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‘Voor deze film
nam ik bewust vrij’
Geen popcorn,
maar kwaliteit

Jeroen Krabbé (74) speelt een man met
alzheimer in de openingsfilm van Paff,
De Liefhebbers. Tussen de opnames van
zijn tv-series over kunstenaars door vond hij
tijd om weer te acteren. ‘Ik heb het gemist.’

Dat stukje popcorn op het omslag van deze bijlage
is een gimmick; op Paff is geen popcornvermaak
te zien, maar kwaliteitscinema. Het festival vindt
ook niet plaats in megaplexen, maar in fijne filmtheaters: in Cinecenter (Centrum), FC Hyena
(Noord), Het Ketelhuis (West) en Studio/K (Oost)
en – deze editie voor het eerst – in Eye.
Op de vierde editie van Paff, dat Het Parool
opnieuw samen met September Film organiseert,
worden vier dagen lang de nieuwste en beste
arthousefilms van dit moment vertoond, die
veelal geselecteerd zijn op de grote internationale
filmfestivals.
Zo beleeft de sociale satire Parasite van de ZuidKoreaanse regisseur Bong Joon-ho (winnaar van
de prestigieuze Gouden Palm op het festival van
Cannes) zijn Nederlandse première op Paff.
Hetzelfde geldt voor Sorry We Missed You, een
drama over arbeiders met een nulurencontract
van de Britse veteraan Ken Loach, en voor Céline
Sciamma’s fijnzinnige Portrait de la jeune fille en
feu, dat in Cannes werd bekroond met de prijs
voor het beste scenario en de Queer Palm voor
de beste lhbt-film.
Ook op het programma: de opzwepende muziekfilm Beats van Brian Welsh (een van de publieksfavorieten op IFFR), de animatiefilm J’ai perdu
mon corp van Jérémy Clapin en Light of My Life,
geschreven en geregisseerd door Casey Affleck.
Openingsfilm is de fijne tragikomedie De Liefhebbers van de Amsterdamse Anna van der Heide.
Daarin draait het om de getroebleerde onderlinge
relaties van de familie Liefhebber, die pijnlijk zichtbaar worden wanneer uitkomt dat de autoritaire
pater familias (Jeroen Krabbé) al een jaar ziek
blijkt te zijn – hij heeft beginnende alzheimer. We
sluiten af met Lulu Wangs The Farewell (‘gebaseerd op een ware leugen’).
Er zijn nagesprekken met onder anderen Céline
Sciamma, Brian Welsh, Lodewijk Crijns en Sam
de Jong. Zondag aan het einde van de middag is er
in het Ketelhuis een talkshow onder leiding van
Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen; direct
na afloop van de slotfilm wordt de Paff Award uitgereikt. De sculptuur van Jeroen Henneman is
voor de film die door het publiek het hoogst wordt
gewaardeerd. Door u dus; we hopen u in groten
getale te zien op het vierde Paff.

Maarten Moll

F

antastisch vond hij het om weer eens
in een film te acteren. Het was een
tijdje geleden dat Jeroen Krabbé een
hoofdrol speelde. In De Liefhebbers vertolkt hij de rol van Jan Liefhebber, de pater familias die gekweld wordt door de
ziekte van Alzheimer, waardoor zijn gezin dreigt te verbrokkelen.
Krabbé zit in zijn Amsterdamse atelier, waar hij nog een
keer naar zijn doeken kijkt die de dag erna naar de Fundatie in Zwolle zullen worden getransporteerd voor de
tentoonstelling Gedroomde paradijzen. Hij liet zich inspireren door de landschappen van Paul Gauguin toen
hij opnames maakte voor zijn televisieserie Krabbé zoekt
Gauguin.
“Vooral dat met z’n allen aan een product werken vond
ik fijn. Je kleedt je samen om in een keukentje, ergens. Je
zit aan een grote tafel en eet, drinkt en praat met elkaar.
Over je rol, onderlinge relaties in het script, en hoe het
met de kinderen gaat. Dat vind ik prettig, omdat het een
saamhorigheid brengt die een film erg kan helpen.”
In het buitenland is dat niet zo, weet hij uit ervaring.
“Dat bestaat niet over de grens. On-denk-baar. Voor je op
de set bent, heb je al een third assistent director gezien,
een second ad en een first ad. Dan staat daar je tegenspeler of tegenspeelster – nou, hallo, hallo, zullen we de scène even doornemen? En dan ga je draaien. Daarna is het
voorbij en ga je weer naar je trailer. Dat is echt iets anders
dan een film met z’n allen maken, zoals hier.”

Jan Pieter Ekker
Chef Kunst
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Saamhorigheid
Jeroen Krabbé
speelt de hoofdrol in
De Liefhebbers.
FOTO ERIK SMITS/LUMEN

Die saamhorigheid mist hij dus heel erg buiten Nederland. “Ik heb veel vrienden gemaakt in het buitenland,
omdat ik gewoon op ze afstap en zeg: zullen we iets leuks
gaan doen vanavond? Dat wordt erg gewaardeerd. Ik ga
koken vanavond, zei ik vaak, wie heeft er zin om te komen? Zo kun je het ook doen. In Amerika hebben acteurs
een rol die bij ons de leden van het Koninklijk Huis hebben. Ik vloog een keer met Richard Gere van Chicago naar
Miami of zo. We zaten naast elkaar. De mensen werden
echt hysterisch toen ze die man zagen.”

Korte adempauze. “En ik ken een acteur, ik zal geen namen noemen, maar ik vroeg: waarom gaan we niet door?
Werd me verteld dat die acteur zich aan het concentreren
was. Waarop? vroeg ik. ‘Nou, hij vindt het zo moeilijk hoe
hij in die scène die deur uit moet lopen.’ Iedereen trapt
erin! ‘Laat hem met rust, het is een kunstenaar.’ Sodemieter op, zeg. Daar kan ik dus heel slecht tegen. Leuk om te
zien, omdat ik niet wist dat het bestond, maar ik speel veel
liever hier mee in een film. Daarom neem ik, als ik in het
buitenland voor een film ben, vaak mijn schilderspullen
mee. Dan kan ik lekker schilderen als ik niet hoef te spelen.”
Voor zijn rol in De Liefhebbers bereidde hij zich goed
voor. Hij las veel over alzheimer en ontving een man met
de ziekte in zijn atelier. “Dat was heel bijzonder, en ik heb
daar veel van geleerd. ‘Ik voel me zo alleen,’ zei hij op een
gegeven moment. Dat greep me erg aan.”
Hij kijkt even verrast, als de verslaggever opeens zegt:
“Waar is de wc?” Het is net een scène in de film, als Jan
Liefhebber te midden van zijn gezin, als iedereen langs
hem heen praat, opstaat en midden in de kamer blijft
staan, en zegt: “Waar is de wc?”
“Goed hè, die scène? Iedereen staart hem aan. En dan
zegt hij... nee, laat ik dat niet verraden. Het is een vreselijk
moment, maar ik vond het zo goed geschreven. Zo gaat
het echt, heb ik geleerd, en zo stond het ook in het script.”

Jeroen Krabbé met baard. ‘Zo goed: ik lijk
niet op mezelf.’ Rechts Hadewych Minis.

