 
Van Gogh zelfmoord
willen plegen?’
DOROTA KOBIELA EN HUGH
WELCHMAN BELICHTEN HET
LEVEN EN DE MYSTERIEUZE
DOOD VAN SCHILDER
VINCENT VAN GOGH IN HUN
VOLLEDIG GESCHILDERDE
ANIMATIEFILM LOVING
VINCENT.
Joost Broeren-Huitenga

Een leger aan schilders
maakte ruim 65.000
beelden voor de film

De Van Goghbiopic Loving Vincent ontleent zijn titel aan
de vaste frase waarmee de schilder zijn brieven aan zijn
broer Theo ondertekende: ‘Je lieAebbende Vincent’. Maar
de woorden slaan evengoed op de film zelf, en de insteek
van regisseursduo Dorota Kobiela en Hugh Welchman: de
volledig geschilderde film werd gecreëerd vanuit de liefde
voor het werk van Van Gogh.

Toch duurde het even voordat die liefde bij de Britse pro-
ducent en animatiefilmmaker Welchman werd aangewak-
kerd, zegt hij lachend. “Ik werd eerst verliefd op Dorota;
het duurde wat langer voordat ik ook verkikkerd was op
haar project. Ik wist aanvankelijk eigenlijk alleen wat ie-
dereen wel zo ongeveer weet over Van Gogh: de schilder
die gek werd, zijn oor afsneed, en wiens zeer kleurrijke
werken tegenwoordig voor belachelijke bedragen worden
verkocht.”

De Poolse Kobiela werd opgeleid als schilder, maar werkt
inmiddels al jaren in de filmindustrie, voornamelijk aan
korte animatiefilms. Op zoek naar een project om anima-
tie te verbinden aan haar oude liefde voor de schilder-
kunst, stuitte ze op een uitgave van de brieven van Van
Gogh. “Zo kreeg ze de ingeving om zijn schilderijen tot le-
ven te brengen,” zegt Welchman.

In eerste instantie was het plan om een korte film te ma-
ken. “Een speelfilm maken met deze techniek leek ons
veel te riskant, bijna megalomaan. De omslag kwam bij
een tentoonstelling van Vincents brieven in Londen. Daar
stond ik 3,5 uur in de rij om binnen te komen – terwijl er
vrijwel geen schilderij van hem te zien was. Dat maakte
duidelijk dat mensen zo gepassioneerd over hem zijn dat
de enorme investering van tijd en geld de moeite waard
kon worden.”

Van Goghexperts
Elk beeld in Loving Vincent, dat tijdens PAFF zijn Neder-
landse première beleeft in het Van Gogh Museum, is geba-
seerd op een schilderij van Van Gogh. Dat geldt voor de
landschappen en vertrekken die het decor vormen, en
voor de personages die zich daarin bewegen – al werden
deze als referentie voor de schilders wel eerst gespeeld
door acteurs. Om hun unieke project van de grond te krij-
gen, schakelden Kobiela en Welchman een klein leger aan
schilders in, die samen de ruim 65.000 individuele beel-
den van de film produceerden.

“Er zijn natuurlijk geen honderd olieverfanimatoren in de
wereld,” zegt Welchman lachend. “Dus we werkten met
schilders gespecialiseerd in olieverf, die we razendsnel
omschoolden tot animatoren en Van Goghexperts. Nor-
maal gesproken zijn dit kunstenaars die alleen werken en
die hun eigen composities en ideeën genereren. Dus ik
hield mijn hart vast; we waren erop voorbereid dat mis-
schien wel een kwart van hen voortijdig uit het project zou
stappen. Maar uiteindelijk is dat bijna niet gebeurd. Het
was echt wonderbaarlijk hoe snel ze zich aanpasten aan
het werken in een team.”

Mensen van vlees en bloed
De werkwijze vereiste een grondige voorbereiding van de
regisseurs. “We zijn maanden bezig geweest met de story-
boards,” zegt Welchman. De film moest immers al voordat
hij werd gemaakt volledig zijn uitgedacht: honderden
beelden laten schilderen voor een scène die uiteindelijk
toch op de montagevloer zou belanden, zou een enorme
verspilling zijn.

Daarbij kwamen de makers al snel voor ingewikkelde
keuzes te staan. “Neem bijvoorbeeld het beeldformaat.
Van Gogh schilderde op doeken met allerlei verschillende
formaten; wij moesten er één kiezen. Dat betekende dat
we bij grote landschapsschilderijen soms moest inzoo-
men, terwijl we bij zijn portretten juist meer ruimte aan de
zijkanten moesten creëren.”