Witte baard
Jeroen Krabbé roemt de regie van Anna van der Heide, en
het scenario van Marnie Blok. “Ik heb direct, intuïtief, een
gevoel bij een script. Of het is meteen goed, of ik heb meteen twijfels. En als het meteen goed is, denk ik: ik doe het.
Ik ga er niet eens meer over nadenken. En dit script was
verdomde goed. Maar dat is zelden hoor.”
Hij heeft de film zelf nog niet gezien. “Ik hoef niet angstig te zijn? Gelukkig maar. Ja, dit smaakt absoluut naar
meer. Ik heb het gemist. Ik heb tussen mijn televisieseries
over Picasso en Gauguin te weinig vrij genomen. Tussen
Gauguin en Chagall, die we nu aan het voorbereiden zijn,
heb ik bewust tijd vrij genomen om De Liefhebbers te
doen. In december draaien we voor Chagall in Moskou,
Sint-Petersburg en in Zuid-Frankrijk, bij zijn graf. Dan is
het klaar. Misschien neem ik wel vrij om weer een film te
doen in plaats van me weer op een kunstenaar te werpen.”
In De Liefhebbers zien we Jeroen Krabbé met een volle,
witte baard. “Een idee van Anna. Het eerste wat ze zei
toen we elkaar voor het eerst zagen, was: ‘Ik wil dat je je
baard laat groeien. Ik wil niet Jeroen Krabbé zien.’ Ik zei:
dat doen we! Zo’n goed idee. Wat ik zo ontzettend goed
vind, is dat ik niet op mezelf lijk. Dat ik een ander ben.
Heel goed van haar gezien. Ik heb alleen maar lof voor de
regisseur. Ik heb tegen haar gezegd: vertel me wat ik moet
doen, ik vertrouw je voor duizend procent. Alles wat je
wil, ik doe het. Omdat ik voelde dat het goed is wat ze wilde. Het was echt heerlijk om te doen.”

‘Ik heb direct een gevoel
bij een script. En dit was
verdomde goed’
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Anarchie, vrijheid en
wetteloosheid
In het opzwepende Beats toont de Schotse regisseur
Brian Welsh de long night of the soul van twee tieners op
zoek naar een illegale rave in het Schotland van de jaren
negentig.

De film is gebaseerd op het gelijknamige theaterstuk
van Kieran Hurley. Wat trok u daarin aan?
“Ik groeide op in Schotland in de jaren negentig en heb
mijn tienerjaren in de ravescene doorgebracht. Mijn
vrienden hebben jaren mijn verhalen moeten aanhoren
over hoe fantastisch die tijd was, en ik liep ook al langer
rond met de behoefte er een film over te maken. Toen ik
Kierans stuk zag, was dat de sleutel – het voelde alsof het
mijn eigen ervaring verbeeldde, op een manier waarvoor
ik niet de zelfkennis of de woorden had. Het verweeft op
prachtige wijze het intieme verhaal van twee jongens met
het grotere sociaalpolitieke belang van die periode.”
De film opent met een titelkaart die dat belang
benadrukt, over een wet tegen raves die in 1994 werd
aangenomen.
“Precies. Een draconische maatregel, geschreven door
hoge heren in Westminster die geen idee hadden wat die
ravecultuur die ze probeerden in te tomen nu eigenlijk
inhield. In de pers werden raves destijds weggezet als in
drugs gedrenkte orgies waar satan werd vereerd. Maar
die wet was niet alleen gericht op de ravecultuur; het was
onderdeel van een pakket aan wetten die allerlei alternatieve manieren van leven criminaliseerden. Dat is alleen
maar erger geworden; inmiddels is het vrijwel onmogelijk
om buiten het systeem te leven.”
Is de film bedoeld als een viering van een andere
levensstijl?
“Absoluut. Dat is de reis die Johnno en Spanner maken:
van de status quo, het leven in het systeem, het negentot-vijf-bestaan, naar de geestverruimende wereld van
anarchie, vrijheid en wetteloosheid. Die ontwikkelingen
hebben we in onze jeugd allemaal nodig, volgens mij – of
je nu lijkt op braverik Johnno, of juist op de ruige Spanner.
De grap is dat ik zelf altijd dacht dat ik Johnno was, maar
dat mijn vrienden me eerder met Spanner vergelijken.
Misschien is dat wel de essentie van het leven: iedereen is
Spanner voor iemand anders!”
In de credits staat een uitgebreide crew vermeld
voor de organisatie van de illegale rave waarin de film
culmineert. Hoe echt was dat feest?
“Het was een full on rave met echt publiek, echte dj’s en
echte beats, die we organiseerden in een leegstaande
fabriekshal in Glasgow. Ik snap nog steeds niet helemaal
hoe we daarmee weggekomen zijn – onder het mom van
het maken van een speelfilm hebben we een illegale ninetiesrave georganiseerd. Op die feesten in de jaren negentig liep vaak een gast met een camera rond, zodat ze als de
politie kwam konden zeggen dat ze een videoclip aan het
draaien waren. Ook bij ons feest stond de politie op de
stoep, omdat we te lang door gingen, en wij konden zeggen dat we een speelfilm aan het maken waren.”
Joost Broeren-Huitenga

Het opzwepende Beats, over de Schotse
ravescene uit de jaren negentig.
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Gniffelen
en gruwelen
tegelijk
Met Parasite won Bong Joon-ho
dit jaar de Gouden Palm. De film over
de kloof tussen arm en rijk navigeert
meesterlijk tussen uitersten – Bongs
handelsmerk.
Bart van der Put

In Parasite
knoopt de
hechte familie
Kim de eindjes
aan elkaar.

Paff
(2013), waarmee Alex van Warmerdam tot de hoofdcompetitie van Cannes doordrong. En we werden er in The
Handmaiden (2016) mee verleid door Park Chan-wook.
Bongs beroemde landgenoot werd ook genomineerd voor
de Gouden Palm, maar won hem niet.
Park is de man van de barok gestileerde kronkelplotthrillers, zoals Oldboy, Sympathy for Lady Vengeance en zijn
Amerikaanse productie Stoker. Bong is de meester van de
onverwachte stemmingswisselingen. In zijn werk worden
we ook op het verkeerde been gezet en verrast, maar dat
heeft meer te maken met de toonzetting en het gevoel dan
met de spectaculaire plotwendingen waar zijn collega het
patent op heeft. Parasite bevat kluchtige scènes en humoristische contrasten, waar om gelachen en gegniﬀeld kan
worden. Maar de ﬁlm heeft ook wrange en pijnlijke kanten, die evenzeer overtuigen.

Wat de zoon aantreft,
bevalt hem: hier valt
meer te halen!

Liefdevolle vader

M

an, vrouw, zoon en dochter; de gezinssamenstelling van de ZuidKoreaanse families Kim en Park is
identiek. Maar verder verschillen
ze als dag en nacht. De familie
Kim bewoont een bedompt souterrain in een ruige buurt en zet de
tering dagelijks naar de nering. De familie Park woont in
een designmeesterwerk van een van Korea’s beroemdste
architecten en huurt voor elk wissewasje personeel in. Met
list en bedrog slaagt zoon Kim erin om als bijlesdocent
voor tienerdochter Park de afgeschermde villa te betreden. Wat hij daar aantreft, bevalt hem: hier valt meer te
doen. En meer te halen!
Met Parasite zet de Koreaanse ﬁlmmaker Bong Joon-ho
een klassiek indringersthema naar zijn hand. We kennen
het uit Pasolini’s Teorema (1968), waarin de goddelijke
verleider Terence Stamp een Italiaans bourgeoisgezin
binnendringt en ontwricht. We zagen het in Borgman

Die onwaarschijnlijke vereniging van uitersten gaat de
regisseur al jarenlang uitstekend af. De internationale opmars begon met Bongs tweede ﬁlm Memories of Murder
(2003), waarin een onopgeloste seriemoordzaak op het
Koreaanse platteland in de jaren tachtig wordt belicht
vanuit het standpunt van de provinciale politiemannen
die de zaak niet konden oplossen. Dat daarbij niet alleen
gehuiverd, maar ook gelachen kon worden, was destijds
ongehoord. Bong verhief zich boven het maaiveld in een
genre dat destijds al door talloze Amerikanen van naam en
faam betreden was.
Hoofdrolspeler Song Kang-ho werd voor Bong wat
Robert De Niro voor Martin Scorsese is; de regisseur en de
acteur halen keer op keer het beste bij elkaar naar boven.
In Parasite speelt Song vader Kim, een aimabele man die
zijn armlastige status compenseert met een liefdevolle
omgang met zijn gezin. De warme familieband rond Song
zagen we ook in Memories of Murder en vormde in de
opvolger The Host (2006) het fundament voor een spectaculaire monsterjacht in Seoel. In de Koreaanse kaskraker
gooide Bong de regels van het genre overboord door zijn
bizarre riviermonster meteen bij daglicht te tonen: het
beest ontvoert Songs dochter, waarop de vader er met andere familieleden alles aan doet om haar te redden.
In Mother (2009) maakte Song plaats voor actrice Kim
Hye-ja, die als weduwe door roeien en ruiten gaat om haar
met een verstandelijke beperking behepte zoon te be-

schermen. Bongs humane kijk op familiebanden werkt
aanstekelijk, maar sentimenteel is zijn werk niet. Er broeit
altijd iets onder het oppervlak en je weet nooit welke emotionele haarspeldbochten er in het verschiet liggen.
Rechtlijniger is de regisseur wanneer hij zijn opvattingen
over politieke en maatschappelijke vraagstukken uitdraagt. Het monster in The Host wordt op Seoel losgelaten
omdat arrogante Amerikanen gif in de rivier lozen. De
politie en de autoriteiten opereren in Bongs ﬁlms zelden
in het algemeen belang en de contrasten tussen de rijken
en de onderklasse worden dik aangezet.
Het verklaarde Bongs belangstelling voor de Franse strip
Le Transperceneige, die hij tot zijn eerste Engelstalige productie Snowpiercer (2013) bewerkte. Strip en ﬁlm spelen
zich af in een nieuwe ijstijd, waarin het restant van de
mensheid overleeft in een doordenderende trein, waarbij
de gescheiden wagons het rigide klassensysteem weerspiegelen. Het onderliggende vraagstuk over de rol van de
mens in de toekomst van de aarde staat ook aan de basis
van Bongs Okja (2017), waarin de liefde van een Koreaans
meisje voor een genetisch gemodiﬁceerd supervarken
ontroert, terwijl de karikatuur van de voedselindustrie en
het dierenactivisme doet schaterlachen. Het zijn uitersten
die alleen bij Bong een coherente en meeslepende ﬁlm
kunnen opleveren.
Bongs status en de bijzondere kwaliteiten van Okja zorgden ervoor dat producent en distributeur Netﬂix met de
ﬁlm tot de hoofdcompetitie van Cannes werd toegelaten.
Het leidde tot ophef en rumoer: echte cinema hoort op een
groot doek in de bioscoop te worden genoten en niet op
een beeldschermpje thuis, verklaarden puristen die Netﬂix als een plaag beschouwen. Zij hadden een punt. Maar
het was wel gepast dat een formidabele ontregelaar als
Bong Joon-ho in Cannes de barrière slechtte. Met Parasite
keerde hij er dit jaar terug, om er als eerste Koreaan in de
festivalgeschiedenis de Gouden Palm te winnen. Er klonk
applaus, geen geklaag. Het meesterschap van Bong Joonho staat inmiddels buiten kijf.

REGISSEUR VAN DE
BESCHAAMDE LACH
In het Gouden Palmwinnende
Parasite speelt Bong Joon-ho
een arme en een rijke familie
tegen elkaar uit, met even
hilarische als gruwelijke
gevolgen.
De titel van de film kan op verschillende manieren worden
geïnterpreteerd. Wie zijn voor
u de parasieten?
“De meeste mensen zien de
arme familie als de parasieten,
en ik begrijp die interpretatie –
ze zijn oplichters en bepaald
geen brave jongens. Maar ik zie
het niet zo. Alle personages
zitten in een grijs gebied; de film
gaat vooral over het systeem dat
tot hun daden dwingt. Die arme
familie is slim en vaardig genoeg
om in heel veel banen te floreren, maar er is simpelweg
geen werk. Het systeem zet ze in
een hoek en dwingt ze hun gevaarlijke capriolen uit te halen. Ik
ben weliswaar opgegroeid in een
middenklassengezin, maar toen
ik studeerde gaf ik zelf bijles bij
een puissant rijke familie, net als
de arme jongen in de film. De
verbijstering die hij voelt wan-

neer hij voor het eerst dat huis
binnenstapt, is de mijne.”
Het grootste deel van de film
speelt zich af in dat ene huis.
Hoe ging u om met die beperking?
“Dat soort beperkingen vind ik
juist fantastisch; ik word zenuwachtig als de mogelijkheden eindeloos zijn. Bij het schrijven van
het scenario dacht ik ook de indeling van het huis helemaal uit.
Dat heeft de production
designer nog wel wat hoofdpijn
opgeleverd. Een architect die
ons adviseerde, bezwoer dat dit
huis in het echt nooit zo
gebouwd zou worden, haha.
Maar we hadden het nodig – in
veel scènes wordt gespeeld met
zichtlijnen en welke personages
elkaar wel of niet kunnen zien.”
De film verpakt zijn sociale
commentaar in humor en
gewelddadige uitbarstingen.
“Uiteindelijk zie ik mezelf in de
eerste plaats als genrefilmer; ik
wil niet dat de politieke boodschap als een roestige spijker uit
het verhaal steekt. De film moet

Bong Joon-ho.
FOTO EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

in de eerste plaats vermaken, en
de satire moet daar doorheen sijpelen als een zachte motregen.
Hetzelfde geldt voor de balans
tussen humor en horror. Veel van
de meest gruwelijke momenten
in de film zijn ook grappig. Ik hou
ervan als het publiek door hun
angst heen moet lachen. Ik wil
niet overkomen als een sadist,
maar ik vind het prachtig als
mensen lachen terwijl ze eigenlijk niet zeker weten of ze wel
mogen lachen. Ze schamen zich
bijna dat ze het grappig vinden,
en ik vind het heerlijk om
mensen dat aan te doen.”
Joost Broeren-Huitenga
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Sorry We Missed You

‘Werknemers worden
steeds kwetsbaarder’
In Sorry We Missed You, de opvolger van Gouden Palmwinnaar I, Daniel Blake, breekt de Britse veteraan
Ken Loach (83) een lans voor arbeiders met een nulurencontract, ﬂexwerkers en franchisers.

De blonde Héloïse (Adèle Haenel) is uitgehuwelijkt aan een man,
maar wordt verliefd op schilder
Marianne (Noémie Merlant).

Elkaar zien, is
elkaar verliezen
In Portrait de la jeune fille en feu, van
Céline Sciamma, worstelen twee
vrouwen met hun ontluikende liefde.
Cannes kroonde het schilderachtige
drama met de Queer Palm.
Roosje van der Kamp

H

alverwege Portrait de la jeune fille en
feu, als de onwillige toekomstige
bruid Héloïse (Adèle Haenel) eindelijk model staat voor haar huwelijksportret, vraagt ze Marianne (Noémie
Merlant) haar plek achter haar schildersezel te verlaten en naast haar te
komen staan. De laatstgenoemde is een vrijgevochten
schilder en acht zichzelf beter dan Héloïse, wier verzet tegen haar uithuwelijking niet verder gaat dan een zojuist
opgegeven poging zich niet te laten afbeelden voor het
huwelijksportret dat naar haar toekomstige man verstuurd zal worden.
Marianne heeft de afgelopen dagen haar subject uitvoerig bestudeerd en denkt nu alles over haar te weten.
Misschien is dat zo, maar hun posities als schilder en geschilderde zijn in wezen gelijk, herinnert Héloïse haar.
“Als u naar mij kijkt,” zegt ze tegen Marianne, die nu recht
tegenover haar eigen ezel staat, “naar wie kijk ik dan?”
Deze conventiebrekende vraag vormt de kern van Céline
Sciamma’s meesterwerk, waarvoor ze dit jaar in Cannes
net naast de Gouden Palm greep, maar wel de prijs voor het
beste script kreeg en als eerste vrouw de Queer Palm won.
Net als haar eerdere films is Portrait de la jeune fille en feu
een gevoelige vertelling over vrouwelijke seksualiteit en

zelfverwezenlijking. Maar de vierde speelﬁlm van de
Franse ﬁlmmaker is de eerste waarin de vrouwelijke blik
geheel in de textuur van de ﬁlm doordrenkt is.