Ook de volstrekt eigen stijl van Van Goghs expressionis-
tische werken stelde de filmmakers voor uitdagingen.
“Zijn schilderijen houden zich niet aan de wetten van na-
tuurkunde en menselijke anatomie. Maar zo gauw je din-
gen in beweging brengt, moeten ze echt aanvoelen – de
personages moeten voelen als mensen van vlees en bloed.
Vincent gebruikte soms doelbewust geen schaduwen, en
maakte beelden die je met geen camera zou kunnen creë-
ren. Dat zijn dingen die in animatie ook wel mogelijk zijn,
maar je kunt het niet allemaal tegelijk toepassen.”

Mysterieuze dood
Loving Vincent begint een jaar na de dood Van Gogh. Ar-
mand Roulin, de zoon van Van Goghs postbode tijdens
zijn tumultueuze periode in Arles, reist naar het dorpje
Auvers-sur-Oise waar de schilder zijn laatste twee jaar
doorbracht, om een laatste brief van Van Gogh te bezor-

gen. De vraag is alleen: aan wie? Ook broer Theo, aan wie
het poststuk is geadresseerd, is inmiddels overleden. 

Hoe meer Roulin ontdekt, hoe meer vraagtekens hij
krijgt bij de toedracht van Van Goghs dood, die te boek
staat als zelfmoord maar is omgeven door mysteries. On-
geveer zoals dat ook voor Welchman en Kobiela ging.
Welchman: “Het leek erop dat hij het in Auvers beter had
dan ooit tevoren. Hij had net zijn eerste schilderij ver-
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Loving Vincent
Dorota Kobiela en Hugh
Welchman met nagesprek

Blade runner 2049 (2D)
Denis Villeneuve

Your name 
Makoto Shinkai

Blade runner 2049 (3D)
Denis Villeneuve

Borg/McEnroe
Janus Metz

God’s own country
Francis Lee

Manifesto
Julian Rosefeldt

7 giorni
Rolando Colla

Petit paysan
Hubert Charuel

Il colore nascosto 
delle cose
Silvio Soldini

Hhhh - The man with 
the iron heart
Cédric Jimenez

Final portrait
Stanley Tucci

Liefde is aardappelen
Aliona van der Horst
met nagesprek

Le fidèle
Michaël R. Roskam

White sun 
Deepak Rauniyar

Jupiter’s moon
Kornél Mundruczó

A ciambra
Jonas Carpignano

God’s own country
Francis Lee

Loveless
Andrej Zvjagintsev

Heartstone
Guðmundur Arnar
Guðmundsson

Manifesto
Julian Rosefeldt

Loveless
Andrej Zvjagintsev

You were never 
really here
Lynne Ramsay

The square
Ruben Östlund

Amori fragili
Francesca 
Comencini

The glass castle
Destin Daniel Cretton

Oude liefde
Nicole van Kilsdonk

Happy end
Michael Haneke

A ghost story
David Lowery

Du forsvinder
Peter Schønau Fog

Un beau soleil 
intérieur
Claire Denis

The big chill
Lawrence Kasdan

The killing of a 
sacred deer
Yorgos Lanthimos

Close encounters 
of the third kind
Steven Spielberg

A gentle creature
Sergei Loznitsa

Good time
Ben en Josh Safdie

C’est la vie!
Éric Toledano en 
Olivier Nakache

Du forsvinder
Peter Schønau Fog 

Woodshock
Laura Mulleavy en 
Kate Mulleavy

Your name
Makoto Shinkai

Close encounters 
of the third kind
Steven Spielberg

Woodshock
Laura Mulleavy en 
Kate Mulleavy

Borg/McEnroe
Janus Metz

Wonderstruck
Todd Haynes

The killing of a 
sacred deer
Yorgos Lanthimos

Insyriated
Philippe Van Leeuw
met nagesprek

Loving Vincent
Dorota Kobiela en
Hugh Welchman

Du forsvinder
Peter Schønau Fog

The woman who left
Lav Diaz

Brigsby bear
Dave McCary

Happy end
Michael Haneke

Le fidèle
Michaël R. Roskam

Un beau soleil 
intérieur
Claire Denis

The square
Ruben Östlund

Close encounters 
of the third kind
Steven Spielberg

C’est la vie!
Éric Toledano en
Olivier Nakache

7 Giorni
Rolando Colla

The big chill
Lawrence Kasdan inleiding
door Paula van der Oest

Manifesto
Julian Rosefeldt

You were never 
really here 
Lynne Ramsay

Loveless
Andrej Zvjagintsev

Borg/McEnroe
Janus Metz

Wonderstruck
Todd Haynes

Il colore nascosto 
delle cose 
Silvio Soldini

Good time
Ben en Josh Safdie

Your name 
Makoto Shinkai

Blade runner 2049 (3D)
Denis Villeneuve

Best of the Fest 3 Best of the Fest 2 Best of the Fest 1

Kleine ijstijd
Paula van der Oest
slotfilm

Kleine ijstijd
Paula van der Oest 
slotfilm

Kleine ijstijd
Paula van der Oest
slotfilm

KAARTVERKOOP EN INFORMATIE
WWW.PAFF.NL
De Filmhallen
Hannie Dankbaarpassage 12, Amsterdam
Let op: geen voorprogramma; na aanvang geen toegang!
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VRIJDAG 6 OKTOBER 2017