Steelse blikken
Portrait de la jeune fille en feu opent met Marianne die een
klas vrouwen leert portretschilderen. Ze staat zelf model
en geeft haar studenten aanwijzingen over hoe ze naar
haar moeten kijken. Als een student haar wijst op een
schilderij van een jonge vrouw wier jurk vlam heeft gevat –
het portret waaraan de ﬁlm zijn titel ontleent – denkt ze
terug aan de liefdesaﬀaire die hem tot stand bracht.
Dit achtergrondverhaal begint met een jongere Marianne, die aan het eind van de 18de eeuw in opdracht van een
rijke gravin (Valeria Golino) naar een afgelegen eiland bij
Bretagne is gekomen om een portret van haar dochter
Héloïse te schilderen voor een Italiaanse man. Als dit portret hem bevalt, zal hij met haar trouwen. De klus is moeilijker dan gedacht, want Héloïse, die net uit een klooster is
gehaald door haar moeder, wil niet trouwen en weigerde
daarom al eerder model te staan voor het schilderij. Marianne ziet zich genoodzaakt zich voor te doen als dienstmeisje, ingehuurd om Héloïse te vergezellen tijdens haar
wandelingen buiten, en haar ’s nachts in het geheim, gebaseerd op wat ze zich herinnert, te schilderen.
De ﬁlm speelt met zien en niet zien en met zien en gezien
worden. Mariannes steelse blikken kunnen eerst nog
begrepen worden vanuit haar list, maar al snel blijkt dat er
meer speelt. De liefde tussen de twee vrouwen krijgt ruimschoots de tijd om vlam te vatten, en in de tussentijd
beweegt de camera zich, net als de ogen van Marianne,
liefkozend over Héloïses gelaat. Maar als ze terugkijkt, is
dat dan omdat ze Marianne doorheeft of omdat ze haar
liefde beantwoordt?
De vermomming is een conventioneel uitgangspunt
waarvan Sciamma de regels breekt. Want waar de schilder
in een andere ﬁlm misschien blij zou zijn met het slagen
van haar list, laat die van Sciamma het portret aan haar geportretteerde zien. “Ben ik dat?” vraagt Héloïse als ze oog
in oog komt te staan met het schilderij. “Ziet u mij zo?” Het
resulteert in een paradox: om een geslaagd huwelijksportret van Héloïse te maken, moet Marianne haar echt zien.
Maar wanneer ze dat doet, moet ze toegeven aan haar ontluikende liefde voor Héloïse en wil ze niet langer dat haar
portret slaagt – dan zal ze immers worden uitgehuwelijkt.
De situatie die ontstaat wordt vergeleken met de liefdesgeschiedenis van Orpheus en Eurydice. Want voor

De liefde tussen de twee
vrouwen krijgt ruim de
tijd om vlam te vatten

Marianne betekent het zien van Héloïse haar verliezen,
net als voor Orpheus. Hoewel het misschien ook een
manier is om haar voor altijd bij zich te dragen, suggereert
de ﬁlm, in een radicale herinterpretatie van de Griekse
mythe. Hoe het verhaal zal eindigen staat eigenlijk niet ter
discussie, maar de ﬁlm overtuigt je de betekenis ervan te
revalueren.

Nee, het was nooit de bedoeling om echt met pensioen te
gaan, vertelde Ken Loach na de wereldpremière van Sorry
We Missed You, op het afgelopen festival van Cannes. “Dat
was een domme opmerking die ik maakte toen we voor
I, Daniel Blake ﬁlmden in Ierland. Het regende, mijn voeten waren nat omdat we in de blubber stonden. Ik had het
koud en zei: ik ben hier te oud voor. Sindsdien duikt die
opmerking overal op. Maar ik kan nog helemaal niet met
pensioen; er gebeurt veel te veel. Er zijn nog zo veel verhalen om te vertellen.”
Tijdens de opnamen van I, Daniel Blake, waarmee hij in
2016 de Gouden Palm won in Cannes, zagen Loach en zijn
vaste scenarist Paul Laverty dat steeds meer Britten zijn
aangewezen op de voedselbank. Een groot deel van hen
bleek echter gewoon aan het werk, maar dan in de zeer
competitieve, individualistische gig economy, waarin een
stabiele baan met pensioenopbouw, zorgverzekeringen
en vakbonden heeft plaatsgemaakt voor arbeiders met
nulurencontracten, ﬂexwerkers en franchisers.
“We zochten naar de juiste manier om dit verhaal te vertellen. Toen opperde Paul dat we het konden doen door
de struggle van een familie te laten zien. Dat vond ik een
uitstekend idee. Want de spanning die wordt opgebouwd
tijdens het werk wordt vaak pas thuis afgereageerd, op de
mensen die het het minst verdienen. De ﬁnanciële druk
zorgt voor tijdsdruk en persoonlijke druk, voor druk op
het gezinsleven en de relatie. En dat wordt dan een vicieuze cirkel.”
In Sorry We Missed You (de titel verwijst naar het kaartje
dat pakketbezorgers achterlaten als ze niemand thuis
treﬀen) draait het om Ricky (een mooie rol van Kris Hitchen), een vent met een hart van goud, die om het hoofd
boven water te houden een franchisedeal sluit met een
groot postorderbedrijf. Hij ‘krijgt’ zijn eigen bestelbusje
en gaat aan de slag als pakketbezorger, maar al snel wordt
de werkdruk hem te hoog en raakt hij verstrikt in regels en
protocollen. Wat een kans op een betere toekomst leek,
brengt Ricky, zijn vrouw en hun twee kinderen alleen
maar verder in de problemen.
“Het is een direct gevolg van de vrije markt,” verzucht
Loach. “Ik ben een voorstander van de Europese Unie,
maar een van de grondbeginselen van de EU is de vrije
markt: de competitie tussen private ondernemingen. De
kleine ondernemingen zijn inmiddels weggevaagd door
de grote, en die bevechten elkaar nu op leven en dood. Dat
doen ze door steeds goedkoper te worden, en dat kan alleen door de kosten van arbeid omlaag te brengen. En
daardoor worden werknemers, als je ze zo nog mag noemen, steeds kwetsbaarder. Als we willen dat er echt iets
verandert, moeten we concluderen dat de vrije markt niet
werkt. We moeten de strijd aangaan, want het concept
deugt gewoonweg niet.”
Hij wijst op de zwarte mitella die om zijn arm zit en zegt
dan met een lach: “Ik vertel iedereen dat ik de fascisten
heb bevochten, maar eerlijk gezegd was het gewoon een
ongelukje.”
Jan Pieter Ekker

Teder portret
Sciamma versmelt op nog een manier onderwerp met
vorm. Portrait de la jeune fille en feu is namelijk schilderachtig, opgebouwd uit frames die zo aan de muur van de
achttiende-eeuwse vleugel in het Louvre kunnen worden
opgehangen. Zoals in een olieverfschilderij komen de
kleuren en vormen van de hoofdpersonen door de speling
van het licht tot hun recht. Zelfs in een donkere, door kaarsen verlichte kamer, weet director of photography Claire
Mathon de vrouwen zonder harde lijnen vast te leggen.
Met deze ﬁlm voorziet Sciamma het idee dat liefde betekent gezien te worden van een teder portret over een onmogelijke liefde, en herziet deze stelling door er de kracht
van herinnering aan toe te voegen. Op beide vlakken zit
Portrait de la jeune fille en feu goed: het is een beeldschoon
liefdesverhaal waar je je ogen niet van af kan houden en
die nog lang na de aftiteling zal blijven smeulen.

Pakketbezorger Ricky met zijn gezin
in Sorry We Missed You, van Ken Loach.
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‘Ik ken het niet,
dus dat is goed’

Amazing Grace

‘Het mooie is de kracht
van het moment’
John Leerdam (1961) is artistiek leider van de Black
Achievement Month (BAM), die in oktober voor de vierde
keer plaatsvindt. BAM organiseert samen met Paﬀ de
Nederlandse première van Amazing Grace, de muziekdocumentaire rond Aretha Franklin die 47 jaar op de
plank lag.

Hoe past deze concertfilm in de agenda van BAM?
“BAM viert de hele maand de vele kwaliteiten van de
zwarte gemeenschap. We brengen een ode aan diversiteit
en nieuw burgerschap. Daarom zijn we blij met onze plek
op dit ﬁlmfestival. Te vaak zijn culturele evenement
louter gericht op witte Nederlanders.”
“De documentaire is in de eerste plaats een ﬁlm over
Aretha Franklin. Regisseur Sydney Pollack kreeg van
platenmaatschappij Atlantic begin jaren zeventig de
opdracht twee opnamesessies met publiek te ﬁlmen van
Aretha Franklin voor haar nieuw gospelalbum. Die sessies vonden plaats in januari 1972 in de Afro-Amerikaanse
The New Temple Missionary Baptist Church, in de wijk
Watts in Los Angeles.”
“Het resultaat was Franklins legendarische dubbelalbum Amazing Grace; met twee miljoen verkochte
exemplaren een van de best verkochte gospelplaten aller
tijden. Door technische problemen kwam de ﬁlm er echter niet. Pas decennia later slaagde producer Alan Elliot
erin met behulp van nieuwe digitale technologie beeld en
geluid bij elkaar te brengen.”

Regisseurs Lodewijk Crijns (49) en
Sam de Jong (33) bekeken elkaars films:
de horrorthriller Bumperkleef en het
realistische sprookje Goldie. ‘Net als jij heb
ik mijn eerste films heel vrij gemaakt.’
Joost Broeren-Huitenga, foto Ivo van der Bent

U vertelde ontroerd te zijn door de film.
“De ﬁlm is pas na Franklins overlijden – met instemming
van haar nabestaanden – vertoond. Het mooie is de
kracht van het moment. Het is een concertﬁlm en tegelijk
een inkijk in de black community destijds in Amerika. Het
gaat over een zelfbewustzijn dat groeit en de overtuiging
dat er een einde moet komen aan ongelijke behandeling.”

L

odewijk Crijns lacht. “Ik zag die expressieve tekeningen in Goldie en dacht: laat
ik niet achterblijven.” En dus heeft hij de
storyboards van zijn nieuwe thriller Bumperkleef meegenomen voor dit gesprek
met collega Sam de Jong. Eigenhandig
tekende Crijns (Eindhoven, 1970) elk
ﬁlmshot uit, lang voor de technisch complexe opnamen
begonnen. De ﬁlm, waarin de koppige Hans door de chauffeur van een wit busje maniakaal wordt bestraft voor zijn
botte rijstijl, is in feite één lange achtervolging.
Waar Crijns draaide op Nederlandse snelwegen, trok De
Jong (Amsterdam, 1986) naar New York voor zijn tweede
speelﬁlm Goldie, een expressief sociaalrealistisch sprookje over de strijdbare Goldie die het probeert te maken aan
de rafelranden van de stad. Het zijn twee ﬁlms die aan het
oppervlak moeilijk meer zouden kunnen verschillen.
Maar de twee makers blijken al snel prima door één deur te
kunnen.
Lodewijk Crijns: “Net als jij heb ik mijn eerste ﬁlms heel
vrij gemaakt. Maar ik moest constateren dat er geen publiek voor was. Mensen noemden me een artﬁlmer, maar
mijn persoonlijke interesse lag daar nooit. Dus ben ik me
gaan verdiepen in het publiek en in wat ik zelf graag zie.
Dan kom je al snel uit bij genreﬁlms. Daarin probeer ik wel
de clichés te omzeilen. Met Bumperkleef hebben we een
horrorthriller gemaakt die zich helemaal overdag
afspeelt. En het gaat niet over vijf tieners in een auto op
weg naar een vakantie, maar over een gezinnetje. Want dat
zie ik al mijn vrienden doen: die moeten hun kinderen in
de auto zien te krijgen om op tijd bij opa en oma te zijn.”
Sam de Jong: “Ik weet niet of het vermijden van clichés
bij Goldie zo bewust was. De eerste versies van het script
waren veel fantasierijker, maar hoe meer research ik deed
en hoe meer mensen ik sprak, hoe serieuzer het werd. Ik
heb wel geprobeerd er een kleurrijkheid in te houden, omdat ik veel kleur zag in het echte leven van hoofdrolspeelster Slick Woods. Ik ben niet heel erg bezig geweest met het
publiek; als een producent de ﬁlm met mij wil maken, ga ik
ervan uit dat hij er publiek voor kan vinden. Ik wil me
gewoon toeleggen op het maken van de best mogelijke
ﬁlm, binnen mijn smaak.”

Buitenstaander
LC: “Met nadenken over het publiek bedoel ik niet alleen:
wat wil het publiek zien? Maar ook: wat denkt het publiek
en hoe kan ik daarmee spelen binnen het verhaal? Een
mooi voorbeeld daarvan in Goldie vind ik het moment
waarop zij door haar stiefvader een trap mee op wordt gelokt. Ik denk dan: ze wordt verkracht, maar jij doet er iets
anders mee.”
SdJ: “Ja, dat is een spel. Dat soort momenten vinden we
vaak pas in de montage. We zochten op de set ook wel naar

ruimte om te improviseren, maar uiteindelijk sta je toch
met een crew van veertig mensen – kleiner lukt in Amerika
gewoon niet, omdat je zit met vakbonden en dat soort dingen. Maar het is wel een ﬁlm waarin alle acteurs hun levens meenemen in de personages. De meesten hadden
nooit eerder geacteerd, en dat geeft allerlei cadeautjes, accenten en kleuren die ik als Amsterdammer nooit zelf had
kunnen schrijven.”
LC: “Ik wilde dit keer juist met professionele acteurs werken, die ook als ik ze niet regisseer een goede performance
geven. Zodat als de hel losbreekt en ik alleen maar bezig
ben met camera-auto’s en verkeersopstoppingen, zij gewoon doen wat nodig is.”
LC: “Had je ook zwarte mensen in de crew?”
SdJ: “Ja, heel veel. Ik was me van het begin af aan heel bewust van mijn rol als buitenstaander. Dus de crew is behoorlijk inclusief; de cameraman komt bijvoorbeeld ook
uit die buurt.”
LC: “Bij Alleen maar nette mensen wilden we dat destijds
ook, maar eigenlijk waren die er gewoon bijna niet, in mijn
generatie zeker niet.”
SdJ: “Dat is in New York ook wel anders dan in Amsterdam.”

Hemacommercial
LC: “Ik wilde dit keer een witte ﬁlm maken. Ik heb al veel
ﬁlms gemaakt in allochtone culturen – Hitte/Harara,
Loverboy, Alleen maar nette mensen. Terwijl: ik ben toch
die jongen uit een blank dorp in Brabant. Bij mij op de basisschool zat één meisje uit Korea, dat was mijn vriendinnetje, maar zij was een curiositeit. Dat was mijn wereld, en
gek genoeg is het dat nog steeds. Ik heb allerlei hobby’s en
barbecuegroepen en een autoclub, en ik ben ﬁlmmaker,
maar wie kom je tegen? Alleen maar witte mensen. Dat is
wel frappant. Blijkbaar assimileert mijn omgeving niet
met de maatschappij van nu.”
SdJ: “Ik vind het in Bumperkleef heel logisch; het is een
gezin op weg naar opa en oma, verder zijn er geen personages. Juist dat kleine maakt het beklemmend. Inclusiviteit
is heel belangrijk, maar het moet wel kloppen in je verhaal.
Als je het forceert, wordt het een soort Hemacommercial.
Een probleem is dat er nog te weinig minderheden zijn die
hun eigen verhalen vertellen. Dat is iets waar we als maatschappij of op institutioneel niveau aan kunnen werken,
maar ik denk niet dat ik daar als individuele ﬁlmmaker
veel invloed op heb. Behalve misschien door af en toe die
verhalen te vertellen die anders niet gehoord worden.”
LC: “Ik was blij dat Goldie in jouw ﬁlm uiteindelijk niet
kiest voor het uiterlijk vertoon van de videoclip en de zeer
bedenkelijke roem, maar voor het welzijn van haar zusjes
en haar eigen eer. Daar gaan tienerﬁlms veel te vaak over:
als je je eigen gevoel maar volgt, dan word je beroemd en
dan komt het goed met je.”