C’est la vie!
Éric Toledano en 
Olivier Nakache

Blade runner 2049 (2D)
Denis Villeneuve 

You were never 
really here
Lynne Ramsay

Blade runner 2049 (3D)
Denis Villeneuve

Your name
Makoto Shinkai

God’s own country
Francis Lee

Wonderstruck
Todd Haynes

White sun
Deepak Rauniyar
met nagesprek

The killing of a sacred deer
Yorgos Lanthimos

7 Giorni
Rolando Colla

Woodshock
Laura Mulleavy en 
Kate Mulleavy

Close encounters 
of the third kind 
Steven Spielberg

Borg/Mcenroe
Janus Metz

The square
Ruben Östlund

A gentle creature
Sergei Loznitsa

Final portrait
Stanley Tucci

Heartstone
Guðmundur Arnar
Guðmundsson

Amori fragili
Francesca 
Comencini

Wonderstruck
Todd Haynes

Jupiter’s moon
Kornél Mundruczó

Manifesto
Julian Rosefeldt 

Loveless
Andrej Zvjagintsev

Manifesto
Julian Rosefeldt 

Loveless
Andrej Zvjagintsev

You were never 
really here 
Lynne Ramsay

The square
Ruben Östlund

Un beau soleil 
intérieur
Claire Denis

Good time
Ben en Josh Safdie

A gentle creature
Sergei Loznitsa

Good time
Ben en Josh Safdie

Du forsvinder
Peter Schønau Fog 

Le fidèle
Michaël R. Roskam

God’s own country
Francis Lee

Jupiter’s moon
Kornél Mundruczó

The killing of a 
sacred deer
Yorgos Lanthimos

A ciambra
Jonas Carpignano

Petit paysan
Hubert Charuel

Il colore nascosto 
delle cose 
Silvio Soldini

Brigsby bear
Dave McCary

Borg/McEnroe
Janus Metz

Happy end
Michael Haneke

The glass castle
Destin Daniel Cretton

Du forsvinder
Peter Schønau Fog 

Hhhh - The man with 
the iron heart 
Cédric Jimenez

God’s own country
Francis Lee

The square
Ruben Östlund

Blade runner 2049 (3D)
Denis Villeneuve

Woodshock
Laura Mulleavy en 
Kate Mulleavy

Wonderstruck
Todd Haynes

Your name 
Makoto Shinkai

Loving Vincent
Dorota Kobiela en
Hugh Welchman

Blade runner 2049 (2D)
Denis Villeneuve

You were never 
really here
Lynne Ramsay

Manifesto
Julian Rosefeldt

Oude liefde
Nicole van Kilsdonk

The glass castle
Destin Daniel Cretton

Brigsby bear
Dave McCary

Amori fragili
Francesca 
Comencini

Heartstone
Guðmundur Arnar
Guðmundsson

A ciambra
Jonas Carpignano

Le fidèle
Hubert Charuel

Borg/McEnroe
Janus Metz

Loveless
Andrej Zvjagintsev

C’est la vie!
Éric Toledano en 
Olivier Nakache

Happy end
Michael Haneke

Happy end
Michael Haneke

Le fidèle
Michaël R. Roskam

White sun
Deepak Rauniyar

7 Giorni
Rolando Colla

The glass castle
Destin Daniel Cretton

Manifesto
Julian Rosefeldt

Il colore nascosto 
delle cose
Silvio Soldini

The killing of a 
sacred deer
Yorgos Lanthimos

Un beau soleil 
intérieur
Claire Denis

Close encounters 
of the third kind
Steven Spielberg

Du forsvinder
Peter Schønau Fog 

Good time
Ben en Josh Safdie

A gentle creature
Sergei Loznitsa

Final portrait
Stanley Tucci

Borg/McEnroe
Janus Metz

Final portrait
Stanley Tucci

Hhhh - the man with 
the iron heart
Cédric Jimenez

Jupiter’s moon
Kornél Mundruczó

Du forsvinder
Peter Schønau Fog 

Loveless
Andrej Zvjagintsev