Een actuele boodschap?
“Dat kan gerust worden gezegd. Ook in Nederland is de
maatschappij op drift. De zwarte gemeenschap accepteert
niet langer dat in onze maatschappij het ene leven meer
waarde lijkt te hebben dan het andere. In de media ging
het onlangs over een vrouwenquotum. Hetzelfde adviesorgaan schreef ook voor dat Nederlandse bedrijven beter
op de samenstelling van het personeelsbestand moeten
letten.”
“Het moet minder wit. Of preciezer: het is in een stad als
Amsterdam, waar de meerderheid van de inwoners een
andere achtergrond heeft, niet meer normaal om alleen
maar witte mensen voor feestjes, sollicitatiegesprekken
of bijeenkomsten uit te nodigen.”
Waarom moeten we naar Amazing Grace?
“Als dochter van een predikant is Aretha Franklin opgegroeid in de kerk. Haar eerste opnamen – ze was toen
veertien – zijn afkomstig uit zijn kerkdiensten. Haar
terugkeer naar gospel was een terugkeer naar de basis.
Maar die route voerde haar langs veel verdriet. De zwarte
gemeenschap had kort daarvoor de moord op Martin
Luther King en de rassenrellen in Watts moeten verwerken. Aretha Franklin verkondigt in deze ﬁlm een positieve boodschap, maar pijn is voortdurend dichtbij. En nog
belangrijker: de hoop. De hoop dat we straks als gelijken
naast elkaar staan. Allemaal.”
Ronald Ockhuysen

Bumperkleef
(boven) van
Lodewijk Crijns,
en Goldie van
Sam de Jong.

SdJ: “Ja, verschrikkelijk. Het is zo’n leugen! Roem bestaat
alleen omdat heel veel mensen niet beroemd zijn. De grap
aan Goldie is dat de roem in het echte leven van de hoofdrolspeelster wél een uitweg is geweest. Ik wilde haar eerlijk
afbeelden en haar niet romantiseren, of een slachtoﬀer
van haar maken. Zij had zichzelf graag nog veel
ﬂamboyanter en explosiever neergezet, ze heeft zich ingehouden. Vond je haar sympathiek, als personage?”
LC: “Geweldige vraag! Ik probeer het kort te houden. Ik
zie een vrouw met een héle rare mond, wat me fascineert
maar ook aﬂeidt, en vervolgens is ze leuk en lekker gek. Ik
snap het niet, ik ken het niet, dus dat is goed. Maar vervolgens doet ze dingen waarmee ik het altijd moeilijk heb in

ﬁlms over jongeren: ze gaat geld stelen om kleren van te
kopen. Straatterreur en intimidatie door jongeren, daar
heb ik veel van meegekregen hier in Amsterdam. Als ik
dan ﬁlms zie die dat romantiseren… Dan komt de wittebusjesman in mij boven. Er zit veel van de schoolmeester
in mij, die vindt dat iedereen zich netjes aan de regeltjes
moet houden.”
SdJ: “Maar hoe zit dat dan met Hans in jouw ﬁlm? Die
houdt zich ook niet aan de regels.”
LC: “Ik ben dus meer de ongediertebestrijder die hem
opjaagt. Of nee: ik bén natuurlijk Hans, in het verkeer en in
het dagelijks leven. Maar de man in het witte busje, dat is
wat ik eigenlijk de hele tijd wil doen.”

‘Ik denk dan: ze wordt
verkracht, maar jij doet
er iets anders mee’

De muziekdocumentaire Amazing Grace,
over Aretha Franklin, lag decennia op de plank.
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Alle films
op Paff

AND THEN WE DANCED
Al sinds zijn jongste jaren traint Merab als danser bij het
Georgische Nationaal Ballet. Het is een streng gecontroleerd
leven, waarin voor Merab en zijn danspartner Mary alles
draait om de traditionele volksdansen van Georgië. Wanneer
de charismatische Irakli zich bij de dansgroep voegt, zet dat
Merabs wereld op zijn kop. Irakli wordt zijn grootste concurrent, maar ook zijn grootste verlangen. Levan Akin, een
Zweedse regisseur van Georgische komaf, schopte het met
zijn sensuele film tot Zweedse inzending voor de Oscars.

Filmliefhebbers kunnen zich
tijdens deze vierde editie van Paff
weer vier dagen onderdompelen
in de meest gelauwerde arthousefilms van het nieuwe seizoen.
Een overzicht.

DEERSKIN / LE DAIM
Wanneer Georges stuit op een hertenleren cowboyjas met franjes móét hij
die hebben. Het is de jas der jassen, de
jas die alle andere jassen overbodig
maakt – en dus moeten alle andere
jassen verdwijnen. Als hij de mooie
Denise weet te overtuigen van zijn
wilde plan ontstaat een bizarre driehoeksverhouding: de man, het meisje,
en de jas. Welkom in de wondere
wereld van de Franse rasabsurdist
Quentin Dupieux. Tussen de heerlijke
nonsens en onnozele terzijdes door
levert Dupieux vrolijk commentaar
op mannen in een midlifecrisis en
onze eindeloze obsessie met uiterlijk
vertoon.

Joost Broeren-Huitenga

FØR FROSTEN / BEFORE
THE FROST
Wanneer de winter in 1850 zijn
intrede doet in een klein Deens dorpje
lijkt de hongerdood in het verschiet te
liggen voor de oude boer Jens en zijn
gezin. De enige glimmer hoop ligt in
het aanstaande huwelijk tussen Jens’
dochter en de zoon van zijn buren:
samen zullen de twee gezinnen
sterker staan. Maar dan biedt een
rijke landheer Jens een flinke som
geld voor zijn land. De harde beslissing die Jens dan neemt, bezegelt het
lot van alle leden van zijn gezin.

J’AI PERDU MON CORPS

AN UNEXPECTED LOVE
Wanneer hun negentien jaar oude zoon het huis uit gaat, blijkt
het huwelijk van vijftigers Marcos en Ana misschien toch niet zo
stabiel als het 25 jaar leek. Zijn ze eigenlijk nog wel verliefd? Ze
gaan uit elkaar – ze zijn immers nog jong en nieuwsgierig genoeg
om iets nieuws te beginnen. Maar wanneer beiden aan de vleesmarkt van het single leven worden onderworpen, blijkt het gras
elders misschien toch niet zo groen als ze dachten in deze
Argentijnse komedie met glansrollen voor de Latijns-Amerikaanse wereldsterren Ricardo Darín en Mercedes Morán.

In deze magisch-realistische animatiefilm raakt een hand gescheiden van zijn
eigenaar. Onze vijfvingerige held
onderneemt een helse tocht door
riolen en langs straatratten, om terug
te keren naar het lichaam waarvan hij
hardhandig gescheiden werd: dat van
tiener Naoufel. Tegelijkertijd zien we
flashbacks naar hoe pizzabezorger
Naoufel, toen nog met hand, valt voor
bibliotheekmeisje Gabrielle. Met zijn
combinatie van een sprookjesachtig
gegeven en een realistische stijl won
regisseur Jérémy Clapin op het
van Cannes de hoofdprijs van het
zijprogramma Semaine de la Critique.

Amazing Grace
Deze energieke concertregistratie brengt
een eerbetoon aan de in augustus 2018
overleden soul- en gospelgrootheid Aretha Franklin. In 1972, net voor haar dertigste verjaardag, gaf de Queen of Soul twee
concerten in de New Temple Missionary
Baptist Church, in de grotendeels zwarte
wijk Watts in Los Angeles. Vurige optredens en onstuimige kerkdiensten ineen.
Het resulterende livealbum werd de bestverkopende plaat van Franklins
legendarische carrière, maar de filmopnames die door regisseur Sydney Pollack
werden gemaakt, bleven door technische
mankementen op de plank liggen. Pas nu
zijn ze opgepoetst, en ze hebben in die
decennia niets aan kracht ingeboet.

A Tale of Three Sisters
In het Turkse dorpje waar zussen Reyhan,
Nurhan en Havva in de jaren tachtig opgroeien, lijkt de tijd stil te staan en hebben
ze weinig vooruitzichten. Hun enige hoop
ligt in de stad, waar ze heen worden gestuurd als ‘besleme’ voor rijke gezinnen
– iets tussen een pleegdochter en een
huidhoudster in. Maar die ondergeschoven
positie is niets voor deze eigengereide meiden, die uiteindelijk alleen elkaar hebben in
dit duistere, realistische sprookje.

van de zomer, en misschien ook wel een
afscheid van hun vriendschap. Hun jeugd
in een niksig Schots dorpje loopt ten einde, en zonder het uit te spreken weten ze
dat hun levens andere richtingen in zullen
slaan: de stille en slimme Johnno zal vertrekken, terwijl wildebras Spanner achter
zal blijven tussen de criminele vrienden
van zijn gewelddadige oudere broer. In
prachtige zwart-witbeelden toont regisseur Brian Welsh hun anarchistische
feestnacht op het opzwepende ritme van
underground ninetieshouse.

Bumperkleef
Hans en zijn gezin zijn onderweg naar zijn
ouders. Die wonen aan de andere kant
van het land en ze zijn ook nog eens te laat
van huis gegaan. Dus op extra vertraging,
veroorzaakt door een witte bestelbus die
op de linkerrijbaan blijft hangen, zit de
koppige Hans totaal niet te wachten. Maar
als hij na een stevig potje bumperkleven
ruzie krijgt met Ed, de bestuurder van het
busje, escaleert dat tot een bloedstollende achtervolging. In deze nieuwe thriller
van Lodewijk Crijns (Alleen maar nette
mensen) lijkt het paranoïde gezin al snel
nergens meer veilig en voelen ze zich omringd door een zee aan witte busjes.

De Liefhebbers
Beats
In de zomer van 1994 zetten twee boezemvrienden alles op alles om een illegale
rave te bezoeken. De laatste uitspatting

De onderlinge relaties van vier volwassen
kinderen van de familie Liefhebber komen
Lees verder op pagina 13

12

Het Parool | Zaterdag 28 september 2019

Paff

13

MARTIN EDEN
Wanneer de jonge zeeman Martin Eden door een wending van het lot valt voor Elena, telg
uit een schatrijke familie, zet dat hem aan om zijn nederige afkomst achter zich te laten –
hij wil schrijver worden. Maar Elena’s bourgeois wereld blijkt al snel geen natuurlijke
habitat voor de talentvolle Martin. De Italiaanse regisseur Pietro Marcello vervormt de
klassieke roman van Jack London uit 1909 tot een even tijdloos als urgent verhaal, dat in
zijn korrelige 16mm-beelden elementen uit de hele 20ste eeuw vermengt, maar inhoudelijk overduidelijk over het hier en nu gaat.

THE PEANUT BUTTER FALCON
Debutanten Tyler Nilson en Mike Schwartz
bouwden hun eerste speelfilm volledig
rond de glansrol van Zack Gottsagen, een
acteur met het syndroom van Down. Hij
schittert als de jonge Zak, die ervan droomt
om professioneel worstelaar te worden
maar noodgedwongen leeft in een bejaardentehuis. Wanneer hij wegloopt, sluit hij
een ongewone vriendschap met de kleine
crimineel Tyler. De goedmoedige film
beleefde zijn wereldpremière op het filmfestival South by Southwest, waar het een
publieksprijs won.

THE REPORT

Vervolg van pagina 11
op scherp te staan als blijkt dat hun vader
ernstig ziek is, en dat lange tijd heeft verzwegen. Zelfs schijnbaar onvoorwaardelijke familiebanden hebben hun grenzen,
blijkt al snel bij de vele confrontaties die
volgen op de onthulling. Regisseur Anna
van der Heide wist na gevierde kinderfilms als Brammetje Baas en Meester Kikker een ware sterrencast te verzamelen
voor haar eerste ‘volwassen’ speelfilm,
met naast Jeroen Krabbé als pater familias onder meer Hadewych
Minis, Theo Maassen en Beppie Melissen.

Goldie

Na de aanslagen van 11 september 2001 en
de daaropvolgende ‘war on terror’ krijgt
Daniel Jones, onderzoeker voor de Senaat,
opdracht om onderzoek te doen naar de
verhoortechnieken van de CIA. Het uitgebreide onderzoek kost jaren, en legt de
gruwelijke en immorele martelpraktijken
bloot die de geheime dienst altijd heeft
proberen te verzwijgen. Maar dan blijkt dat
het publiceren van dit rapport misschien
nog wel een grotere uitdaging is dan het
onderzoek zelf, in deze thriller van Scott Z.
Burns, de scenarist van onder meer The
Bourne Ultimatum en Steven Soderberghs
Side Effects.

Na zijn sprankelende doorbraak met Prins
in 2015, maakt de Amsterdamse regisseur Sam de Jong met zijn tweede film al
de sprong naar het wereldtoneel. In New
York draaide hij deze energieke comingof-age over de achttienjarige Goldie die,
nadat haar moeder wordt gearresteerd,
knokt om haar jonge halfzusjes uit de
klauwen van jeugdzorg te houden. Ze
moet en zal doorbreken als hiphopdanseres in een videoclip. In de titelrol maakt
model en instagram-ster Slick Woods
haar acteerdebuut, en De Jong zet haar
magnetische charisma extra aan met
springerige visuals. De film won op het
filmfestival van Berlijn een Kristallen Beer.

La belle époque

THE FAREWELL

MJÓLK / THE COUNTY
Met zijn vorige speelfilm Rams toonde
Grímur Hákonarson zich al een meester
in het neerzetten van de tragikomedie
van het dunbevolkte IJslandse platteland. Daar doet hij een schepje bovenop in deze opvolger, waarin weduwe
Inga na de raadselachtige dood van
haar echtgenoot eigengereid haar
boerderij bestiert. Daarmee strijkt ze
al snel tegen de haren in van de corrupte hoge heren van de boerencoöperatie, die een flink deel van haar kleine
gemeenschap in hun zak blijken te hebben.

Wanneer een Chinese familie
te horen krijgt dat hun geliefde grootmoeder terminale
longkanker heeft, besluiten
ze haar dit niet te vertellen. In
plaats daarvan wordt een
nepbruiloft georganiseerd,
zodat de verspreid over de
wereld wonende familie een
excuus heeft om oma een
laatste keer te bezoeken. De
in China redelijk gebruikelijke
beslissing schiet bij de in
Amerika opgegroeide kleindochter Billi (een glansrol
voor rapper en actrice
Awkwafina) in het verkeerde
keelgat. Met haar zeer persoonlijke tweede speelfilm
(‘gebaseerd op een ware
leugen’) gooide de jonge
Amerikaanse filmmaakster
van Chinese komaf Lulu Wang
hoge ogen op filmfestival
Sundance, het Mekka van de
Amerikaanse onafhankelijke
film. Slotfilm Paff 2019.

Niet lang nadat zestiger Victor de deur
gewezen wordt door zijn vrouw Marianne,
biedt de succesvolle zakenman Antoine
hem in deze lichtvoetige Franse komedie
de kans terug te gaan in de tijd. Niet letterlijk – Antoines bedrijf biedt zijn cliënten
de kans terug te gaan naar een specifiek
moment in hun verleden door gebeurtenissen op sets na te laten spelen door
acteurs, aangevuld met slimme trucages.
Victor besluit de meest memorabele
week uit zijn leven te herbeleven: de week
in 1974 waarin hij zijn grote liefde voor het
eerst ontmoette.

ontdekken dat haar echtgenoot een
ander heeft. Het energieke camerawerk
en de heftige soundtrack vol rammelende
wasmachines en jengelende kinderen
dompelen de kijker vakkundig onder in
haar voortrazende routine. De Hongaarse
regisseur Zsófia Szilágyi, die eerder als
regie-assistent werkte voor landgenoot
Ildikó Enyedi (On Body and Soul) en bij de
Nederlandse productie Publieke werken,
won met dit speelfilmdebuut in Cannes
een FIPRESCI-prijs van de internationale
filmpers.

Parasite
Een straatarme familie weet onder valse
voorwendselen te infiltreren in het huishouden van een schatrijk gezin – als bijlesleraren, huishoudster en chauffeur.
Wat begint als satire met een vleugje
slapstick wordt in de handen van Koreaanse meester Bong Joon-ho gaandeweg
een messcherp uitgevoerde thriller met
bloederige uitschieters. Bong speelt geraffineerd met de verwachtingen van het
publiek in deze scherpe analyse van een
maatschappij waarin de kloof tussen rijk
en arm steeds groter wordt, wat hem afgelopen mei de Gouden Palm opleverde
op het filmfestival van Cannes.

Portrait de la jeune fille en feu
Velen hadden de Franse cineast Céline
Sciamma afgelopen mei de Gouden Palm
gegund voor deze vurige kostuumfilm; ze
ging uiteindelijk naar huis met de prijs
voor beste scenario en de Queer Palm.
De film draait om schilder Marianne, die in
de late 18de eeuw de opdracht krijgt een
huwelijksportret te schilderen van Héloïse. Maar omdat de jonge edelvrouw er
niet op zit te wachten om uitgehuwelijkt
te worden, weigert ze te poseren, wat
Marianne ertoe dwingt haar heimelijk te
observeren. Al snel vlamt er iets op tussen de twee. Tussen de regels door
bevraagt Sciamma de mannelijke blik die
de kunsten zo lang heeft overheerst.

Sorry We Missed You
Les plus belles années d’une vie
In het Oscarwinnende Un homme et une
femme toonde de Franse regisseur
Claude Lelouch in 1966 een gedoemde
romance tussen twee weduwnaars.
Zowel de regisseur als zijn twee hoofdrolspelers van toen, Anouk Aimée en JeanLouis Trintignant, zijn inmiddels in de
tachtig, en keren in deze nieuwe film
samen terug naar die relatie. Voormalig
autocoureur Jean-Louis begint te dementeren en verliest zich meer en meer in zijn
herinneringen. Zijn zoon organiseert een
hereniging met Anne, de vrouw die nog
altijd het geheugen en de dromen van zijn
vader beheerst.

Light of My Life
In een post-apocalyptische toekomst
waarin alle volwassen vrouwen zijn weggevaagd door een raadselachtige epidemie probeert een vader te overleven
met zijn jonge dochter. Nu zij op de grens
van volwassenheid staat, wordt deze toch
al mistroostige wereld voor haar een
steeds gevaarlijker plek. Acteur Casey
Affleck speelt niet alleen de hoofdrol,
maar overtuigt ook als regisseur en scenarist met deze scherpe allegorie over de
maatschappelijke positie van meisjes en
vrouwen.

One Day / Egy nap
Een dag in het leven van een moeder. Een
huishouden met drie kinderen en een
parttime baan bepalen haar dagelijkse
routine, zelfs zozeer dat ze niet toe lijkt te
komen aan wat er echt toe doet – zoals

Al meer dan vijftig jaar houdt regisseur
Ken Loach zijn vinger aan de pols van de
Britse werkende klasse. Zijn invoelende,
naturalistische films bieden emotionerende inkijkjes in het dagelijks leven van
hen die uitgeknepen worden door het
systeem – in dit geval de familie Turner.
Zij zijn de crisis van 2008 nooit helemaal
te boven gekomen. Als vader Ricky investeert in een bestelbus om als pakketbezorger aan de slag te kunnen, lijkt er
wat hoop. Maar de ‘gig economy’ waarin
alle risico’s op de schouders van de werknemers liggen, blijkt een vernietigende
machine.

The Invisible Life of Eurídice
Gusmão
In het Rio de Janeiro van 1950 leven de
zussen Eurídice en Guida allebei in de veronderstelling dat de ander ver weg in
Europa leeft. Guida was ervandoor met
een zeeman, maar keerde al snel terug –
zwanger en alleenstaand. Uit schaamte
houden haar ouders haar verborgen voor
haar zus. Pianotalent Eurídice maakt op
haar beurt haar droom om in Wenen aan
het conservatorium te studeren toch niet
waar. Een ‘tropisch melodrama’, noemt
de Braziliaanse kunstenaar en filmmaker
Karim Aïnouz de film zelf. Zijn moderne
mythe is gebaseerd op het boek van Martha Batalha, in het Nederlands uitgegeven
als Het verborgen leven van Eurídice Gusmão.
Zalen en aanvangstijden
op pagina 14/15
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Parasite
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13.00

14.00
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15.00
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Bong Joon-ho

14.15-16.40
15.15-16.55

17.00
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Sam de Jong
16.45-18.42

Sorry We Missed You
Ken Loach

16.30-18.35
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The Report

Før Frosten

Scott Z. Burns

17.15 -18.59

Mjólk (The County)
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Grímur Hákonarson

19.00

Michael Noer
17.30-18.50
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Parasite

An Unexpected Love
Juan Vera

Bong Joon-ho

15.00-17.12

Lodewijk Crijns

Martin Eden

19.20-20.53

19.15-20.48

J’ai perdu mon corps

Les plus belle années
d’une vie

Amazing Grace
Alan Elliott, Sydney Pollack

Pietro Marcello

Deerskin

Les plus belles années
d’une vie

Sorry We Missed You

Quentin Dupieux

Claude Lelouch

Ken Loach

16.30-18.39

Light of My Life
Casey Affleck
17.30-19.12

One Day

Quentin Dupieux

Zsófia Szilágyi
19.05-21.00

19.00-21.11 *

And Then We Danced

Beats
20.00

Levan Akin

Claude Lelouch

21.00

Brian Welsh
* Q&A met Brian Welsh

18.45-21.14 *

18.45-20.39

A Tale of Three Sisters

19.05-20.54

Emin Alper

The Peanut Butter
Falcon Tyler Nilson,

19.30-21.17

La belle époque

Før Frosten

Michael Schwartz

Nicolas Bedos

Michael Noer

19.10-21.15

Portrait de la jeune fille
en feu
Céline Sciamma
* Q&A met Céline Sciamma

21.00
21.00-23.00

22.00

Bumperkleef

16.40-18.43

19.00

Jérémy Clapin

14.45-16.22

The Peanut Butter
Falcon Tyler Nilson,

16.45-18.21
17.00-18.23

14.30-16.09

14.45-16.28

Michael Schwartz

17.00

18.45-21.07
19.00-21.18
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Karim Aïnouz

Goldie

16.00

The Invisible Life of
Eurídice Gusmão

21.30-23.12

De Liefhebbers
Anna van der Heide

21.15-23.03

21.15-22.54

21.15-23.01

One Day

De Liefhebbers

De Liefhebbers

De Liefhebbers

Zsófia Szilágyi

Anna van der Heide

Anna van der Heide

Anna van der Heide

21.20-23.05

23.00

De Liefhebbers
Anna van der Heide
Openingsfilm, op
uitnodiging

00.00

22.00

21.30-23.05

Amazing Grace

21.15-22.42

21.15-23.26

J’ai perdu mon corps

Light of My Life

Jérémy Clapin

Casey Affleck

Alan Elliott, Sydney Pollack

21.30-23.32

21.30-23.52

The Report

Parasite

Scott Z. Burns

Bong Joon-ho

23.00
00.00
De vertoning van Amazing Grace in Het Ketelhuis is in het kader van Black Achievement Month.
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* Q&A met Brian Welsh
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Felix van Groeningen (Beautiful Boy)

A.F.Th. van der Heijden
en Mirjam Rotenstreich

Balletdanser
Sergei Polunin
(Dancer)

Filmfeest
Na drie succesvolle edities is het
Parool Film Fest een begrip in het
Amsterdamse culturele leven
geworden. Een impressie van de
eerste jaren, met grote namen uit
binnen- en buitenland.

De hoofdrolspelers van Tonio: Rifka Lodeizen, Chris Peters en Pierre Bokma (r), en regisseur Paula van der Oest

Jan Pieter Ekker en Robert Jan Westdijk (Waterboys)

Dorota Kobiela en Hugh Welchman (Loving Vincent)

Manoushka
Zeegelaar Breeveld, Anniek
Pheifer, Ariane
Schluter en
Hannah Hoekstra
(Kleine IJstijd)

Joachim Lafosse
(L’économie du couple)

FOTO’S AMAURY MILLER, EVA PLEVIER

Sebastian Koch (Werk ohne Autor)

Thomas Vinterberg, Ronald Ockhuysen en Matthias Schoenaerts (Kursk)

